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Nu ;hası her yerde ( f>} kuruş 

D'"'n şam havanın bozmasını takiben bu sabah kar 
soğ kların devamlı gideceği tahmin edilmekte 

. ~. : ~ .. " . . '. . ~:..: .. . . ~ .' '. .· ~ . ~ ' •.: ' . ~: . . . . . . . ' . . . : . ; 

Yakalanan hırsızlar 
Fatihte oturan Ah

n1et Hulusi ile Saiın 
~ün gece Hocahayret
tın ınahallesinde Sü
leynıan efendinin evine 
g~rn1işler, iki halı, e]
bıse çalarak kaçınış
larsa da bu sabah ya
kalannuşlard 11· . ' 

Yeni ha.;fler 

)]){f!ı 
• 

bunun U7..cıine ge· 
çen per.;;embe gü· 
nü şirket tc~isauna 
h:ıciz 'azı teşeb
bu:.imde bulun
muştur. . \ ırpıl:ın 

miı_rucautlar üze
rine hiızı :ılükadar
for .ar-:t) a girmi~lcr 
'e hu teşebbüsü 

mU\akkat bir müd· 
bet için geri /{cultköy su şirketinin merke:i idaresi 
bıraktırmı~l:ırdır. Şirktin borcunu bugünlerde vermesine intizar edilmektedir. 
Akı:i t:ıkdir<le ı~\"kaf tcsisauı uzı'yed edecektir. 

ve daireler -Kaçakçılığa kar~ı 

işler d~ha çabuk oluyor. 
Sebebi basittir 

Tütün yerine u
cuz cıgara sahl
ması düşünü

lüyor. 

A~ ııı biril!llcıı İtibaren lıilıııııuın 
dernirıl1~ bütün ınulıuher:ıtııı p~ni 
harflerle ) apılmnsı 111ulınlıl'rutı hiç 
Lir surdtc ilıhil etmemiş, bil:il..i ıwk 
4,'ok fnidc wrmiş 'c j .. Irri kolıl\ lıı -.. • > 

.!hrn~ıştır: ~l~ı hir nııılıalıığa ılrğil 
hakik:ıttır. 1,ı Pil çok ulnıı r~ıııi tlu-
İrclerdt·ıı lıiri olmnk iıibıırile. bu lıu-
sust": ynpmnya karar 'rrdiğinıiz • 
~ı1h.kıkota heJl'f oluruk Dı•fterdıırlığı 
Jrıtılıııp •·ttik. Bakınız ıl !'ftrrcl;ır Selik 
lıtT ııc övlivor- • 

luh~ısclıc;ıiıı lıi r kısıııı Iw :ıb:ıtı 
tniıstt·-n;ı .olmak iizı·n· ılcfıenl:ırlıbrın 
lrnıtn ıııalıyc ltılı~il ~ıı lır.leri cll' tla 
Jıil olm.ık Uıı'rc lıilıııııııııı 11111ı.:ıJ.f'. 

Sc)) ar esnafın kazanç 'crgilcrinİn 
tespiti için kanunen hütiin esnafın :ıy· 

,1_ :ı~ rı hil'er günlük kar.ançlıirının tahkiki 
lcap etıncktc<\ir. ( 1927) 'c (1928) se
nelerinde bu tahkikatı Emanet iktb:ıt 
M. miır:ıkiplcri 'ııpmış 'c bunun üıc
rine ~e\ ~ :ır esnafa kazanç , ergi~• rh
cdilmi, ti. 

Geçen iki ene~ e .ait sen aı c na
fın· llircr günlük kazançla11 ara ında ' 
ç~,k fark ) oktur. Bu seneki 'ergilc
rın t~rhı için de Em:ınct, Dcf cerdar
lığın gondcreceği cet\ eHcr iizerine 
seyyar. e::ı~:fın birer glinliık kazançtan 
mıktarlarını y~n1dcn tahkik ettirecek· 
tiı. . 

r.cçcn seneki nukt:uiarla 

ki kazaçlar urasın- ~ 
ıla çok fark olma- ~· ~ 
dığı anlaşılmakta- [ff 
dır · . . , ( 

Uir fildr elde ' 
\dilmek üzere, e~. j 
Ylll' esnafın son ( 
te!:pit edilen \'asatl l 
]razançlan mıtdar
lannı 'azı\ oru;. 

