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isp'rto mel elesine bir şekli hal bulundu: eczacıla a k 
trıyyatçılara da yüz otuz kuruştan verilece 

Tasnif haricinde lfalan camilerin\ 1 ~ •
1 

. • d 
ı ~);l.arı enmız en 

lE~&ffifüft~il şruıfillruıır 
Bunlar, memurlarına ye
ni iş verilince ka.panacak 

Şehrimi.ı:dcl,ı l .ı 

miler nı a-,ıııda 'a 
pılm:ıkt 1 o'ıııı t ı~· 

nif rnh" ı el hul· 
muş, ( 81 ) c.uni 
i tanbııkb, { ,{0) 
c.imi fü\ o~lund:ı, 
( 15) c.ımı de u 
kutlar l'thctintl · 
tasnif h:ıru.ı ı. 1 
rnı, tıı. 

İstanbul ci
hetinde tas
nif harici ka
lanaar: 

J lu~:ımeuın, l lu 
tunİ\ c, 

Saçlı \ptuU..adir. 
lI:ıbıp c. h·ndı. m:ık 
tul :"\hı t·ıp.ı . '\.ı' 
pc.·n cı kadın. \lı 

met ç kh \lu \J• 

'tl'i. 1, l,11.adc: k.ı 

lendt:r. 1 l:ıranıı \h 

.· 

metp.ı ... ı 1 l:ııç.. ul 
t.ın, .\,,,ın:ı ra)dı Ta...,nii lıarieinclc· i\alanlarchm clama\ 
~rul-tu i r:ıhim, ~:ı· jhralıimpa';ia C'ftlHİİ 
:k ıJil • :\hıh.ı,ı Mc met be\. lla 1 ı:ı ... l. Siui h:ıtun. \ı:ıl,ı\t'cı C':ıkı·. 
Jan h. d ~.uli. \cıçe, mc 11 ıt 't: ~ıılc •l. !\: ı agoz n mı dıj!,u ha~ı 1 :'11:ıt. F ıt· 
.Katip '1 l:ıhıttın. uçh·ı ( !r~ m- m ı hanın, 1 in ır~ı k tip \lııı at l loca 
lı:ıd.ı J 1lı ~n rıa,c O m , ıp 1_.a. 1 \lı "oıt k \ 1 1-ıınuı. l'iı \ lclınıet pa-a, 
rninc:ıı \ ldııııe• (; \:tıdı. ( \:bccih , 1_ \ ıı uı.::ı ıt 11 • l l:ıtı.; u t:ı. i'cpcnkı.:ı 
j 1 · ı . ın.ın. 11.lu "ı'ıh. 1 kmi!la,, 1 ıru,; .. ntıp mu- :ıh.miı1, ldı.ıb:ı • 1 ı:ı ... ın 

\kıd•H:nlcı . ı: ... ır h.cın ıl. Sof.ılı. 
~ııu.c. \luhittın koçı:\ ı. 11.u:wçı k r.ı 
l\I ı l' Dc\İımcn ııc.ı~ı. İhrahın.1 Çfi\lh, 

e. rnh:::, 1 :mır buh.ırı. 1 l:l\ d.ıı. \l,,t•kı 1 l.11.ı 11:1\ ıcttin. d:ı'11at ihı.:ıhım p:ı,a, 
ai.ı 1h-J ı. '\ 8\;\ ça • ıhiıı, \ lt1'met su ... ılı ım. <,:I[, l.uı.; l{u•tlm. Sam:ın 

rı,:, 1 \lı htl,ip i-1 lndı.:ı. l',ıtıt ı it . 'u~11. hı.:·~ 11.1 cedıt. (':ıhnı:ıl.çıl:ır. 
1' "- nı ..ıdi. Suh:\ m 111 l.kımkıtm. \ccnw;;.lıı lıocapııı. (), ı. lrıtun. Ba\ 
Al.ıeıtıı 11:1\ ılaıı llu~l\ 11 dcdı.:. p,1• ı ıı'l pa~ .. ı,:ı 'a,_,k:ıt. :ıhı .1.adc \ u-uf, 
P u ıdc, < '.ınbaz \ Jıı,uılıc,. ( 'c r:ıh ('aı~ıd ~ehc.:cılcr. \le' ılaı•cıt.. ı·:ııni· 
i hal,. ı.;, ılla . 1 :~rık ıpıd ı "'"t.:h.rnl;. le Jıı 
1 ıla husn n p.ı ... a. 'lı :ılıı r. ( • 11 ç• \I ıl ıl .2 ııci .. ılıı•nlı· j 

~ica ediyoruz 
( :azctemizın şeklı h:ıkkınd:ı aç 

tıgıınız anket nctıcclendi . Kur:ı 
nctkcsindc taJilcri } avçr olanların da 
isimleri ilin edilen kııri\crimizden 
hıızıl:ııı hcdiycleıini aldılar. Taşrada 
bulunanların bunları :ı, nen mi 

'ok-.:ı naktcn mi btcdıklerlni bize 
bildırmclerini, istıınbııldaki karilerin 
de lıc.·dİ)elcrini hir :ın C\ el nldır
ın:ıhrını ric ı ederiz . 

J:IAÇ:t SlTY A A l'1'll .. AR 

Şabah~ kadar da 
kiliselerden dışa-

rı çıkmadılar. 
Uu s:ıb:ıh. Oı todok:.1.ırın {l"otos). 

~anı haçı su)ıı atmak )Ortu"u ,, du 
j,rund:ın umıım Ortodoks \ c E'":ncrıi 
( :rcJ.?;oryen kilısclcı inde dün· gece ~:ı· 
haha kadar merasimı dini) c icu edil 
mi~tır. 

Bu ":tbııh crhndcn 1 ener ha:ipııp:ı ... -
lıgı ı,uınkapı, ı\rna\ utko) kilı~dcı ile. 
Papa l•:ftin cfcı>dirıin Panai'n kı': •C 

İt'dc. ( ilknı alip fılrm) mcı .ı ... ımı 
'.ıpılmı_.nr. 

Bu ınera ... ım haç <k Htc atılmak 
~urctılc \ apılır .ı da ııtC\ ım munu"d)l" 

ı tile, ıl;hi nokwi nc11.ard ı~ ın ıhwr 
pırulmiış, a~ in l..ili~clerdc 'ııJlılmı-:ur. 

Dun gece de hii~ ük wrtunun sonu 
olduğundnn Hc~oğlunda. Kumkapıcl.ı 

\C diger da?.ı ı-cmtlcıdc hırHİ\anl.ıı. 

J,ndıtılı cı kekli, :ıl>ahl;ı ı l..ı<l ı .ıhi 

okıı ır.ık dul.ı .. mı.-1.ıı dl . rııı~cl•·ı el<' 

r.ı ıln ılc ıhah·ı 1-ııd ır cm çalını...laı dır 

Akseki /Jankası 
Bir muddl"ttcn beri t ıh:ı<ldu• cdcı\ 

ıhtil:ıf dola~ İ"tlc infı ... ıh edecek dt re 
C<'\t" gdmı~ otııı '\k .. eki hank. •ı bir 
kaç ı:;.ın C\ el fc, k.ıl.ı<le ~tıı ctll' lın 

Ut UITIUllll\C ıçtım:uııı \.ıpını;-, mcdi ... ı 
ıdaıc aı:ıbrı :ıra ... ınd.ı ,j ıhtil:ı{ itilaıa 
ı · ,. 1ip ( lmu u 

I
• . Fütwüı HA1

1 'I lf@@@j,!fü~@fül Jk\@@hl.1ffi 
ranınRoma 
sefirile bu Hdld te1vi! yolundan şaş-

gün eeliyor. madı, ağzını tutuyor 

Fabrikaların idaresi için 

!ır t~~©\ WWilllif 

Sanayı Maadin banka
sının şekli deeişiyor mu? 
'll:dııvül i~lc 

rinde ötcdenbc
ri huyiık hir 

rol oyn:ırnı~ an 
sanayı 'c maa
din bankasının 

,,.,.zi~cti hakkm
,da bazı ta a' 
,·arl:ırın mevcut 

'ol cluğu ha bt:r 

ahnmakcadır. Bu 
1 ahcrlcrc jtörc, 

lıuııl anın hll u
ı-.i , utiyctindcn 

dolayı bankalık

tan ~·ıkarılarak 
(De' tct fabrika 
~ı tımum ınudu

m ı:ti hnlhc ı:;c 

tırPmv·i minu..,ıp 

ğun.lmu~tur. 'a
!•111 banka l ıir ~=~iijii=•==ıı~iiıı!i4i~-i-ııll!!!!!!!!!Iİml·~ ...... 
kanunu ınalhti"' • 

t<.'~d .. ki.ıl ctli~m
den, ) eni 'azi

..ni bir ~ekil alaca~ı 1;,o) lcncn Scnayi- .\1aadin b.m 
ka~ı \C Yu uf ıi)a bey 

' ı: tl' p;~<;mt i de ikinci bir kanun 
i ~t·ırını kap e\ lcmcktniir. Mcz 

tlare ei i 

gu· u, bu 'a.1.i, et lwklında tema-. 
ctnıd ıııcı c \ nl ar.n ;ı ,!.İtmi':'tir. 
Bu rcma 111.:tkc ... iııdcdir ki il u ... at 
, d ,'\kti l.11.ı·n gtkıı tt:-.chhıı ... :ırta 
ı.;.irİ';'ll"Chtir. 

----

__ _....., 

S r an bu., 
nadoar mu 

eidiyor? 
Ep~\ zaınandanbcr" için için 

kaynı) an Sırp 1 aım•ı, son ~den 
ha berk re gorc lu.:r an iııf ılak et 
mck tchlil..~i go~tcrmcktcdir. 

Bir k:ıı; ~undcnbcri ~chrİmiıc 
akseden Jubcrlcr, a' nıpa p;a;1ctc· 
terinin 'erdikleri m:ıll'ıınat, harp
ten ... onrıı kcm.lı,ini B:ılkanların 

Pru , a ı .ldlkdcn bu mcınlcl..ctin 
muhim hır don11ın nokt ı...ınd.ı 
ok1uğunu hild rnH.:l..tıx1irkr. fUk · 
1111: bu \ut et hakhımlif tııfv;ılıı~c 
Dcyli Ekspn ..... in fü:l{tr<ıt ımıhahiri 

neler naklediyor: 
• ırhi t.ın Kralı memleketini 

he~ altı nim mu~takil lılkclcrl.! 
a) ırmak fil ıindcdir. Bu ~urcclc 

:ırhi-.tan, j lın •ıti ... t:ın, }),ılmaç\ ,ı, 
Bo-. .ı, 1 ter...ı.:I.., !-:ar .u.bg olkckn 
.nll .t\rt "d:ırt olLn·ı.:.ıh, bunlar
dan ht hırıniıı n1l ""hı hulun:ıc ıh, 

~i.;r hıri '.ı ... · bir tc':'r;ı ... cJ.ıh '<:ti 
hrıı.1. otac.ıl..tır. 

Htı~ıınl-.t m ·rkc1.i i~larc :-ekli 
ıl•"' ' ll ro - ~la' \ a j .... miııi lil 1)'311 "" I'"' • • 

tcı;ckhul un hc<ldi \dri\ atik Deni-
\ 

~inden Kara Dcnii"c hadar imti· 
dnt t•c\c.:u;k l'il" fldt•r , .. , on 'iıu L 

Mündercat i 

ht.ınhul ,.dlh e J:ıırc ... ınin mc\ cut 
... ıı l•-11 uluı il..: :ıpll:.:tnı.; ımı ... lut..larının 
l,ısmı i\1.aını ..,(,J,ulcrck <ı k:ıt cdilıni~-

t•r 

Telsiz telefon fley'eti umumiyesi 

2 - nci sahifemizde: 
'l't lp,mf halıcrkri, Poli' h:ı 'lf

k·ri, l~aıanlıklar içinde. 

3 - ncü sahifemizde: 
ı CLı'lun t.ırihi, l\:ıı i !-.tıtunu ... er-eri 

ha\ at, S:ı.ıt on uı;u çalar'krn 

4 - ncü sahifemizde: 
Hır :1\ uç kul, ~t\ it .\lı n;i.... 

5 - nci sahif emiıde: 
~inun.ı ucunu .. dıır \;ı ~uuııu. 

hil,ihc 

S - nci sahifemizde: ~·ifa 1:Jcn •r ı lı .... 1.; ılı l\onı .. ı:ç 
.llt ııkujforu 111/ lahkıl.ol 

dc·11<1111 dmc/,fcrlir. rajJ/tf/11111: 
la/ı/,ikala 11a:ara11 ~imcity<' 
f,wfur !.-alt bir ıwlice 1.o;/İ/ı.o;11/ 
c•di/111is de!iİJdir. 1:11/11 1 lalı/.-i-

1 /,et l ı /\miri!/<' lıw 11111111 isi ıcua hı 
iwal clım kledir. f.'ıi11h11 /ı11 
ke1drn111 sii:ll'l'i ve lıarckrilı 
w·asıwla rabıla 111em·11l tleüil

Tuti, tel ı /. heH·tı ıınıurııi\l""t hu 
t" \ııl,ıııad·ı ıçıım:ı .:dc.:cktır. Hu 

ı ıı n ,. ı .. hı n ktırnı e i \hmu I~ 
-ır1 l n b.ı lı.ı tı iıı,;ınde l\tıl..:ırıı\a ı-.ıi -hilmc: !Jl'fİm:w:: hir kaıl11ulır. 1 

/\miriye lıwllm yu::l'/ı·t• hir. 
/.adı11 old11fi11 hu/de /,·nu'1si11-
dt'll l'ır/.ır l>ir Jfo.;ll'lı tıp la -
frlwsi i/(' /ummw.. c·ule11mcl.-
11wcfı11riyeli lıastl 11/11111 .... F"-

·ııc kmettu tcmııı 
nl~n t ~ı,:,ı gı'ıi t<' .ıt do1a\ ı-ıle nı.ı ... 

. lı dı .,ırmhtir. 

l lı 'd.tu'.ır 1'ı nı n ıçır de ha1.ı ınJ 

ı.. ırcı c iuıh.11 uleı..d,lvdıı. 

1 ~11.."ern ıır.ı\ ·,n k l·ıı _JJI l!"l t ı tnl:--h.. lh 1 tri-.t·ıı1 d.ı hit.ll1 ır ı 
lııı <. ı.:ı • .., 111 • h·ı.... L'\ ı:rll ktır. 

. '"' .. . ~ ' . 

YENİMÜSA AKAMIZ 

lh!guıı lılt..I ı l il ı 11 11 
, 1 r• 1.1 

İı·a11 sPfiı·i l·'\iru\ji haz_ 
r<·t leri hun ünkü <"J\sıw•· it• 
t'l'llJ'imizt· <wlee{·ldia·. ~la
lüm olcl11ğu iiz<~re İran 
l'üf'iri aym zanıandn İı·am 
( :(•tni) t•li al, ,·an ula ela 
lc•msll Nmt•f\h•tliı·. (;c.•t·pn
IPrde 1 ophuıa n ( :<·m in"l i 

.:•inam l<:tlnıalarma itılİral\ 
Nnıi~tlr. l·iiru()hıin rf'f'a
lütlintle İı•cuım Rama sP -
1 h•i inUıamülmPm ılil, tc 

(Mu l.oaJı :l ne& 1a d 

clir. 
11c111e11 I"' 111 c n 111 c ı ı lmf J an 

l"t'SScllll A.f ı Ui:a hey va aifrsi 
tjh1ell ile allimpları ll'şkil {.'[
mckleclır. · Jli Ri:.a bey <·ski 
/ıi r l't'.'iSCI ı ı ult r ıw old ll J.-ca 
J,ıynıclli /u/>folw ı tla van!tr. 

