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Y n n onanmasınin . ıslahı günün mes' elesi olmuştur. u 
ar, ye, iden mühim mıktarda tayyare siparişleri yapmakta 

l\1l!SE\'İ Aı .. E1\1İNJ)E Mübadele işi efrafinda 

Ankaraya i '\W fh 00 1'!,,. A ı0 
iki ki ilik b. , ıı illllffi.©\fil\ , n~tın~u ~ ı 

hey'!t eittiır Yeni teklif mi yaptı, 
bazı malfunat var 

1 

( 

Bccer:ıno 1 :r. 

l~·vclki gıirı l lalımnlumecle 
yeni mcrkc:i idare iulilıalmil 
9apılmtş m· cm i/\i /\İsi i11/i'1ap· 
cdil11d:jlİr. llunlm· 11u·ym1111da 

/\jak lıey !\lomyas. ruşu l>t•y, 
J la: an <f<~m/i, İsak <fl'luli, 
1'i !J<'lll]>O !Ja:l'I esini 11 salı il>i 
lJmıif Pircsko lıcy /JC saire 
l1lll'</11'. reni lıq(el lw !fllll 

lıir iclima a/.:lcldt'r d• Jlalıam-

lwıu•!]l' ·ail ıslcri mıl:afo:rc 
l'dt•cı·klir. IJ11 111cyı111cla yeçı·n 

serıc yaptlıp lıI°ikıimclı· w·=t•

clilcn 11i:=a11111ame11irı laslikirıi 
ı·iccı için iki kişilik bir lıcy'el 
A 11 /;ara ua f/iincll'riil'cl'ldir. 

Ankarada} U· 

nnnlılurla ccr<.:
ran eden ını.iza

kercnin inkişaf 

etmekte olc.hıj~lı
nu dair m,ılumat 

g lmcktcdir. 

\lamafi ~c1ıri

m j1. :ıh'i ha dar 

m:ıhafili henüz 
kıt'i hir fikir Tedik 1Ui_.tö bey 'c 1\1. l>apa 

bC) .ııı cdenıcmektcdirlcr. 

< :eçcnlcrdc 1 ... mnhuldaVi Rum
lar ile Gıırhl Trakyadal i Turk
krin mııbaddc:-İ ğunı~ulmcl re ol

dugunn d.1ir rcre.,"uh eden haher
lcr uzcriııe 1 t:ınlnıldal i Rumlar
dan murekkep ıı·r he) "et \'unan 

mur:ıhh:ı ... ını zi) :ıret ederek hü) le 
h ir ~e\ c karar 'erilmcm<.--.ini rica 
ettil...IL·ri p.ihi ha~ P:ıp.11.lık 'c Ati

naduki muhacirler he) "eti dc hu 
hu:-u ... uı cc"chbu. ntta buluııımı:;-l:ır

dar. Dijter tar.ıft:m alc.lı!);ımız ma
llımata nazımın Yunan hlikfııncti 

\ cı etiği bir nıuhtarada Garbi Trnk

~ml.ıl i (:-0,000) Tuı ku kumilet1 
ct.ıbli olar,ıl.. kabul cniı~foi bil

dırı!lhtir. Bundan ınat" ... at gayet 

a~·ıkur; ) ani hi;d de j,.wnbul Rum
l:ırı hakkıııdua~nı k~ırarıit::ıya sı.:\ 

kctmcktir. !'ah.at 1:-tanhul ltumları 
ile G:ırlıi Trak) n turJ,lcrinin 'azi

~ ctk-ri :ır:ı ... ınd:ı delı"etli fark ':ır· 

1 
dır C~scn orşdal i tiırkler Yunan 
wlmlındcn dolayı hemen her 
gıın hicret ctnıcktcdirkr. Cereyan 
eden mlızal ere}C nazaran Yunan
lıların huradnl i Ruml<ırm wma
ınilc l'tabli olarak l.tıhuHi halinde 
gayrı ıniibadil Tlir~lerin emhlki 

mescle:ıini nokt:ıi naz:ırıınl/.a mu
vafık bir tar1.da l\abul etmd, is

tedikleri yani ( 500,000) ln~ili;,ı; 
lira:::ını 'erecekleri sö\ lcnmcktc-
di~ . 

Taraf cyn nrn ında itilaf kat'ı 
bir ı-:nfhayn girdikten sonr:ı Muh
telit mifünclc1c komi. yonu hılt' e
dilecek 'c itilaf namcnifi t:itfülctne 
İki hlikumct nazarct edecektir. 

.\1ubadclc ıne:ıclesindc taraf mıı7.dan 
Yaziyetleri mcşhik ( ;-ooo ) Ru
mun sc' kı ve cmlUk mcsclcsindc
dc hunıdaki \"'un:ın cml:ikinin de 
tuk:ı . n tabi tutulması tel.lif c<lildi
V;i hey.ın cdilmckrcclir. 

lfurnaz komisy<;>ncunun intikamı 1r , 
Son Saat ı 

Saım.<dlu~ ll\\alfafüı.!fü.~~ 1 
siNEMa Müsnausı 1 

O da hamala istediii 
oyuntı nihaYıei oynadı. 
Cu ıı ı i.l rdl 

~.ı t " '\ lı ınıl 
lttdı b:ıı. geçen 

'\'1 hır 

00(!][!](!][!][!] 
fslın ve n<l ı•c.s: 

2t·).---------U 

çok 'w'cl lııt .... ıhun wzudur hu .• \lır
... 111 hundan hiı .ı ., :ı \ucuna. ~ ideı "'" 
mu ... ıu*un h:Mn:ı .. Bır parç ı u ite be· 
ı~bcr ,,uı cr,, iıı "Uratin:ı_ Bır il...i ıl:ıl,ıt..a 
,,Lırlıtını q:,o~Luıdul.taıı "'•>nr:ı ,·ika! .. 
'l ııhdcr olsurı şu J..iılı ;;ur.ıtın ter 
ıcmif olur. Ama gu1.lcrini j,:ıp:ıın:ı~n 
u iı ııun.ı~ ';hundur ın:ıluııı ~ .ı , ~oxl; 

aya 
Çenberli taşta hafriyat için 

Ekspresin 
saatlerce 
teehhürü
nün sebe-

IHr ({)) Ilft~lTh cdl &Ilrıll&rr 

bi neymiş? 
ı urı sabah şehrimizde bir şa)'ıa 

de\ eran ctmiye başlamış, Sırbistan
dJ ihtil ıl çıktığı için ekspres sefer· 
le" inin tatil edildiği l'İ\'a) etleri mey
e.! ırı çıkmış, biz de dün lıu husus· 
u , apttıımız tahkikaun neticesini 
karllcrimize arr.etmiştik. Dün gel
me. ine intizar edilme} en \'e mu· 
,·asalAt saati üç olnn ekspres 
Bu sabah ancak saat yedi buçukta 
irkeci. e mm a al3t etmi\ tir. 

On saatten fazla devam eden bu 
teehhutdn esbabı halkında tetkikat 
ıcr.ı ctt k. Bu hususta SırbLtnnd:ıki 
b:ızı vcka) ı :ımil olm:ıkla beraber 
en ıi) ade karın sebep olduğu 
ıınlaşılm:ıktadır. 

Müzeler idaresine mür"" 
caatla müsade aldılar. 
Hollandalı bir 

hey' eti ilmiye 
Çc n b c r litaşta 
bulunmak için 
müzeler mudu
ri yetine miira
c.1atta bulunarnk 
müsaade i~tcmiş-
tir. 

müzeler mu
düriyeti bu mu
racaatı t ctkik 
etmiş ve lazım 
gelen mfı ·,rndc,i 
vererek bir sc
m:lik bir ı~ıhc.,ı
tiyc ihur et-
nıiştir. 

1 "ilhakika tiren birinci hnt bozul· 
duğuncbn uzun miişkülıltl:ı ikinci 
hattan geçmek mecburi) etinde kal· 
mı;-tır. Tirenden 9ort ınu ... c\ i ) oku 
ile bir Vun:ınlı çıkmı;-tır. Telgraf 
muhaberesi bugünlük) apı\m:ıktadır. 

\' al mz bu 
hcy'cti ilmiye 
ilk mürcaatın

dan sonra hir 

· ı ctkiki için mus,ı.1tlc :t:In.m Çenberlitaş 
.ıtikaya tc. aJi.ıf edilirse ayrıca 

lufri~ .lt için mu~ade nlmacakur. 

Askeri hareket mi ? 
( Fos ) gazete ının 'erdıgi ma

lumata göre Avrupa siırat katan 
\ ugosl:ı\ )4 hududunda t:ırnkkuf 
etuı~tır, 13:..nd n <lol.ı) ı Sım Krallı 
ğında 1 I ,·atlar tarafından ve } ah ut 
askeri nl:ılıi)'ettc bir hareket mc' -
cut olduğu fikri tecyyiit etmektedir. 

Ç:ıripruttnn lınıırlnnmakta olan 
diğer bit kataım yann şehrimize 

gclme,.ine intiz:ır cdilmektehir. 
S. S - Bu tiren bu s:ıhch gel· 

miftir. 

. 'ft karışıyor 
Alina. 4 - /Jt•lgrallan 

d.ılu miızdcr 

müdüriyetin..: ugr.un.unış Ye 

ruhsatl) eyi almamıştır. 
Mamaf i ruhsatİ) enin ımıddcti 

bir sen oldı~ı il,-in t,1hJrriyatın 
ilk b.th.mi.ı y.ıpılm.ı:-,ı ıhtiınali 
v,ırdır. 

Bu hcy'cti.ilmİ)c t,th.triy.ıtı 
sondaj ppnuk surctih: i.:r.ı 
cdccl:k hafriyat y:ıpınıy.11.:aktır. 

E:1cr sondaj ncticcsiııdc asarı-

Ayı balığı 

l)a \ras ı ı na h ke-
111Pce redded ildi 

Tc,hir edikn a\I halıV;ı 'ii1.undcn 
ydcn fricgraf lw/Jl'rlt•ri ne Ifima\ ei lı:ı\\ anat ceınh etinin :ıçmı" 
!JÔl'e Sll'/Jislaıula dalı ili va- olduf;ıı d:l\ ~ nı:ılıkcıncce •• ılahh et 
:iye! pt•k. km· ışık ve halla olmadığı be\ aııilc ı eddcdilmi.-. cuak, 

helcıli ııokt:ıi nnz:ııdnıı tabkihat ~:ıpıl · 
jl'vlwl<idt• lt·dbirlcr islii::am mak uzere ~elırem.ıncti ıe gıındcril· 
•der maili!/<' il c lm l 11 mı"' ki adı/'. ın..:.:iş~ti:...,.·--------~--

A r/ ık, Sı rbislw~da rne_ll, - . Al TIN OIŞ1N YAPTIGı 
.::1111/wlu.;ofan , lw lmu· mes l'- ;\ !tın di, Ni~:ı:t.ı ile ~crnfeıtin duıı 

sisln11i11i n gece l'cı ıdh ede ~:1\ ~;J\ il llltu.-mıı~l:ıı· 
_J ı ı \U :\;İ\:1/.1. Scıafcttıni l'.:ırnına ın hıça1' 

lf=~ii!i~~~~~~i5iiiif""~~=~~ l:tJ \a ılnmı ~tı ·. (; ıri'1 '1k ıl:ırm ~ı•ı · 

TENİ MÜSABAKAMIZ. 
Fili sa de e · f ·~~ 

k 0 

İ 1ll1Zf-

B~ uktlirdc t.ıh.ırriy.ıt dımİ)et 
l.öpctmi olacak dı:mcl,rir. 

** ~luzclcr müdunı llJlil bq 
büt\.('.nin müz.11.\,;rcc;i için Ank..ı
r.ı' :.ı gitmiştir. l Ialil bı..:~ in b ı 
sc\',ılutindc mfı(t:\·lıcr.ıt sathı 
mcs'ck~inin d\! me\ zuu b,1hı;, ıl 

duf:u söyh:nırn.:1.tcdiı~ 

İşte bir neticesi: Bar 
süpürücülüğü 

\ 'alanliıwy 
lwn:edikleri 11-

dcu dol<ıyı biı 
!:aç yene si -
nema ai·tisli · 

. olmak ıi=crı.· 

Anit·rikıı .filim 
kllllljJ<lll!J<do -
/ıno 11mr<wam 
dmiı;frrtli. JJ11 
=mıulllla nhuı 

biri !/l'tıt' !>ti 
\ 11wk~allıı .lnw- !·odıılı \ :ıl:ıntiın 

ril.-aya l:wlitl' · !Jihnl·1; if;tnnitı l !Jlıfd.a · patllsı l 11>f ill'f'l'k J'a ris
fr /\al11mdll'. Jir aralık ua -
::ch:ll'l'lle rcsmt rıka11 im !Jt'IW 

JJrırislc lıir Frwısı= artisti İlt' 
1111siw·ı ııı·ycla t•lmi., ııc 1111 

al'lis/in /ıi111tı!J<'.'iimlc fara/,İ\ı m rı~ n a .,et· çalı · •İlllİiiıilıiiiiıiiİİİiJiiii 
ş.ın hu blll ın mı. 
J,umnz mu ı.., t fc
c· lir t ı ıd.ı l 

Bi' ~ta·c• ha- 1 

:a~t l i~h· im. 
hal (• .. ~J"I _ 

riııi ., l\,ar .. 1 

i
ı • Bu,aı:e hamal, -1-omi:.\ o~cunun hu . 

1 
''.ozlcı im d~ı ıı 1.;ınnctmiş. \ c i~ini hı · 

1 
tııılik h:n ıınıa mcıidiJinm içmdekı 

• ııt• irıkiwıf clmc/: ıi=l"l't' ikc·11 
bir yutan so: sarf el lllt'.'iİ 11dnı 
dol<mı <1rli.ı.;f /arafrnda11 ya -
111mla11 lm:.ledilmi1; ve :-.imdi 
/'drlslt· bir ilan supurmc•/;/l' 
lw yı.lt ili ka -:m111w/\ladll'. 

d - ır. 

B hıt nnscbı; ~ t 
mi'::'t ir. 

tı ımv hu mı ıp 

l ·ı ktı ılcrimı c de :ınl .. wlım 
Cc ti\ gun r;l:ını ukten çıkarıl. 

mık Ui'cre ihti~ı- b r h.ım:ılın ~ ı 
tın:ı u·ıilen hır oandık nezaft:t pod· 
ı :ı· ı her nası Is~ hama1ın sırtından 
şiddetle yere 'füişıntl$ , e ı.andık 
p:ıı·ç ıl:ınırak içindeki nei'.afct pod
ı.ı .ı l.utul!lrı yerlere dokiılmiıştur. 

l\omtsroııcu hu vaziyet kar
şı mtlı lwımala fena halde kılm11: 
f ıkat hiddetini i1:1ıar etmıycrek . bu 
7.A\ nWan bir intikam alma~a -k:ıı a 
vermiştir. 

Biçtre hıma!, muttcri ini kızdırma
mak için s111dı11n kuacn duştüğünü 
sovlemış ''c ~-crd-ki kutuları topl:ı-
r.uı5:ı h.t~I un.ı. ~11. 1 »odra kutularının 
01~ Lsın• sııkt.tı:n şiddetinde açıldı~ 
l•,'.~ı poJralar y~rlcrc dokufm{Qtür. 