• • ft 

KUnduracı, nakkaş, kalemk , dül
er, dm arcı, clbi eci. m:ınifaturac~ fa. 

lt>ğrıfçı, dc\'airdc i, t:ıhip edenler ve 

r:ıtımızı yeui lınrtlcrle ~ upı yornz. ka
mın kayıt defterleri lıukkıııdıı hnzi
raııa kutlar ıniisa:ıdddır da,-r:ııımıştır. 
Uunıı rağmen biz hu kayıtları da ye
ııi lırırflC"rle ıutmnktn) ız. '\lcmurlnrı
ıııız t:ım:ınıilc üıısi yet ııcy(la ctınİş· 
lcrılir. Yeni harOer 11~ nı zıımnnıl:ı 
i,.Ier iızcriııdı~ de ı,•ıık fa) ılalı lıir 

irıkilıip \ ncııdn ~ctinniştir. lliı; lıir 
memur ı\rnp lınrfleriııdf' olJuğıı gilıi 

) onılın:ırııak iı;iıı ı•liııdf'ki lıer lınııgi 
lıir cn·ııki 111.uıı 11zı11lıy11 tııııııuııı:ıkıa. 
kı :ı ) .ı:r.:ır:ıl.: 'ı· siır:ıtle eliııJı·n çıkar
mnktıı<lır. Bu ise işlrriu siir;ıt 'c 
sclamrdc l!önilııH'si ıınktasmdırıı pek 
!'il\ 11111 llll'lllllUll'\ 4'11 İr. 

kalpakçılnı ın hir göııHik !kazançları, 

yüksek işçı, ~~ '.!.en aşa~ ıilduk
lanııa güre ( 1-SO), (120)~ (80) kuruştur. 

Bu iıç dcrcce)·e göre, diğer c mrlın 
\"C\ mi .ka?-;1.Jl.Ç)an da, ~nlnrdır: 

'~t,.:ır ·hisikıctçi, salıncakt.ı nı~aİıcı ·r . . "' . ' , 
dönme· gql:ıpç!L:ırııi ( t'~Q). ~{}'?Ol· (40) 
kuru~. - • • 

~--. • • .i. • 
1~d!lfı,Acı, lııgımcı. kaldn·ımcı. h:ılık • 

. çı, m:ılm; sebzeci-, 
S~i • ..,. ~oğurt<,'tlrt° 

•<l" • ~ ~v ı:mırci, knS:lP, so• 

t>;cıt~J40), (100), 
·(00), kuruş. 

Süpi.irkcci, ocak
Çt, arzuhalci. bö
rekçi, simitçi, yc

mı, çı hehacı. 'umurtacı, kolmkçulann 
( 120), (90). (:iO) kuruş. 

11azar \erlerin deki ::ıc\ \-:lr ~ll s:ıtı· . . . 

Tütün inhisar idaresinin yeni bir 
teşebbüsü mevzuu bahsolmaktadır. Bu 
teşebbüse n:ızar:ın inhisar idaresi tiı· 
tlinleri k:lmilen kaldırmak istemekte 
\'e bunların yerine cıgnral:ır çıkarmak. 
ucuz fiatla s:ıtmak tasan urund.ı bu
lunmaktadır • 

inhisar idaresinin hu tasa' vurun:ı 
sebep, cıgara kA:ıdı kaçakçılı~t'lm 
ününe geçmek nınks:ıclıdır. 

(.'iinkii cıgarn kddı kaçakçılığı ~on 
zamanlard~ pek fazl:ıla,mıştır. idaı·ı:. 
mc,·zubalıs kc~ fi yeti 1 lükÔmeıe "d~ • 

. :ırzcdccck . , c bu işin , arıtı~tııı :ıı:ıL. 
dar oldu_ğunu hildircccktir. '> • 

Bundıın başka idarenin izmit h:l\ a. 
!isinde :ıçaca~1 kıııtoıı f.ıbrika~ı için 
de \ \ rup:ı\ a t:ıh-.il 'c taja nwmur
l:ırd:ın hıızıl:m c:ondcı ile<·cktir. 