Hu :allll ııa:dyl'/i lef /,ık 
t•dildikçc soll .:mwmlurdaU 
hayalı pek yolunda (J/madı.<jı, 
maü 1>a:iyl'lini11 11uişl;rtlfl·şlı!/i 
a11/asıll111şlır. l~lindcki k.ly111c
lh ı /ah/olan salma/da !Jl'Çİrı
mc/,fl·dir, lw ta/Jlolardmı l>a
zila n m J mıl Şcmsellin bey 
elclc l'lmişlir. Ali Ri:a beyin 
oylu Nasll' bry pel.- çok 11<' 

11111/ıim h;/cr<' yiri:j111İş. fakat 
lıic birinde <le m1111<tjfak ola-
1mm11şl11·. Şansı daima aksi 
9ilmişlir. 

llwliscyi mic11da yelirc·11 
Kadriye lu111111ui ycli11cc: JJu 

lwdm. ~1111rs11:, sdyletliijini 

.;on iıarl ı cııiıı ıklı-t ııwrkl;1.1 
l\adr· ,.,. 11 

kal lwdmm !Jt'Çiııısi::lifjİ yıi -
=ı·indl'll yıi:cl ol11ws11w rcı{j -
men tlol.-!or /ıırakrp Jlısu a 
kai·11ıai/a ml·cb11r /\alrmş: ja
kal 1\ miriye Jwnwı <loklor1111 
peşini birak11u11111ı.; o da .l!t -
.wra !Jİlmiı.;. 11i/."ri/ı lwılt•li olu
rak do!.-/or1111 j!>i/1111/111/ı/aki 
c11iui <1/1111-;ltr. 

l!\lıı:ı ;,, .ı "" .. ·ı 1 ıİ ,• 

Muğla PO!IS müdürü 
i\ lıııı;l.ı poli~ nu: .c.1 ıncmuı u !'alih 

hn dun "ehı ırni.ı:.: gdıııi"LİI' 

Bursa kaplıcaları 
B ı • k..ııplıc • .',ııını j-.'.ıh 1ı,.iı1 .ınonim 

ıı l.<t tl: .. ı t: Hlın·~t. Bu şit\.{'tc 1.ir:ııt 
h:ı.nk:ı, · Ld~ f mL<durl\ct·. Blı·J ~ıl:ı 

ı ı;' 1 u JH ı. 'I içarct H nna\ i b.ıı 

ka·ı llıhildn Bu 

-.. ın ·u ,ı:ı t hı ı, •il tıııııı~-

iı klt n '-U nrn ~ •I \ :ıOO ) lıın 

lır:ı ".u.:ükuı: 
Sır~e:lııı ıınıuınl IH' \:t ıçtiınaı hiı 

J,a.ç 11;un ... t.\iiı .ı 1.ırıı:ıt h:ınkı-ındıı :ıkdc 
dılcccktil'. Bu içtimatla 1-.:ıplıeıı'nr 
, irl\ctinin f.ıalh ete gc:çmc ın~ l..:ır.ır 
'crih.;l:cktiı. · 

'j 

Son Saat. 

SİNEMA MÜSABAKASI 

00@]~@]00[!] 
lsln1 ve ııdl"C!':iı 

ı 1 ·-------111 

lFiillim · <fü 

~i 

!) 

( 

~2 1\0 R \l>İ \ \LEI. ~~ o l O\ \l.D 

Sım nı.ı ıııcı .ıklı•ı harilcı imiz ıçın ) ~ıı bıı mu~alıaka 
:ıçtıt... Otuz k.ndın 'e OlU/. crl..ck ı c-;mı t..o) acağ1ı. 
Bunlann ıçinde kimi begcndığinıli bi7.e hıldııecek:,iniz ı•:n 
çul, lıcg ı l n kadın ve '.-ı erkek artı tc ı ı.:\\ ermiş olan ka 

J ırda çekil~cck kuı a\I m ııı.:akıp hlrıncılı~ı 
1-. 11.ıı t ehrimizin hu' uk ın1:m l,mnd;ırı hiı ı ıın 

(hl 'lıl.. lıoııe-i, ıl..•nı.:ılıt,'1 kn .ınacak zata .3) U\ lık abone, 
U\U' ı.:udı.:r onunclt\ ı J,ad.ıı ( 1 )cı :ı\ !ık abone 'erıleccl.tıı 
l lcr µ:un ı ı.. ... :ıhifamııda hııl:ıcağtnı1. ktıpoııı.m biriktırı ı 
H mıı .ılı.ık.uıııı ııilıa, t•t lıultlugu gfın bir tıme;ıınm u:,tu· 
111• 1~11111117.İ 'e :ıdrrsınızi ~ .11.arnk en fasla he~endı~niT. 

•,111· ıtkHrut ı ı~smİ ile lıirlil. tı• lıizı.: gümkr nnu 



) 

• o ısy , 
E 
Cu-

. artcsi güniı 
içtima ediyo 

ı, un J m .... ,;,1 h 1cdı 
nall .... c ıc, l' l 
1ı 1 !i •, c 
C' l )lf 

•n rr r kıı .. 
c k • .. '~" dunn 

ıc ""' l r ildu u. 
p: qc h .>Jrlan 

eh ı: "~neuncc h:r 
•nı d n tık . 

Ht· _,le m\:, u! o1aı.:ak kor..sJl.lfi 
ah' r:ı tcşekl.ul cımis·· 

lk ı -ııaını onumuz<'• kı Cumarte i 
gıın·ı ık <dccek oı.~ ~om< ·ona ema· 
nı.;t ıru h '.tık') c mtirlı.irt.ı .\luhı .... , 
11n1 u t ;•riri c mliduru lJ:,man., c\kai 
rnıı · · din., c mudüru E>aı, emme t 
au;katlorından TC\fİk, "' ukat .\lalıir, 
a\ k •• lhi'cvin Husnli , Salih he~ltr 
iş k '·,1r 

Ekmek, un ve 
elektrik işleri 
I-ın.ı: :ctiıı i lı,; ini t.ıl...~p cın~ek ü-

2cı"' ,\nkı.ır / t.' l\.c Jl (lmı r 
lıt..Vl 1ıır laı run 1\. J;.ır <·')r.... e 

a ' t ~c. ~ı uG .. nınaktad . 
K mal Oı bn lıııl.un ' ı• r

t: lını K IllCSl'fı.; .'·fit'U 

ı fı.:'!lil ı ıl takrp 
Bu r. .ısutt enı rıı.: tlt: 

kı.;ı ılı• un vı.; 

ha · t c' L. nk 

e\1 ıu \..ıı 

~ 11::.ınJ.ı turu Lır sene.: g•·~lİ ı ı 
h. d, lı.ıı h ır 

Ta~nıı ııarıG,naıı ka.iln camı.erın 
esamisi şudur 

[ ı rıri tı "ıt• dt:n r.: nbatJ 

Beyoğlunda kapanacak 
camiler: 

-.: ı'p \"lıı<t1Lı Çelcv~ Sirkeci i\fos· 
tu J. Galata.c:nrav lisesi cami~ hacı 
ı\ 1 mi, ı.. <tm paşada gedik ı\pti, se 
fenkoI, çatma mcs,iı, div:ınanc. hacı 

ile<!. enin, Şaban kaptan, Sahaf Mn
hiıı n.. Kurt çel lıi, llu;rtv çclcbı, 

ih·ıhim dendi, Çe~ml ll11>eyın, G2Ja .. 
t:ı<l..ı t:n1 ·k\·cmc7~ Şf'hsüval', lkrcl<ct 
zado, l locazade, lkşik~ta 1 lu.>eyin 
•i':·· l la<kiryde huı ~aban, Rumeli 
f , ı.: ·in Kale, SUlluct:dl"' gayu~ı , 
istımed .\lehm,t ç:t\uŞ, Rumelihisa 

rınct~ "• alar, Topanedc ekmekçitıa_<ı 
sur ma.n, J\t:(J.01 ur.-:c- pa~ l z.an 
l\lco-ııı ı e cndı. Kışla iç' •de Suk~ 
ımr'ı\ htdi "h1ı e (l ,:c·1di 

Üsküdar da k.apanacrk 
Camiler: 

1 "' .ır 11 -n e, \ <OJ ~e mcdc Apıı 
hoca. x. -dır alı \ uf efo:ıdi, Ku 
b uh, \ı.l....ı et hacı i\lehme~ 

A Jıl ıl •• ~ ıd \lıl 'i•ah Sc :ı efe 
ndı \ a ı~e> ~ \lu •a.., ( 
rcJ , 1 ı L .n 1 ıc ( ıkh•ne, u 
kudar - t r ı \ h ~,;; \hmcı 

: r,· : h c ı r :-ey. \Je'J. 
ını. l • •• nul . cJ \ ·n c mılcridır. 

Tasnif haricinde kalacak 
camiler ne oldcak? 

Rak. f. rikaları 

·~ un üç yerde 
&ıt"a çıka
rıldı 

mey 

ilh s:: at • ııı .ır rr,ıh.ıf.ız. 
nı T rıar 11 11'.cl L Jn j k. i-

p ıl •r rıı..' ı, ı y~rk ıJe gı, ı 

b'r r~•tL h "' ,tkt tnal cc'cn 
fabrika 1 .ır ı~chl.ı.na çık.ırılmıştır. 

1 - Lıt 'ıtı: lsp;ın;ıkçı zade 
soka:;ınJa terlikçi llalidın hane-
sinde, · 

ı - Şd• ,m·nindc yeni bah
çedt ~akiıı J~,aı efendinin hanc
~ndc, 

ı · - Feridiycde Si nı onun 
hanc<:inde, 

J Talıs:mılc Eramık apar-
tuır ır· ıd . 'r ,,r~ 'I' n lı.ınc~indc. 

türugı Har. 
1 ncı .ılı fcılen ,-ıabntl 

şı• lır i ııı izi' !Jl'lıtll' J, t Pıllr. 
,'lıııııaih·~ hin yrrinİ• irmı 
Jlariı·i) ı• ıııiısll' aı·ı Paki· 
ı'P' .uı la~ iıı ı·clilıliıjiıuh.•ıı 
uH•ııılt•kpf İm' avdPl l'l -
ııwl,LPclir. iııtizmııülnıc -
ıııı llldıı ık iraıı llarkiyc 
ııı lislP~arlı(jıııa tayini 
ıııulıleuwhllr. İran sefiri 
!Jdir nı•Jme:t. Ankara} a 
lıııı·ı·l<el vı• mii:r..:ıkı•r(•ye 
dPvam için emir alnıı~tır. 
lhulul ilıtllıHı mü:r.ak<•rc
:-;iııı• devanı edilecefıi uihi 
Tahranda dl'vanı eı.ihnek
te olan ticarı•l müzakı•ı-e
ısi de buradan verilı!Cl'k 

talimat üı.criııe ikmal 
t•ı 1 i IPt'l'k tir. 

.tkmelf nerhi 
düşecek mi? 

Yeni ekmem nerhinın şimdikinden 

( l O) para noksan olacaJı zannolun
mak tadır 

Tokyo sefareti 
Tokvo sctaretimizin Hıip \e mcm 

ur;"" huıı.un mahalli mrmurlyeılı-rine 

mutcvccdh«n şehri· mizden lw-eket 
edecek cr<lir 
Elıum A••,ada bolıınoı: Yeni Tok 

vo <efi,.;miz Cc;ar il. iki ay sonra 
Yf"' mt:mun\ · tın ft"'ldl'cf'k":. 

Halıl H. geldi 
Ank•m•a. ~eni but -c mıina.elıeıile 

rnmı" olan ı\luzc'er ?.L Hai:! it şô· 
rirruır \det c~ istir. 

Balat yolu 
Emar,~ı, Balat ı olun . ıamır etti;; 

.lcr c•e hol <cdJ dı' ,ek mektcdır. 

t1 c~ılt ı Bun. ın ım ~ \t• m~)zın 

gıi n m la m 'n~ ı hkıı bul 
d kÇ;ı a dahılı olan camı'c·,.. t· 'in 
e<li!._ ·t.klc .. ıncnk bundan .sonra ca~ni· 

ll:r ı.;: anl.t eri c.: •c.·!ıdan E\ .ı<a:l 
tt:!llı:n · dıiL-.:ckur. 

I.~ . icri."" c.:k~cri i \anmış \C r 

1ılmı · ı..,ac.:ıloy f.,k_ ·:t lıun ~ ı 

ne '"l'°' arı henu'. malOm de ıidır. 
lfonl>rın , ıde h:ılen ıne\ cut danlar ı 

pc~ ZI\ ol 1 'ıarap 0Jc.hı' 1 r' lfa_91 f\K.l 

fın .lnı.;. .k l u:: ; .. in rr 1 
.. nıtbn .- ll

1 

l: :ı .._ ;.. • ~ r ' 1 1 <.tı 

Aıyon kaça~çııarı 
U3l:ıt:ırl:ı kın i ıı anlı \ nngtl ılc 

re ık; IJo.ı ı.:nik" ,\ \:ın k çak~ıh• ı 
)a ıklanı l z.:,ııu a ıahkikat )Jp: 
m l ııLı c , ... nıahl .. tmt<::Jr.c t .. \di 
e 

-·--·· ---~ - -

!1. mektepleri 
Beşiktaşta 10000 kişi okuyor 
imdı) e udar Galatı Reşikıaş 

mıntakn•ı dahilinde (150 M. mektebi 
de it;:. e .. , açılını;. >C hu drn;and.rc 

on bın k ·~in. l de' Jm etıil;i anla~ıl
m '1r ı\laaril id:uc'i yenı açılacak 
de han ferde ı:nuallımlık etmek üz<re 
mu ne\' t·rlcn.~~ ısıifadc c tmef_ıı.; k,1r .ıır 
'c mı ur. 

Ekalliyet mekteplerinde 
\Jaaı il mu .ıt •i omer l.utfU il 

Kumkapı minıakır;-:n<lakı e!.:alı}'t mek
teplcnı ı lıL er bır.ı· bC "li: lıunlar,la 
bırer mılkt mektd i çıımasın.ı lüzum 
go; ermişıır. k,, • , eı \laad ldaresı 'Cc 
rle mav1 · gt ı .. nıurll 

Zavallı ınüıneyyiz, 
şiındi hu hatadan 
nıalıçup, daha doğru

su nuıstaripti. Hurreınin 
tantaııai libasına ha
karken adeta ürküntü 

-R2-
I için nıüdaheneye gerıni 
,·erıncyi ınuyaf ık bu
luyordu. İşte o kanaat
le ve efendilere on lira 
hah:;ış veri1nıesi üzeri-

• • 
geçınyor ve onun o 
nıüzekkcrelcrdcıı , o 
ınüzakerdcrden haber
dar o1ınası halinde ika 

1 

cdeı.:eği Yelvcleyi <lü
şünd~kçe ter döküvor-

~ 

du. IJ,;:Jc bir gfırültü-
ve n11.,•J.an ·ernıcınek 
~ ~ 

ne: 
Sizin Hızır -dedi

galiba maden paradan 
hoslann11yor. Bari su . . . 
banknotların bir tanc-
sını de birlikte bo/.sak, 
lehi deryada bir safa 
yapsak. Sana iştiyakı
nıı haşka türlü siindü-

_ l(INDt_ 

BOCAZ BOGAZA 

(Vindıktiv ') in dalga kırana yanaştığı zamandan üç 
çeyrek sonra aJJdet mes'elesi mevzuu bahsolda. 

- 2fi ~ .\'aklli: Abidin /)aı•er 
Ba,ka bır zamanda \"C diğer şmıit 

alıinda "ın si tcın lıataryalaıın hu ka
dar ~·akıru.~:ı wkulmak tam bir cinnet 
addcdilrlıilirdi. 

Böyle olma;ına rağmen üç kru\·a
zörün müreııelıau, ba~ta suvariler ol
mak iizere vazirelcrini ifa ettiler. Bu 
da gosterir ld b1r tc,.cLbu~tin mjş. 

kulaunı hesap ederken sııthl tesirat 
altında muhakeme yürlitmek doğrıı 

değildir. 

Yüksek bir manene kabiliyeti 
O gece •e ru hareket te yalnız 

başına çok buvuk bir tehlike teşkil 

ediyordu. hakiki bir çıkm., teşkil ede'1 
7.cbrııj limaııı, t ıiylc l>ir harcketir 
ın~\af akiyeıl icra>ı ıçm \\ıcudu • l
~~m olan a;kk ıt 'e tc~ al.kuzii ıı r; 

ı~in bt uk bır rnan· ı L skıl edh·, r ı. 

Unun ıçın ru KaLlar dZlm miışk,f~t 
karş ında gösterilen t-vk.Jddc ma.'cv· 
re kalııliyci ve hak•ınıyctıııi olkışlama 
mak lialıil dcğildiJ". 

'.\lanavre s.ıh~>1nı hiç g<•rmemiş 

olmak Jrilıi mtih·m lıır gıiçlüğc, düş 
m.ının mnkavemetıni , şe,.iı ıahun<L 
gemi d:ıormak hususunda me\ cuı 
tabii tccriiheslzliği ele ifftyc cdersenıı; 
her şeyin bu · i gayrı kahi' ı 13!bik 
bir hale koymajta ~<1lışnğını takdir 
edcrslnız. Mamali bütün müşkil:lta 

galebe ve gaye elde edildi . 
Bu unutıılmaz geccnın binlıir han" 

rau içinde ; en mühimmi mafruz bir 
muvaffakiyeti tahakkuk ettiren him
mettir ki onu de (Tbcıis) , (intrcpid) 
kruvazörünün Su\·an1crine medyunuz. 

Avdet 
Dalga kırandaki hücum müfre -

zeıeri «Vındiktive)) e nasd 
döndüler? 