ı Iamal. l.t.:uian topl3dıktan ı;onrı 
mendilini uç.ırak \en.: dol,ulen tui'bt ı 
d:ı ınendılınc ko) up :ındı 3 :ıtmak ı::--
ecdiği ?.:ım:m. kurn:ız koml 'oncu inti
kam :ılm:ık için hir 'esile hulmıı ... tur: 

Topladıj!;ın tozları en :ıl. L~wn 
olur an:ı ! dh en rntı5C\ İ\ c. hi~·:ırc h.ı· 
mal hf'm~lı sarf etle . !:Ormu.ı: 

- Bunlar nci.lir ki 'l' - ' 

• t(} 1.d.:ı ıı bir ın· k~lııı :l\'ticıına alar:ıl< 

mu .. lııj.\Uıt l ı·ı:ı gitıni,. ' ahu.~l nin t.ı\ .- 1 
'c i •' cçhile, lıır mıl,;t.ır su ilı" c cdı.:•ı 

· ihth aı· hamal. akıllı na, hı\ tıtına, tw"-
1.ınnrı, ·hul:b.ı ) uzunun. her rnr,ıfııı:ı 

"'ll' du~lİ hu maı lde\ i. ":ıhun' r~ihi 
kıipuncck z.rnnİ\ k, biı ıniıdJei ,ıır.ı 
lltH.l:ı ıutınuş 'e niha\ et lı.ım\lr h:ılınc 
gı:lcn Lozun 1'opiıı·mİ\ eccği ni anla) :ırak 
suratını yikamışur. F:ıkar n ıl fıcı a da 
hundan sonl'tl ha~lamıştır. 

Sıır:ıtıııı yıkarken .akalından, im ı
j:tınd ·ııı, kaşlarından dokulen kıll~n 
gıır~n ihti~ ar h:ım:ıl, mutlıi :- hir \ a\ c\ 
la kop:ır:ırnk :n nam koşınu~ , e :- inı:ı 
:-ının foci halinı JrtJl'UlllC hiddetle \ ,I · 

hudİ\ i araınağ:ı ha, l:ımıştır. F:ıl..ıt !.ur· 
naz komı ' uncu. 'aptı~ı İ•İn netice 
"iniıı kcndi .. ine pek uc.ıt:ı mal olını 
'acıı.~ını hilclijtinden ... ıı-laı a k:ıı ı~ırıı . tır 
i~inigımi1.e giirı·. muzip konıi,;Hım:u 

ihti~ .ır lıamııl n r.;onlunu ıı!:nak u/.erı: 

kcncl'~ırK' fır mıl.tnr p1r.1 \Crmi~ \C 

e Olacak "( !'ıahun \m:ı mı: "ele\ i hu ... ıırctle l.ap:ıtmı ur. 

. incınu meraklı ı k:ıı ilerimiz için ) eni lw ınti~ahl:ık:ı 

açtı ı... . Otur. k:ıdın \ c otuz erkek ,·c~mi !\O\ ac.ığız 

Hunların içınde kimi bcgcmliğini :>.i bize hıldırecck .. inız. l•:n 
ço~. heAcnilcn kadın 'c ya erkek :ıni.; lc re\\ cı ıni., olan ka-. . 
ıılcriıni1. nra~ında çekilecek kura\t mutcdkip birınciliği 
J,:ı;,:ın:ıc:ık zat.ı ~ehrimi.i:iıı hüyük inem:ılııı ınd:ın lı rinin 

(tı) il \ lıJ,; .ıhorıc~i. ikincilij:l;i kazanacak zata .P Jı J,; abone, 

iiçuııcuden onuncu\ :ı kadar ( 1 )er :n lı k ahoııt. 'cııleccktır. 

l lcı /,!Jll ilk • lıı[Jmtzda hııl:ıcaA-ınız kupoııbı ı hirıktirin 

' c mii -..ılı ık.111111 ııilı:I\ et lıulılıı"ıı "1111 lıir ı.ını" nın u ... tü-
l"' t;ı 

ııı· ı-ııııııi1.1 '~ .ıılrı·-. ıııİ:ı:İ .'·17.ıır.ık ı-ıı fq.l :ı lı.~endiğiniz 
v. ıı "ııtkıııııı r"'fllİ il.: l,j lıl..ıt• lıi1. ~oıı<lı·ı· nrıİ/.. 

~ ' - . . . . ' " i.';.>. . . ' -

l tE=~~=============iit l lM pündercat 
1 . 2 - nci sahif e_mizde_: 

Tdn raf hahcrlcrı. J>olı" haber :-, 

ıc,·i. Sq·ic :\li rci" 

3 -ncü sahifemizde: 
( ;umin t,ıı ıhi , Kari ı-iıtunu, Ser,,cri 
h:ı ~ :tt, 

4 : ncü sahifemizde: 
Hır tı\ ııç f,ul, l\:ır.ııılıt.l:ır içinde. 

5 - nci sahifemizde: 
Sinema 1.oııtunu, 'c dtin) :ı 

şu unu. 

6 - ICi sHifıliZdl: '\ 

\ foccra ~rnyan kadın 



hile '> 

P d!şru: z · i!yaYdır,, sizi gcLmek, kuvvet 
ve !roffiefu izd~n istifade etmek diler,, dedi 

-1{)2-Jlıtlıa rriı·i: Jµt ııllıtlt Ziya 
İl,i ahı ı ıı ı,or..;,111 ı•krar !fİtlf't't'ıf iz, oı~ıda lı••r ::oı•yi 

Jılı·hirlPr iıw ha ı, t ıl.ı ı· .11 i nt- i"ıfı ı·t>ıı irsi ıı iz! 
linin si>zh•ı·iı•ılt· ,,.ııplH'lt• - Hı•di. • ı·~ il \li rt•islf' 
ııl • "'' lıiı· 11111.ı.1 11üı·ı• - nrl .. ıla~ları ka)·ı(Ja allaılı
lllPlllİ)ı•rdl. \llıılıııı hu l laı'.. 
ı;p 11ill ı,ulıı J,ı•ııılilı•ı·lııi \ylarılau h"ı·i i~tı· ili, 
izzet <' lkı·aııul..: hulun - dı•fa tl'l·raı• tı)a 1,ııvıı.11-
ıııal. için aran.al.la ııu·~ - ) or[.ınlı. HPis !Jl'Hi~ fılı· 
ııuldii. HPlki ıh· eiinılP:-.iıu• ııı•i't• ul; ı al, <'llt•rlı-ı·iııi 
H\ l'I a) l'I hil'atlar {Iİ)'di • k •ıııli ,;ıı.• jıı•I, l;.(lı lC'lıas
rilip ı.arıııları tlo\ 11r1ıl.ı - t'l' , I' 1'11 hıı hanı ili' 
'" ı,, cPplı•ri dolıhırula - I :;.i ır<ll. 1. la ilt• I ('iit• ı.ı -
ı· ı. 1 •il '. l "ı Iİ) : ı• 1 ı•t•ı ı ı·r 

llt•I • ıı ~tıı t lıı l•iı .ı~ f. ~, 1 
(' 

1 
ı '• -tı hiı ı ıııl 1 ı t>I rin oı· ;ı 111 la 

•nııı lıa)mfjuna l.ir dPıııirli ulıııı. ıı en . iislfı 
nı, h.ıl,alıııı, hiz bP• il 'lllİ) t• dO!Jl'll ) "'''"~!~ 01'

ııiı aı•adı!)ııı ati; ııılar mı- ı 1 il. 

1 li vc> ı,oşa l,;o .. a rC'isin 
ı;aı ı ,na ııitti, mı";'ı•lc•)i 

lıalwr 't'l'ıli. St>ylt \ li 
rd , .ulırıııdıuı ı· ıp lliııt

liı.in ya.ıına IJ«'lcli, yi11.ıi -
lll' tlil,l\alle hal.arak sorılu, 
aynı ı•cvapları aldı, sonra 
kı•nılil<'rini hilılirnwkle 
bir 111:ıhz11r görm<'di: 

- Hiyarı ruıııa giden 
kPı·van lıiziz, dedi, ben de 
kPrv;ınuı lıa~hu{jııyunı! •• 

llinlli IıürıuPtlt• yerlere 
lrnıl:ır ei)ildi: 

- ljı'Ykl'lhı padi5<'lhtllll7. 

sizinle giirü~ml'k isliyor! 

* lliıılli rPisi ve onun aı·-
ı .. ı ııu lııral,nıQ·aıı keli<• 
ilt• ııı la) ı lleıuhı ıwlıri -
ııin l1eııarma niitürdii. Sıı
lıilck dorl ili', yfız p; ı·ı:a
daıı ıııiiı·ı•l,kt•p koca lıir 

ıloııaıınıa dPıııiı• alım~ thı

ı·ııyoı·ıhı. 

Hintli Si'~ il .\li l't'İsl' 

diiıııhi: 

- 1':11lisalı:ıııı1. ifa ·aıı 
uıirza lıazrı•llı';·i lanı kır!• 

yıldıı· Sı·nt alııdır ... UI') 
yıl \:ti' ld ilıliyal'laılı, ala 
lıiıı ıı ıı • f,: ı •ıı aı· İi'. oldu .~iıı u 1 i 
i:st«'tliui yf•rlı•rp vaı·ıp !Jil-

111 .. ı, lı;iıı ıleryayı llPmlıı,ta 

kı• .. ı ilt•ı·lf' IJl'zı•ı-. .. Sizi !)iiı·
ııı ı,. f,uvn•ı Vt' kıuJrt'li -

· ııizdı•n i lil'adı> l'lıııl'I, di-
li. ur' •• 

. (' İl \Iİ ı·••i._ lıint!iVI' 

lıa. ı·<'ll<' haJ,lı: · 
llizılı·ıı isi ifaı!P mi 

ed('(•pl,'!., • dl'llİ • l\illlt' 
1 ·ı ı·sı'' \.1 ... • •• 

Jliıılli, lıl'r ııı•th•ıısP hu 
sıı.llı• ı·e' ap 'Pı·ıııc•ıli. Sa
Jıi!t!P siislıi hiı• ka) ık on
ları hı•l,Ji) ordu. lliııtli, 

im) ı{Jı lJÖ. lt•rt'l'PI.: 
lhl)'lll'lllHIZ, uemiye 

/ 

'ilC 

H ı {JC'lllil rin biiyliklii
ljfıııt!Pıı zi. ati«' sı . Hı ol -
ıı • ı;ıııa ılil,I at «'tlilmiliii, 
«'il lıii.yül h•ri krnjfık hir 
ı.orsaıı l\,ıliı. si kadardı, 

fal,at k«'ııarlnrı )·aldızlan
nıı~, üz<•rll'rİIH' lıinl şal -
ları, kı) ıııt'lli kuma~laı-, 

rt•nuıiı·(•ıtk halılar, ııerıh'
ler, St'f}t;ntleler s<'rilmi~li. 

S<'yil .\li rc>isi getiren 
,,_.ııulal hunların ı•n siislü
siiııe ) akla.)ı. Gt'miniıı 

uih ert<'slıule on iM·~ kadar 
hinlli bulunuyordu. 

Kentlilerine yol !JÖSle -
rt'n {Jl'Ulki: 

- İsi<' "alı lıazı·l'lleri dt• . . 
sizı• kar~ı olan hürmet vı• 
uıulıabht•lini ızhar için 
güvı•rll'yt~ ı:;ıkmı) 

l>«'ıli. Filhalılka ihtiyar 
hir atlanı maiyvC'tinin a -
ra.-,ırula thırııyor, sanki 
kırk yıldır kayht'I t i!}i ha
bası haı:lan ıwlh ormu,· 
uihi ..,t•vinı; \"' ıll'~I' asıırı 
g iist t•riy oı·ı lıı. 

~;ıııılal Ul'lll ive Yaııas -• • • 
mı..tı. Sı•)il .\li l'l'İ' kl'n-
disiıu•) aı·ılıııı it;iıı l'llt•riııi 

uzatan lıiııtlilı•rf' tatlı hir 
tı•Iıc•..,siiııılı• mul,alıPle «'t
lil.tPıı som·a fırlayıp {it' -
nıiııiıı 11iin•rlt•siıw ı•ıktı. 

.\ı·ka ... mılaıı Kt•Jlp ilt\ l'ala 
da lıiı; alı:;.ık olınadıkları 

haldı• zaı·il' olıuasıııa t•a -• 
lı)l ıkları lıir lıaı•f"kt•t it• 
swı·aılılar, fali-al hütiiıı 

itiııalarııı:ı ı·.ııfnıl'll ueıw 
uı•ıııiııiıı kf'ııal'laı·ııulaki 

ya ltlız larııı sı) rı l ıııasıııa 
mani olaıııaılılaı'. 

Si' il Ali ı·Pis il er ile mi;::, 
Sı•ııl ııadi~alııııın l'lini üıı
m~i:;.t ü. 

Jhliyar padisalı ta onu 
alnından öıuıı«'I\ surl'lih• 
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muhasebeci efendiye 
verdiği nıiizekkerelcri 
düşündü. Üç haf tada 
tam yedi nıüzekkere 
yazarak kalenıe gelmi
yen vazife naşinas ka
tibin - derece derece 
mütezayit bir ısrar ile
tecziyesini istenıişti. 

İlk müzekkerede sa
dece devaınsı:dıktan 

bahsedip tal<dir olu
nacak muarrıdevi ~1111-
rin reyine bırakmış-

kcn ikinci ınüzekkere
de ihtar, üçüncüde 
tevbih, <lördücüde kıs
telvevm icrasına ]ü -
zun1 göstermiş ve ni
hayet bu tenbel ye de
van1sız memurun ter
kini kaydını talep et
n1işti. l\1uhasebeci, bü
tün bu nıüzekkereleri 
hasır altı edivordu. 

J 

En son ınüzekkere,mü
meyyiz efendiden u -
111u!mıyan acı hir· üs-

Son Saat 

t 

\I» "da t~hir cdikn kadının ce edi 

l'erşnıbe g ·oıu. kız k i açıkla-

rın ~<nç bır k:ıdı cesedi bulu-ıpu-
un ı zm ,rık. 7..lltc. ce c n hu 

\l\c· i tı: plt edcmemi tir Y-Jl~ln 
m H~c ncricl nde bu g nç kadı . 
hoğul ani::< ış m ın;üı su eti 

" ın. • 
ech r ı 

ad.1 m 
alonu a kuıulacak '" berkeş gos

tcrİlı CL' • ur 
Z hıt.ı, na ın resmini alrb 'tnl ve 

ÇC'ğ::lumş ·• lir r inı ııv:ete'.rle 
neşr.dil<cck Vt. herkeotoıı bu genç 
kadının rü\~yeti sorulacaktır. 

ını<li\ik hadh.enin intihar, cinayet 
ve p kaza şekillerinden lıruıgisı ol 
dıığu anlaşılmaını;ıır. Zabıta ıalıkikat 
ya;'n1aktadır. 

llu s;ıbah ccstdi ~ormek için tı'••r 

ga ıı;idcn bir muharrırmiz saat on bu 
çuğa kadar beklediği halde cesedi go
rcmcmişıir. Zira nobctçi doktoru da 
Jahil olduğü halde doktor be)'lerdcn 
kimseyi hulmak bhil olmamııur. 

Tcvkifot etraflnda 
Tevkij<ıt etrafındaki lalıki

kal deı•am etmektedir, Maz -
nwılarııı kefalete rapten lah
liye laleplt'l"i redılt-clilmi~lir. 

ıııııkabı•lt" t•lli, aynı za -
manda: 

- llo~ {JPldlııiz, sal'alaı• 

netircliniz •. 
Uiyt"r<•I• el çırptı. İki 

lıiıılli ko~uıı Sc•yll .\li rP
isiıı aı•ka ıııa bir hil'at 
uiydirdilcı'. 

İhtiyar ııadisalı ı·ı•bi 
alıp suslu hir kaımıra).a 
uötiiı·dü, nıaiyyt•li lrnllu 
kendisini takip f•lıneıııi'i -
lı•rtli. 

Kı•ntlilPrinı• lıiı; elıı•ııı -
ıııiyPI verilııwdiıf iııi 11i'ı -
reı·ı•k canhıı·ı sıkılan J'ala 
ilı• .k.t•lle alık ahi• ctı·af'

ı.11•111a bal.ııııyol'lartlı. Pala 
ach·ta yfü,,ı•k st•,lf•: 

- Anıına i~ yahu ... Uı•
ıli, hiı.ı• lı İl' aldıran yok ... 
Soılaıı t•iiı•ü(Jii nihi :lt'ıl.la 

lwltlıl.! .• 
~ılı ıııiı•J:a 11a ... 1ııııı ıııa

İ) p•t hall,ı Kı•llp ilt• Pa -
lanın ,,...,ı.m -.ıı.,l.ın t•lrar-. .. " .. 
laı•ına hal.ıııtlıldarıııı !Jiır-

ııııı':'lc•rdi. Hı•ıııı•ıı J;.olhık

larıııa uiriıı lJ •minin !Jiı -
Yl't'lt• inıl«' kııı•nlııııı::_; olan 
Zt'lllJ iıı lıir sofraya ot ııı·l-
1 il laı'. 