· Pena. haber 
llir lwç !Jılndenbch. İst(m

ll~~ıl : J>İıJ.<İ.;asımla · m11/rim bir 
jll'manm d!ılıu. mali mı.ışkil -
Ivto ııf/nıdı!/ı, .fukat. y(ıj>ıla -
•l'al• ;ıuımıt•nl'llc k11rlanlacai/1 
s<Jylt•nnwkledir. · 

· ·Kar başladı 
-Rasamcnc hugtin havanın karlı 

olaoa~m hrıbcr ermiştir. !\ar, 
ü~l~yc _do.~ru hafif surette yagmı
ya -l_a~'r.ımı::tır.". 

~--... --
,.Aypalü;eşınede 1 nu-
1aralı evde <~turan 

1 l'odori <lün gece 1~c
P.ebaşında · ~ı'EiH nun1a
ral1 otoınoöilin altinda 
kalnVş, agır surette 
yaralann1ıştır, Şoför 
firar etmiştir. 
* Gala tada aralık 

sokakta sakin ~tadaın 
l\tarboranin üç vasın
dakı oğlu Maı~oi dün 
l~U7 nnınarah oton10-
bilin altında kalarak 
y.aralanınıştır. Şoför 

' kaçnııştır. 

BUiıSA ·\7 AK' ASI Yemeklerin şekli değişiyor 

IFaz )Pişiır ~Il\\. 
Gıdayı azaltı• 
yornıuş; şu hal-

de ycmeiji çi 
mi yemeli 

ı tıınbul te\ kifatınd:ın t.amanıcn ayrı 
olmakl:ı beraber vukuu hemen aynı 
tarihe tesadüf C)liyen Bur::ıad:ı.ki hadise 
haklnnda da lm:ı mütemmim malumat 
'crilmcktcdir. 

Hu marnmata göre Bur::.adaki mcv
kuflnnıı bir hafta on giınc kadar 
muhakemelerinin başlama.ı muhtemel
dir. Bunların dini alet ittihaz etmek 
ıriaksadile bir ccmi}ct teşkil eyledik· 
leri anlaşılımştır • 

nu ce.miretin muhtelif isimlerinden 
biri de (dini müdafaa) cemiyeti imiş. 

l3unun b:ışında (15) seneye ınııhköm 
C ... ;n 1 bulunmıkt:ı imi,; her şeyi ida
re edenin o olduğu :uıl:ışılmaktadır. 

Cemalin firar ettirilme i tcşcbbusü ış
te J?2ndnıı dola) ı ) :ıpıl mı, tlr. Hapis
hane mitli ürü ıle g:ırdi\ an b:ışı \"C ild 
muhafız ı:ızlcdilmiştir. 

fMQndercat 1 

l ~ .. ~ -h~ci sahifemizde: 
"'l'el~rai hrılıcrlcri, Polis haber
leri, 1 ra.. ı•k!ar i~ndc. 

3 - cü sahifemizde: 
Camin tarihi, Kari siitunu, Ser~cri 
hayat, Saat on iiçü çalarken 

4 - ncü sahifemizde: 
Bir :wuı; kiil, .'cyit Ali reis. 

5 - nci sabif emizde: 
Sinema :-_iitunu, diinya 
hikaye 

6 -. nci sahifemizde: 
1 ~~ nr:l\"<lll l,;ıdm 

şu unu, 

._, 

JJir lmç zaman ııar ki Aıı
rupa ltp <ilcmi yula mes'elesi 
cfrafinda pek lwrarelli bir 
noktayı tel kik oe ıminalw:ıa 
elmeklcdİI'. 

lfrpimiz biliriz ki gula, ya
şamayı temin için ııiicuda 
Mzmr gden lwrareli veren 
yemek/ en başka l>ir ~ey de -
ğildir. Jlarai·eti11 dt•rcccsi de, 
lm yemer/in şekli ile a=altr, 
karbonlu, yalwlla lmşka ma
ddeli !!Ula/ara !Töre d<·.'f işml'!.-
İedir. Muayyen bir ya:ıa im -
dar yıikselen bir i11sa11 lrcme.n 
Jıer şeyi yiyel>ildi{iindcn. gı -
tlcmm şe/\li bunlar için pek 
mcv.:uubafo; def/İldir. Fakat 
vaziyet !:ocuklarda /}(jy/c de
ğildir. Onlar, m11ayyc11 gulu
/ar alırlar ve siil bu yulala -
rm başmda yt'lir, ller yenilen 
§ey, yü:/e yünilmiy<'cl'I.: kadar 
kliçiik ba:ı nuulddl'rİ ilrtiva 
eder ki lmnlara l'ilamin dl'l'
ler. }~eni/en şt•yleri11 yuiasL 
i:ıte bu ııifaminlcrdir. l'l•seriya 
!Jkl.alarımı.: hariç fasımlarm
da /ı11l111111wkladırlar. Bi: !Jİ-

YENİMÜSAB 
ilnm s n'atkarlan içinde en fazla 

kimi bef!eniyorsunuz? 