\"i .. dikıive) den dalga kırlno ~ık.an 

mu' t t oin, geminin hareketinden 
20 da~· t\d a\deıe başlamaları 

,hdct ışareti geminın tludtigııyle 

verilecekti. Düdük kısa ve uzun ses· 
ler'e ~nt "errkcn proıekıorlcr de 
mu•V)C!I bir fekıldc açilıp kapana
cıko. 

nu ~deıle dlı uk s" .ni dujamıı an. 
'ar zın ışıretler•'1i gcreccklcrdi Ei!;er 
diiduk ve ziya iMretlrnni \'emtrk 'c 
fırkctı rıuek kabil olmaz,a hen \in 
diktiı;e,., ıçuva. l" , ndarn goncı.:"''IP nlll· 

ha<'mltri geri çagııtac.ıkcn:ı . 
~ at 1,30 de \anı. " \'ind.utİ\ • ın 

dalga kırana pnaşuğı 2amandan LÇ 

çcyı'ı.:: wnra a .. det ıne elı.:si mc.:\Z' 

bah•oldu. uç kru' .ızorun dal a k;..anın 
burnunu dola, tık~-" \C k. ala do,ru 
ı:c Jedikle ni prmuş · 11em;. "Ju 
kup! lioc.ıun hc,ha\l cdildiğını <le lifi· 

urduk Daığa kıra ''n ..ı<ıundc \afi· 
!::~ n '11a)ıŞ n •şg.1 harekeıı hu mu 
ddtt za•fında diı;tran !< plarından 
mııhım lıı.r kı-~ının t.:e•;,i i:'ıı tarafa 

1. çtkmi<ti 

Avdet zamanı gelmişti 
·r.ı 1 )i .. c J!"l.,...tlt:r ·:ruzın \.11Jfc:c·un 

.ı ulcl ıld'l:kn bukn ettik (\in 
Cı U\ e ın da1ıra kır:ını tc k tde'"eği 

~O Jokıka zartımtı ıahli i e ı ic' i 'a 
atll\ .. ıakivcıle ıkmal ldilecü. 'ah. • ta 
ı:uramen akım .alaeaku. 

J).ı a ko • .ırı .. , p ... -ı. hLcıımun .. ıJ 
h. d~ıı · ıh a' t. .. !:·ınİ"- 1 • ~imdi ık ;ncı 

dere. d. b 1 k nı-ıı D· 

• ren1iycceğin1! 
Kadınlarıınızın u Ye

ni görnıe » tabir ettik
leri zümrenin hali cid
dt.'n tuhaftır. Sonra
dan ve eıneksiz zengin 
olan, yahut un1u]n11-
yan ınakanıata irtika 
eden, hulasa bahtın 
haksız, nıünaschetsiz 
ikraınile heyni dönen 

" o zfıınre nıensubini, 
alelekser zır deli halini 
alırlar. Uç gün cvel 
hir kulühedt• otııı·urlar 
iken, zengin olur oi
ıuaz l.;oııaklara sı<~-,.., 
nıazlar, odacıların eli
ni üptüld:?ı-İni unutn-

1 l . '. ra .;: ('n . a ·.._•t .. 

kuan iı tıinde bazı tahribat yapmak • 
(Vindiktive) in dalga kırana mücsoir 
surette ate~ edebilecek olan toplan 
kullanılamıyacak bir halde idi . Ge· 
minin ü~t kısımlen mütcm.ıdiyen ateş 

alanda ve isabetlerc maruzdu . fler 
dakika zayıat mikıarı artıyordu ; biJ, 
hassa açıkta ifayı vazife etmek met· 
buıiyetinde olanlır arasında zayiaı 

gittikçe çogalıyordu . 

En büyük tehlike 
Sonra çok mühim bir nokta daha 

vardı. (Vindiktevc) dalJ(z kırana çen· 
gelli dcmirlerinı ruııormadığı için an
cak (Daffodil) ''apurunun dayanması 

.. yesindc orada yanaşmış durabiliyor
du. Eğer ( Dafrodjl) in makın~i hir 
ısabet neticesinde bozulurda gemi hizi 
d..! kırana doqn ıtmez hir hale 
ge'ır c ihraç miıfrezcleıinin avdet im, 
kAnı ebediyen ortadan kalkardı. 

Esasen bu one k3dar (J)offodil) ın 
her t.irliı basarden mahfuz kalmiş 

olma.ı adeta mücize kal.i!indendi. 
lliıcum müfrezelerine verilen vakit 
saa: l,20 de hitima erecekti. 

Bu hakıkati tıir daha yazmağa lü 
zum gördüm, Çünkü bahriyclilcrce 
malom olııusınağramcn halkin mrç-
huludur. ' 

ücmtk ki daha yanın saat dalga 
kıranda iş gördıDirlerdi. Avdet işarc, 
tini şimdi verirsek hücum kıt'aıınm 

prnwamını yalnız, o dakika kısaltmış 
olurduk 

Gitmeli mi. kalmalı mı? 
Simdi ııu mes'eleyi ballcımck la:ım 

gelirnrdu: 
Tahrip müfrezeleri sırf işlerine 

hiru daha devam eı.,inler diye dalga 
kıranın yanında kalmak mı, • yok'3 
artık yapılan işi kMi görerek avdet 
işaretini vermeli mi ? 

llirinci şıkkı kabul cttiı;miz takdirde 
dalga kıranın . Ü.tünde ki ihraç mü!re
zclerirın Umllen zıyaını ~ıize aldır, 

mak l:lzım geliyordu. Bunun için de 
"Ooıfııdil~ ,·apurunun makine dıire, 

sine bir tek mermi isııbcıi kAli idi. 
Boş yere bu ıchlıkc]i gtızc aldırmak 

Jiızumsuzdu ve lO dakikada yapılacak 
tılırib:ır hu biıvük ı.-hlikeyi oze 
nldırma a dcjtmezdi. 

Benderi Pehlevi 
1'ahrandan haber 

verildiğine göre İran
da bir çok şehirler ye 
hinalar l>chlevi namile 
tesıniye olunn1aktadır. 
l3ahri }lazer üzerin
deki Enzeli l~inanı ahi
ren <1Bcnderi Pehlevi» 
tesnıiye olunmuştur. 

Hüsnü beye mezuniyet 
Pı li .\t m.ıa\ ıi flu,nıı lley'e bir 

huç .ı ~t~ tnt' ı lJ\ t:t vı.:rihni;tir. 

Çok oluyorlar! 
·r ur~i~ e s .. :-,:ı"llc i mcmurlanndan 

cılduj);ıın u Hı\ ·i! er< k ç~kı:nakçıları'a 

i .\lım1ıun cfe,dir_, üç lir.-ını drlan 

dır i ıNil · mınJc bıri•,i dun der 
de t '"dt 1ıistir. 

sanlara etek öptürnıek 
isterler. Bakışları de
ğişir, oturuşleri deği
şir, sözleri del!işir ve en 
garibi özleri değişir! 
hu saadet delilerini 
akıllandıracak kuvvet 
ne etibbanın nıualeca
tı, ne tin1arhane]erin 
tazyikatıdır. Ellerin
deki para - na memul 
bir ziya ile - tükenince 
yapı:;tıkları sandalye, 
her hangi bir saden1c 
ile devrilince, itidale 
a ,·det ederler. eski 

1 do tları tanınıı\'a has-• • 
larh• ı·, ;\dahı kch\nıa 
r;r- \ t; : ··ı ı'· unutnıaz-

. . ' ı ,, "'•t·· t t o Cıı. 

Taban l kud 

Bursa ve sivasta 
yapılan menfur 

tahrikat 
~J ı·: sa"ı d1,;11 ınub.ıtj 

Rıındwı sonra Kaı/riye il. 
tekrar İslanbııla f/dııdş ııe 
Paşalıahçcsiıuh ailsci11iıı yrı
ııında ikamet etmiştir. Ailesi 
kızların111 vcr:iyl'iini bir şeklı 
salime koyııwk ıçııı tabip 
olan Paşabcılıçeli 1i:vj1k beye 
veriyorlar. Pcışalıa/ıçesinıle 
bir dıikk<in açıırıık geçineıı 
tevfik bey bıınıı işlelemiyerek 
kapamak mecburiyetinde ka
lıyor, bıı esnada A<lalar mıı
hasebecili_ğine tayin ediliyor ve 
bittabi ailesini de blrlikle gÖ
türıiyor; gü::ıi bı!yıik servet 
peşinde olan Kadriye lıaııım 
Adada bazı servet ve samaıı 
3alıipleriııi görılıikçc kocıısım 
onlar gibi olııııya lalırik 

ediyor ve ya lıiı; olmazsa 
bıiyılk bir mcıııııriyclc talip 
olmaf/a teşvik ediyor. 

Teııfik bey karısıııın bıı 
teşvikıılındcın kuvvet alarak 
Aııkaraya gidiyor ve bir ııeli
ce elde edemedeıı avı/el ediyor: 
bıı defa elden mııhcısebecililde 
gitmiş bulunuyor, 

ı\laişelini lemin mecbııriy<'
tinde kala Teıifik bey bu defa 
Vskudardan· orı lira maaşlı 
bir nıeııııırlıığıı kobııle mecbur 
kalıyor: işin son :xıflıası /111-
dıır. Bıınılaıı sonra Kadriye 
hmıımı Ankarada yörıiyorlar; 
bııkcıdm Arıkarada bıılııııduğıı 

mıiıldetçe eveice lamslıyı bir 
meb'ıısuıı evinde kalıyor; lxı=ı 
zevatla görüşmek isliyor; ka
bul edilmediği için ôleye be
riye mektuplar gönderiyor; 
lıelinde tabanca taşıyor. 

Yapılmakla olan lahkikııt 
talxuıca taşıyan Kadriye lıc:
nım111 Ankcıraya kimin ve 
lıanyi meçlıııl dleriıı leşııiki 

ile yit/iği ve bıı mılracııııllıı

rile ne gibi bir 11iaksııl takip 
etliğini meydana çıkıırmıya 
mıılııjiıır. 

Bursa da 
Di!/er fıırııflım Bıırsa teıı -

kijiıiı lıııkkİnda verıleıı mıı/ıi -
nıııfıı .ııüre, bıı ıııes'ı:le ı•lrıı -
jinılaki 111/ıkikııl ıliııi bir cc
miyetiıı mcucıııliyelini mey -
d1111ıı rıkıırnıışlır. JJıı cemi!Jel 
diııi mııkwlılt'sa/111 elden gilii
!7ini. :.elııılııııcıı clıııe ııııki 
olıııı lıuırni:leri ı·cli11t'cı'yi la
rııflur/ıırlıı ı>e silıilı kııvıİcti 
ile i:alı· etrııiye çıılışııcııkıııış. 

nıı Jles'ele lalıkikıılı lıemeıı 
llellll'll bilmiş gi/ıiı/İJ". 

Sivasta 
Yerıi Tıirk lıwfleriııiıı lal

lıiki rıııiıuıse/ıetift> Siı>ııslıı da 
bıı:ı kiıııselı·r « din eldeıı gi
di!JOT >> ş<'kliııde lulırikıif 

yııpıııı8lıır, lııikıimel mcs'ı:leyı• 

ılt'rlıııl ıııı:'iycl ılrııi:lir. 

.. ubadelede tatıl 
Ta' mulıadclc lcı,mı, \ : .ı lıü\Ul 

)Ortu m 1 .nascl-.ctılc Salı b~ .unt,; lJt.! ır 

ıatil edılr:ı. t ı'. 

larında olduğu gibi 
makul; hatırşinas birer 
İnsan olurlar. 

Hurrem halen işte o 
buhranı cinnet içinde 
idi. Süs, rütbe, para 
ve atiyyeye ait zerrin 
hulyalar, kısa aklını 
büsbütün Çileden çı
karnııştı. 

Derisi etine dar ge -
liyordu. Bir tarafın
dan mütenıadiyen ne
f holunuyorınuş gibi 
teninin içinde bir şiş -
kinlik, nıütelatın1 bir 
ha \'a cereyanı Yardı. 
Bu teıncvvücatı bat
nıvc arasında nadide 
şeyler yapnıak, na:;e
ni<lc seyler sövlcnıek 

• . (."alı;İıli ,;ıı•) 

Sa.rıyerde bir ka
dın feci bir su

rette öldü 
E\tlkt gı,;_ ı, s .. !1 l de fccı ; ir l·ıza 

olr" uş, ı~ 'Yar 1 iı· J,adın maı.ı;al uzc
rine di.ışmü~ .. vruırnış .. ölmüştı.ir. 

:-lu.rıycrdc .\laden ınahallcsindc otu· 

ran rcnçber I lüseyin nğ•.uıın 7.c\·cc<i 
Fatma c'\·elce ( fclı; ) ha.;ı.lıgı geçirmiş 
imiş. (~uma giinü c\·dc kızları ve ge .. 
link: i l>ulunmadıitJ bir rn ıa.ı F'tnıa 

hanım ısınmak için mangalın ~aqna 

gelmiş ve tam bu esnada üzerine 
tekrar ( felç ) gclmiı. zavıllı kadın 

mangalın üzerine düşmüştür. 
Bu Hı kut o kadar feci olmuştur ki 

bağırmak ikıidannı da kaylıcdcn ıa

vallı kadın <"Vele kendisini kur~rnıeak 

kimse bulunmadı~ı ıçın yana yana ve 
ıztn"aplarta ölnı üş tür. 

Çiğnenen kzzlar 
Re 1nzinin idarcsındcki araba d:.in 

l nkapanında 18 'ı,ıoda ""· c 'er 
ve l:s aşında 5alıı, a ısmınde ık' kıza 
çarpmış, her iki kız mohtcııf yerle:in
dcn )aralan~tır. Arabacı derdest 
edi~mistir. · 

KIZLAR 1\RASl1 TDı\ 
Çcngelkovıinde otu. an M.~:n Ele· 

ninin 8 yaşındaki i(ızı Evlaır:'liya dün 
sokakta oynarken Fcıh·) e isminde. iıir 
kızın aıuğı tıışle başından yaralanmış
tır. 

Bir kaza daha 
Taksımdc Faiz beyin garajında 

mtistahdcm Eytip, dün gece istiklil 
caddesinde numarası meçhul bır C·to

mobilin alunda kalarak ağır so-cıte 

yaralanmıştır. Mecruh hastahaneye kal· 
dınlmışıır. 

Yiizii yandz 
Emin<ınüııde Valdchanı iskelesi ha, 

mallanndan omer dün bir romnrkorc 
zaç ya9;t şişe~i taşırken şi~clcrdcn . liri 

kırılmış, ıaç yagı· ömcrin elleri]" "Ü
zünü yakmıştır. ümer ıahtt ted•vıdeclir. 

Mahallebiciye bı~ak! 
Alemdar caı.ldesıodc mahallebici 

Ahmet ve Halit bir alacak yü.-.nden 
kavga ctmışlcr \"C llaliı, .\hmedc bıçak 
teşhir L:tnu~til'. Kavgacı1ar derdest olun .. 
mu;l.udır. 

. Kurşun hırsızlığı arttı ? 
Dün, Ap>o(ya camiınin kurşunlan 

calındığıru yazmu;ıık. Ru gün d ) eni 
bir kurşun hır;ızlıgını haber aldık. 

llıı sefer kurştınlan çali~an cami, 
küçük oyasofya cam•idir. Jlura,~ ın 

hır ız lıchcri ( 30) okka aj!;ırlığıncla 
(l4ı tal>aka kıırşnn çalını$. bunlardan 
(R) tacakasını götünniı~, (h) danesinl 
J:.ilturı.: nll: ..,~tir 

Bir meclıs ki 
• 
işi, eücü hep 
münakaşe.
yevurmuş 
Son z,ınıanlarda, A nısturyada 

clıunınıvctlc mı.:vzmı bahsolan 
mcs lelerden biri cumhuri "'C't 

ço.:ı.ık~.ırın.ı saltanat ve lıı.ık1.1m
darlıl> lıahkınJa nasıl malumat 
ycr.Jnıcsidir. 

lh ~un eldeki kitaplar. bundan 
ı ne ,\\ ll';turv.ı idarc'İl'İ yere 

batıran, harbı kaybctmll, ınu
hak\,ık oldugu halde in.ıd ve 
i~rarl.ı bu yolda de,·anı cyliyen 
n: nıcmkhtin hayatı mcnfaat
krinİ ikm:ıl eden bir idare ol
makla :ttilıam etmektedirler. 
. :ı ı yüzden ~osyalistlcrk ıııuh.t
Jazi-..irbr ara: ında h.::r gün bit
mek ıı.k~nnıd. bilmiycıı niza 
çıkmaktadır. O derecede ki bu
ı,<tın bu mes'elcnin münakaşası 
yüzünden A Yu~turya meclisi 
ıneh'us.ın ış yapmaz bir hale 
gclmi,ıir. 

Kar ve z elzele 
!'arı> .:; \. A, - lür rn soj(uk 

hütiiıı 1 rau~aJa lıüliını !:'linnektctlir. 
P.ırıs :; l \. A) Brrt.tn) ;ının şar-

kıncla -tO saniye dı~\Jllt ı·Jen hir 
ıcl:f.ı·lı.: Lıis~oluıııuu ... tıır, 

Mikrop aşırmışlar 
l,ondra, :ı ( .\. \. ) -

Zabite hir doktorun otomo~ 
hiliıuh'n ıııilyoıılaı·ı·" lil'o, · 
Vl'l'Plll 'ı• inl"lu<'nza ıııik
roplaı·ıııı ilıtinı ı·dı•n hc;ı 
1 iihü asırıııı-. olan eslıası " . . 
ara nıa k tatlı ı·. 

Tıp talebasmın içtimaı 
Tıp ı.ılclır Cemi\ cıi lıt\ 'eti uıı'ın· 

miıesi, huğun •ıgledcn unııı. ekse
ri\ et 0101 !!ı:I t'-'"Jaııaca.J.;rn·. 