( Jlahadi var ) 

luh ile yazıldığı ye J(a
lenı n1uan1clatının te
a h hu ru serristesile • 
nıesuliyet kabul edil-
nıivecerrindcn bahso -J ,.., 

lunduğu için nıuhase
beci efendi sükfıtu 
mutadını bozınıya 
nıechur kalarak n1ü
mevyiz efendive su 

ol ..! ... • 

)'okla bir dersi hikn1et 
ve bir dersi idare ver
nıişti: 

- Azizin1, beyhude 
te)aş ediyorsun. Hur
renıin daireden ayağı
nı kesnıeyi hen de is
terin1, ha vvanı n biri! 
Ltı.kin hun~ı yaptığ·ıını
zın ertesi günü, kendi-

gene orta.dan sı
rra. kadem bastı 

Kasımpasarla oturan Halil 
a{jıı isminde birinin ( 15) 
yaşındaki kı=ı Fatmu bundan 
dürt !Jlİn kadar evel evinden 
soka.tia çıkmış ve o gün bıı 
gıiıı bir dalıa yüzü111i gören 
olmamışlır. Kıiçıik kızın bir 
ka:::ııyıı kıırbaıı gitmesi i/ıli -

ı mali ıizeri11e ailesi zabileye 
mılracaal etmiştir. 

Kasığından ağır 
1 surette vuruldtı 
1 Dıiıı gece Fenerıl.e Fet/ıi -

yede bir vak'ıı olııııış, Emin 
isimli bir udam Sali/ı isnıin

dl' lıl/' şıılısı aql/' sure/le kıı
sı!Jındıııı paru/ıııııışlır. 

Caralıpl sa Jırıslancsiııe 90-
lı,ırı•lfıı Sıı/i/ı, /:'minin kenıh
sini ııiçiıı yaraladığım bile -
mı•mekte· 

'-- Gece Fetlıiyeden geçer
keıı, Hmin unıime çıktı, beni 
kıwf/ımdıın yaraladı, demek
tedir. Emin kw;mışlır. Zabite 
tarafından uraııımıkladır, 

Galip kaçfı 
Şe/ıremininde, polift Talısin 

efendiye geceleyin taarruz 
ederek tabanca ile yaralıyan 
lıırsı:lardaıı Galip firar et -

mişlir. Ramiz ile Yakııbıın alci
kalan görıilınemiş mııstımtik
likre serbest bırakılmışlar, 

Hilmi ile llıırşit ievkifarıeye 

seı•kı·dilmişlerdir, 

Marifetli bir kızcağız 
Kasııııpaşada otıırmı .lle -

mdıılıa ııllı bir kı= lıalasıııın 

sall<lıijını kırarak irinden 
lıu:ı esya a~ırdıuınılan dola
yı =ııfıilece ııerilesl t'llilıııişlir. 

Gizlidir ev 
1 1'aksiıı1<le, Zil•u S-Okağ111da 

l Rukiye atlı bir kadımn gizli 
bir ev işldtiı/i Jıaber aluımış, 
cır <ırcırımış. lıir kaç kadın 

l !Ji:lcndikleri yerele ycıkalwı -
: ıııışlıırılır. 

NiHAYET TUTULDU 
Evd.<i gn·e, ,\yasull a camiinin 

k.ıbbe ine bir hırsız çıbmış · 17 okka 
kur~uu \'almış., lıl'k\'.1 tar:uın<lan altlan 
:i • n uzcrint: aı;mışu. .-\)J.~ofya C<4-

rniinden "111 \'1111 a)'tnnra.k mcra.ıına 

dü .. cn ,\hmct 1 mindeki hn hırLtz dun 
gtce cnıniin ş dır\ •nndaki kurşun1 arı 

siıkerkcn cürmü mc<huı h>linde yaka· 
Jarunışur. 

Döğüşenler 
Dü~ gece şehrımiıdc (~) <faı p Yak,

.n~1 0lmu~nır .. .ş 1Jnlardır 

1 C.:mal 'c kardeşi l\cm;:J., l!n-
kapanı caddc<inde ı·:ıcm i,mindc biri· 
ı 1 hı'a schl·p dıığmü-:l~rdir 

2 Bcşıl ... ta~Lil oturan \aUnan .:\lch-
mct km;ı Ccmilcı•, ycmcjtı g<tc pi
Şi"'<hği ı~·in .. "na halde doğıniıştiir. 

:ı Sirkeci Turk oteli fıamaıut· 

lanndan ı:aıma l!anımıa !;iercf oteli 
k.;,,1:-i Ahmet efendi kav~a etmişlc. bir
birlerini düğınü;Ierclir. 

4 l\iıprü ba-ında <eyar hamal 
' 

sını ya senın yerıne 

nıiin1eyyiz, ya benin1 
yerime nıuhasebeci ya
parlar. İyisi nıi susa
lın1, esına vı üzerinıize 

J 

sıçratnııyalım. 
Bu sözleri vehme , 

kuru bir kuruntuya 
han1letmek istiyen mü
meyyiz bir kaç kelime 
söylentiye çalıştı, fa
ka t nıuhasebeci mey
dan verıniverek: 

Susun - demişti -
o herifin alevhinde ko-

• 
nusnıaınız bile caiz de-
ği( en büyük 'tızera
dan birine danıat ola
cağını söyliyorlar. İn 
... .-ilah hu rivayet do<'r-- ..... 

Teffiz mes'elesi 
etrafında 

'Fı 7ü" isgal altın,l.ıki emvali 
metrukenin dı.: ,· es:ııki t,ı,.ırnıfiye 
göstL;·ıkcck ş.gılerinc tcfflzı 
hakkındaki D. _ . nin cnııi üzc
ıine emvali metruke idarc<İnin 
kcyfiveti M. \Cliiktine arzctti-
ğini yazmıstık. • 

h:ey f iyetin iki vck;ilct ara5ııı
da hali muhaberede olduğu Ye. 
lüzum hasıl olursa temlik kamı
nunw1 tefsiri ciln:tine gidilcccgi 
anlaşılmıştır. 

HAZİN BiR ÖLÜ~I 
F..slıak Darülitamlar Umum! i\lüdüru 

ve lahik müskirat inhisarı muamelat 
müdlırü Mehmet Sel!hattin be ·in reli· 
kaları ve Altuni i'.ade kerimesi Pür
kem:ll hanım !~fendinin dün gece gı•ııç 
ya~ındn dört yetim bırakıu:ak Allahın 
rahmetine iltica ettiği ~ü' ük teesstir
lerle haber alınmı 1 ur . 

Türk bdınlığının ve fazileti ahlakı
ycnin bir timsali olan mer''ıumcnin 
na.51 mağ·fDru yannki J>a;1,ar ~linu s:ıat 
onda · üle mani Yede D<>kmecilcrdc 
M,iınar Sinan radd sindei-ı "inden 
kaldırılıp Karoca hmcl .şc ı ·g. ıdel,ı 
ail l hrme defo dı1ccc tir 

(', n ıhak ı · l ~ ttın b e 
kardc<lcrine ve diı\"cr taalluk~· ıa . nbır 

'llmül ; 

- Vallahi ~a:;ırdım, kal
dım lıizim vı•zıtl'dar « 10)) 
hin lirayla ortadan sır -
rolıhı. Jlamııl'i i~ı· zahilf' 
vazıyPl Ptli. 

- Ht'm'ı' yalrnsına ''azı

Y<'I ı•t"«'Ydi ıhılıa i)·i olnr
dıı !Jİhi !Jl'Iİ~ or! 

llakı. ı \lahmuı h ıh n ı >nindc 
bir ki~ •. ı bİla >ebep düğ 'lu- .rdır 

5 Koıııi~\rını.:u \·nni ılc llaYik 
f;miııdc ikı kişi 1'ır kadır \'lıı.mden 
l:ng"' t:tnıi ter, hirhirlc.,ini dııjtmu~cerdir . 

Aı 'BARA Dl1ŞTÜ 
l\omı ç~mcdc Kuılu Hpuronda ~

lışan küm ır amelerlnden Alı oı;Ju :;a
h., dün, kazaen vapurun anharına düş
mlış, başından a~r ~urettc )aralan
mıştır .. \1ecruh rahu tedavi\ c alınınışttr. 

Silah atan sarhoş 
Kara ı:• mrüktc ··Jkın kunduracı 

Sabri dün gece .okak orta<ında ta

banca ır. çckmış, rn,gdc ateş ctmıştir. 

l lalkı kc rkntd• '" hoş de de>"t ec -
lm:ştir 

ru çıkar da kendiliğin
den defolur, gider. 
Şin1dilik bize susnıak 
gerek! 
Şişn1an nıünıeyyiz, 

bu hasin nasihat üze
rine 1-İurreın alevhinde 
müzekkere yazınaktan 
feragat etnıiş ve hatta 
nunıara, tarih sırasile 
muhasebecinin masa
sında birikip duran 
yedi takı-irini geri 
alarak parçalan1ıştı. 
Kendisine rakip saya
rak atlatnıak istediği 
başkatihin, cani çok 
kavi görünnıesi birkaç 
gün sinirini bozınuştu. 
Man1afi bu alık kft
tihin denildiği kadar 

1 

1 
Donanma. işini 
nasıl h~lledecek? 

1 

1 

A na, 4 Oıdu \P d nanın m 
rıhi ı i~in tir muduc:ıcnlıcr sal~

hiyc·tar nct·amat ar n1ıia rıt aterc
J.:r d~·\ .ıın l'tınc te<.tır. Bu c:...rnlc.dcn 
ıılarık dün de \ c ; cl'lsun riya eti 
alanda bir miiı1kcre '"Pt'mış. donar
ma iç·n ) cııı ı;~ın Ic \ L' t)rı.. ıı.::n 

(30) taYyarc sipar ~ dilme ı ttrnıı .. da 
tetkibtta bt.lıınc u nı . 

\"t.:uızcJoc:, ·ıl, iı~ılmctin f. icı ,-e 

mali programı dııir de horc'·et 
edilmesi lüzuınur.~ crdettiği ,ı; kn
mektcdiı·. 

Sefirimizin .. l&katı 
Aliııa, 4 - 1 ırk s 1 ri 

Cerıııl lıey. dırıı Yı•ı an lıari
ciyc ıııızın ile l)t;ııı ı ir mı ı ·
kal yapıııışlır. /Jıı ı,ııilc /· l 
lıakkıwla kelı mıyel lll'ı!ıı!/İı
:ıı edilme/;/,. ı. • de f ıı n 
mıibade(e i lı::ri clr11/11ıclrı ce
reymı dli{ji cııılasılııuıklııclır. 

Sırhi • a l('a 
llelg at. 4 [ .\. A. k bini i-

rini mJtc3kıp 1-ı " t J.odti fır 
rci'i \1. Matchek Je \1. l'rcbıç h ç 
ve david.ovıçı kal>ııl eımış. \!. t 

chek veganc çarcnın l:ıcr ıiri !,ir r .... 
lamcntova ve bir hıi' umetc malik 
olacak tarihi ve harsi vahı etler' ücuda 
getirilmesinden ibaret ol-' '.IU b 'an 
cylcıni,-tir. 

Bclivya ve Par a~~va1 
Rio de .fanc·c 4, (\ \.) R ·ter) 

Bolivya ile l'arage ara<ındaki hudut 
ihtilafının tesviyesi için cereyan eden 
müzakerata Brezilyanın iştirakten im
tinaı üzerine bazı gazeteler şu izahnn 
veriı orlar: BrC?Jly• hudut me,clcsin
den d·ılayı lcndisi dahi lloli< ya ile 
ihtiW halinde l>ulunı:yor. 

Bu ihtilaf Berczilyayı mevcut mese
lede al~kadar kustcrcbilir. 

irakta 
Londra. 4. [A.A.,; - Röyter ajan

sının i>tihhanna nazaren Londraya 
gelen telgraflarda şu ıruılömat veriliyor: 
Mutair kabilc;inc monsup bazı aşhas 

ahiren irak hududunu geçerek irak 
ara$inde çadu· kıırmu laı dır. Maa
beza bunlar burada çok kııimavıp 

asıl )trlcrine dönmü~lcıdir. irak au
zi~ine vuku bulan akın netlcesi 0larak 
ın~l.z askeri ıa,·yareler;lc ıcra olunan 
tedip >cferinden beri yeni bir alon 
vuku bulmamıştır 

Biz ve uruguvay 
Roma 5 (A.\.) - Buradaki Türki· 

y• tuy:ik clçi,ile l'mgııvay ona cl
çi>i iki hükumet orasında bir muba
dtnec mu:ıhedct"i imznlamıclardır. 

Otomobil kazalar 
156 munaralı l•tomobil. diın karaköy

de, \' hmut Ziya ;,mind bir çocuğa 

çarpmış. mJhtelif yerlerinde~ vara

Jann•:: ına ebet- iyet \ cnnı,tir~ ofür 

,·akoııc.ı .,mı::ıt r. 

§ Cn•dın idnrc<indcLi otomobil 

ile Cemıın oıooıobt dun l)olmnbah

çcdc nıu>a<lcme etmi,lcrdir. llcr iki 

oton<'hı hasara nl': mıştır • 

Defterdarlığın hesapları 
Dcftcrdarlıgın geçen sc•ıcki 

he .. batı Divanı muhasebat mü
rakıpi.ırı tarafıııd,ın tet ıkc b~ş
lanınıstır. 

yüksek hiınayeye nail 
olnıadığına, muhase
becinin tevehhüm et
tiğine kani idi. Eğer 
nıuhasebecinin, daha 
ikinci n1üzekkcre uze
rine nıüdür beye ınu
racaat ettiğini ve ora
dan : 

- Hele idare edin , 
henüz maaşına zam 
yapılan bir memuru 
tecziye etmek tuhaf 
olur! Ceva hını alma
sına binaen maslahata 
lakayt kaldığını bil
sevdi tevehhüın de-

• 
diği şeyin n1üdiriyet 
makanıına bile sereva:rı 

• I 

ettiğini anlardı. 
;\{ahadi var 
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ı GE IB O f ~I~I ..1: 
- !la) ·oaıı lıors(l

· rket mecli i toplanmışe 
hn ·kkat 

etmek elbet-
sı et rlı.ft ı ı rllt l· i 

d<'rll"f.: rJ<lı ı I <ı r 
1 )un :ıl -:ııtıa 

ıncktel ıııın onurdcn gcı;cnkr \Ol i.ızc
ı ıııdc hır ı..ı-ım halı..ın '1:1\rct \c ta-
:ı.ccı.ıplc mcktt: bin \ i.ık l k tl:ımınd:ı 
'I\ :ıh 'e l U\ iıl. hir ı.. ~ hcrzİ\ l'n 

Düşünmaşler, taşınmışlar ve cezri bir kaı·ar vermişler: 
tra.ml'ay arabalarından biletçileri kaldırmak ve 

arabaları öyle çalıştırmalc •. 

te ldzımdır 
DH cncümcnı, bir ldn\ İ\ e tespit etti. 

Bu csa:.a ıı;ore elde ınc\ cut 'azı ma
kineleri, harice bir çok para 'crilcı ek 
cndil ettirildi. 

llnp :ın bot'-:1•1 ıılaı {' r ı-.ı nzıı ~ 

nra"tnd:ı bazı c1.:bcddul t \ ı pı'ın .. k 
iizcrc bulunludu u halıer :ılınmı,,u·. ida· 
re mcclı indeki nzalıkl.ır,lan bir kı -
mın:ı ıl.ti at 'ckıllctincc m mur zc-
':ıtc:ın m~na .. iplcri dcrdc:.tı tn' ind"r. 