. 
:.ıJ ~lEY :\IUBREY ~il: 1 ·oR~.\ 'f AI.~i\Ç 

Sinema mcr:ıklı.1 karileıimh: için yeni l>ir müs:tbaka 
açtıL.. < ıwz kadın \'C otuz erkek re~mi koyac ğı7-
Bunların içınde kimi beğendiğini11 bize bildireceksini7- En 
çok hcğenilen kadın ve \a erkek :ınistc rey\·enniş olnn ka~ 
ıilennıiz ara ında çekilecek kurayı ınutcakip hirincılip;i 
kaianacak z:ıta şehrimızin ·bu\•uk sincm:ılanndan lıırinın 
(<>) :ı~ lık :ıhoııe~i, ikıncıliği kaz!n:rcak 7..ata J) :n tık :ıbonc, 
lİÇ(incüdcn onuncu~a kadar {l)cr a}lrk abone \erılccektir. 
) lcP ~ün ilk ~:ıhif:ımızda hıılac:ığınız t;upoıılan biriktirin 
\ c mikıh:ılt;ı111n nih:ı,·ct huldılğıı-ğıiıı hir tıınr. inin ü::ıtü-
111· i .. ıııiııi;:ı 'c :ıılrı•sİ ııizi ~2zarak ,; ... · f.ızlıı lıcğendi~niz 

. an'ııtk.irm rı•sıni ıh: birlikte lır.r.ı: grındr.r J ini;:. 

uecelderimi::.in im /\tsmrlarcm 
ihmal edip alltğum= ic;iıı asrt 
işe yarayan yuladan kemli -
mi:i malrrwıı cdiyorıı.:. de -
meldir. Sonra bu ııilaminlcr. 
mıwyyeıı bir dcrecci Jıararcl
len sonl'a ela lmyl,olmakla -
dırlar . .Meselil sıillt• beslenen 
iki çoc11/:la11 birinin yrırlni:-

lcşmcsi niu. iiteldnin ::aij7t•yip ni ... 
Jıayd verem ol11ws111m sebelıi 
bmlur. /Jun/ardmı birinin sıi
lii fa:la kay11altlctrak vitamin
leri imha ol1111makla. <iil•ki11in 
siilıinclc im 11ilaminler mcııcul 
bulunmal•la demek/İl'. İrsi se
bepler hariç, aym fJlflayı alan 
iki çocuk/an birinin serpil -
mesi. ,1fl•ki11i11 crime~'iİ, işle 

111mda11 dolayıdll'. Tt•lkilwtlan 
nclicc.'iinclc bu lwkilwta ııasll 

olan tıp cilcmi ~imdi §tlylt• 
bir mr~o;'c/t• lmrşı:m1<ladir; 

Yemt>/,·ll'rin ışc yaraywı 

imam ııilamhrl('f'dir. Hu11lar, 
fa:la sıcakla malwol11yorlar 
ve yenilen yc111l'kle11 /Jir f aide 
!Jörlilmiyur. Şu halde ycmcli-
lcri ri ye11lt'k, ya/111/ !Jll!Jcl a: 
pi~İ(llll'i: mıwafık olma: 1111:> 
1'11/111: n(r:al'l cfik/;(ı/lcn u=ak 

1
b11l111ulur111mamah 1<i.:11n gelen 
nof,·l<t ~11c1ıtr ki. !Jl'mek a: 

• j>İS<'l'.'>C, yulwt. ri !Jl.'llİl'SC' ı11i
dc111i:c bir cok n"ıikroplarm .. . 
!Jillll~'~'ii ihli111ali rok vari/fir. 
Ş11 Jıaldc il<' ·!J<İpmalı - acabd? 