, 

I 



r~ asiplik 
~arafından 
ver·lmiye 
başlandı 

(• ı 1 ı · " t n :ı l:ın rnuha-.ıplıgin-
.d n 

l li lm ıl• '· ni c tlrtıbin<lcn m::ı· 
o laı ı nn ı.;: nun..anı 929 1 u• ~la 

ı ınııı tcdıH ınc ınub:ı.-<..r t <lılmı~ r,J. 
dt• mfan ·h:ı ı m.ı. ın uud:ın 't.: 
tJcbık nn hu lcı :L mur. e c~ km<.. 
Jcı' ıl n ohınuı. 

S K:ı ·• 1 cıl•ı.,.ı J,:ırşı nç.ıl n mucııdc 
leoın ıntif ncl 'ıcındl o1m ık u1.erc 
hu },uc de ı;:ızi:ı\ınt:ıp mtıl.t,~ mu· 
<li.ııi\cti muntık:ı~ında J<).000) iL ur 1 
<lcftcr sı~:ıra k.i:ıdı c (.150) kilo cütun 
dcrdcH cdıldııı-i brldiıilmcl dir. 

~ :\ ~cati he\ in 'ctati dr:ı. md ) ,\· 
}'1Jan mun:ık~alnr UT.erine 1 ):ırülf c
llUfı Emim • c~ct umcr bc'i be\ an:ıtm 
bulun:ırnk ;\ccati be ın i t:ınbula gcli
!;indc, kendisinde .\p:mdbi: bulundu-
1,'llnoı d:ıır :so~ len en :.ozler de naııu i 
dikkat~ .. iın:ırak mu:ı) ene cdıldiğiııi, 

fal,nt biı \ c} gurlılmcdiğinj. hast:ılıf,1· 

ııın ~ail.a· • bir surette ınt:~ d:ın:ı çık
t·ğım \t \nkaF.L; :ı ı;ılilJijti 7.:ım:ın 

Jrnnı;rcnli ol:m ,\pandi ite :.ıncli~:ıtın 

tam z:ımanıııde yapılmış olduğunun 

g<irüldliğünii Sıi} lem iştir. 
Neilet ömcr he), ilk mu:ıyenenin 

kon uJta,ion şeklinde :apıldınnı. mer
humun jki 3) h:ıli ihntca ~ ~runa-ı 
rnun) ene nc.tic~nin doğruluğuna bir 
ulam et :Jdulilchikccğmi ili, c ctmi<.tjr 

o,m:ın şcrekuin be ' 1 (; muzmin 
b,r lı:ığ r' k lulı:ıh le ap.lndı tır l..:ı 
ıı,urılabıh:c.:ı.: ıni, ln.nl .. n wm ıı r<..ltl' 
tcf nk etm nın rnu lu\ oldugı.nu 
be\ :ııı •n krıcktcdir. D:ırulf un111d 
Necati be için bir :ıbıJı.: ı ckzinc.: 
l\:ıı nı· \ Cl ilın!~Ur. 

~ !\1 lkc md,tc:plc i nwJ.nun'c..ıı 

~c ı ın zdc ( 50 ) hın }.;.j,j\ c balıı:
oln 

i Ur 
k ra 'crmi·t . 

\ unanlıl:ı c .. nı ctı ıl' aın lohu 
i ı bu ı.." • .., r l lı ırn:ıl c t ~c.bbu-. 
c.tm t r. B, ı tı m ı et.:mı el hJi· 
) ı.: cdccel,!u mi~ 

'ı..tleriı k '. lı • umkı L :1-

Ulma ·ı h ı-1.ındakı k ıra .n ıd~ınu; i 
uıcı .ne fı k ( ı c:l<lirıdc tc~c lıü t<.. 
1 U~ll~ 1u~ n ~ar: r 'e:ır.ı • rd r. 

bc:ır P ofl:,uılcı ınd~ ı 1 "tcn·lı 
l.ı 'lı..ık Jo,ı.;n ... \LI t• Tuıl.l\ı.: 
h:ılkında t tkık t ıcra ı ıçiıı ~ akınd. 
mc tılll'htımı .r ~dcccktır. 

iki r <l • .. fııi it \ d:ır be, bJ 

r,urhu tırcnl nl. rad n c'mı ur. 

olçu la\ ılı ı mccl ~çc :ıl\k:ıd:ır 
cr.cı..n <..ne hJ\ k cwlmı t"r . 

ı::; Gelecek ene ' n"dc.n nı. us t b 
Jirinin t<..kraıı muk ır trdır. 

o ı :ıltı n) Irk lı:ılıkı hn ıl umn 
l, 1 I0,4'.:?J lrrn~ :ı balıg oldu3u bildiııl-
m<..kt<..diı. ' 

lJ~8 . cnl'•indc cm:ınct :ılc\htnc. 
300 da, a iJ,amc ~dilını tir. Em;ııctin 
açul,l:ın da (CıOO) ü ht lm:ıkt:ıdı:- . 

~ Emanet mim:ı.ri şube i şefi .Zühtü 
he) ıstıfa ctmı tır. 

~ l\lccli rcbı l,;izım pa :ı\n :ımdi 

• nt ~~pıl:nı~ttr. \il\ alı ıhhi~· lcri i\:dir 

Sıtma mücadalesi 
Sıtına nıücadele i 

için Bali kesir ha' alisi
ne dolptor gönderiln1iş
tir. 

Son Saat 

şı 
(Hinde kaça inhis.:ır edet: bilir misiniz? Sabah, öğle 

ve akşam olmak iizcre gunde fam iiç defa. 

v 
13 kuruşt,....;.ıu,. 
satilmıya 
başlıyor 

- 1 :'j4 _ Jlıı/Jan·iril: .ulis ]/uht.efi' 
1\lüskirat inhisar ida

resi piyasa ya kilosu 
uç liradan saf ispirto 
çıkarınak için lazıın · 
gelen ihzarati ikıual 
etn1iştir. )'akında bu 
ispirtolar ecza depola
rında satıln1ıya başlı
yacak ve eczacılar ki
losu üç liradan bura
dan alacakları ispirto
ları reçete ile kullana
bileceklerdir . 

Caddeler 
.,'chrin bir <.t.ım.. rnht.ı ... ı ı,.ribi 

hq )·uı ... r mccrdik murablı:ılara 

c,.' -i-n cci"ldiµni u~ 1cmi-;.tim. 

1 
Jn,an. kannını... >-uratlannı iki-

de bırck eli erile ) okll\ arak: 

Bu ı.ıl ·marın <.:~ı-.ını tabii yol-

lar t .. ı.u edı:or. 

BL.ı.:r.o· \} rı.:-.ın yolları, cdddc
kri! .. 1Ln bı..,.di(:.iın mcm~t.kctlcr

dı: lm .,chrin sokal lan k::ıd:ır 

ı11lmtmmm, heni~, mukcmmc! yol 
gör:ncdim. ' 

mr kere c.ıJdekrin ck'iC:t isı 
a-.f.ılt .. 

ö)lc rn 1 kald•nml:ır filan hiç 
-yok.. 

• lcrkcz c:ıddclcri i .c parke 
dö~cli. Faimt hu parl .. cyi bizim 
bildiğimiz gibi p:ırckc 7.:mnedcr
scniz aldanır-.ınız" 1 byır" Bize 'c 
bizim bildiklerimize, !!Ürdiiklcri
mizc bcnzcmı) en bu diim diiz 
yolların zemini taş ) erine tahta 

p:ırakc ile dö,,cnmi~. 

Bir uçtan baktığınız zn~~m 

.... a~lı c:ollu yiızlı miitcc:l\'İZ dört 
yol ağızlarını ),atcdt.rck uzJ.nan 
caddeler ya' a~ Y:l' a ::ı folt yerine 
taht.ı ile düscnmi~ c ha:;lanmakta. 

1 latt:ı hcr.tyı tecruhc ) apılmı~ 
c lnn fl,i kuçuk caddenin cam 'c 

l um lan m. mul bir ne\ i parl.ık 

'c df.ıf rn:ı.ddc ile kapl::ınnu~ 
uklt :.unu ~or<lum. 

Tıraş!.. 
• \m rıl..a'ıt.m 1 tır: , ulmn a ne . . 

kad r mtral-.Jı okh J..hırını j,f tır-

<lil-- 1 '.ıkat ~ .1 ınd.m hurmc\ ince. 
rttki' ttmui ı:ı: bir iptilanın 

dcrı..cc ini t.ıh. ıin cdcrncz .. init.. 
Bir \IT'cril alı k tç dt..ıa ura 

oluc tkr iniz. 
1 laf tad.ı u.; ın. ? 
l la) ır. 
Gun :.şn mı? 

G"n~ lıa) ır. 

1 kr glin mu~ 

Bıkmcd'nit .. 
, ,ıh, h c .ık,:ım mı? .. 

- De ·ı.. :\kr.ıhta hır.11 mamak 
iı;in dl:rh .ı O) le) im. Sab. h, ı'.i) le 

'ı.: al- .m l]m,l !Zll"l-' JUndc 
t::ım uç dd t. 
fla~ rc.~t mi cttıniı?Daha bitirmc

tlim. 1 ..., r 1.:Cc bir mu ... amerc ve 
) a , \ete fi1.m gıdccck olmlar:o.ı 

~aat ..,ckizdc bu uç tırn:;- u-.nınc 

hi1" dorduncıi tr.ı, ta ilave olunur. 
))jkknt ettim. Bu ura~ olmak 

hu herifü:rdc '-thhi bir ihtiyaç 'c 
ya nezafet şeklini geçmiş, bir ip 
ril:J. hıılini almı~. 

L vkudan uyanır uyanmaz yüz 
·yıkamak kabilinckn · derhal u ... nı 
ra' 1 l,apıp a~ n-ınm k:ı~ı-.ma gc
Çİ\'l r ye kazınını\ a ha hyorlar. - .. . , . 

{ h leleri 'cmc(Te nidcrkcn el J .. :-, ~ 

~ ıkitmak kabilinden berberlerin 
oniinc: ontnı\ orlar. 

Tahii nk~ımlnrı ela tıra~ olmadan 
C\'c gidilmez .. 

- Perdahı kaçmı~L Di) c iızti

len 'c hcrbcr . alonlanna ko;:-<m 
hu :ıdnmlar kar~ı. ındn . inirkn
mcktcn kendini alamaz. 

Berber salonları .. 
Tıra;-ın Lhtun<! bu derece diben ., 

bfr m!llctm ya~ndığı memlekette 
tabii en karlı i;:..J3crhcrliktir,hemen 
hemen her adım ba~mda f e' kal- 1 
ddc IiıJ.." ~alanlara tc ... adlif edilir. 
Bu alonlarda yirmi otuz ber
ber maroken koltuklara yaı-lanmı;
rnuştcrilcri kar\'ı~mda l>oyuna ura" 
ederler. 

alonun bir kü,c~indc be duk
k~\nıı~. hu) tıklük 'c ehemmiyeti
ne ~orc b:ındo mıSJkadan gramo-
!ona kadar çc~it çc;Jt ~ılğıcılar 
ıcrnyı ahenk eder Ye mu ... tcrileri 
eğlendirirler. ' 

Den~ hilirki bir arjantinlinin 
hayatı C\iııdcn 'c i~indcn ziyade 
berber chikkanlanndn geçer. 

Paz<ır giınlcri bütün dükkan
lar 1..apalıdır. 

J'akat berberler çahştrlar. Tatil 
kanununu ka·:•mıaklı bir noktaqı 
hem tıra.. meraklılarının hem de 
b..:rbcrlcrin imdadın,ı \ dİ .. mbtir 

• ' l • 
lhl-.m nasıl! .. 
P.ı arla.rı dukkanlar açılma~. 

r. kat her bcrht:rin otel \ c ) a 
pan.;i) onlarda kira ik tutlllmu,; 

' mlalnrı 'ardır. CumartL-,i .11 :;-aım 
~azetclerdc ihlnl::ır "ıralanır: 

filan sokaktn\..i berber filan 
nı uhtercm ınu!-.tt:rilcrinin Zİ) arct
kr.ni filan caddede falan numa
ra'ı , partuınrınd ıki dairc,.inde ka
bdl eder ... 

\ c bu il.ı.ını oku) :ın dukk:ın 

ın ı~ccrılcri de cıra, olmak için 
:.ukJh. ol..ah. apartum.ın aramak 
mecburi) etinde k,ıJırlar 'c ı.i:;-cn
ıncdt:n de ar.ırlar _, 

1\J. b· t.f rar 

Yunanlı evlerınden tenvirat 
resmi alınmıyecak 

ltrıyat .,rapanlara 
doğrudan doğruya ida
re kilosu «i30>) kuruş

tan . ispirto verecek, 
fakat bu ispirtoyu 
bcrganıot ve ya kinin 
gibi ilaçlarla karıştı
racaktır. E.czacılar bu 
ispirtodan istedikleri 
takdin.le « 1:30» kuruştan 

alabileceklerdir. 
inhisar nıüdürü Zekai 

bey, dün bir nn1harri-. . 
nınıze: 

<'-Sui istiına \in önü
ne geçınek için başka 
çare buh1n1ad1k» de
n1iştir. 

J)iger taraf tan ecza
cılar en çok kullanı -
lan ilaç ve n1üstahza
ratın yüzde 30 paha
Jılanacağ·ııu idda ct
nıekte: 

-«Bu gün on kuruşa 
alınan tentür<liyotu 
yarın « 30>) kurustan 

aşağı satanuyaca.~·ız>> 

de111ektedirler. 

'unanlılardan 111et
ruk olan nıallardan 
ciheti ı11aliyece idare 
edilınckte olanların 
tanzifat ve tenYira t 
rüsunıu hanelerde otu-
ranlardan alınnlak is- Niyazi B. gid!yor 
teniyordu. ))ün buna l~ir kaç gündcnberi 
dair ınaliye vekaletin- şehrin1izdc bulunan 
den def terdarJığa eınİr r::vkaf n1iidÜrÜ Ull1U
ge}nıiştİr. 1"envirat ve nıisi Niyazi bey bu 
tanzifat rüsıuuu Yu-

1 i!ün Ankarava hare-
nanlı 111allarının kira ·~ .J 

paralanndan verilecek ket edecektir. I liyazi 
ve hesabı carilerine lt İstanhula, İstanbul 
nıasraf kaydedilecek- t-: vkaf nıüdüriyeti büt
tiı·. Şağ·itıerdcn para çesını tetkik etn1ek 
alınnuyacaktır. üzere geln1işti. 

~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!~ 

1-Ic.· ,. "ürkün gözünü 
) a ı:rta nsevo·ili ınaarif 

l ·ı· ~ 'e <ı ı 'ecatinin ölü-
ı 1ü üzerine orduö u
nuz Stiallerde çok hak
lıs:nız. ., a1nız bu ölüın 
neticesi, bütün '"fürk 
tababctini teçhil et -

n1ek ınuvaf ık oln1az 
kanaatindeYinı. 

.; 

I-Iatırınıd·ı pek ı\ ı 
l"akhğına göre b·r 
dol·tor ark·1tlasını hun
ddn takriben bir sene 
e el ilk defa nıerhu
ı u ıı apandisite duçar 
oldu~·uır1 Ye Ankarada 
bir çok kendisine ba
kan hek · mlerin apan
disit tcshisi koydu K·u-• . ô 

nu, fakat tip fılen1indc 
büyük hir n1evI·ive s·ı-., 
hip olan bir zatın ka-

1 tiyen apandisit oln1a
dığını idda ettiğini 
anlatnııştı. 

Ondan onra gene 
ikinci bir buhran o-el-

ô 

ı 1İş YC avnı zat bunun ., 

nıide bozukluğ-undan 
ileri gcldi~ini idda 
etn1is. 

İ liın vadisinde ve bil
i assa tıp ha' atında 
söz sövlen1ek hana 

~ 

dü~n1eınekle beraber 
akh seliıne ıniiracaat 

cdildigi ta.kdirde eJ{er 
bu zatın fikrine istir[ık . 
edilnıi~ erek diğer dok-
torların teşhisJeri na
zarı itibara ahna idi, 

1 bu neticeye heın de 
1 pek elinı akıbete Yanl
n11vacao·ını idrak et-

J .. .., 

ıncl· nıüşkül değildir, 
zanninda yını. 

Her halde hata '"fürk 
tabahetindcn zivadc 

.; 

onu na ehil ellerde tıı-
tan lrinısclerc aittiı·. 
(~ok sevgili vekilinı 

hakkında pek ) aki -
nen tanıdığını bir ar
kada:jınıdan aldığını 

hu n1alun1atı yaznıayı 

hiı- vicdan borcu ve 
kendisiııc kar~ı son 
bir vazife telakki et
ti ın, efcndin1. 