-15-9- .. ~Jııluwril'il: .ulis Dfuhtefı' 
ı bıı· kuı :ılu, ı '-C) ı ctınLkte olc.luk-

lnnn• g ml 1cıtlır 
\ ı.., ın kaı anlı • dola\1-.ilc İ\ ı se-

ç 1 m l;'l Lu 1 . r:ıltı bu -.ab h mrk
tt: ) n ı ur <lLll cçt:nlcr tanıfınd:ın 

ımclt in~kn ;-ı, 1L ın nı'1 ır 

1k, ç ndeııhc.ı on:ıdr tılın .<lı,,. :ır.
J:ı-ılnıı tı . \ c ' ,,L bu adamın \, ~ ... 
Cını.tı ı-ınırdc h,r l.""tiı" 1 l 1-{1\ ıı mc,, 
ı u mu•1 ı•dKtİ , ıl.ı~ılmı-.tır. 

Bıı un uıcı ine kadının z \ ci ı -

nocu Se) . :ıı an mı,, ı..ç ' 1.ıt de 
gcırmi.-, sonra 1 ndi inı: 

'u.1. Jir:ı \ ıı ir:ıcn '>rni nf cdcıiz 
<lenırıcr. Se, fi p:ı.ın1an \ık:ırnı~. bun
da'l <l:ı mucnn ·1 C\ Jı olduj;-u :ın
f:ı-.ıbrnk lt:\ kif cdilmı!\tır. 

kılı ca . dlt t r t C'L'amctımlc 
1 ı men b:ılı 'ı: kı-.mrn ku a ben
:, c bir ~ tip mahlök olJu~u h:l\ -
ıclc 111 ulm. ~ ha\\ıtnı kımıld:ıanak 

h. ... il<' atılmış :ı. d:ı bu :ıcı
tl m:ıhluk }eıindı:n bile kıpır-

d ıc .. ı'lı,tır. 
S \11'\:ılcrdcn bir kı-.ını char c\ler-

dcn lir d.ırbiin ~ctircrek bummla 
ha\' :ın İ\ ıcc gıırulmuş., tcmaş:ıgc.rlcr 
:ı.ra-ıml" bulun:ın hir mutek:ıit idadi 
n l ..ll"n i bunun kutbu cenubi~ c m:ıh-

u,., deniz h:ı' 'anlannd:ın (Pnl:ı \ r:ımus) 
dcnılcn cin:.ten ulduğunu 17..:lh ctmi,, 
l'Ulll n hem dcnı de, hem de ha\:ıdn 
'~sadığım ... u,lcmi tir. 

1 l:ı\\ :ınm ndc<: :ıldıkc:ı ı. ilk ~bi 
t ir ""C" çıkardı~ı da t:ın~"<.·uplc i5itil-

§ DUn \eri en hab.:rlcri H'Hdcn 
1:ı:ınf 'ckl\lctinc cıı ku\\ ctlı namı tt 

l•hı • k \ N{ hc'i r.;u~cnlirnr • mı~ıjr, 

~ \ t nl•·n m:ılum:u.ı gun: 1 l).!8 c
ncsı r:nfında ıhı :ıc:ıuınıı. umumi\ ctk 
hi olmu,tur. Bu nrada hılh:ı s:ı h:ım 

deri ;-c \ :ıpıı~t Amcrjl, d:ı far.la rn{!;
bct ı:;• .rımı-li.ır. 

B itun mcmh.:hctte undc \tt :ıti t h
ralı (200) millet ıı tl,rebi :ıqh'ı.,ınd:ın, 
hu 111 l c~ph:rı•ı ad• <lı ı..mda ıhti ca 

).; i ınıJ,t rı l'ul c:ıl.tır. 

i r;ı t t ılim u am(; 
B.:, H;I\ ılcte tC. \ J c 

tı 

\ (' 

ılmı,tıı". 

:-;; Lı ııı ııı tı:aı !eı. d '\ • lll , 
i tf:ı c.tmı, t•r. 

S kun ır 'üz ınden c."rı • ı.:t i lc\Cn 
'br:ı.lıiın i"1ltinJe hi d •m ı '1) .ı(la 
i<l:ıın cdilını~tir. 

• Bu J?;U"l. 1 llrnk t:dip :'iule'~ m:m 
Nı:ı' 1 ıııt ıhı ıı• bd rnek ı ı lı ıcin 
clcl ı lllL .rırdı 11• h.dı.:n <Jn a bir 
ilıtıl 1 \ :ı.pıl:ıı.:t htıt 

• · c; ı n ur ı.ı ı ı ı ın ık e:dilrK5i 
Ü crinr h1;r .. lı ırcl.ın r ı.:nc; ,. 
'f<..uim ı;ondcril n panıd ı ı QO!:ı '\ tı~ır 
lıı katcdılmi•t r . 

§ Gcçw h:ıf...ı h il\ n t ~m bi
ı ıncılıl, mu-, h l\:ı ı f"Llıcd ıınıı B 

• c; \..ta n c .ıı l t l,' ıncıl t'i mu! 

Bir takdir 
\? c n i T' üı k l a i r · _ 

nin tatbiki do a' ısile 
~ nirgan<la (:; )n~i ılk 

111ektep ta ~be~i tara
fından 'crilc ı ınısa -
n1erc ""k parl·ıi, < 

ınu' tur. ·ı ür1 ınillt ti . . 
11111 nccıp ~ '" rl ıarı 

İ la''. ııın tutullllil':I il;in bu glin 
mektep Ltraıında tcrtılı:ıc :ılınnıısur. 
Bugun ü~lcdcn sonra h:ı)·' anı diıi 
tuunak içın \: lışıl:ıı•ukor. :'\cticc) i 
bi\dirtct p,iz. 

( Kom:ı Rab:ı.hk) 

1ahlisiye miidürü 

A karaya niçin 
f!İifi? 

"'fahli ·iye n1üdürü 
un1un1isi ı Tecnıettin 
hey bir kaç gün evel 
. .Aakaraya gitnıiştir . 
1'1uınailcyh ı\nkarada 
T'ahlisiye bütçesi ile 
ınesgul olnıaktadır. 

ı \~cn1ettin bevin An-
karada l'ahlisive ınü
düriyetine ait"' diğer 
ınühinı bir ınesle ile 
de 111eşgul olduğu ha
ber alı111nıştır. 

Bu ıne~el cyc}ce ga-
zeten11zde yazılmış o -
a tahlisiye ınüdüri-

~eti uınunıiycsinin Os
nıanh bankasından a
lacağı olan paranın 
tahsil edi1eınenıesi n1e-
sde idir .. Banka tahli
si\ c n1üdürivctinin bu 

"' " husustaki süaline bas-. 
tan saYnıa bir cevap 
vcrnıiş, idarenin yal -
nız hükunıeti nıillive
nin tcssüsünü nıütealnp 
hesadatının netice.:;ini 
verrnis ondan evelkı· · .. ' 
hesabatı salda111ıstı. , 

Zannedildiğine naza
ran idare bankanın 
a1cyhine da va ikan1e 
edecektir. 

u böyle olmamalı 
Her n1u1takada oldu

<> u i!İbi Ana do u İsa-.... -, 

rı nıektchiı de~ de halk 
1 1çın de ·:-ıanc.·Icı ki.isat 

edildi. İ _ ·i, ınükenıınel 
l1"akat )Ulİ Ill'11allcde 

· ">angalı caddesinin 
c hclcindc bulunan 

Hocnoc; ) rcs trann nylnrı ida
rc ... inin çok p;arip, hıç j.,itilmcmi~ 

bir tedbirine ,ahit oldum. Bu, ben 
~mcrika )a )eni bİttiP;im c::ınada 
iik dcf a olarak bir haç tram\ ay
da hcra) i tecrübe tatbika b~t:ylan 

mı"tı. Bakın nıe::ı'clc nedir, anla
tayım <la ~~ını1 .• 
Tntm\ ay kumpnn) a ı miı,terilcrin 

artmamrn, arabal:mn ukhnı uklım 
olırnı mu rn~mcn hasılatın gittikçe 
di.i:;-tujtünu gürmi.ı". Bu i"tc bilet
çilerin bir ~ui btimal ) apnkhırına 

huk.um ctmi~. Tıpkı ..,imdi biz de 
oldu~ hribi çiitcr çirtcr biletçi 
mtıa\ İnleri ~unılcn:e lontrollar 

ta~ in ctmi~. Etmi~ amma gene 
ç:ırc bulaınamı". 1 hına bu fozln 
mcmurhır ) lızundcn artan mn. raf 
zararı zh adt.:lc::-tirmi . ' ,. 

Şirk~tin ıncdi::oi idaresi toplan-

mış du~Linmuşlcr .. JJa~mmışlar , c 
cezri bir knrar 'ermi~lcr. 

Bu karar nedir biHyormu unu1.? 
Traım a) ]ardan biletçileri kaldır
mak! .. 

J:u::r. .. \rahalan.la ::;adct.:c bir 
'atman dan h:ı ... ka memur namına 
\,im c bulundurmamı) a karar , cr

mi"lcr. 
.\rıcak. bu k rnrı derhal , c 

umum tr.ıım a) Jara te-mil etmez
den C\ el c,;hnn ha-..lıca ınlıhim 

hatlarında i lİ) en bir ı-aç araba
) a tatbik etmi~k ... ? · 

_ a-.ıl mı olm od 
Ha::ı bn) af.tı.- • Tr.lm\ U) ın nrka 

. : hanlı '111.\ bir kutu takmı!'lar. 
' Bu ktttu biltt kutusudur. I l:ıni 

al.ıfırang;a .ıptc ... :melcrde taharet 

h:\g1tl:n \ardır_ çektikçe çıkar_ 
]:.te tıpkı onun gibi tertibatı ha
iz bir bilet k ıttMı .. 

Bilet ucreti her taraf için aynı 
mıkrnrd.ı 'c alııt olduğundan 

tramY:t)a binen ')Ok'1.ılar kendi 
},ı.:ndilc ini cllı.:ı ini uzntıp hu ku

tudan bir '~ilet ~..:kcccklcr, para

'lnl da gene kutunun altında du
ran ı;dik bir l a ... •mın dcliğinde:n 
içeri at.ıcakl:ır. 

l" 1 ı be~cndinV. mir amma 
diyecek -..iniz ki ) a para 'crmt;;dcn 
) anı p<tr:t) ı ka~aya koymadan 
binenler olursa.:>_ 

l 'a \.kını/. 'ar.. Fakrıt ev' ela 
trnım a) ucrcti chcmi) etı;;iz bir 

para,.' crmi~ en oJ,a hile ne zara
rı 'ar!. 

:.\lcı.:dı\ bir araba sabahtan ak
~ımn kadar hin mti,tcri ta~ıdL Bu 
bin miı~tcri içinde farzcdiniz 
ki elli hj~i para 'ermedi. l~lli bi
let para..,ı ) irmi be~ kuruş eder. 

Şirket bu ) ırmi beş kurş zara
ra mu kahil iki biletçi 'c bir kaç 

kontrol memuru )'e' miye5i k:ıza
l1l) Or. 

.\nıbalnrın içindı: ve göze gö-

radan geçn1ek 111ecbu
riyetinde olan dersane 
ı11üdavin1lerinc çirkin 
ve n1üstehcen sözler 
atarak izaş ediyorlar; 
bu hale bir an evel 
nihavet veı·iln1esini . 
nıakanıı aidinden rica 
ederin1. 

A1adclet l~enızi 
S.S - I<ahvenin yanı ,, 

başındaki Polis kara-
l~olunun na7..arı dikka
tini celhe(k·:·iz. 

ahut du~ar 
Cieçcn o·ü·1 lt. vazıt 

h -

runccek bir ) \:tc de ,öyle bir 
ilan iJ ... nk ccmi,tir. 

:\ Juhtercm yolcuların bilet be
dellerini trnmva ·ın ka a ına ata

mk biletlerini bizz t almalıın 'e 
y ckdiğerini hontrol etmeleri rica 
olunur ... 

k1rn olursa obun, kendinden 

e' el gelmi:;, bilet alını~ imanların 

güzii önunde açıktan açığn beş 
cemvosa tenezzlil cttigini göster
memek için parayı 'eri) or. 

• ~ a: ıL Amerikan vari ve pratik 

bir u::ul değil mir 
Yu kn~n)ı a,ırnn olursa diyecek

siniz.,. E~ela kas hem çelik, hem 
sabit, hem de her hangi bir reşeb
bu kar,mnda öndeki 'atmana 
haber 'erecek elektrik tertibatı 
nı hai7". Daha sonra .. okadar yol
cunun öniinde bu hırsızlığı ) npa
biJecck ndamın her halde ahlakı 

ile beraber gözü de kararmış ol

malı. 

l\ln\h c 'ekalcti 4000 } azı makinc~i 
muba);.ı:ı edi\or. Bunun bu f,Un An· 
knrad:ı münakasa ı )npıtııca\,:. ogrcn
di~imizc gorc, \ ckMctin şarm:ımesin
dcki, kla\h eler, l)H cncumeninin te pit 
ettiği kbn h c esasına mutabık değildir. 

Bunclı alakadlll'lar bazı mahzurlar 
göniyorlnr. Mahzurların başında ikn
~adi miılnhaznlar \ar. Sonra )azı ma
kinası ile ):ızm:ık demek, parmaklann 
melekesi demcktir.Klıl\ i) eler değiŞtikçe 
parmaldarın cfa acemile, cccği tabiidir. 
Hu mtilAhaznlarla. temcııni e şa~ andır 
k~ klnvyelcr, kati 'c s:ılim bir e asa 
rabtcdibin . 

ESNAF CEMiYETLERİNiN TEVHİT 
VE TASFiYESi 

E.:naf ccmi)ctlerinin ıc,hidi kararı 
dolayı ile bu hafta içinde (40)a )akın 
esnaf cemh etinin ta fi\ esi • apılaeakur. 
Bundan sonra tC\ hlt edilen esnaf ce
mi} etlerinin btihi umumilcrinden ha 
zıl:ırı çılrnnl:ıcnk, bv.ıl:ınmn 'erine 
l l:ılk fırka ıncn faali) etleri gönılchile
ct:k ) eni k;\tibi umumilcr gondeıilc
cektir. Bittabi tnsf t) c csn:ısında. ms
fiycyc tabi cc.mi).etlcrin hesaplan 
tetkik edilecek, açık görülür:;c ıı11\ka
d:ırlar mahkeme) e tevdi olunacakur. · 

İmlilıanlar: 

Icch ı 1d rede tuccar a:t. dan biı ka
çı d:ı kalacaktır. 

))iğ r tar fuın llıı\\ an hor«a-.ıııın 

ga\ 11 tabiı hir tcşekkul olduğu etı ıı

fmdaki dedikodul:ır d:ı de' anı etm k· 
tcdir. Bizzat id ıc mecli i ıei-..i K ra 
1\lustafa zade Ahmet Beyın , Hap an 
pazanna değil bir ha}' an p:ızarı"la 

ihti~aç olduğu 'kanaatinde bt. ün

dugu anla ılmıştır • 
ikti at \ cklletinin, borsa <'trafındııki 

dcdikodulan 'e idare mcdbindcki 
azanın, menfaat inb:uilc yekdi~erine 
zıt ztlmı clerc mensup bulunduklarını 
nıızan dikkate alarak mecli in bir kıs· 
ımı. işlerin niru ebılmesı için memur· 
]ardan murekkep olma5JDJ U' .ıfık 
gorduğü anla,ılınııkt:ıdır . 

Sahte bir enet 
i tanlıul btint:ık dairesi, B"' c ğhında 

ık:ımct edl.'11 doktor Komhot kl:ı n:ı
mın:ı K:ırab(:t Elm } an ısimli bir 1 O• 

misyoncu uır:ıfınd:ın tanzim edıldiği 
idda olunao (~O) bin Hr:ılık s:ılıte hir 

ı;enet mcS'slcsuıin t:ıhkikine başlanmı,tın 

Bueno:; Ayrcs tram\ :ıylan bu 

u ... uhi tnthık cttiklcrindenbcri boy· 
le bir hııdbl' olmamı\ oJ ... a bHc, 
elde edilen menafi kar ... ı:ıında Şir· 
ket bunu ehemmiyetle kar:;ıiamaz. 