~1uallinı H . .i\1. 

ayro 
Yine neler düşünüyorsun? Şey mösyö Hiyei Dö Kas

friv denilen zatın söylediği bu şeyleri düşünüyorum da. 
-22- .Yakili: J. l'Pmaleuin 

- Uı ıı üshinı<' :ııt olıui' aıı i;.krc 
1.arı~ıııu) i .:c, ıneın ckıulım lıt k hu 
İş bir çok nııırel..kcp :ıkıt.ı.:ağa hcıı 
7jyen şu katmerli ciıın) rt gıln kotu 
hir ~ey olurs4. Lılkiıı tlcdigiııı gibi 
'icdant>n adnleti 11.:m'İı"C' k,.ııdımi 
merbur addedı) oruırı. Geçt nlertl<' 
l.o~kte maılnm :\ter) uJ lJe kı.:ncliı;ini 
zi~-arete gelmiş olan rnö \o Landri 
nrnsında gecen şu muJı:ı,ere)C ite 
ıııi )CJ"Ck şalııt ohluııı, L:ın<lri: 

Artık FLd bıına bir niha\ct 
vermeli) 17~ 

Oi) or<lu, madam .l\len aılt>k ise: 
Peki ama nasıP J)i\ e "onlu. . . 

Lundri i c dedi ki: 
- Bcu sİLİ abrcttinniye u~r:ıştım 

si7j içincl hulunınnktn olduğunuz ~··) e 
ıılıştınni} n çalışum fakat :son sün

lerde o k:ldıır oldunuz, -0 dcrecı: 
ho7.U1dunuı ki ren:riniziu uçukluğu 
lar~ı ında do~rusu cndi~e ediyorum 
EIZJ, [ d.ım Men ııdck: 

-- lutık abro • tahnmmüh.ım bl
moclı, rlecli, i"ki scncdenht'ri ynş:ımak
ı J olJugunı im ı.ı•fil , t~ 'h:ıht-ı:r. fıa

vaı nrtık cııııımn tak dedi. B:ınn bı 

h:ı) attan l-urtulmiyn hir çnre LuJ 
Lıııdri. 

Lnndri de şu CC\ ı:ıbı vcr<li: 
- Bulacal';tın Elzi. 
- 'c dıyoı un l..andri daha hir 

1,aı; güıı t 'rl bana .. ahır 'e sulı.-ünet 
tn\ı.İ~e cdı·n sı·n değil midin? • 

- C\ et hl ııdinı .ııu.ı ıırtıl st;ııin 
lıö) le '3ktrndcn C\ d ilıti) arbdı~ıııı 

:ı::ıın:ın 11. ırurıp "ohlu~unu :ır:ık 
~örınrk ıı,temi) orum. ··rıi Lurt.ıu
cağıııı. ~enr 1) i ı..:df'cq~irıı Elzi. 

hıındaıı fuıJ,ı-:ını ı,ıh.mı tlinı. Uu 
hr)ıı l.\tıının h.uJ ,üplıckri t.ıbİ)C 
ıru 'oksa bunl.ırı bertaraf mı cdiip • 
nmh e .. t"t,İııı bilıııİ\ oruın mü \ ö, 
Llkııı şuna emiııiın ki bu du~ dııl.
lnrınn ize anlauıuık sureulc \aı"feı 
, iC"Jnııi, ı.;nıi ifıı emu" oldofrıı-. . . -
m:ı eminim. ~n' et ılcndc ifnd1:ııı .. 
luzum lıi~scdc..:l'k olursanız emrinize 
anıadr> lıuhıııdut)tım ı a h) aıı t.d ı iuı 

-T<...c:kk r Jt.ıİııı mös}ö Lir su
nlc ıııu "1:ı<le hu\ urunnu .. urım:? 

- .Hu\ nm. 
-1\JnJnm • Jı•ı} .tdı k zc\ cinin ka-

tılirıi f\ İ) or mu iıfü 
\ :ıl.ın bu .. uolınıze mil-:pet hır cc

, ap \d<.:C•'k maddi im dPfile rnolil, 
hulıııım mı.ıkla ber.ılll'r ~.ılı~i knıı:ı
:ıtıın.ı ,;url' r.c11nedcrim l..i C\ et. 

-Lıikiıı ar.ıl;ınıı<lo şiııufr~ c kuıl u 
~nt bır :ırknJaslıkt;ııı L~l..a h r ra ı
ıa \okıu dı·;"il mı~ 

- R mı ı t ının eılrbilirim 'l.İr:ı 

m:ulnın Mrı~nd• ki çok ıp \(' \J

kıııd. n tunırım klnılı i l.o.:asııı:ı ihn
nct t dclıikC'rk tıyncıw hır \.ıdın de
gılılir. 

Tı krnr ulcllcl.rnr tcı;e'.l.ı.'ırlrr 

<'th rıııı mü'~ ü ılö J"n"ıı' .. 
Poliş kıtı) <!'İ hu sfı::.ı:lrri "Ô) lrrkcıı 

misafirini npurım:ınının kapı ınn ka
d.tr tı·~)i Pdi)ordu. !\I. Mİ)<;r oda)n 
:ıydct etliııcr Sro ten Piın:ın vnzı rn:ı-
1..ıııc:ıiuin Jıa~ında <.lü~uncelcriııe dal
mış lmlılıı . 

lln) ır ola 8ostrn nrler ılü~ü

ııü} or:.un Jıo, lı•? 

- ~·) mü ) ii 'lj) l 1. Do Ku~trİ\ 
ıkııileıı Lu ::.ı:.ırin uıılıı ıııAı ~ı') kri 
dilşunll\ ortlüııı lıam. 

Hı>n s:ııırı <lf'mcıııi<-ıı11dım 8ostcıı 

bııl L:ıııdriılf'tı lıa~kı hir kirıı .: 
ılcgilılir. Şıı >ıon şnlıidin if:ıd, ... jnıleıı 
<o•ır.ı herif lıııpı ruttıı dcınckcir, :.\1. 

Himmet isteriz 
Şişlide Kahtane cad

desi aylardan beri tes
vh esi bastan basa ho-. . ~ 

zulnnış, her tarafında 
yüzlerce çukurlar ha
sıl oln uş bir halde 
uz~ nıp durn1aktad1r. 
Hele son ,·a<>·nıu rlar-J • ..., 

dan ~onı·a burası için-
den ge~·iln1ez bir ln)
taklık haline ~tcln1iştir. 

Bu kerih n1anzanı, 
etrafJndaki güzel bi
nalara nazaran bir iç 
) arası gibidir. l~u ba
tak caddeden her af"n ~ 

) üzlerce çocuk bata 
çıka ınektebc gitn1ck
tedir. Otoınobiller ve 

do ~.ı,,tri\ l...ındr) i ıw ;.,üıd t.ı 'ır 

cttı '.ılı ıı ı t kadar ) .wı.. J..i I ıınıJri 
il<' ııı.ıJJııı \len ndck ıııao;ınJ:ı µ;~.,e

rek ıhtı\.ır a~ılzıdı.;ııİıı hH·mı\('ı .. k 
ahıt old ıı ıııııhl\ı'rcyı O\IJ('ll zJlı

kdl'medıııı. 
- ll.ıııi ı: \ m{ \ 11! Beııdeııiz ııot 

tuttum ıııo \o 
Hrn' o So tf' lıu ımıh 1\ er• ) i 

nnı.,tnntı~"' naklr. tlıl!'ıın vııııı.m mıı

danı Mı.:l") ••dt k J..i l. bilır UC' kadur 
'-nsırocaktır 

ı:\ ı t am.ı ii': bıına madam mrr 
\ :ıdek için ı ko<':ı"ının 'ef:ıtından hiç
te ıniite(' .. "ır "orüıııni' ın hir kadını> l" • 

clİ\1.: lınh~ı·tuıı .. tını7. Hullıukı dcnı111-
ki ·mu~) o madam ffit'f) ade\..i nıctcttı. 

- <..:anım o<ıtcn ak ,,j kıbnr t 

.rııetı"up olanlanlar kuJınlard.m daı
mn hürmetle lıah ederler. 

- Alemi kıb rn mr.rı up lmlunan
lnr bır kadını lıö}lc mctederlerkcn 
dij;r.r bir ı•rkcgi } erin dibineıni 

sokarlar. 
SntdiJ çocııl bdki mo::.) ö Ju 

1'.:htrl\ mnJnın ıncryn<l•'kİ ""' ıyordıı 
, ı• Luııılı·ınin l,1•111.li•İne t• ıı·ih cılil
cliğiııİ giin1111·c t,<Unıru mcinerek 
Landriyi kıskannıı!2tır. 

- Bu 'takdirde sırf landrı)i okka
nın nJtmn atmak içııı o gU) a i<ıtemi
' utk j ... itmiş oldııhu mulı:ı ere hır 
kıı) rnklu yolnıı olma) or mu hani 

Il n lııı rnuhn\t:rcyi mfi<:)O •lo 
Ko tn\lıı U\ durınii. olııhiL .. ccgıııe 

ihtimal 'crmn orum. Ilu zat uzcrıue 
aıt c-lını\ nn •bir ebcptrn dola) İ 
Lnudrıyc <lı-. lıilı\ •)r olabJlir. 

r ıııalıaılı \ar l 

Borsada 
Acenteler işlerini bırakıyorlar 
iktisadi buhran her 

tarafta hükn1ünü icra 
etn1ekted ir. l3orsada 

deveran eden riva' etle-
re bakıhrsa öuün1üz
deki n1artta elvevın 

J 

Borsada ınevcut olan 
38 acenteden fö kadarı 
islerini terketn1el niye-- ~ 

tindedir. 
Cünkü evelce 13orsa-
~ 

da 100 bin liraya karip 
is olurken siındi bu . . 
oııktar ıu bin JiraYı 
dahi buln1an1aktadır. 

Alakadarlar bu va -
zi yet dahilinde kaza
naınadı klarını söyle
nıektc ve hu yüzden 
çekileceklerini bildir
ınektedi rler. 

Bır noktanın tashihi 
Bundan hır k:ıç gün eyci T:n , arc 

cemi) eti ıncmurl:ınnd:ın Ali Galıp 

he'\ in bir dol:ındıncılık me:ı.clt ~in· 

den dol3~ı tal,ıbata uğr:ıdığı ~azıl
mıı:nr. lcs•etcde bö)lc bir mnhl\ et 
yoktur. t:<.n.,cn namuslu bir insan ol:ın 
bu z:ttın hu' le bir harnkt·ttc bulun-,, 
ma) rwn{l;ı da İl:\\ c edilme kıC'drr. 

arabaiar bile ekseriya 
kuruınak bilıni~·en çu
kurlara saplann1akta, 
saatlerce kurtulnıa -
nıaktadırlar. 

i\halinin n1ütaad -
dit n1ürcaat ve sik&
vetlcı-idc hiç bir netice 
~rcnneınistir. Şehre-. 
n1anctinin hiınıneti a-
caha burada ne zaı11an 
tecelli e<lecel .. ? 

Muhabere 
ı Tecla Salılı hanıına: 

• Sinerna ınüsa bakası 
kuponlarını şiındilik 
ınuhafza ediniz. Yapa
cağının: ilan üzerine 
gönderir iniz. 



s ' if• ı 5on !)aı., 

-~~. fr ç //1 ı ~ ~--~~~ 
1 

Muharrir(: M.TuRMAN ~ 

ZENCİ TEHLİKESİ 

A eriha iMi 
korkut ya bat

ladı 
a 

-~ o e e ini zaifletti. Mea_e_r-siya
Senin Rıısçuhfan ıızaklaşm. n doğr:ı 'eğil. Geceler 

gebedir. yarın ne olacağım kim bilir ki? 

Son on sene zarfında 
Nevyorkun zencileri 
dört misli artn1ıştır. 
Hali hazırda bunların 
sayısı (2:-ıu,000) den faz
ladır. Dünyanın hiç 
bir sehrinde bu kadar 

--17-
Yol c:..nın1 - dedi ı d;>ncrel:en derın bir 

~ o kt dar uz ııı boylu süklıt içinde bulunu -
degil, Pazvant oğluna vorlardı. Kösenin or -
karsı tedbir ln1ak için taya attığı ihtiınal. • 
bu aksan1 ağanın l·o - her · ün" a;rı ayn 
nağ"ına gideceğiz, ağa ınültıhazalara sevket
«HaYdi , id.nc!ıı dcı-se ınisti. Bayraktar o ih-
nc <.li ·elin ? tin~:ılin t:ıhakkuku ha- ı 

Pel;li an bila tcred- lindc ınazhar olacağı 
düt cc ·ap ,·erdi: ~anü .. J·cfi ~ isten1iye 

- Hcınen yola çık - - İsten1iye göz önüne 
malı. 1 ğayı kırmak getiriyordu. l">ayansız 
oln1az. bir debdebe, hu, utsuz 

Köse, kıl ız çenesını bir nüfuz, göz bebek
kaşıyarak düşünüyor~ 1 rinde iltin1a edip du
du.ı\lustaf a onu da ce- ruyordu. )'en içeri Hacı 
vap vern1iyc daYet Hasanın l(üçük cvile 
etti. Rusçuk ayaıur.a n1ah-

·Susn1a köse, sen de sus konak arasındaki 
söyle bakalıın, Vidine n1csafe, nurani bir yol 
saldırmak doğru mu? gibi beyninde uzanı -

Kö:;;e, dört tarafına yordu. Köse, bial te
bakındıktan sonra se- ernınül sırrı l·albini, 
sini l·ısarak! en n1ahrem en1elini 

- A.~a ile beraber ifşa ettiğinden dolayı 
hayhay - dedi - baş- biraz müteltışi idi. ~1a
kasilc olsa! mafi, serdettiği ke-

Ba yraktar simasına hanetin doğru çıkma
şayanı dikkat bir hu - sile beraber Rusçu -
su iyct veren ince kaş- ğun sahip bir adamı 
larını çatarak sordu: olacağını tahayyülle 

Baş. ı ·ı tatlı bir rasei ihtiras - ı::ası e nıçın · 
gitnıiy lim? geçirmekten hali de -

ğildi. 
Köse, . ini biraz za- Pehlivanı da cazip 

yıflattı ve fısıldadı: bir hayal kucaklamış 
nin Rusçuktan gibiydi. O da,l\iustafa

uzakla~man doğru de- nın, bir gün olupayan
gil. Geceler gebedir, lığa geçınesi üzerine 
yarın ne olacağını kim kendisine teveccüh eden 
bilir. Burada durur - f aideleri tespite uğra-

n, etrafa göz kulak ı şıvor<lu. 
yerirseıı unın1adığın lrç arkadaş yine pa
f ırsa.tlar ele geçer, a- zar yerinde ayrıldılar. 
dın gibi }erin de yük- Veda , sanıiıniyetine 

l. ragvrmen sessizdi. O ane se ır. 
· Bavraktar. 

• 
salladı : 

başını mahsus ınüşterek duy
gularını, müşterek hul
yalarını, bir birinden 
bile 111ahrcın tutmak 

set te yapıl -
yorıııuş. 

l~undaıı bir 1ıuddct c,·el Al
man lutbol fcdcrasrnnu İngiliz
krc nn r,ıe;ıatlc bir takını gön
,\ •·ilme iııi i tL'mİş,l.ık.ıt İngılizlcr 
itizar cc~alıı nrır,~knlir. I3u 
"·ıdisc 1-cyııdıuilL l ~por nıclıafil 
ık her.ıhcr .\ lıııaııvada pek fena 
bır tc~ir bırakmıştır. \'erilen red 
ccrnbınııı cbcbi, Devli :\ld ga
zete inin Yapt:jı bazı ifşaat ik 
anLı,ılnıı}tır. İııgıiiz futbol fcdc
ra \·onunun lıcyaıı:ıtını neşreden 
De) li .\ld diJi ki: 

- Bu zatın ifadesine göre 
bir çok mıllctlcrlc yapılması 
l:b.ımgelcn ına~lar vardır. Bu 
itibarLı Alman . portıl:ınııın td<lifi 
hıc\siınsiz yapılmıştır. EJJc, kcn
dikrilc karşılaştırabilecek birinci 
sınıf oyuncu yoktu. Red cevabı 

verdik. Esasen hariciye nczaretİ

miı, Avrupa kıtasında oyun 

oynayan_ İngiliz takımlarının be
hemehal galip gelmesi arzu eJil
mcktcdir. r Bunun için çerden 
çöpten ukım tc kil cdcnı~yiz. 

Fransa .. İrlanda 
Yirmi sencdcnbcri Fransa ve 

İngiltcrcnin muhtelif aksamını 
teşkil eden 1rI:ıııda, Gal memle
keti, İskoçya arasında yapılaı;ı 

rağbi musabakal:ırınııı bu sendd 
ilk karş;\aşması geçen glin ya
pılmış, İrlanda Fransayı sıfıra 

karşı altı savı ile mağlup etmiştir. 

Daktilo isteniyor 
• 

Türkiye iş bankasından: Ankarada 

Idarei mcrkezivemiz ile :\!ersin şube-- . 
miz için fıransızca iyi bilir iki dakti-

loya ihtiyaç olduğundan tııliplerin 

•ühcmiY-c müracaau. 
' 

ırnııııııııınıınn•ıııııınn111111ııııııııınınıuıı;aımıııaı 

. \IOC,\UUR OPl'lll<:T 1 ll'n·:T; I; 
Bu gün tam s.at ı 6 matinesinde 

Fransız tiyatrosunda 

No •• No .. Nanette 
gece saat 21 de 

Pas sur la houche 
; - mamazel Spcra 'c ikı meşhur komik 

Ser jius ve Jeo Lole 
nin işurakilc fevkalade bir surette 
temsil olunacrktır. Yarın akşam 

•ıı1ehi umuml iizerinc son <lcfn 
,· olarak , ·o . . •·o ... 1\',\ "ETn; c. 

Salı ve Carşamba akşaml:ırı gala 
'Tlüsnmerckıi COHn; OllLiCAJW _ 

' 
zenci voktur. Nevyor-
kun « İ-Iarlem >> ha vali
si zencilerle doludur~ 
Burada zabite bile 
zencilerdendir. ' 

Nevvorkun beyazlan 
zencilerin çoğ"almala
rından ve siyasi bir 
kuvvet teşkil etmele
rinden son derece kor
kuyorlar. 

sine, tiyatro 
'"at Dakika 
ı9 oo Üstütyo mu.ıki hey'ctı. 

2I 30 E'haın ve tahvilat kan-
hiyo ve nukut borsası 

haberleri. 
21 ~o Tarılıi ıuu,iki: Lisztin 

ha pt ve a"arı. , 
2 r 5 S Kon!'Ct; 

( 1' I~İ!~ztin asan. 
(ıl Solo piyano; Ömer 
Re ·k hey tarafından. 

§ Süreyya opereti KaJıköy Ha
le tivafrosıınıla 7 k.anunus.anı pa

nırıeı:.i l..şan1 q ~() J:ı ·rt>lcfoncu kı 

ŞEHREMANETi BU AK$AM 

Saat 21 (,!O da 

R. U. R. ~ ~ ~ 
1 

Yapma Adamlar 
4 perde 

1111 1111111111 muharriri: 
Kari Çapek 

11111111 
ıniltercirni: 
Halit Fahri 

RAOIYO MERAKLILARINA: · 
Meşh~r OAYMON meraklı anot ba-

taryalanmız gelmiştir. 

bankın Galata da Doiça orirant 
karşısında PARDO mağazası. 

~-----

Zayi 
:ıo Kanunuevel pal.ar günü uııbik 

mührümü kaı bcttim. Yenisini kazdır
dığın:dan hükmü yoktur. 

Fatma Zehra 

isıanbul icra dairesinden: 

- ı\nlan1adım Köse, 
beniın için bir şeyler
mi unuıyorsun? 

:Şüphe nlİ var? 
Tt.r:senkli oğlu iyidir, 
ho:-tur an1a dünya yü
züne firenk çivisile 
perçinli değil a, o da 
bir gün gelir ölür. O 
zaınan yerine kim ge
çecek? 

ı ister gibi sükun içinde · 
selamlaşıp uzaklaş
n11şlardı, her biri o 
hulyanın tazyiki altın
da adeta terliyor ve 
hızlı adımlarla koşu
yorlardı. 

"Bank) n!n yenı ve güzel opere'i i 
( JEO LOLK ) nin l'arlqe k6l.ıi _ 
·,tchar clmcsine bıh!İ <·ldut,u en j 
•'ıükeınmcl rı luıd 

ı Lnbı.l r:ah~c ı bJlUr. ~..ı ·ınış" 
C•r.ıda kcnilini gaıp c'.l'l.ij bır _,u, 

1 
~eyyahaııe bwun ''1 hır ak is - .. 

1'üçük bir çin danso1~-- ve k ba 
ı clcrile gece ftlemleri, sefih ıııbak.ı
sının feci hayaılarlle .. _. İstanbul 

,\laca hamam c11·annda Çelebi 
\ l;\ec\din mahallesinin [ındı kcılar so
ka~ında k:\iıı olup :\lehmet Zülkürlü 
cfcmli~in mhıı tasarrufunda bulunan 
atik :ı4 numaralı arsanın tamamı yüz 
beş hi.ise itibarile on sekiz; hissesi 
borcun Yerilmeme•inden dolayı ihalci 
e\"eli\·csinin icrası için otuz güp 

müddetle müzayedeye konulmuştur. 
Hududu: iki ıarııfı tarik, di;:er ıııraf
lan huışlt ağa , ercseleri vı· kısmen 
manav .\teksi \'e sebzeci ilyanın cm· 
lakleıilc m:ı.hdut dôrt yüz n11ın tcr
lıiinuc zemini ıoprak ambalaj imalat
hanC!!i olup 2·5·928 tarihinden itibaren 
he~ sede müddetle irani Ali n~a müs
tecirdir . .\lezktlr arsa üz~rindeki mc
bani mustecirc ait olmak üzere tama· 
mının kıymeti muhammenesi aln bin 
liradır. Fazla ınaltlmat 928-6366 nu· 
maralı dosyasındadı. iştirasına tıılip 

lla )Takt ar bila ihti
yar kekeledi : 

Kiın geçecek? 
- Sen! 
l(öscnin ağzından 

dü,,cn şu tek kelin1e, 
bir avuç ateş gibi bay
raktarın yüzünü yaktı. 
O ateşi sanki tutup 
çıkarmak istiyormuş 
gibi bir elini gözüne, 
diğer eHni de Köse 
Ahınetin ağ~ına ka
padı: 

- Sus -dedi- ne ağ~. 
ölsün,. ne ben yerıne 
g<'5eyım. 

Uç arkadaş orad:-ın 

Bayraktar tersenkli 
oglunun evine gidi
yordu. Ağa, da vctlile
rini yalnız konuşın ıya 
değil, yenıeğc de ça
gırnuştı. ı\1ua yyen olan 
vakit te hulCıl etmişti. 
Ağanın, uzaktan bir 
kaleyi andıran, n1ah
f uz ve cidden ınahrus 
konağının büyuk kapı
sından kesif bir kala
balık girip çıkıyordu. 
Havluda suvari,piyade 
bir çok n1üsellah in
san dr dolaşıyor. Lşak
lar, seyisler, müteha
likane dört tarafa ko
şuşuyor, bütün dairede 
coşkun bir hayat gö
rülüyordu. 

i\lahadı vaı-

işte pek yakında 

Melek SIHEMASIHOA 
irJ.csı;.1 c haşlJna..:ak qJan olanlar hisseye müsip kıymeti muhanı · 