» numara alanlar 
Çun kU kaz gelen ) erden ta

vuk c~r!!Cnmcz ... 

i1fus isi11<1e 
Sahtekarlık 

yapanlar kefalete rapten 
serbesi bırakıldılar 

S,ıhtc m fus rnuanıd i ile 
b.1Zt mub:ıJil Rumları mubade
lcd;;n kurt.ırmak istcdilJtrindcn 
dol.t) ı t lıtı te\ i ifc alınan ~abık 
polis n11..murl.ırınd.m ı~ınail 
ı..:f 1.:ndi ile gömlekçi PlumLriJi~ 
bir.ıdcrh:r, tl:rzİ Fran'm adamadı 
~1.k rLİ 1'1ill.11, 1 fa ır i \clcsindc 
Şı::kcn:i Ati.ıh (;f 1.:ndinin fabriJ a
smda ustabaşı \ asil, ynğ tadri 
Yorğo iJ,amctg.1b ı rapten t,ılı

]İ) c cdilıniskrdir. 
Yapılan t.ıkibat \ c tahkikattan 

mcs'clnin nufus sahtck:\ılığı 
olınn)ıp r~lıç Ali pa~a nüfus 
memuru sabıkt l:laa ·azmi 
bcyiı~ iştirakile Galauda Kara
mu::;tafa pasa, Kemankeş mahal
leleri muhtarı C\"'CIİ Ahmet, 
Tomtom m.ıh.ıllc i m u h tarı 
Sadi, 'chzadc b.ışı imamı Tev
fik dcndilerin nıcs'dcdc nıct
h.ıldar oldukları :mlşıldığmdan 
cn.tln tahkikiyc 1st.mbul \"il.iyc
tinc takdim edilmiştir. 

Kaçak rakı 
&ım:ıt~ ad:ı :ıkin b:ıkk:ıl \ en:mtın 

hane ındc gi/.li bir r:ıkı fobrih.n:.ı tc-..i-..: 
C) lcdigindcn hanc:.i tLh:ırıi edilmiş 
bu) iık bir rnkı kazanı ne 50 kilo 
k:ı~-ak rakı, ana tol, dt rece 'e J 500 
kilo salamura bulnınuştu . 

fen ka ydetıniştik. Bu 
kariinıiz ikinci bir 
ınektup göndernıiş ve 
her ne kadar duvar 
vıkılı11ıs isede tehlike-" . 
nin tan1an1en zail ol-
n1ad1 ğınıka ydebnekte
d i r. Beyazıt belediye
sinin ikinci bir hi111111e
tiııi bekleriz. 

Yeni harflere dair 
)'eni harfleri okuyup 

Yazan bir hank nıenıu-. 
runun da ders alnıası 
lf~z1n1 nudır. 

Üd kişiyi ben imli/um et
tim, bunlardan biri /{ara gü
mrul•le Jrnml11rac1 .. 4lı usla. 
ofcf,i de pasları Nuri efendi. 
Fal.at benim bu imiilwmm 
hususi bir imtihandı, 

Evelki gıin oradan geçiyor
dum. }<,'ski bir meldcp arka -
daşmı olan Jmmluracı .. 4li 
usta seslendi: 

- Buyurım, bir kalwcmi=i . . , 
lflll . ..• 

Olurur oturma= defterini 
açtı: 

!Jayr1i lıakalzm, dedi, 
lskideu mekteple beraber olm
du[jwım= gibi, şimdi de bcı·a
brr biraz okuya/un, beui §ll

l'ada Jwsm;i l>ir imtihan el 
bakalım. mcklrlw gitmek ld -
:mı 1m, değil mi? 

Ben bfr il\.i aydır vakii 
buldukça keııdi k<.>ııdime ba
;;ell dl' bi=im arkadaş Nuri 
<f emlilc bas bm;a ıJcrerek 

çafo;ıyorduk, IJa/wlmı bizi 
nasıl bıılacaksım;;'! 

J~ıwdli ikisine de biı'a;; ga
:cll.• olmllmn Vl' irimden ye
dişer mwwrayı lwslzrclmı. 
A.r/\<1smda11 ya=ı ve imhiları
m ieJ/\il\ eltim, bu sefer de 
sc/d;; nmıwrayı komltll"<Lmıı. 
Jlamafi ben hdld bir kahve
nin ve eski arka'daşlı!]m lw
frrı için bira=. comeı·t dauran-
1111şundır, diye: 

İyisini:. ferah ferah 
il~inci smıfa geçebilirsiniz, 
Mkin dlllw lJira:: noksanla -
nm: var, bir ay kadar dalıa 

recek kadar hilen her
kes vine bir ınektebe 

" 
ıuüdaviın ohnak nıec-
burivetinde ınidir. 

J 

\Te bövle bir derece 
yük ;ok ı ıe ~tepler han
ği ıııe,Tkilerde 'ardır. 

J(arilerinizden Pan-
galtı ~rahir E jher 

~olı1~mam: lô:mı clrdiır>. 
• - Zcilen ralt~ıyoru:: -dedi
"e lmna şimdi~Je karlı.tr 11asıl 
ralı.~lı/.lanm, lm l•adanm ua
sıl 6!]rcndikelriııi i:ab eltiler 
ki, şeok ve :el>cilanna Jıayrl'l 
tllim. J~;ıei<'c §llndan bundan 
gurmı"i:J oldukları l>a:J yunltş 
şeyleri dli:elliı'kcn sıirati inti
Jwllcri ne şaş/mı. 

iki iş adamı ld lu.r gıi111"i 
isleri arasında meJ..tepsi::. l c 
daimi, mııayyen bir hocllsı: 

yeni okuyup ya:mada f eralz 
ferah smıf geçec·l'l~ bir l'<tddc
yc gelmişlerdi. 

E.n sonra benim hendile -
rine yedişer, sdd:.cr ııumara 
tayin clli[jimi bisse,linrc fi, si 
bfr<lcn: 

- <iull· ise - elediler - sen 
on. 011 b~ gıin sonra lmra -
dall gene geç. 111:.i bir daha 
yolda. E!)cr «10l) 1wmara il' 
bir <le yı/,ft= l erme:se11 bi=l' I · 
Kara9ıiıw·11/dti Ali usta ile 
Nıtri <'f eııdi dcmrsiııler. 

* J(endilerinin sö:lcrine em -
ttiyciinı olduğu için, on l>e 
!JÜll sonra mahsup cclilım k 
ri.:erc şinıdiclnı isledi/deri nu
marayı. işfc veriyorum: 

Kunduracı Ali usla Kara
gıımrıık: - 10 

Pastacı l\Tııri efendi: 10 
Tlacli balmlım göreyim sı:r. 

isfoili!Ji.tti= numaralan J>eşin 

aldm~. on beş gün sonnı 

yıi:ıimii. lwra ç1l•arma::s11u= 
tabi. Osman Cemal 

vetnanıe ah11ak ta ka
hildir. 

Zayi 

harikalar yanıta l gôz 
hehcgin1İ/. G·ız. ın · zin 
İsınını hiirn1ctle ad
ctnıişlcnl i ı·. 

1 a 't 1c bazı hahkçı
h r rençperler velha
~ı ı içtinıai ha ·atı ter
biyeden ınahr~ını kiın
. eler toplanarak ınek
tche g-itnıek i 'İn hu-

ci aı ında tehlil<eli b!r 
Zannederin1 ki nıa

hallclc.-<lt: açth n nıck
tcp!cr ) eni c.>ğrencnler 
y<:1huL az bilenler içindir. 

S. S. - l3unuıı ıçın 
hususi ders alnıalp n1u
vaf ıktır. Böyle hir 
nı1·ldep yoktur. 1'ia
ınafi nıahallelerdcki 

nıekteplenlt· <le aYnı 

istifade i te1n1in ede
bil irsin iz. Şinıdiden iın
tiha n 'ererek derse 
devanı ctnıeden ehli-

Topancden J(aı·aköye 
\'C l{arakö~·den G<'Ia
tasaraya kadar ohın 
cadde üzednde bir 
portnıeıı içinde n · f us 
k~iadınıla her? bcr ~e
nctlcr~ vckaletn'ln1<.: 
'e sair hesap C\ ı-ak ı 
kaybettin1. İçinde para 
) oktu. l\tczkur ı ortrnc 
ni lloğazkesend ~, il"i 
nunıarah l~rzuruın 
kah\ esinde ıniıtekait 
'üzhaşı 1\bdülkadiı· 
efendiye teslin1 edene Enıirı:an dl're sokak 

ct nuınara 

du < nn ' ldlnıa~ı hl-. 
r ~. J_~ I f11Ua.~ c1c trö- (3) lira 1crifecektir. 



trAvuç 
Muharrı'rı': ·M .TuRMAN 

Köse efendi ııasılsın 
Hala bir sakal bulup ta şu çenene 

iliştiremedin mi? 
-36-

İki adan1 birden hay
kınlı: 

- Bayraktar. ağa, 
bayraktar a~a! 
Bölükbası Sülevma-. -

nın, sadece Bayraktar 
diye ne.zdine davet etti
ği ~lustafaya bu iki 
adan1 <ıağaı> ünvanını 

izafe u.livorlardı. O 
kendisine pek munis 
gelen bu }ıjfap üzerine 
derhal ve ~erek ba
şını çevirdi. 

- Ulan! -dedi- sesiniz 
(bayram davuluna ben
ziyor. Ağzınızda sanki 
dil değil tokn1ak var. 
Nasıl bağırış böyle. 
İki adaın, bayraktarı 

selan1larken o her iki
sıne ayrı ayrı 

etti: 
iltif at 

-Nasılsın köse? Hala 
bir sakal bulup ta çe
nene yapıştırn1adın mı? 
Ya sen nicesin pehli
van? Bir deve güreşi 
yapsak kispet giyip 
ortaya çıkar mısın? 
ensen gittikçe kalınla
şıyor. Razıların da hint 
cevizine.döndü.Deviele 
deı?il bu gidişle fillerle 
bile güre:;eceksin: 

Babasile adeta resmi 
B:) ~ başı Süleymanla 
en' onu tekelJüflu ko
n an ha vraktar, bu 

• 
ilti arkadaşına pek sa-
mimi hitap ediyordu. 
;onlara söz söyleyişin
de değil, bakışında bi
le çok hayırhah, ve 
çok itiınatkar bir kar
d.:slik sezilivordu. Nlü-

• • 
tekabil olduğu ilk na-
zarda anlşılan bu mu
h tbbet te tabii idi. 
Zira, şu ırıyarı iki 
adam, Köse Ahmetle 
Pehlivan Bayraktarın 

·silah arkadaşları idi. 
En genç denılerinde, 

kanlarının en coşvun 
zan1anında elele harb 
etn1işler, bir birlerini 
er nıey<lanında tart
nıışlar, tecrübe etıniş
lerdi~ «1188» seferi n1es'-• 
um•ında aylarca bera-
ber gezip, beraber do
laşmışlardı. O sefer sı
rasında, ~lustafa, he
nüz onyedi yaşında idi, 
ve bu yaşta gösterdiği 
cüretle kedisini tanit
nuş, şöhret kazanmış 
Köse Ahmet, Pehlivan 
gibi dılaver gençlere 
adeta kumandanlık 

yapmış, bayraktar ün
vanını da o zaman al
nııştı [ i] 

Köse Ahinetle pch1i
\7an, bayraktarın ltı -

tif elerini açık bir 
nıenınunivetle kabul 
ederek <riilüsüvorlardı ô •• 

Köse: 
- Benim sakalım -

dedi - beşikte düştü. 
Ya senin dalgınlığına 
ne deıneli? Yalnız a
damları değil karası· 
ğırları bile omuzlayıp 
geçiyorsun. haberin 
yok. 

Bavraktar bu sözü-
• . 

zerıne: 

- Sizin -dedi-Burada 
İşiniz varını? 

Her iki arkadaş, işle
ri olmadığını, vakit 
geçirmek için kövlü
lerle alış veriş şakası 
yaptıklarını söyledik
lerinden, ~Iustaf a bir 
elile Kösenin, diğerile 
Pehlivanın ellerini tut
tu. Pazardan uzaklaş
tırmıya başladı. Onlar 
bayraktarın ref aka tile 
adeta iftihar ediyorlar 
gibiydi. Şurada, bura
da kümeleşip oturan 
halktan bir kısmı , 
Rusçuğun meşhur bay
raktarile şöhretli Kö
sesının ve kuvvetli 
Pehlivanının el ele ve
rerek geçişini gördük
çe gülümsüyorlar, bu 
üç kabadayının birleş
nıesinden nıanalar is-
tihracına uğraşıyorlar
dı. Bayraktar, ellerini 
sım sıkı tuttuğu arka
daslarını kale haricine • 
kadar götürdü. V aru-
şun kenarında bir taş 
Ü.zerine oturarak onla
rı da yanına çömeltti: 
-Hani -dedi- günahla
rınızı bilmesem ikinizin 
de Hızır deyip elinizi 
öperdim, tam zama
nında önün1e çıktınız. 
Pehlivanla Köse, yek
zeban olarak mırıl
dandı: 

- Hayrola, derdin 
n1i var, ölümüz, diri
miz yoluna feda. Sen 
herren en1ret. 

Bayraktar gülün1sedi: 
i\labadi var 

ı :,luhtı'r-..ın t;rbabı ıuütaLta, 
lıaı Jkıur \lc,ıafaııın, Al .>r ,_ru .-

ta•a poşa nvuile nı:ıruf oı.ın zar oıdu· 
ı'llou cllocıte anlar ı~larıl r. Bnlıa'1 
do1avsıh.· ,·enıf'erı c c ı:..,illın kırk ;,.ın. 
cı ortasıni .;. rbac .. acc -i, )3 ni 
refe ol.rak kav dok n \I • t ıfa-

., bayr:ık1ar '- vanını :Jması hak· 
k. dtlı rıvaıet mvlıll ftır "ani 
z::ıdc r- \det ıarılıl...:rıne ~(_r~. t ;J

çc ı ı\lu ta a k_ d. ortasıı dn ll) rak
ı ırlık •tmı~tır O -n.ııı ı:-.dc tırihi, 
bu unvıtnın cı ı~S• i:.'fı..:rlıPrli::?;ı ~ı-
1., _ da ~fustaf..nııı ı. ,.. ıııllfreı nın 

baue tarlığını ifa e tı;;"" •öı liı r. 
cAfcrndar)) isıııindcki eser 1se, bizzat 
kendisının toı lndıgt göııUlliilerc bav
rayrıık çı·ktıginden bahsede.. Bir 
yeniçerinin oğlu ve çok genç lıir 
yeniçeri ııcfori . 

- Velevki alemdar gıbi rührk 

fıtratta yaraulıo~ ol~ıın -:-. ~ö_nüllü 
alayı vücuda geur<ırııyecegı ıçın bu 

üç muhtelif rivayet araoındao en doğ
ru~n Şani zade ile Cev,lct paşanın 

kalıul cttiklerı surettir, yn'ni alem
dar pa-rın111, )ıt hiziıu hayr:ıL.t:ırın 
ünvanını, {l ıRH seferi c;ıraqn<fa (f2, 
ıuı.:ı ortanın Uayra~ın t tasıınasından 
J(•ri ~ı·!mi;ıir! 

Bundan bir kaç gün 
evel Paris ile sehrin1iz • 
arasında sefer yapan 
tayyarelerden biri, ka
zaya uğraınış ve bu 
haberi, gelen telgraf
lara atfen neşretn1iş
tik. Son gelen Avrupa_ 
gazeteleri bu kaza 
hakkında şu tafsilatı 
verıuektedir : 

Kazaya uğrıyan tay
yareyi, bu yaz bahrı 
muhiti geçn1ek için 
tecrübeler yapan pilot 
Assollan idare etn1ek
te idi. 