l• b [ " mcncsinin vüzde unu nisbı..:tinde pı.•v stan u GOLGELERIHDE 1 JkÇe'İni te~limi vezne et'nelcri ıc 
1 anı mı· 'am filiı,ini 1 f' C\:Zu .. j Q 2-CJ2C) tarihinde ih:ıle:i c.:\cHJcSi ;~:a 
~~~~~~~-;;;;;;;E;;;;S~5;1 l ıl"ac · ~ ılan ııf,ınur. 

~···················································••El l Senenin büyük FİLİMLERİNDEN 
J Meşhur reJisör REKS İN GRAMIN 

ılA L . BAH: 
ı ÇESI 

.\liımesstllcri 

LİS 1I'ERİ-İV AN PET OVİÇ 
· ;ı r 1 : 1 1a ı , ıı kan' n• "İ ı,:arş:.ınba OPERADA 

Kaat ve karton münakasası 
Tütün inhisarı n1üdüriyeti uı11u111iyesinden: 
27 12·ı928 tıırihinde kapalı zarfla 1apılan kAat ve karıon münakasasında 

verilen fiat baddı layıkmda gürülcmcdiğindeıı fJ· l -9'.?lJ çırıanba günü aleni 
munakasa )&pılacağından tüccaranın yevmi mezkQrde saat 10 da mübayaat ko
mi:-;\ ıınunJa ispati 'ücut eylemeleri ve şartnameyi görmek ılzre her gün mü· 
, t' 

7 Kanuıısaru• 

Beniı11 ve~ırı azanııın 

Şah Hasan mirza bu 1eklifin~n minnet ve 
·memnuniyetle kabul edileceğini 

zannediyordu, halbuki ••• 
-. J O.J-Jlıı/ıarriri: Aııt ıtlla!t Zi!la 

Pala lliis<>yin hir k••ı·e 

<>trafına hat.ııuh. ~.:.-':lil •:•·
sil Yl'UIPklPr, lllPVVPl<·r, \l • • 

il:kilerh• dolu fıir lP[lsi 
ile kar':lıla~lı klarııu ııö -
riinc.- aı·tık soıvurtnıayı 

ıuünasip giirmiycrPk he -
nwn kolhtı·ıııı sınıyıı, 

« Bi"iınlllah » <_:Pl\li. l\.Plh• 
U«>ldr dl' onu takip •••li -
yordu. İki korsfüıın par -
nıakları vcmck tepsisinin 
üslüıuh• ~övlc biı· dola':llı, 
salıunlaı·ı;ı Ü.zerlPriııde hir 
lahza iç.inde derin birer 
iz açıldı. 

Kelle Bekir cebindeı;ı 
nıavınununu çıh•H~ıp sof· 
ran.ın üstüne hU'aknıış, 
ma•·mtuı ickilere saldırın-ı , 
ca lıiııtlilcı· gülmiye baş
lanıL':llardı. 

* Salı Hasan mirza, Seyit • 
Ali reisi duvarları, tavan-
ları sonı altından i~lemcli, 
süslü kaınarasının en nıu
l<'lıa kiisesinc oturlınu~tu. 
Y.ukaruia Pala ile Kelleye 
luırulaıı sofranın bir eşi 
de burada kurulmuştu. 
Şah Hasan, r<'HUi allın 

gibi sarı olan S••ııdus şa
rabından tıilllır kadehe 
kendi elile doldurtu•a.k 
ınisafirine takdiın etti. 
sonra yan !JÜZI<' bakarak 
gizli bir istil"Jıaın ihtiva 
eden bir <'da ile: 

- Ret;erallan ueliyor • 
sunuz ... 

Dedi. Reis, bu kadar 
il\ramın altmtlan ne çıka
cııj]ını bPkliyordn, şalını 

fikrini nözll'rinden anla -
mıya çalı~arak cevap ~er
di: 

- Ev<'t, memlekelinılze 
gidiyoruz, şahım ... 

- Sizi çok cesur ve 
alim bir serdar diye soy
lerler .•. 

- iUubalai}a etıni~ler, 

efcndinıiz ... 
_ H••niıu de başım hu 

!Jl"ııı!Pı«l<' d••rd<' \lirdi; bu 
ihl iyaı· yw:;mııda uuraşacak 
Jıalinı de yok ... Scndusta
ıuıı paylalılı «Talla» ş1>lı
ridir, <<İsa lıaım isimli bi
risini emil' nasbeylc•miş -
Um... Hu nH•l'ıııı isyan 
ediıı adamlarıından hir 
çoı)unu öldürdü, « ~us -
ralahal » l>.alesindcki ha
zinemi Jcşl.:Pı·c peşke~ 
kıldı, llümayon !;:!ah adına 
bulpe okutup naklmre 
çaldırdı. . 

neıılın karadan yürünıı-
yc, at:ı hiıııııiy<' takali~.n 
yol .... Sultan .'lahıu,ııt sut 
kardc~iıııdir, onu ı.:arada 
leskPrc s••ı•dar l.:ıldını, 
k•:ıuliıu d•~ deı·yadan ~·a.l
laya gidiyorum _l•i as_ıııııı 
haddini hildiı·<•pm ... ıhı -
r:ulan diyarı rııınu nitnwk 
i<:iıı yoUar •;ok ıral., teh
lili.Pli v•• li.orkunçtuı· ... 
JHler. ·en seni Lıilıur kale
sim• haşbui} edeyim ... 
J,iilıur lliıulistnınn en bü· 
yül' vn Z<'lliJin şehirlerin
dPn hiı·ldir ... Hana adaııı
lıtrınla hlrllkte yardıın <'l, 
seni kcıuliıne Vl'Zıri azanı 
yapa-yııu •.. 

il asan mirza sustu. Seyit 
Ali rdsin hu tel;.lifi mu • 
hakkak kabul edeceğine 
kani idi. <• Veziri azamlık 
teklifini r<'ddedecek adanı 
olur nıu hi<:'! .• >ı diye dü
şünii yordu. 

SL•\ it \li reis {Jii.lüııısi-. ı· Yl'l'Pk ('l'Yllp \'(')'( ı: 

• - Zalııı-, hu lıaldl'in 
dinıı·ı ıııasrıkla talii lıe1) 
n:ziri azı;m n• padişah 
olıııak sPldiıule h•ePlli " -
decckn;i':l, şahıın ... Hu fı.ciz 
kulunuza hu taranarda 
lıink olnıadııfı hi"ıı'ıııet ve 
riiı Y<'li !JÖsl ••riyorlar .. Hu· 
ralarn !J<'lııwdPn ••Yel çok 
ıneııılekctl('l' ueçlih, hep
sinde de hir J<ah• Ye ya 
bir s••hir lPklif <'llilcr .•• 
Hen ·Türküm, <;oklanb<•ri 
vatanımdan uzak düştüm, 
vatıınımı üzl~mişiıu ... 4 > • 
raya di)neı•im ... K<'ndi üz 
toiıı·aı1ınula adi hiı' l<'Yent 
olm·ak ühıu•vi il irnlislanın 
elmas ve aliınlarla süslü 
laJıtlarıncla yaşaııııya tPi'• 
cilı e.lPriıu ..• Hu lrnrarıın 
kal'idir, şahını, beni ıııa-.. .. .. ' 
ZUI' jJOl'llllUZ ••• 

Salı mirza Hasan, kar -
şıs;ıulaki adamın tatlılık, 
rü':lY<'t, t.•hdit ve sair<' ile 
azminden !J<'rİ dönmiye • 
ce{fini anlaını!;ilı. • 

Sah Hasan, <'tini, Seyit • 
Ali r<'isiıı oınuzuna koy• 
du, liiraz da emredl'l· IJİbi 
bir sesle: 

- Üvle ise hic olmazsa 
mir isa hainini ortadan 
kal<lırıncıya kadar bizimle 
b••raher bulununuz! 

J)edi. 

* Hendus nehrinin sihirbazı 
lHoll~t Yari, elini şeyh 

Aplül elılıa.lnn omuzuna 
koydu: 

- Bu Türk kaplanı ehi· 
d••n temiz yürf'kli bir 
kahrnınan! .. 

Dedi. ljeyh Aptülvelıbap 
onun yüzüne dikkatli dik· 
katli haklı: 

- Demek sen de Tatta
yı lopa lullujju zaman 
toplaı'tla ve lüfPlderde 
uıPrıui bulunınadıi}ıııı far
k••llin! .• 

l)iyc C('Vap VC'J'di. 

- En•l. .. Daha ilk ha -
rek<'llerindcn reisin a • 
danılarıııa C<'Uktc IJCVŞek 
Jıulunıııalarını söylediıfi 
anla~ılıyorclu. Şimdiye ka· 
dar bir çol• ıuulıar<.1JPler
de lınlunmu~ olan hu :ı. • 
damiarın ııı::ıanladıklarını 
vurıııaları lazımoclir, Jıal
lıuld ııı• to1ıtarı, ne tüfek
h•ri İsa hanın askerlerine 
bir zarar V<'rmiyordu ... 

Arıtülv<'hhap yan oüzle 
molla \'ari)"C haktı: , 

. Sen Hasan nıirzanın 
vezil'isin, dedi, Tü.rkleı·in 
hu lıııı·Pl«•li bir nevi lıi • 
nın<'llir, mad<'m ki farlu
~a nır•lın, onları cPzalan• 
dırn11yaeak ınısın'~_... . 

:.Holla Yari ıııul P<'ssır 

hİI' ıa,,ırla Jıaşıııı s·ılladı: 
_ Bil'al.is y.-r yiizüıule 

Jıfıl:l hii} le nıl'rl kims•:l.-r 
hulundııı}uııu oüı·••ı·ı•k 
<·ol• memnun oluyorum ..• 
'İ'ürf,ll•r kaı·':lılarıııdaldh• • 
ı·iıı kl•ııılileriııe lıi<.~ ıı;r 
düsı:.ıaıılıklurı olıııatlı(iıı ıı 
dü • üıwı·el• ııl<'':l Plnıedil<'r. 

zatPn, ':l"Yh lıazr(•l)pri, 
heniın l'ikı•im dl' ıu·lık 
yarı ütü olan Hasan m;r
zaılan ziyade genç Y<' kıılı
raman olan mir haya la· 
yık uldui'fu ınerkezindcdir. 
Dunun için Türklerin hu 
hareketlerinden memnun 
oluyorum .. ~ 

( lllahadi var ) 

I 



lV: eş'um ve meşhl . .ır 
kuleler 

Şu ~--r ükl i · ne üt-
hiş facialara sahne 

olllluştur. 
uf ak bir misalini zikr
edelim. 

l ... ondra Kulesi 
Londra ku]esi kadar 

··arihi facıalar taşıyan 
lİr kule dene bilir ki 
.ıoktur. Dokuz buçuk 
asırlık olan bu kule 

Güzel bir şehr 
ortasında yükselen 
ve tarihin yadigarı 
olan kulelere çıkıl
dığı zan1an gözlere 
hakin1 olan n1anza
ra ne Ifıtifdir. Bü
tün dünyayı keyif. 
leri iç"n dolaşan 
seyyahlar uğra
dıkları şehirler-

buğün: (Beyaz kule) 
ismile yadedilmek

=~= tedir. Hakikatta ise 

bir kule 
gördüler mi 
n1utlaka o 
.kuleye çıkar
lar ve mazinin 

, yosun kokularını 

taşıyan taşlarına daya
narak önlerinde uza
nan şehrin n1anzara-

(Kızıl kule) 
denını~si la
zımdır. Bü

tün İngiliz 
tarihi burada 

yaşamıştır.(Rişar 

JII) ün enıri ile dör
düncü Edvardın çocuk
ları bunv'" kesilmiş

sını seyre- ---_ı~--~!!1!!!11!1!~~~. :r. Üçüncü 
Hanrinin 
karısı Anne 

derler. 
Bu yir-

n1inci asır 13o1eyne bu-
halkının a- rada evvela 
deta birer hapis sonra 
eğlencema- da idanı 

halli olan -------~- 0

<li lıniştlr. 
hu kuJelerin içinde ise Jean Gr~ · \"e bilaha-
henıen her memleke- re birinci Şarl burada 
tin tarihine ait f acıa- öldürülmüştür. 
]ar saklıdır. Bütün bu cinayetleri 

Tarihin henüz unu- yaşanuş olan Beyaz-

tulınıyacak kadar ya
kın mazilerine gelin
ciye kadar bu kul ler 
binlerce insan ızbrap 
ve azabını sinesinde 
taşımıştır. O halde ki 
bugün nerede bir kule 
görülse hu kulenin 
nıutlak· surette göz 
yaşı ve n1a7Jum ka
nile sulanmış oldu
ğuna bila tereddüt hü
knıedilebil ir.. Bunun 

kule.. l. ... ondra k ... ~e, 
buğün bütün ihtişanıı 
ile Londra af akına 
yükselmektedir. 
J~esin1lerini gördüğü

nüz kuleler lngiltere, 
Amerika, Fransa, İs
panya, İta]ya tarihle
rinde mühin1 roller ifa 
etn1iş ye bugün ıne

rakJı seyyahların ziya
retgahı olnıuş kuleler
dir. 

Büyük müzayede 
tnl rlıurn Re at 1 uaı lıt:_) e ait olan asan ntika ve nefi-esı·nın· ~ • deli 

satı k , ~ muurye 
: uretl ot ı) t:dc ) :ırıı l..i paurtesi günü saat ikide Çarsuyu Kebirde. 

~11 1 t hult: ~• t nı ıl 11 ra ol ıın.ıı·al.1 ır Asan :ı11ı.. ~ ve nefise -\:'-L1 

ı. · • .. mcr.uuııannıu na-
1 ı acı ı ' ip c krı . 

! 

h.t.:nJi~ini tir biJ.\ do ~.ılonun
da tJnınuştım. Yim1i ya{'lannda 
edebiyat aşıklısı bir gçnçti. 

Londranın "imalinde, on sene 
evel dul kalan annesilc bir arada 
)~ıpn bu delikanlı benimle 
çarç.1buk ahpap olmuştu. 

Akşamlan, bankadaki arkadaş
larilc gezip tozmaktan \ e şurada 
bur.lda ~unınek-ıen zevkalına
mıya başlamış olacak ki beni 
sık sık ziyarete dadandı. 

Evime geliyor, ve saatlerce 
çene yanşı yapıyordu. Bahsettiği 
şeylerde ne bil eniz? Hep ken
disi ve eserleri. 

Bu saf ddik:mlı bana, henüz 
bitmemiş şiirlcrinden,senelerden
bcri hfıl:i tasavvur halinde kalan 
hik:ıvclerindı:n, oylc heyecanla 
bahsediyordu ki ... 

. Üstat! -diyordu- ben oyle 
fam ( erler vermek i-.tcmiyorum. 
l~k'>cm hiç şuphc yok aşka, 
ohıınt:, hkrana, ' ı..;fasızhğa ait 
neler doğunmım neler ... 

- Maks,1dınızı anlıyomm ... 
«_ GuJi~t:ın )) ın dcdiğı gibi: 

« Çın » de lmk yılda bir fağfur 
kfısc yapılır! halbuki Bağdat da 
gundc yuz testi çıkarılır. 

- Çok doğnı ... Ben ebediyen 
yaşıyacak şahe5erlcr vennck 
isti} orum... Ehramlar gibi ebe
diyete namizet eser yaratacağım .. 

- rcna olmaz... Beşeriyetin 
medarı iftiharı cserkr yaratmak 
hiç arzu cdilıniyccck şey midir? 
Siz hen uz genç."iniz. .. Fevkalade 
istidadınız bulunduğu da aşikar.. 
Ancak genç olmak hasabıle 
tabii llevamlı mcs.ıivc ısınamaz.. 
smı7_.. Sonra, - soz aramızda -
cfk.irı umumiye hayvan gibidir: 
Yfı',"ek escrlcrini1j derh.ıl takdir 
cdcceldcıini hiç te zanrıttmiyo
rum ... ~iz bize bal\ın.ıvın. Ben, 
otuz sekiz sencdcnberi, yuz elli 
yedi romanla on uç bin altıyuz 
seksen kuçuk hik.iyc neşretmişim. 
Şuphcsiz hep fani eserler ... 

Ş.ıh5ımzı mevzuu bahsetmek 
istemem. 17 

an.ı.ıtimi ı::.oyliyorum. 

Oylc kafiyeler buluyorum ki u~tat.. 
Hiç bir taklit kol\ usu yok.. 
Benden cvd aynı kat ivdcri hi.; 
bir ~air lrnlbnmadı. b Lt. c.lun
yanın hı~ bir '.ıırİ bu 1.,ıf h clcri 
kull.ınmamı tır. 

Mes( .İ!" 

- ~k~cl.i... Durun ::-in bul.ı
yım 

Goktc yus 'm :ırlak ay 
Elinde bir "'ı-?lımu5 v.1y ... 

Enfc..,!.. 
- Durun, bırcr birer hatırı-

ma gdiyor: 
Agaçl:ırda yok yaprak 
Altı ~İ)ah bir topr.tk ... 
- Doğnıc:,u bulunın,ız şey: 

Rica Ltlı.:rim s.ıbrlllİniz: 
Guncşin ) eri kmnm 
Sc} retscnc \ ıldızı ... 
~ KMi, k,if i ... Mc:-t oJdum .. 
İşte, şimdi) c kadar hiç bir 

şairin bul.ım.ulığı k:tf iyclcr 'e 
ebediyete naınizct şiirler! ... 

Bir akşam d.t genç do5tum 
koltuğunda bir tomar k.\ğıt , c 
cebinde yarım düzine kalemle 
soluk soluga kutüpbanı.!me girdi. 

- Hayrola! dedim. 
- Aman ustat... Sizden pek 

hfıytık bir ric,un Yar.. Rica da 
değil istirham.~ 

- ı::,tağfunılbh!... 

- Dimagımı işgal eden hari-
kul:tde bir lllC\'Y.U \ar... Bu 
mevzuu kağıda dokmek için mü-

nasip l?ir dekor arabıın;\'C hatırıma 
burası geldi ... Bizim t:\ de saıı'at 
ha\ ası yok ki... Hoyl<: ilahi bir 
e5Crİ ancak boylc bir ddmr 
içinde \ ercbilirdim ..• Heytcanımı 
mazur gorunuz... Bu akşam 

dünyanın en güzel hild'tvt5ini 
doğur.u:ağım ... Bilmem vanım
dal\i kağıtlar k:ıı i gelecek mi? 

O husn.,t.ı merak buyur
mayın... Kağıt çok. .. 
~ Tcşel\1\ürler, teşekkürler ... 
Ban.l bir ımıddct içiıı nı.t,.mı

zı da lutkdc~ci\ in= ı ... 1 k ne 
kadar U5dı cdİ\'nrs.ını d.ı. 

~üzcl hik"'ycsi 

Ehemmiyeti ) ok, buyurun 
Çar naçar yazı maiamı da bu 

zıpıra bıraktım. 
Bizimki tomarlm yaydı; ka

lemleri saçtı; ve birden dolu 
dizgin -evet tam man~ ile dolu 
dizgin- kalemini k o şturmıya 
başladı •. 

İçimden: 
• Suphanallah.. Kırk bir kere 
maşallah .. Ne ilham, ne ilham! 
-dedim.-

I-.1kat beş dakika sonrn, anla
~ılan kalem yorulmuş olacakn 
ki rahvana çevirdi... Üç dakika 
sonra daha aheste besle yuru
mi ye başladı; ve iki dakika 
daha geçince «zınk!» diye dur-

du! 
llahi anat'kar bir miıddet 

uzun saçlarını kanştırdı; go.zle
rini tav.m.1 dikti: Nafile! 

Kalemin q;eJ.. inadı tutmuMu. 
Bir .ıdım bile ilerlemivordu. 

Hay ak~i şeytan hay!... Ne 
y.ıL'lll, nasıl ifade et5in? 

Genç muharrire şoylc van 
gözle baktım. Z,ı\ allı hamama 
girıni~ gibi bur.un buram ter 
döküyordu. 

Fakat, ~i,,. de pel" al:\ takdir 
buyurursunuz, ey mu htcrcm 
kariler ki buram buram tu 
dökmekle hik,h e vaımak arasın
da hiç bir muna .. cbd )Otur. 

Çok yoruldunuz, aziz 
dost!· -dedim- Bu af<s:ımlık bu 
kadar kafi, s,ınırıın. \ arın de
\'alll cdcr::;İn. <ı Dü ı J .ının en 
guzd hil\fıy1;;::;i • u) k bir gecede 
tfoğun:rir mi \ a~! 

Vm;tum \arı mahçup. yan 
mlıteşckl<ir k.1\ku. 

- Size okumak is terdim. 
-dedi-

- Bitirdiginiz zaman dinlerim .. 
- - Hav hay ... 
Dostum o akşamdan ~nra 

bir daha c\'İmc uğramadı; ve hen 
ına.llec:cf, «Dün} anın <:n ğuzel 
hil\:'ıye<.i,, ni dinli yemedim. 

B' r .ı} .ıgım çukurda olduğu 
için artık dinliyeccğimi de hiç 
uınmıyornm. lçinizde gençler 
\ ar~a belki bıl.ih.ırl, bu eseri 
dinlemek s.ıadctinc n.ıil olurlar. 
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pil ıııııwııı~ııı!liııııllJllllll 
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YALDA 
PASTİLLERİNİ 
lstlmı1 edinb 

Diitün eczane •• ee2a 
depoları oda 

eatıllr. -~-: 

YALDA 

~> ;w;.: 

Neler olacak? 
A~ ~~ illk©\WJTu. mm.~~'"" 

11 l«!t~~ 
Buyuk sinema san' af karlarının 

istikbal/erinden haber veriyor, 

Amerıknlılar fala, bakıcı lığa 2i, ad -
sile inanır, ehemmiyet verirler. 1 !e
men her şehirde bu yüzden ~eçinen 
yuzlCJ'('C, binlrce ad:ım v:ırdıı. 

işte nsmini gö tuj!;unJ.t. ( Uares ) 
bunl:ınn en fa7J.t ~· hrct hulanJ:ınndan 
bıridir. 

Bu adam 1 ıllur bir cop:ı b:ık:ırak 
icı a\I s:ın at nlcr. 

U >arcs) ycnı .. ı;m· mıın:ı"Cbl:tılc bir 
Amcı ikan gaıctcsıııc ~ıı cm:ı \ ıldızları 
hakkında oldukça şa)anı dıkkat ~d:t.lcr 
s<ı' lt ıniştir. 

Amerikan f:ılcısınn gorc (1929) se
nesi (Şarlo), (Pola Negri) (Adolf Men
Ju) için hıç te ı~ i bir sene olmıya

c:ıknr. 

(1929) Çarli Ç:ıplm ıçin hl.yük ve 
isnrapJı hır aşk hazır):ımaı..ıadır. Bu 
nih:ı.~ et bulduktan sonra ı;:m atk:lnn 
(Roy O.ıı:ıı) ılc nlcnme~i ihtimal 
dahilindedir. 

Pota Neğri girdiğimiz yeni sene 
urimda kocası olan prensten aynla
('ıtktır. Pota aı;cn (Rodolı Vah:ıntino) 
)'U unutamadığı için bu ad:ımı bir 
türliı Sc\lmcmi~tir. 

K:ıtuın K:ıl"\ eı ılc ~e;çenkı de C\. 

lcnen ..\dolf !\ lcnıu d:ı lJU ~cı. hiç 
İ)• guııkr g<.çirmivecrk. Ar.ı}a gu~ 

b1r ba~k ı kadın Zc\ cesini kendisinden 
soğutacaktır. 

Mcı i. Pık\ort bu sene zarfında bir 
kitap yazacak \ e neşredccektir. Bu 
ffil'Şhur ııldııın nih:ı.)Ct nihayet daha 
iki filim }:ıpacağı ve ondan sonra 
san'ac hayatından çekileceği muhak
kaktır. Meri Pikfort koca.;ı Duglns 
FerbanJcsıan daha fazla yaşıyacakur. 

Klara Hov evlenme7.se hiç bir za
m:ın mes'ut olnmıyae:ıkur. E:sı:ıscn o da 
buğunku hayatından bıkmışar. 

Alıs Vnytta)nı vaziyettedir. Yalnız 
onun için 1929 da parlak bir izdivaç 
fırunası zuhur edecektir. 

.\nnn Nitson ı 929 da behemehal 
t.:\ lenecektir. 

Norma Tnlmaç koc:ı!ıı ile uzun 
seneler mes'ut bir hayat ~ürecektir. 

Fakat bu san'atkıln d:ı beyaz perde
ler üzerinde goremiycçcğimiz zaman 
çok yakınlaşmıştır. 

işte meşhur falcının soylediklcıi 
nşagi ) ukan bunlar. Bizim söyliye· 
ccğimiz ise ynlnit. "" iı~anma) in! ) de
mekten ıb:ırcuir. 

(Ben Kasımpaşanın allahıyım) 

fil)®, W©\W ~@ır~ 
Kz~rı !Jı tse {!;·(j, lller(/İA~l<'ı ı/ soı Lra 

/J~ J1·le s~yleı ı ı ı
4

ş. 
Kamil efendi isminde biri, 

lstanbu] birinci ceza mahkeme
sinde muhakeme edilmiştir. · 

Kendisinin nmhakcmcsine se
bep, Kasıınpaşada Saadet ismin
de mektepli bir hanımın yolunu· 
bckliycrck göz suzüp kaş oynat
mak Y~ bu arada elini ağzına 
götürerek dudaklarile bu5e işareti 
yapmak, hulıısa bu tarzda kıza 
temayülunu izhar et mek"tir. 
Fakat, davaya nazaran iş bu 
kadarla kalmamış. PoJi.;;, ~ikayet 
üzerine müdahale edince de «Ben 
Kasımpaşanın Allahıyım!~ falan 
demiş. 

Ak hinde şehadet eden bazı 
şahitler de vardır. Mahkeme hu
zumnda bunların ifadesi okun
muş, maznun şöyle demiştir: 

- Bunların birisi kızın babası, 
birisi amcasıdır. Elbette al•.!yhim-

<le SÜ) liyc.:ccklcr. Yolum kızın 
yolu uzcrine tesadüf etmekle 
bunda beınim ne suçum olabilir? 

- İş okadarla kalmamış. 
Elini dudaklarına götürerek ... 

- Yok, efendim, yok, ben 
parmaklarımın ucundan kıza buse 
falan göndermedim. 

- · Ya ellerin ağ1Jnda ne arı
yordu? 

- Belki öksürmuşumdür de 
elimi ~zıma tutmuşumdur. 

- Hele, hele! 
- Doğru söyliyomm, inan•n-

bana! 
- Peki, « Ben Kasımpaşanın 

Allahıyım!» diye kafa tutmana 
ne diyeceksin? 

- Haşa, demedim oylc şey. 
cstağfunıUah! 

Mahkeme, neticede ~ahitlerin 
celbine karar verdi. 

Mahlô1atı vakfiye müdüriyeti Hanları 

Mahlalatı vakfiye 
müdüriyetinden 

iıan 
Satlhk enkaz 

Lira 
36 

Danıtpaş2 Kocamusu.f:ı.pa~a caddc"inde 179 numaralı dukkıin enkazı mtiza
yedl.~ c ı,onmııştur. Talip olanlar 12-1-92«) cumaı tcı:;İ ~aat ( 9) d& ıınahalinde 
l ulunacak cilan memuruna murıc. :ıtl:ın. 



PAZARTESİ -' 
1 

ı ·.a· • r ı;-::Jı1ı 

·ı , 1 ı. t • 

le biratlerıari vaµurl3'. ı 
Mcntazam A}Ya'ı~ ccst~~I 

Tavil zade 
Yapuru 

l lt·I' l'':'.IItı.:•İ ~ nl. İ Hl ll 1 
dan l ar.,;k " "lı < \i,H-- l•ı. 

<. onakk •k ' · " ' z ] kdc 
rinc u~ "il 1 

' \ ' • :r. "ilet 
't: a\ tar le ı-. ı 

1 
ut ı ..t.\ d.:t 

"'decekcır 
i>h•lli l"iir ·.at ' cmi$ 'l'a\ll 

zade bir1d1.:r r·nc muracaat 
lclcfı n :!210 

Sadık zade 
Biraderler Yapurlan 
Karadeniz nıuntazaın 

Ye lüks postası 

in önu 
'~ 'ltıru 7 ·~::.""lun ~n; 

PAZARTESİ 
< ıu -.ık~a,nı "'i1-K1.:.., nhtın. ıd:ın 

hat• <l · Z.ın "!dak, ı "l~ıTu • 
. un, : n, ()rc'u. ( :1rc:.on, ·rrr , zon. 
'.\urmLnr, \ r iti~ c 1 j..,k<. 'c " in .. 

-:ıc.:t '~ d1..t cdı..L: 1 tir 
t 1r .. ıç n ~ır \:C dt.: lı: • d1.: 

hı .. unJ:.ı e ... ~ı .rn d 'J'n\ r tıno 
ele 10 i "tn ,uı 21.l+ 

'ey i sefain 
TRABZON BiRiNCi POSTA 1 
( l \11 ıl 'ı\ I• '"P" u • ~ '"" 
usan l'ız -ı:c ı 1 > c · (~ala ta 

ı !ıtnn· "'d:tn h el \:tlt: ııul oh .. "':ım 
n. (; r""' ın ·ı· ilb on ({ \!. l 1·>ra 

\::: gıdccck \ .. tunu.. l 'ızar .1 kc 
• k hır ıı. n . •. !iurmı:nı: • 

ı r~bzon. ·ı nclıolı ( ;ırc c n, ()rdu. 
> , ';•:ı :ı.. t""c ulu Zc ng""' 'd~a 

ııj!fayac. ··ur 
1 larckc· r 'lU 'ıık alır.:"laz. 

MERSiN SÜRAT POSTASI 
: \1.\11\ILT ,E\'f.I.T !',\~.\ 

\dpt..ru 8 k un Sani !"alı 12 ,le 
Ga1ata ı Ltımı dan harekede (':ı1 

şamba fO d:ı i mrc m \ı,aı t \c 
ıarıı ~ur n " '•m· harek~tl 

Antal}a, \Lı < \ - 1<;;.ck 
,.e [ Taşuc~, \n 101· \ ,,c • 
\rtalya, izını j ._ u)trı,,ırık J t!le 

! ... 

Ayva'ık sürat 
\il • 1 •P n 8 

:ı. ı 1 ~ •'ı: "-ıı' i 
h•td.. , t:c~ ı~u. < 

postası 
1ur. ın 

•ıhnr.ındar 
k. ı J l\.U 

\'. .,.. hU\ J ~ 1 c'rerr; t Hur ili \. . 
\ ' ıı.;. ı:.!t.:<: <.' .. nLı-le me 

.. ı' lek.r t.: hı 1ı tc.: \t 101 .. :ı 
·J 1 ır 

.eliho 1n "lhı ı 't lcu ır 
k .ıl m 

l·dld. t M pı ıı,~ı ı • ,eı k~z 

ııte, lleyoi: ~;\{i:2 

.\le ,adet h~ . a · eh ı:! ıiı .. 
ah ıı ac'J şut e ,, e-ı, ı. 1 t 

ı -: i ın 

\h:I .. ırrın. J U'ldtın 

!J7 
\' •crl ııi: ( ..:11 ,l' liı IJ,rcnı 

MACERA ARAYAN KADIN 
l'ı.nga Pt.-ıg ı 

c.~an K 1
' ıı..-.•1,ci 1 c 

ciı:n flO kt~l S\ ÇC 

cckıinız.l· .. n •rıh:rdt.:·1 
c km' ctliler<len .. 
::;ab ldc •ı•mı lar ... ~. 11!.. 

d ', oırnas ı n~ (tuz 
lu ı.. .J__,, i teme 
) ız. \danın iç kı,. 

mında. ormanlık~ cr

le•dc ı·c"~mi~ler 

d~n ol u. Hacak- '-
!arı .ığlam ulmalı, 
11 \'n z.ımanıiı ~ ; fi da kullanmışlar .. 

011 kC;i seçilmişti. ~fanın '· ıda, 
knd u in ı~ığı nıla ·alandılar 

iri ve adali bacaklmndar hunlaıın 
men .. 'lcrı nl anlam•~ pek 411 h'ıı l di. 
1 lcpii de d•ğhk ve nrtn>nlık yerlerde 

\ 

on. ilil 
un\'alİ nıetı·uke nıüdtiriyeti ihın'·ırı 

~:Kı~!'lt'!l!!Z!Rl=m ..................................................... .. 
ile ı f'C\"1 ıei ,uh bedeli ınuhımıııı•n kıyınetı 

.ı ' p \'~ ıiıııahılle 

M lem a'ı· 

eski; l'aı.ır ba~ı s 4·'36 ınaklup l'la dükkan 
ı·eni ı hir hap Iıaııe 

.ılıı oda, ikı mı•' ıak, dCrt hal;i, s., rı•ıç ve bir ınıktar balıçe, 

'ir.ı 

1600 
lır;ı 

4000 s·kiz 
hksitde 

Baladı ev •·ı ınnlıarrer ı!•ı dükk:m lıa•ıeı.i:ı bedeli sekiz L1::siıte teJirc_ cdilıı.~k üzere 6·1-CJ2ll 

1ri!'ı..c mı 1Jı l'az.r güııiı saat 15 te bilmfızayede ıııülkiveli satılacaktır. 

2 T:ılipleri ı yliıdc yedi buçuk hesabile 300 lira temiıı:ıt akçclerini mal saııdıı:ııı" lcslıın elicr5k 
a ıcak' ırı makbuz \'e ya ı•ıuleher Banka ıııektnbiyle yevmi ıııezkCırda Fnwali metruke satış koıııbrnııuna 
mü.- ıt eı le• ıeleri. 

YüKsek mühendis mektebi mübayaat komisyonundan: 
mckıclıin su lab,ırıtuın:ı ıç!r mu tc1.i otuz adet IJ;;' <200 S.:\l, elı'1<linda 

,.c :!4 ~,, ınılmcırc sıhanınd• be\az (Glace) Hı ·kanuncvel 928 tarihinden 
ı;.: 1 en m~-aka • a 'az edil".ı1iş \'C 1 ı. şubat • '128 cumartc~l <aaı 14 te 
ıhk~in c·ası nukırrcr hu!· ~ım... oldugundan ıııliplerin şaraıti münak35•l' 
op;-nmc~ u.zr • r-ıı.:ktt~> mudir·rctine mür-1caatla.ı1 il:ırı olunur 

Büyük tyyare piyankosu 
\IL!,cı kc<idc (11) kin ınu,ani 1929 dadır. 

1' Lı keşide. ikraıni\·c: · :!rınin gerek bürüklü~:l \'C gert!k Sa) '"'ının çokluğu 

ıtıb n)I• , "; ı : tilıie ı:' z,-0 ,n ve en umde dolu kcşidcsidir'. 
;.n lıııı·uk ii;rJmı1< .ıou.000 liradır 

Bl. ıd111 h'!ŞkJ tane 100,000 

tan ~0.000 

1 t:ıııc 'I0,000 

L ~c '20.<XX) 

Lı lC ( 5,{1()0 

ı.ııı c I0.000 

2 r:ınc , .000 

:ı ı. 1< fı.000 

1' taııc 2.f~K) 

ilk 1 t . .lC 1 .IM)rt lirılık hamiye 

( ır. ık:ıfat) varJı . 

Yn~sek mühendis mektebi mubayaat comisiyonundan: 
~,ek ep aı-a,ında \UCud• gcıoıilcccK lıı. 3 ın·aaıı i.7 k "'d 9~8 tari~-ndcn 

~~ ·ı en k .~ıalı z3rf ust• ıle munak·~J.\a knrulm~ş \"c 1h L.. ani 0.lf) t.ırlhı c 

ru-adi ç1r-amb:. guru <aat 14 de ıble;mın ıcrası muhrrcı l•uk'unr.ş olı\J

A"undar t::ıliole· ın ş ... ·'3.İtİ •• -....'... _!... u, c mcktt.·p ıdaresı:""c murac1atLarı ıl:ln olt..nur. 

·r('Rl(İ\'İ~ İS B1\ı 'KASI .. 
Sernıaycsi: tediye edil nıiş 4.uuu.ouu liradır , 

Uınuıni ı\lüdürlük 

Ankara 
şubeleri: 

AY' alık 
Zoıı11111tla 1, 
l\aysı•ı•i 

lllPl'Sİll 

---~ Erkeğin \ ücudunıı 41-111 
g"zdlcştircn 

RUSEL KEl\1ERİ 
Hedeninizi 111 

cc1tır \"C otonta .. 
tik bir masaj 
tcsirİlc zn\·ırta · 
tır .. l lusus! ıaz 
\İk \"C tri ~O~U· 
nun sondcrrce 
ah:~tikiycti \C 

iın tarat"tnın ga 
)Ct ınukavinı 

olm:ı.sı itibarile 
ar.1.u olunduğu 

k.tÜJ.r uz:ı.tıla 

hihnc"i s:t~ c ·11 

de J.e taraf· tll"""~ı'Tlen du,.,rulıır. 

uu.:.wı.ı 1-.mcriııi ıı:iıini7_ 'iir., 
g ıı~·lc:~tircrı:k. \ ucudunuzu rurnu 
şatil.L\ .. k \l.' ,ık•..ı.y~, .. ıcaktır \ltı:-J\ 

't;r c1ritcıni1.i i.~tc\ inıt. \ CJ?;;tı,c ... a 
ts mahal(= ı .. tanhu~ şuhc:~ı hı nan 
Bc\:ı•~'uno.ı. t1.o~cl mcv ·iind.: 

• •• J Ru ı·I ıicaroılı:ıııe-. ••• 

ı tani.>ul h:r ı.-,.ından: 
1·.ıtnı.ı ~ahıı .. lı ıırnııı lıiı.ı~ t.' \l 

hı 'c ... l\ c \ c \ lcındlH''l haııım·, hı t: 
-.;ale ~ıı1tana h .• : ımdar. •~tikraY C\ lc
dik.l..:n. bin lira\a. uk.:ıbı 'er 1 il ı-1et 

ruj?;! la\ Jorpa<ada l la,an p:!i mahal c 
!oİ ın S.::urha_!talı dere ~ cdinı.:i :->okakta 
cedit (ı', nL: -ıarad;ı bahça 'c hane hi· 
rırcı il1a\ı..:-.ı ~:ı.pılmak ü?.erc ,;tuz gun 
mücldt.::.ı\! 111U.zasc1..h:\e konıılnu;-tu . 
' 1 ~İıduliı,ı Be :me he •m ıı hane c 

:lıahç:ı . ! hınao I~ .r • ı k •rh:ııı;:ılı 
dere ,.c caılılc<ilc mahılrtıur. 

\lu:;ahı.: i H .. i yüz elli se1 it. ırsu11 

h:rhiindc ar ıııdt:n ~ li:1. (Jll ikı .ırşLın 

han, mutclıak " h:ıhçauıı . 
\ l u~Lcm l•t l l:ı:ıc ahıaı> 'e ı ki L<1t 

t<ı, ihaıctolup bıı· bodr1 ıını \C S:IJ!." 

t.:ırafr.- \ cnrın .lu\ ırını h·l\ Jt.; r Hiı 

t·v ıln lıcs '"ııl:ı ik l"c 1 .ı. lnı ırurha.h 
hır :'O[a hır J\.ı-' ll 1 ITIC\CUl c;ıdd~ \"C 

l ah~c taı-fıı 1 aki şcb:ni~lıdir lh1.h1,"cdı· 

l'cş P~t\ \·c tı~:tcı ınc\ 1..' 1 t• r 1 lan le 

\fchıııcl t<dık il. kirac·ıdi• l':l'-!:ı 

ınalur:ıt ()·2: .ıııo t do .. , aJ=-4'.!ır ·ı ııip

lcl"in "ı' ::ıct ınuh:11nn1inc .. ı c lan '.n 

~c 1 ·ız 'uı liranın 'uzd~ on~ı ııi .. hc~ııı~ 

Telefon: 
VAZI İ'.jl l Rl 

L 1202 