Kaza, mevcut sis yü-
zünden vukua gelmiş 
tayyareci, tayyarenin 
havalann1ası esnasın
da kapaklanması yü
zünden bir kaç nıetre 
ileri ve f ırlıyarak nuıh
teli( yerlerinden bere
lenmiştir. Ta yvare 
(.100) kiloluk hamule
sile beraber vanınıstır. 

Liman ~ .. Katının eskı binası 
Liınan inhisarı şir

ketinin tahliye ettiği 
Karaköyde, köprüba
şındaki binayı,(ıu) sene 
müddetle Seyrisef ain
den Bevneln1ilel va -• 
taldı vağonlar şirketi 
isticar etn1istir. Bu 
binanın :ııt ·katında, 
sirket kolı kabul ede-• 
cek bir daire ile şö-
n1endüf er biletleri sa -
tışi için bir büro tesis 
edecektir. 

inebo\uda Kundakçılık 
İnebolu mahallatında 

Şişlide oturan l::milya isminde bir 
matnıazcl, ruhsatsız tedrisatta bulun
duğu noktasından birinci ceza mah

kemc~ine verilmiştir. 
:\latmazel emilyanın Şişlide evine 

ba1~ çocukları topladığı mevzuubabsa. 
'•hit dinlenildi. Bu husustaki zapa 

taoz,m edenlerden polis • "uri efendi, 

şöyle so~ledi: 
- Biz. ihbar iızeıine muavin beyle 
iç~ıide dört yaıından sekiz yaşına 

kadar bir çok çocuk gördük. Matma
zele bunları buraya niçin topladığıtu 

sorduk : ( Yaramazlık ettikleri için 
anneleri buraı a getiriyor, .'bakıyoruz. 
okuıuyuruz, oyalıyoruz} dedi. 

- Peki, bila ruhsnt tedrisatta bu
lunduklarına dair zabıt tanzim etmiş
siniz~ 

- Çocukların ellerinde ka~t, kalem 
gördük. 

- Yazı mı yazıyorlardı? 

- Resim kabilinden bir şeyler ka-
ralı rorlardı. 

;\\ahkeme, tedrisatta huhıou\duğııno 
usulü <hiresinde sabit görmedi. Beraet 
kararı verdi. 

Sank sarmış 
ruhsatı yol{mus . ' 
Şaban efendi 

nihayet mahke
meye verjldi 
Şaban efendi isn1inde 

biri, ruhsatsız sarık 
sarınakla ınaznunen 
n1ahken1eye veriln1iş
tir. 
İstanbul birinci ceza 

n1ahkeı11esince ikan1et 
ettiği otele tebligat 
yapılmış, orada · bir 
gece kalarak bursaya 
gittiği anlaşıln1ış, ta
harrisi için muhaken1e 
kalnuştır. 

Amerika ve 1928 
1\ vrupa gazeteleri , 

yeni seneye hasrettik
leri bentlerde, bilhas
sa Anıeril<ayı nıevzuu 
bahsederek · nıezkur 
n1etnlckctin ( 102~ ) se
nesini adeta bir kunıar 
senesi olarak gcçirdi
<rini l·avdetn1ektedirler. 
ô . 

yangın çıkarn1ak isti- Doğum 
yen ve bir kaç gece- İstanbul ınüddei un1u-

----
denberi kundakçılık n1isi l(enan Beyin bir 
eden bir çok eşhas oğlu dün) aya geln1iş-
yakalanmıştır. tir. Nevzada ebeveyni-

l
nıııııııııımıııııııııııııııuıııııııııınnıınımıımııınımlllJllııımıı:ımı.m:ın1 le birlikte uzun ve 

Jlu akkşarn \·e :arı2n,kıdJ•a -· .~ 01(.S'ut ÖlllÜr ten1enni 
a ·şnmı caat c 

ederiz. 
Fransız tiyatrosunda .. .---------.. 

,\Jeşhur komik 1 
Serjius ve Jeo 1 ole 
ile bl!ttin operet hev'eti işt~lkil 
Pas sur la bouche ~ 
S:ılt akşamile Çarşamba ak~amı 

(~oın1 ~ obligade 

r 

Ooktor Fevzı Ahınet 
• 

hreııgi, lıelsoğukluğu, cilt, pros
tat, zafı tenasül ve kadın !ıaı;ta
lıklarmı en son usullerleaz bir za
m•ncl• mııtedJ şeraıtl~ tedavi eder. 

'\dres: Babı 5Ji cagaloğlu yo

,u k 'şe ba~ı ııuınro 43. Telefon: 
~~'l. 

JL @}k~~filffi.lIDtınff ~ Sinemasında l zamanı .. rz 1 en :,uı ;:; en ' utlıı m ~ar i>e:ıi hahrye'i 

iVLER M harebes · 
FOLKLAND AOALArı MUHAREBEYİ BAltRİYESİ 

cvec ı m a \ 

' -----

ı:ı .. •·················~······························••ı:J çin yı\dızı ANNA AY VONG:S 
.ıe .MAJH KID V ans ŞEHLETO 

geçe• ı az esnasında isunbulun muhteşem ,.e bimisil manzmılaıından.,. •• 
Limanın dar ,.c karanlık sokakları n<la 

filimini .:;İfH.:rnı•«ı :ılrnı~ları\ır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C> ' 

_ IÇINOt_, _., 

BOGAZ BOGAZA 

Vaziyet ç~k m·ühimdi 
Zabit ve ne/er he;..si de bir tek ).ikaya binerek 

uzaklaıtılar 

-- 2iJ - .Yakı ti: J biclin l>aı'f'I' 

Dumanlar içinde 
(iphigenia} pek az sonra daha kesif 

sun! bir sis bulutu içine girdi~i için, 
muvakkat bir zaman için kanalın 

methalinİ göremez oldu. 
Çok geçmeden, kıın ılın ~arp tara

fındaki nhumı dalgalara k.c ,ı muha
faza için atılmış olan taşlar birdenbi
re geminin önllne çıka. 

Suvari derakap : 
- ller iki makine tam yolla geri 1 
Kumanda>ını 'erdi. 

Kanalla Karşı karşıya! 
Gemi, bir duba ile bir tarak dubası 

arasından geçti. 
Tekrar makinesini ileri işlettiği za

man bu dubayı kanalın içine do~ 
sürüp itti 

B:r.mış olan "intrepid " in baş ta· 
rafı ile kanalın şark sahili arasında 
henüz bir gemi geçelıilecek kadar bir 
mesafe mevcüt gibi göründüğünden 
" iphigenia ., bu ar·alığı seddcdecek 
surette manevre ı:apmıya haşladı. Su
vari, makineleri k~h ileri, kAh ~eri 
işletmek suretile gemisini tamamen 
kanala amut bir vaziyete ,getirmiye 
muvaffak oltlu. •· iphigenia. başi şar
ka müteveccih olmak üzere dibi bul
du. O zaman terki sefine emri verild~ 
sonra sintindcki dinamitler ateşlendi. 
Bu mevadı miiıtaile de iiteki ı:emiler 
de olduğu gibi infilftk ederek karinayı 
p.rçaladı. - iplıigenia " hemen battı . 
üst güverte suyun yüzünde kaldı. 

282 numara imdada yetişiyor! 
Zabit nefer bütün mürettebat bir 

tek flikap binerek uzakla>alar. öteki 
flika harap olmuşt11. 282 numaralı 
tahtelbahir muhribi geminin baş tara
fında gayet yukiı, mesafede bekliyor
du. Flika 282 numaraya yan~a 

ve içindekilerin çoğu muhribe ~ç
tikten sonra. iki tekne bir birinden 
ayrıldılar. Flika tekr:ır 282 numaraya 
yanaşıı!!;ı zaman içindekiler kamilen 
çıkıılar. Yalnız biri ölü olmak üzere 
uç kişi gene sandalda kaldı , çıkamadı. 
Bu esnada 282 numara ( intrepid) in 
müretıe baanı sala binenleri de tahlis 

ile me<ğuldu. (ipigeniya) ınn flikflSl 
muhribin \Jaş tarafına bağlandı . 282 
numara ıomlstan ederek gai geri 
kanaldan çıkn ve !likayı da bernber 

alıp gütrüdü. 

5 o kişi yerine 10 o kişi ! 
282 numara ancak 4-0-50 kişi ala

bilirdi, hal bu ki şimdi içinde tam 1 Ol 
kişi vardı. Bunlarında çoğu yaralı idi. 
Bu ,·azi,·ctte muharip batmıya mali< 
ktımdıı 

282 numara ile 526 numara, plhıdt 
tak:ırrüt ctti!ti üzere. üç kruvazörü, 
dalga kırandan kanala doğru icra 
cttikkri tehlikeli sevir esnasında adım 
adım takip etmişlerdi. Bu cidden teh· 
likdi tahlis ameliyatı için bu küçük 
gemileri idare edecek zabitan gönüllü 

olarak seçilmişlerdi. 
28\! numara dosdoğru kanala te

veccüh etmiş ve batan gemilerin ikisi 
aro~ında dul'mUştu. Pek yakın mesafe
den ateı «llcn makineli tüfeklerin 
kurşunları nltınıla , kemali sükunetle 
tahlis vazifesini ifaya devam etti . 

Hayret! 
Bu küçük geminın Batmaması ve 

mürettebatının Ou kacl .... r müthi~ teh

likeleri atlatmış olma\! adeta bir mu

cizedir. 
282 nurnaranın suvarisi yüzbaşı 

Deanc, kıymetli hamulesile kanaldan 
tornistan ederek uzakla~tı ve kanaldan 
\.'tkar çıkınaz gctnisinl çı·\·irmck iste· 

di. Jlak:ıt fomen bozulmoştu. P'"·a
ncleri nöbetle kullanmak surctile ge

miyi idare etti. 
Şimdi iŞl lıelalı tarafı lh!,,a kira

nın ığımdaki \iman l'a:..rya> ·ıın ate
şınden \ak.ıyı kurtar~akıı. 

Alman toplarından nasıl kurtuldu? 
llu un çın de dalıı;· J.ırın aı 'eta 

u Unerek geçti. ı\lclftde zamarl da 
) 1pı'::-:ı ~anevrrnın .. - nm ııh:ıı olan 
bıı manc\Tc 28:.l yi du,man tcıplarırın 

ıc ırde'l korudu. 

l'c'leri doncr dönmez muhrip şimalı 
şarklı c diimon :.mJı ve \nıiral gemi
silc karşılaşu. Amiral gemisi warwick 
muhrıbı idi. 282 numara.-ın IOI kişiye 

baliğ olan yolcuları duşmanın nıütc· 
madiyen ateşinden buytik zayiat ver

mişlerdi. 

5 26 numaranın harekatı ! 
526 numaralı tahtelbahir muhribine 

gelince, bu gemi kanalda batan gemi· 
leıin yanına yaklaşarak evvelA ~intre
pid " in mürettebaandan büyük bir 

kı..;,ınını f!Cminin fHka-:'ınd:ıu aiınışu. 

\liitcakihL·n •• 'l'hetis n irı ı..stJnc ~itle .. 

rck, hu J.ı u' aziirün hir tek ilikaya 
binnıiı olan hutün mürcttcbaanı kur-

tanh . 

526 numaralının avdeti 
muvaflakiyetli oldu 

5:!ü nıım~ra ~ah il batar' alan tc.r:ı

fından dnimt biı ateş altına :ıiınrıı~ 
olma<ına ra~mcn sağ 'e salim firara 
muvnir-ak olarak bu geceki mucizeler 
siJ:,i\csinc bir tane daha ilJSl' etti, 

Suvııri Firrcltrn dal~a kıranı diındük
tcn sonra kurtardığı (.ı;l kişi ile beraber 
ta ( DnnYaS) a kadar kendi kendine 
avdet etti. Bu küçük teknenin geçirdip;i 
maceradan sonra yalnız başına \"C 65 
kişi fazla ile ingiltereye dönmesi tak
dire sezadır. 

Filhakika bu iki gemi .526 ve 282 
numaralar bu tahlis hareketi esnasındt 

cidden mükemmel bir süratle ifa~ 

vazife etmişlerdir. Ilalbu ki muyaffak 

olmaları ümidi pek azdı. 
Bütün · müşkilata rağmf'n düşmruı 

bataryalarının burnunun dibinde 166 
kiıiyi kunarmıya mu,affak olmuşlar

uır. 

Zayiatın azlığı şayanı hayrettir! 
(intrepid} hücuma başlamadan evel 

t:.ıhliyc olunması mukarrer nısıf mürette~ 
batını çıkaramamış ve kanala 87 ~abit 
ve neferle ''""' olmuştu. llu kadar 
h.;~iı.ltn ikisi mü~tcsna ohu;ık üzere 
hepsi ••ğ \'e salim kurtarilmışti . O iki 
kişinin de biri maktul düşen bir zabit, 
diğeri son derece inde yaralanan bir 
kıiçük zahitti. l lcr ikisi de tahlis 
ameliyatı csnasınde yaralanınışl:ırdı. 

282 numnralı tahtelbahir muhr!bi
nin murettebatindan bir zabit ile iki 
nefer bu kulak akın esnasında terki 
bayat etmişlerdir. Batırılan gemilerin 
mürettelıaundw ne bir tane zabit, ne 
bir tek nefer düşmanın cliı1e esir 
düşmedi. 

Kanal metl alinin ne dereceye kadı? 
k:ı.pwdııı;mı ..-ıca izah edeceğim; 

Suvarilerin muvaffakiyeti 
Mükemmel surette tertip ve tatbik 

edilen nüm•ylş ve işgal hareketleri 

savesinde, takriben az bir mesafede, 
ç0k tehlikeli bir tabayı gemiler kolayca 
gctJDİf;C muvafüık oldular. NlimayJf 
,.e işgal han:kan, aynı zamanda son 

tarama ameliyesi de yapıltrkcn d~ma
mn nazarı dıkkıltini kısmen başka 
taraflara celbettllcr. 

Dalga kıranın bunno dola.ştıktan 
sonra üç kruvnzöriin suvarileri yalnız 
kuvvetlerine ısrioaden iş gördüler: 

(\lah:ıdi var) 

Bfc kaza davası 
Dimitri isminde bir 

Rum çocuğu, Kemal 
isnıinde bir çocuğun 
nıecruhiyetine sebebi
yetle maznunen birinci 
ceza n1ahkrn1esine ve
rilınistir. 
ço~~ğun son günler 

de öldüğii anla~ıln1ış 
ve anası hu günlerde 
başka bir çocuk do -
ğurduğu için, n1ahke
n1eye gelen1ediğinden, 
yeniden tebligat icra
sı takarrür etıniştir. 

rl sine, tiyatro 
D,\R[ 1 IALl'.\1 SALO. U),0.-\ 
Cuın:ırt(';~i: 

:\kdılah Sürüri 

FERHI Si. 'J:..'l\U.\ 
ik, lil m lıı:<lcn 

( YOLCU ) '-c ( \:\ll"S ) 
\ vrıca 

n1ükcmmf'l var) ele uu.m.ırıtırı 

S · ·a,İt br)' t•ınsilleri bu ı:ı;ecc 
Sehzedeh:ış1 \tıllct tiyatı:ı,~i.4Ilı!:ı 
ı \•nırlıkta hir l(CCR ) Knm di 

ılr ,, • rer<le 
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l ıııı Yapma Adamlar 

4 perde 

muharriri: 

11111111 

Kari Çapek 
mütercimi: 

Halit Fahri 
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Hir şomcndofer şirkeunin hareket (numune) d: ırc~i 

Gördiiğuclız şu resim Amerika ve Avrupanm başlıce dı.>t11ir ıolu 

şirketlerinin fen şube. ini göstermektedir. 
:\tnsa üzerinde ki birbirine girmiş olan vağonlar, şirketin cllnide 

bulunan hatların guçük mikyasta -,apılmış bir numunesidir. J ler me
mur, tıpkı a kerlikte, harita uzerinde yapılan harp oyunları gibi bu 
numune üzerinde kendisine gösterilen manevrayı hatasız surette ) ap
mak mecburiyetindedir. Bu nümunede, makaslar, lokomotif ve vagon
hır, karşılaşan tircnler aynen göze çarpmaktadır. 

Bu manevrelcr hatasız yapıldığı takdirde şirket hizmetine talip 
olup ta StaJ gören memur i~c alınmakta, akı;;i takdirde şömendöfı.rci
lik kabiliyeti olmadığı bcyanile r:.1 ·bi reddolunmaktadır. 

• 
Ineiliz veliahtı 
'Jçcın kazdan bı

le teşe'um 
edermi! 

Tirenin önüne ii<,<ın kaz 

' 

Jl~ihz kıralı ağır bir hastalık 

gcçıriyor. Bir muddet evel , azi

/Ctİn tehlikeli gbrulen .kıralın 
rni surette vefatı ihtimali dü ü
ııuh!rel{ Afrikada bulunan buyük 
~ lu ve vcliahti hemen lngilcere
vc davet edilmişti. Geceyi gün
rl Lil.c katan Prens dö Ga1 de der
hal yola çıktı, şimdiye kadar 
ıorulmcmiş bir siir'at ibraz ede
rek babasının yanına koştu. 

Fakat prensi hamil olan tiren 

~ndraya bir kaç i ta }On kala, 
ıarip bir hadi,.cyk kar\'ılaştı. 

Yol üzerinde duran bir kaz, 

ciren yoluna uçnı~ prens bundan 
tc~c'um etti ve son stir'ade giden 
ttrcni durdurtttı.kaz lk kemali itina 

ile uırnlup tehlikeden uzaklaştırıldı 
\C prensin tireni yoluna dc\am 

edebildi. 1 Iadisc biiylık ehemmi
yet haiz olmamakla beraber bmd 

A' rupa rkalirun ne derece ufak 
hadi elcrdcn mutcc~:-;ir olduklarını 
gö termeı:i itibarile şayanı dikkat
tır. Şimdi bu kaz, Jngiliz kıralı 

s.1ra) ı bahçelerinde dolaşmakta 

imi~. 

Altıncı katibiaaii 
dairesinde 

işler emsalsiz bir sürat, azamt itina, takayyüt ve 
.. ciddiyetle görülür. 

Muessese aı~.kadarl~ra en yüksek asari hürmet 
gosterebılmeKle bahtiyardır. 

Yeni postane ve Sanau· Bankası karşısında Vlora Han 1 kat 

-Devlet demır yolları ve limanları umumi idaresinden: 
ıdarcmiz ibd) aci tçin 250 metre \ agon perdelerı kumaşı alin:ıc:ıkur. Kum:ıyın 

tızu ine nlftmct farikamız nescc:dilccektir. 
1'nzla mahimnt ıılm:ık , c nümunelcıi görmek için istanbulda Anado1a Bağdat 

işletme müdtiri)etinc merbut olan flaydarpaşn mağazasına mür.ıcnat edilmelidir. 
'J."cklifler 80 kAnun s.ıni 1929 tarihine kııdar muteber olmak şartile 10 kAnun: 

sanı 1929 a kadar Anknrada müdüriyeti umumi yenin tahrirat müduriyecine 
g< ıdc.rilmclıdır. 

T klıfnamekrdc malzLmcnin k:ıç ının :r;ııirnda te lim "Uileccjti zikredilmelidir. 

TÜRkiYE iŞ BANKASI 
Serınayesi: tediye edilmiş 4.000.000 liradır 

Umumi Müdürlük 

An.kara 
i tanbul 
Bur 
hmir 
Sanısun 

Ankara 
şubeleri: 

Adana 
Trabzon 
Halik(\ ir 
Gire. on 
Edremit 

Ayvalık 
Zonnuldak 
Kayseri 
1\l~rsin 

l\lü ait ıuuamelM, kumbaralar, lmsalar 

vm 
Ef ganisLanın süku

nunu ihlal eden son 
vukuatın anıilleri la
yık oldu darı ibret sil
lesini yenıekle beraber 
henüz lazıın gelen der
si alınış değillerdjr. 
Son gelen Avrupa 
nıatbuatı, hükumeti 
vaziyete hakinı gös
ternıekle bera her he
nüz her şeyin tavazzuh 
etnıcdiğini söyleınek

tedirler. Bu gazetele
rin Kabilden aldıkları 
habcr1ere göre asileri 
Kral hazretlerinin ka- 1 

yın biraderi tarafından 
kunıanda edilen ku v

vetlere nıağlup olnıuş
lardır. Asiler bunun 
uzcrine l{ohintan ha
valisine çekihnişlerdir. 
J{raJ,harekatın devamı 
nıüddetince hükumet 
nıerkezini hiç bir 7..a
nıan terketnıiş değil

dir. Londra Efgan se
fareti neşrettiği bir 
tebliğde asilerin hükti
nıet kuvvetleri karşı
sınde firar ettiklerini 
ka ydeylenıektedir. 

I<' il.\. S 1Z•:.\Y1 

BERLİTZ 
Mcktc binde oğreniniz. 

BERLlTZ J den l J k:inunsa
ni) e kadıır müptedi ve mutcrckki 
talebeler için yenı kuı l:ır açıyor. 

Bt>\ o~lu ::l5h ı~ukl:\l cadde i. 

eyrisefain 
Antalya postası 

(Çanakkale) vapuı u o k:\nun sani 
P:ıznr ıo Qa Galata nhummdan 
hareketle [İzmir, ki.ılluk, Bodrum. 
Rados, l~ethİ)e, Finike, Antalyaj \a 
gidcc<.k ve domi~te mezkOr iskele 
lcrk birlikte [ AndiOi , Kalamnkı . 
M:ırınaric;, Sakız. Ç:ın. kk:ıle, Ce 
libolu )a u~ı :ı\ :ıcaJ,ur . 

TRABZON BiRİNCİ POSTASI 
[CL MllCRiYE11 Hpuru 7 kaııu
nu~ani PazartlSi t 2 de Galata 
nhtımından hareketle inebolu, Sam
sun, Gırcsoıı, Trabzon Rize, f lopa 
) n r;.idecck \ e domiştc Pal'.ar i ke
lcsylc birlikte Ri:r.c , Sürmene • 
Tr:ıhzon, Tirebolu, Giresoıı, Ordt', 
ünye, Samsun, inebolu, Zonguldağa 
uğrayacak ur. 

l l:ıreket ~unu 'uk a!mmaz. 

dairei 

istan-

1 lantnl zade Tnyyr 'apml:m 

AYVALIK-i.% lİR l'O!n'A.J 

tayyar vapuru 
6 kanun sani pazar 

günü 5aat J7de Siıkeci ı1humından 
haıckctlc ( Gelibolu , Çanakl.:ıle 
'e körfcztarikile iımir ) c azim t 
.. e a\ bet edecektir. 

)Ük ve )Oku için Fmiııonu 
Re adi~c caddesı nhuın h:ınınd ıkı 

idare hnne,inc miirnea:ıt. Td i--t:ın· 

1ul 1 ( 

eezaae •e -.. 
depolarında 

satılır. 

VALDA 

Yazıma 
• • 
ınesı 

Yeni ttirk harflerini ha\İ en mü

kemmel ve en &)anıklı ın:ıkincdir. 

1 - Adlcı f:ıbrikao;ı l 898 sene
sinde ilk C\ el \azı makine 
sini imal etmiş bir müesse
sedir. 

2 - Bu markalı )':141 makinele
rinden şimdıyc kadar300000 
adet satılmıştır. 

3 - Adler fabrikası 30,000 amele 
istiht:ım etmektedir. 

Tcdi) atın leshılat 

Satış yerleri: İstanbul esnaf 
bankası ve Rişar Volf Galata 
VoV'Voda ham 7-10 

Akktrik ve tcrkosla mucehhc;z 
nez:ıfet ve tehnretile müşterilerinin 

mazharı takdiri ol:ın otelimize bu 
defa müceddeden ban} o mahallilc 
tek ~at:ıkh odal:ır inşa edilmiştir. 

Binaenalc) h aıle ıkamelınc de son 
d e. eh iri lıdir. Ehvel) ucrctle 
boncman k.ııd tdılıı. 1 ahaunı \e 

ı ur.ıhatini arzu eden ze\ :ıu kira-
mın teşrifleri kendı mef e:ıtlan ikti
zasındandır. 

Adres 
• ııltan '.Vlahn•ut türbesinde 

T< lefon S40o 

Ye kenci 
V AI>UI~LAlll 

Knı adenit. postası 

Anad 1 \:ıpuru 6 
O U kanunu sanı 

PAZAR 
gunti ak~aını irkcci nhumından 

hareketle doğru [ Zonguldak. inc
bolu , :in< p , Gcr/.c , <\amsun , 
Ln c. f 'ar~:ı·. Ordu , Girc,on , Go
rele, Vak ıktbir \C Tır:ıbıon e 
gıdLccJ..tir . 

Taf sil:lt için Sirkecide Mesadet 
Haııı ittisalinde ) clkcnci hanında 

kl\in acente~ine. miıracaat 

Tel. istnnhııl 1515 

LOYI) .. fl{İESTİNO 
l..im:ınımıza mu\ ıısalau beklenen · 

':ıpurlar 
( Di\ A ~A) \npunı 6 kanun~;mi 

Pazar Odcsa , Romam a 'e Bulg:ııis
tan) d:ın 

( 'EMiRAl\li ) \npuru o K. sani 
P:ıı.ar ita!) a \ c Y unani tan ] dan 

(DAL'.\1ı\ÇYA 'apuru 7 K. s:ıni 
Pa7.arte:..i ( iuıly:ı \e Yunanı can) dan 

Yakında ! .imanımızdan h:ıreket 
edecek \apurlar 

( Di\' ANA ) \ apuru 8 kanunu sani 
Sah ~:ıbah sn:ıt 9 da ( İzmir, Midilli. 
Pire, Pntr:ıs , Korfo, Bren<lizi , Ve 
nedık \ e Tıic:.lc ) ye 

(DALMAÇYA) vapul'U 8 K. ~ani 
Salı günü 1 ı ~ (Sam un , Tırabzon. 
\'c Hauım) a 

( \'t<:. TA ) 'tapum 9 kAnun . sani 
Ç.ırşamb:ı saat J 6 da ( Bur~az, Vanrn 
Ko:ıtcnce, 'e Odc :ı) ya 

l kr nc\'t t:ıfsılı\t ı~ın G:ıl.1tada mum-
hane (l .o}d 'J'riestino) Başlıca acanta
sm . Tdefoıı Bc)Oğlu 2127 ve ya 
C.ı\ııta ara) ında :..nhık Sdtlnik bon 
rnarş:ısı tına ındaki }:ızıhancleı1nc tele 
fon lk 'u - jf)C) 'c 'alıııt 'ırkccid 

, it~· t\ t h "I ~ k :.1.ıh:tnl ,·ne mu 
T<'( , n" mc~,. 'l uclon i~t~ııhul2J5 

S ife 5 

Il@ to 
öleli sene y • 

Fakat {!;~a::,ete salı ~feleı·iı ıi eıt 

fazla işgal edeız 
• 

sııteıııa 

' kA saıı t1l arı hcila O(ftıı·. 

(H.odolf Valdntino) ... Sinema lılcminin bu :kadar şohret bulan bir başka san·
ıtk:lrı daha :ıcab:ı \ar mıdır 'i 

Onun li}akntsizli:;i, kabilİ)et~ızliği, ).1pağı rne\kıi •ırr tcs:ı<lüflcre med) un 
oldüğü h:ıkkınd:ı oteden bc.rı me\ cuc dtd koduw tekrar kurc:ılı} acak değiliz. 
Yalnız clımize geçen kıtap \e mccmualaıı tetkik ederek anlı)oruz ki bu adam 
ha\ :ıta go:t.lerini kapa\ alı ~eneler geçujti balda resimleri 'e hakkında yazılan 
yazılarla butün dunya matbuaunı en fazla meşgul eden ~lneroa sa atkiindır . 

Rodolf \ aliıminonun aşkları .... Rodoh \'al.ıntinonun adetleri .... Rodalf Ya
Jnntinonun husu"i hnyau .... Rodolf Valantinonun eserleri .... bilhassa sinema ile 
ııll\kadar olan Auupa, Amerika gazete 'e mecmualarmdıı okmlugumuz bimler 
nlıınd:ı yaT.Jl:ın yazılımn ardı arası kc:;ilmemektedir 

Bu nd:ım mademki kabiliyctsızdi, mııdemki san':ıtk4r değildi, şu halde bütün 
hunlar için a\ n bir sebep bulmak lazım. Sebep acnb:ı dun) anın en güzel 
erkeğt oldu~u, hakkınd:ı 'nktik yapılan propaganda mı? 

Dcıccttiğimız n: ın bir amerikan mecmuac:ından alınmış ır. II:ıstn düşmeden 
evci Rodolf \ aUntıno ile beraber çalı~an n l'Cjisor ı,.Akn } lale) } i, e\ inde:. 
san":ıtk um re:ımi ıfc bir arada gosteımcktcdir. 

Bu rcsının altına uzun biı makale )azan Ameııkım muhaniri soru}Or. 
Butiın dun\ :ı } iiimndcki sinema meraklı lan na kendisini bu derece sev• 

diı en yeni bir \ aUntino gdmiyectk mi. 
Siz ne dersıni1. '( 
Veni yıldızlar 

(Mit Leone Lan) Amerika

I 
Ra/114ııQ ı<'ıwaronun boş 

zamanlarında en f a::J.a sevdiyl 
eğlence balık avcılığıdır. Res
mimiz kendisini bu tallı meş 

guliyeti esıwsıda göstermek -
tedfr. 

da ç.ol: fazla §ölıret bırlnmş '' 
bir tiyatro san'all\tirulır. JJ,i E 
giizel kadm öteden beri yapı-

Bugün: 
OPERADA: 

lan cazip tekliflere mulwvl' -
mel cdcmemi§ son gıinlerclc 
sll/111cyi teı k di rck sinemacı
lllda lllC§!]lll < lrmya karar 
vermi~fir. 

.1mtrıkau !Ja:l'icleri san-a-
tlr<irm yem salımla da ımwa
ffakiyl'I ka:wwct1ffll1l ya: -
maklmlll"lar. 

İSTİBDAT 
ALHAMRADA: 

K HR.\MAN slPAHI 
MELEKTE: 

SİYAH İırct 
ASRiDE: 

YOLCU 
MAJİKTE: 
KOi ii , < Kl l l l P 1STE 

llllllııııtı ıııııınıı 1 



PAZAR 

() 

I< lS 

C} 

5 

nevı 

arsa 
dukküu 

• 
• 

o n 
ü 4

• yeti ilan! ırı 

ıcaı ı abıkı 

Ura 
2 fehıi 

21 1 

5,50 • 
4.50 c 

Rıı eııı p ~a " rna oda 12 • 
Şeh net izmır ı O kagır dükkln 60 • 

ablc Must fa paşa pazarcı • bust n. kuli'ıbe, arsa 14 • 
Elv nzade demir kapu 1 ı apartmanın birinci dairesi ı 5 • 
demir t.ış kantarcılar 14 kigır düWn 3 • 

Büyükada nizam 2 3 hane ı O • 
Balada evsafı muharrer emlak şeraiti mukarreresi veçhil icare raht dılmesiçiint-24-929 tarihine mfısadif 

pef1Cmbe gunfi su.t onbeşte ihaleleri ICl'a edilmek üzere müzayedeye vaz edilmiştir. Talihlerin emvali 
metruke icar komasyonma müracutlan. 

Mahalle sa Sokait N. nevi 

fer ağa necwı ı 7 ane 
• c pqtemala 5 c 

• • moda caddesi " • 

Jcan tnuharftmeni 

lira 
360 senevi 
60 c 

480 • 
Balada evsafı muharrer 10-1-929 tarihine müsadif pel'fenbe dlü saat 

tı . TaJiplenn enwah metruke satış komasyonuna mUracaat eylemeleii. 
ı 5 de ihaleleri icra olunacak-

mahallesi 

brabak 

c • 
CaJcır ifa 
Hoca Hayrettin 
bayezit 

c • 
tıiristosta 

soka fi N. 