~~~--i·~--~--"_L ______ _,J 
z•ı \ w•caaw:Jw!"2 ·"'."_•_ ıtsw_ 

• • • 1 

..aın:s•p e 
işler em>alsiz bir süra:, ii-<1m: ltina, ta~31J .li ve 

ciddıtetıa gö' J1Jr. 
· · Mllcs~a,;e «l~kaıi,r;ara eı y:ı:csek a5arı hjrmaı 

go~rnrna •'113{1 ~31tiyardır. 
Yeni postane ve Sanaıi fanka:ı ~~ .. rn1j l Vl,ıra Haı 1 kal 

Orin an \'C enızii ,·akl'iye inüdüriyetinden: 
1.\ıklart:lt \İl:J\"t:l.<!lin llcıniı k-1.1\ k:tz::ı~ınu ıhı 1~111.. ıJ.1 :ıhi' 'I ~n ı ...ıı 

l .. oııgoz; çıUiğinın l .. ongoz \ ı· ı,crpı\'C' "-ı:-ınınJ...ı.;ı. iki ınakı:tdıın ( 1 ~x,1ı(;S, !-.arıtır 

hatap bir sene ıarrın<la ihraç cdilınc:k üzere {q:!<J J ~l'ne~ı ILlnunsanınin onalcınL· ı 

ç:ır~anba günü :-ı1at onbeşe kıtt.Lır müza~·t:de\c v:ı:z l'Lliln11~u:. 
~arrnamcsini r,t>rınck Uzrc talıp ol:ınlann \nkaı·aıl:ı E,·ka~ unnı n rııüdL r

Hıgüne Ye İ:'tanhul cvkal ınüdürlU;:o;undc \"J:ki orman 'e cr;tzi iJare:'inc 
l\:ırklareli , c l·.Ai.irnc c\·kaf n1udlLrlUkltrine 'c pev \aZ etme'\ uzcrccle i:;t:1nhı·I 
c\·kaf müdürluğ"Undl' 'a.t.ıf ornı:ın 'c rrazi k ık-mine ınü.rae::ı:ıt c~oıelcri. 

Tarihi tesisi: 1 906 

l\\üessisleri: Dre;dncr haıık 

ı\, Şaflıavzeıışer ba:ık fern;-n, 
, 'a.siyonal bank for [)iiyçlan.i 

iv\erkezi Berlin; şubeleri· 
l laıııburg, İstanbul o, 'at4 \'e 

İstanbul , İzmir. 
(lalala kısım teleion. 11eyoi:"• 

247, 243, eıs4, cıs~ 

İstanbul kısmı telefon: bt..ın
bul 2842, 28-13. 

-------

f k[lOSI: İslanbııJ Tii tün g • '1-

rıı r,u, Telefon İstanbul 3227. 
füıııırnıııı haıık;ı mıı:ııııcl:ıt• 

ıl 

1 

i rn ve lıu usi kas;ıl:ır j,··r 

1 ılı ,r,ıır. 

1 

B~r .. t,ı hir ~hu 

ra ol:u1 

Alegro 
1 Tırı~ lııçakları 

ı ıoın~ljk hile 
:!1C aleti hcrıdi 

kcnd•n Ur ~ 

lıl..ıı~'ar ıç•n lazıını v l\ ı·ı r:"' .ıf •. ik · 

1 •a ı ml.tcı.lildir. l iL·' \Crttt.: ~ "'ır. 'u 
ıcti i~tirn lli ha .. ı .. <ılan l'll - ık.:IT" llt.:I 

hııcınt: ır:ıl inc,ıdır 

l"mtıınf .~L·cn~.:Jcı· (;;1Jat~ l'tı\Uk 

Hır l l;ınırd:ı 

Bork hartg anteha i ıı 
'l' "\ü l'"•' , 

1 

1 ıreıı i, helsoı:ııklııi:t•ı. cılt, pr<'s 
t. , zatı teııasııl w kaJııı ıw,ı ı· 
lıki;ırını en sun ııotıi rrlea.z bir z,.. 
ınamla ı.ıııtcuil ş.:ı aitle tedavi rıl r. 

ı\drt'S: ilaoı <llı r:c··;ılcıglll ı·ıı· 

;;--tu kuşe başı ı ııın n H. Te riuı: 
,<taııı>lıl 'SQCl • 

•."ı'ıııı Soaf •/11 i lri ıı l ffl' İ/i•sı 

ır:cı &ıh~.<",:~' bir ~tır 
ı ine ı 
utıc "" 

> ııncf « 
lllC İ cr 

ıııcı • 

• • 

« 

h."nr ı 

1 '. 
2" 
411 

(,(1 

ıoo 

:!O: 

'\ııl,;ı1•;1 

İstaıılıul 
Uuı ·sa 

İzmi r 
Saııı suıı 

Aılana 

Tralızoıı 

Ualil« •siı• 

(; İl' ( 'so ll 

l •:(lı'P lllİI 

.)l iisait ıııııa ıı ıc- l;H, l,ııııı lıa ı·a l a ı · , lmsıılıır 

c • pı:' •ıkı.·csinı tr .. liını 'cznc '"-\le 

ıneleri \C 9 2,9~9 tarihinde Şa l.'i c 

kadar hirlnd ih•lc • 'apı'.ıcağı ilan ı Operatör 

· r clgraf: i:-.tanbul saat 
İ!,.ıı ııııılıtcri;·at•ııa tLkk,ıt ı lıu. 
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