,.Umahılle 15 
pasbrmacı çıkmazı 3 

• 
vanakikaJfa 
köçek karaman 
meyhane 

• 
mezırh'k 

5 
10 
33 
8 

5-16 

nevi 

hane 

• 

• 
• 

ma oda 
hane 
dükün 
hane 

icanmuhammeni 
lira 

60 scnevt 
78 
60 ' c 

8-4 c 

48 ' 
20 şehri 

100 sene\i 
30 c 

150 • 
karakol 27 ( 103 • 

Cıfer ağa iıınir 41 r 600 • 
Balada evsah muharrer emllk şeraiti muk rreresi veçhile icare rapt edilmesi için 23- 1-929 tarihine 

mı sadif çarşamba günü ihaleleri icra edilmek üzere müzayedeye uz edilmiştir Taliplerin ernftfi' mtıf· 

r ke icar komisyonuna müracaatları. 

1 1 • Bahç kaSalih pıdtr cati c n aç arınııı uaR tel nnız r d e ılc 
l$ti aıncde y•palır. Dakık idrar tahhh J 65 kuru,tur. 

H I• Batik '-'- Hahçekaptd. S hh :\Jccati ttıınesinde a IS yag1 raıce binncı tnonna D.ılık ) a!Jnın kilo· 

uk lcrt 90 klll'UflU&' Ma~ş •«ini ıspat ebene bin lıra 'ar. 
•• 
U küdr• 11 •• •cıe C,:-0euk gıdaları. emzik , s 1 ar muı pantalon muşamba glı -

llüllk. nnga lastıği, ( am şirinğa. lıstık !:Oftda derece glbi btlcümle ef' a\'I 
,.ı.ı.-, e ıle krem, dış macunu. podra, lavanta, kolonv:ı, esans gibi tuvalet c~' •· 
Can l ncn1a sokağındı yem ıtn)at ve leuzım tıbbive mağaza ından ucuzça 

lıldllik edilir. 

Büyük tyyare piyankosu . 
Albncı keşide (11) kanunusani 1929 dadir: 

' ketWI, Jknmıyelennin gerek buvUklüll \ e gerek S&}'llUUD çoklutu 
5. el lertıbın en xengan ve en umıde dolu kqide ıdir. 

rami e 300,000 lıradlr 

1 t 100.000 

i [& ~000 

e ;mooo 
1 bn 20000 

1 tan 15.,000 

tan 10,000 

2 tane 79000 

5 t:ıne b.000 

';) t3 2000 

1.000 

1 o 
h'rde11llill't' bö 1 da ıll\ cnnel fth 

mi\ rek diopu ( 'l udor un 
k çmış • Tiao ı arkadaşla 

n dan 1 ş mıl bdar geride 'e 
başına çadırda ~ 'atı orilU . Asıl 
bJmp bir san e\el, boldH 

- ··•••• ........ .,Pr. Ben duşilndum : kadınlarla ço-
cuWü hep bi1Jmle beraber ge1di. 

KilcW%, bihut bir halde 'atan (Tü
dor) a omuzltıma ırdadıktan sonra 
izlerden uzaklaşarak balta gormi en 
ormana dalmış \c be)u adamı ulu 
hır bam an aA"ıcmın o uk govde ıne 
saklamış. 

Sonra avak izlerini bozarak ıter•sm 
geri)e dönmuştu; \e (Tüdor) un ıll
hım, mühımmat \e leuznrum almı a 
gitmiş. 

(<'akar ) am\ aınlara r.ı~la ınca hemen 

bır çıhlttın içint: saklanmış. 

HufH'an IOlllla c!ı bcyaıdana ka•-

YI!: i Kl ŞAT •:DILK."\ 

radf ord 
Kumaş ticarethanesi: Bağse 

Kapu. Hatlı. Bekir karşısındl 'f 
mara 84 lngitlZ '~ Fnn ız ·ct-
vai kumaşlar ile bir klfhk hu.tu 

Devlet matbusa 

müdürlüğünden 

Köy Kıraatı 
Maarif vekaleti 

tarafından 
neşredilmiştir. 

Jııaa 15 kuruştur. 

Doktor Kutiel 
~:tektrık makinelcrh le hclsoğulduğu. 

l 

(Baron Gilbert] 
~ınt.Ntn' ıtsım urnyımz. 

pından .:J.ıh 

daha he azlara te .. aduf etmı mı 
Kı18'V\iz fi udor) un , ınınd:ı cam 1 r 

harta aklandı 1 ı n Jı ordu. Hu c 
nada \aban me \alarilc geçinmiş: , 
okla e Rda çıkarmadan gıı' cr<.ın 
'e papa an \Unn 

Sonra olup l t nı haber , ermek 
için (Herand) a \ ltanııy • o L.ııd:ır. 

{ Tudor) un ne dt 'e ne haW 
oldutuna gelince, ken"1tdtn geçıni~ 
bir halde 'e ~k bitap oldulundan 
yüriıyememiş, kalma~ 

Bütun buulan on dınlc 

dıkten sonra Jan ıı:encl\ e sordu 
Pek guzel! eledi J 'akat "en 

bevaz eFendl\ 1 çadırda tek başına 
haslil hır halde buldun da neden 
öldörmedm 
sana kalırdL 

:>arle\ hatmı salladı 'e manalı 
nalı plümsedi 

- ilen er kadar hu Van 

-eledi- Den he' 1"-

Telefon: 
VAZI i Şl ERi 

i . 1202 

ilil ıI) \ 

I 

Manıotatı vakf~e müdüriyeti nanıan 

Hidn~c"ll ilftn 22- 12-92M lmRtt 2 nlha}etl lla\n 
2:1-1-9:.!U ':ar~mha 

l'erıko) r 1 d eJendi sokağın<h ( mükerrer 1 J, le> 15 Qllüke r.:r 1;; 
mukcır·r J:i,.J:',.15,~S.36 \C bilccık -sobtında l 19 mükcner 191939 
mukcırer num:ıralarl:ı murakkam 15 parça 2171 arın 34 pann mık 
dannda hulun:ın ar.:ı:ılann 20 de 1 hısselerl. 
Fcriko,· l:şref efendi .:ıok!ğmJ:ı 21,23 numaralı 300 nrşın arsanın 

W de 16 hisseltri. , 
Fcrikuy Eşref de'hdi sok:ıp;tnda 25,29,31 mukerrer numarah :il6 arşın 
2<.? p:ınnak ars:ıl:ıtm 20 de 19 hi el eri. 

&lılda knmet, numara ,e mıktan zıralara muharrer ar.:ıalar 2'! I.! 928 tarihin
den itibare~ otuz bir gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 
kıymeti muhamminenin yüzde }edi buçuğu nispetinde peyakçelerile }CVmi ihale 
olan 23-1-929 çarşamba günu saat 14 de bdll' mahl6lib vakfiye miadurive· 

tine müracaattan. 

* * «:ıymeti muhamminesi Metro IUlÔID 

lira 2615 261 SO 
Babıalide Acımusluk sokağında ibrahim paşa camii avlusunun bir kı .. mı 

dôrt hafta müddetle mü:r.ayedeve konmuştur.Talip olanlar baladaki kıymeti mü
hammenenin ) üıde ) edi buçÜğu nispetinde pey akçclcrile ihale günü olan 
(12-1 929) cumartesi günü saat on dörde k1ılar mahhll!n vakfiye müdüriyetin,. 
müracaat C) lcmeleri. 

* * Lira. 6813 
Jo'ındıkhda Molla çelebi mahallesinde Molla bayırı soka&mda (22) No. dört 

tarafı du\ atla muhat 'c i~ setten mütcşc kkil denize. nazır (2271) arşııı ars:ı, 
kapalı zarf u:.ulfle dört hafta mueddetle mi.ıza) edeye konmuştur. Talipler k 
metinin yüzde } edi buçutu nispetinde pe~ akçelerile &cklifnamelerini 12-1-9~ 
cumanesi günli saat (14) de kadar Çemberlitaşta İstanbul Evkaf miıdüriveti 
hl nasında idar.e encümeni rh &.<;t>tine tevdi etmeler. 

* Sahhk 
* 
enkaz 

1\ı) meti muhamminesi lira, 180 
Suhanselımde Ahdi Subaşı mahallesinde Dibağ ) unu:; camiine mutta .. ıl fav

kani ahşap iki oda enkazı dort hafta mı.iddetle müzayedeye konmuştur. Talip 
olanlar, kıymeti muhammenenin ) ü;ı;Je ) edi buçuju nispetinde pe} akçelarile 
ihale günu olan ( 12 1-9'-.29) cumartesi gunu sut on dörde kadar mahlOl:ltı 
vakfh e mudurİ) etine müracut e~ lemeleri. 

* * J ıra Zıraı tmak 
19746 358 21 

lk:\oğlunda Şahkulu mahallc:-inde luncl ci\annda caddi kebirde \e Gal ta 
me' laııesi hariminden müfrez koşe hlşanda. ~ loJmed mubannuee e 
mıktan zıraı muharrer ar.:ıa kapalı zarf u ufıle (22-12-928) tarihinden itibaren 

"nal akiz gün mlcldede muZily de~ e konmuştur. 
T:ılip ol:ınlar, kt) mcti muhiımmenenin 'iı:ı:dc vcdibuçu~u nisbetinde pey 

akÇalan ve .ı ~ kefiıW:name ile teklif meltntr'..,.,, ~ rvmı ffialc olan 

~19-1 929) cumarteı;i günü saat ondort buçüğa kudar bt11nbuld• Çenberlitaş
ta. Evkaf müdarlyednde müteŞekkil idare encilmeni r,iyll etine tndi etmeleri 
Jl4n olunur. 

* * Kıynıeti muhaınn1ene 

Lira 

1750 
tiskiitlar ·ıa"aşi l lasan ağa mahalle ndc inndi)c mc·,Janmda kain Uamlırına

lı dcr~hınm bilcümle cnka7.I bahçe \ c türbe\ i ihata eden dm arlarilc temel 

taşlan hariç olmak ü ~re dört hafta müddetle mu7.a,edc)e konmuştur. 

Talip olanlar bati~ a ~azıtan ki\ meti muhammencnin 'u:ı:dc ~ cdil~uı,"Uğu 

nisbetinde pey akçalerile Ye\i mi ihale olan 19 1 9ı9 cumırtesı gı.inu saat 
•dörde kadar mahlıllAt vakfiye müdüri\ etine muracaııt rtmelıdir. 

* * l\tmdı nıuhammenc"i 

1.ira 

.il.ıraı 1 laıita numara ı 

487.!0 l 

4.l;'l)'.! .!j' •l:" 

Be~ o hında ~ı hane karakolu 'e albncı helcdh e k:ır ı .. ında tr:ım' ıt\ gu:ı: r
hında hıı hirinc mutt:ı,.ıl halada Jm meti. muhammcnc \e mıktan muharr r .zıraı 

1 \ c ~ haı ıt:ı numarıılı iki kı[a ar"a k:ıpa)ı r u u ıle V1nn k gun muJ-

Talp olanlar lmm ı:i muh:ımıncnc .. nin \u:ı:de \cdıhııçu•u ııi .. hctinde pe 
ça,.1 , c \ a haııka mcktuhu ile teklH mektuplarını 'c\ ıııi ih ılc ol ın Hı J,,ı 

un ani ().!<> ç u "~mh:ı ~ıınu ~a:ıt on d ıı t0 )uçu a kaJnı 1 tanlıulda Çcnhcrl"ta .. 
mucc,ekkıl id re cncumcnı 11 tjne t \di e'1 m le 

.. Işı 

' ann ııabah (Tlidor) u aram!\ a 

etttı 

ı' :ıc.ıp;: .. . dedı nen başla

ftnda Nam Tah tilık: daha çok 
r;aHet ır ı .. tcrhor. Hunda l aşka ho~le 
nıı:ı:ik bi i'..amanda hir beyaıan ) alnız 
hu ket 'tme~i muufık olmadtl1 ka-

mütese1h eden 
,rdu . Genç kız çiflikte 
a kahr<:a muhakkak bır takım 

çı nca if ler ~ apacaktı; halbuki bera 
her ~derler e bö\ le bir şe' e me~ dan 
.ailrnemaş cılurnrdul 

ldc>rt ellerini çırpu . l liımcıçi~ 
4ıtıbııl kuşnŞtular ve aldıkları wn~ 
~lara ihlal; ettiler.. içlerinden 

de, Bale unada ihtiur kabile 
( Seel ) e koştu n onu be) az 

idamın 'anma du et etti. 
Bir balıkçı -ka\ tlt da bir cektubu 

hlmilen \ılr. (Buşe) ~ e gonderildi; bu 
mektupta i\1r. (8uşe) den ae ~ardım 
1 tenh ordu. 

Hizmetçi (\ İ)aburi) ~e, kendisi11in 
de yam' amlara karşı r çakacak hel 'eti 
sefeth c' c ıflir!k edeceği haber ' eril· 
dili zam111, ~nia sh ala deNi 
sap san.,..._ 

1 • ~.j f 2 

Operatöi 
\iın1ct Burh~"?.neddin 

L :ı:unc:ım a ık f.'tnw 
mutc\ erra • h ilet ndi \:ti ... , 11 s .. ı 1 • 

~ e mua:ı::t.ez hanimi ırm hu t l":t t l 

·fundt· hulunan ntik 1 1 muken ı cdıt 
33 35 numaralarla murakkam gayn 
menkul de) nın virilmcmesinden dola) ı 
indelmia:r.ayede iki bin vuz lıra bedelle 
talibi uhtesine ihalei eveli e bilıcra 
ihalei kati) esi içm tekrar onbeş gun 
müddetle müzayedeye konmuŞtur. 

l lududu Satıh ef endı vere esi, l lalıt 
be) ga)ıi mcnkuli Kılmil \e Abdul
muttalıp- .efendilerin bağçeleri 'c t:ıriki 
amlı mahdut iki ~üz ondort :ı ,ın 

terbiindc rıııiden tahminen fu:t. 
otuz yedi buçuk arşırı uzerine mutb.ak
kısmı 'e onun altındaki kısmın au
\ arlan kirğir \ e hane :ıkpmi a~ap 

olup sokak: cihetinde ?.emin kntınil;ı, 
ta"ıkta bir sanrıç e bir sofa uıcrin'dl! 
iki Oda yülç v~ Jolap bir 1ıahl; ı inci k;t 
da bir &o( ~rinde, birinde "ukubulb
nan, uç oda bir dolap bir halt; sokak 
tarafında bodrum 'c hihçe t:ırafımh 
7.emin 'c bırincl li:at o.an kı mmda, 
lıir aralık !:tıf:ı hır oda , zemini kır

mıiı bir mutha~ bir dolap, ıka,.ı 

kapusu bulunan hudrum, kezalik bah
çe Sel'&) csuı<L.: bulunan bodrum kb

mında nencettsiı na"tl!•m iW, 1.-lımw • 
lötü mahteV ve i.ıç b\n ıl\i le~ meti 
muhıımmrnclı olup 'iızde beş :.-.aml 
talip olan ve daha ziyade ih at 
almak i tİ)enler k•) rt"eti muhammıne
ııinin yüzde onu nispetinde pc) akçe
sini ve 9'-28 6669 dos)·a numarasmı 
mü .. tahstbcn istanbul icra daireı;ı mu 
;ı".I) ede şubesine miıracaat etmden 'e 
J 9 1 1929 tarih nele saat. 15 e kadar. 
ihalei kati~ esi icra kılmaca~ınd:ın muş· 
terilerin tsrihi mezlctrde bi at ' la 
bilvekılle ha:t.IT bulunmalan il.ın olunur 

Kuru:. -6 ıncı salııf ede bır sabr 11 :> 

5 inci c « j{ 
1) 

4 üncü c I[ c 

3 fincfi c • « 
'> inci • c c 
1 incı « « 

llAn ımıhteH)atına dikkat olun
nıat.ia h:rabet bll itumsta 
mc:sCtU~ et kabO itflmez. 

Gazetemizde ıntışar eden bütün 
yazıların hakkı mahfuzdur. 

3000, 