5 

Cünduz hrrsızıarı 
Sultanhaınanıından 

geçen Hanif c hanıının 
elindeki \·antasını gü
pe ğ·ündüz çalarak 
kaçan sabıkalı llanıdi 
ile ()ro. dibak tica -
rcthanesinden kuı11aş 
~~alan . H ii sa ınettin 
derdest cdih11iştir. 

1 

Son Saat 

·· SİNEMA MÜSABAKASI 

OO[!]~!IDOOIID 
lshn vo ndrosı 

12:~---------
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F AR I Dört Polis merkezi memur, arı

nın devam ettikleri kurs bitti fırt,A.IUI.~· o a-1 
~ • • 1 

ı n hi tlen mabaı] 

ll:l!lp > ,Jar, (500). (.iOO), (200): 
p«pırl.ınn ıZ!IO). {150), (IQQ); Runı 

ıgı ır ı-
1 rı e k.,... -ış.- ı ( 

de5poılannın(2500), 
' ( 1500). ( l 000); Er

meni d poılarının 
(500). (400), (200) Sırbistandaki buhran çok mfihiml 
kuru. 

Se;-var muı•ka
rıların (27.1), (200), 
(100); hanendclc-

M~~urı~· cdl®~n'ltnll@rı 
Diln ıkşaırı zuhur ede ııv. rM 

lırona;ı ı;ecc 1 irdenbııc şiddcılc~mı 
Sl~irı!dc (in wıro sur"atl croıiyc 
ba Luııış ı e ıab:ıha kadar bu holde 
oeı :ım ctmıftir. 

- rin (llOO), (:.!.'iO), 
( l 00\; dans m »llimlcriııir (JöU), ('.!00), 
( l20):tı}alCOCUların (200). (1.'i(l). (80)vc 
aktorlcrı11 (lS<l). (100>, f50) kuru•. 

Kanunu esasi " e ş, 

rıruna ak Jlll. ıicarcil bahriye mü· 
diriyconin ( 'imali fark.iden bir ),!dır. 
'ı·unası ~ıknıı~tır.) şeklindeki tebliğ\ 
ile !imandaki gemicilere bildirlmiştir. 

yeni kabine yapılmıştır 
B~lgrad, 6 (c\. A.) 

Avala ajan>ı bildiriyor; 

im reçmf 

SeWıiyeıtar mahafilden abnan nim 
resmi beyanata nazaran kabinenin is

YcC:,,cı mcktC"pt<ki kurtu lıııiren poli< memurları 

.\ 'illl't mcktrpkrİn<'L' faaliyet ı imtihanlar nctkL inde, kurs 

\', h~ kın ııkııvup ·aı-mak hu>n· muluı hılcrinln ga) ı..'t eyi ycti1ti-

' .nd~ki e ıl,iz ;1.vkı <lcıam : rilr.' oldukları anla~ılınış ve biı-
cdi or, t~, poli mcmıırl;ırı fcı knladc 

l Jcr r:traft:ı 'ıtı c.1tıclan foallycti lr.ll\ rufakt) L't ı;ı 'tCT'llİ~l.:rdir. 
Tr&:ıva1 ş rketmde ~ ur-n k r·ı m nı.hı·. 

Ilı ~ok hrlcrdc nçıla;ı kıır·
lar , " peydcrpe • hitam hulmak
t..ı lır Hu m yand.ı, .\k~:ıray, 

"u ııı ~.ı pı, Şehre ııılnl, .';amatya po-

1h ı.ı) irk<tı memurları, dün 

.\Taam nıııhuriycti tarafından RÖn
dı.'filcıı bir muallim beyle bir 

mJfcttiş hanım tarafından imtihan 
edilmi~lcrdir. Bu imtihana., müdür

lcrckn en küçük memura varın
caya kadar blitün müstahtimin 
i~tirak cttirilmi~tir . .\Juva!fak olan· 
!ara yakında şahadetname vcrilc
L'C' tir 

llu tcbliıl; uzcıinc b~zı raporlar 
h..1rckctlerini t~hir ctmişlcrdiı·. 

gece birdenbire ~ddetlcnrn fırtına 

limanı alı ~.t wni?, bu· \'-Ok 'apurlar 
demir Ozorl• rine dıiıı'lllıişlerdir. 

Hu mcpnda ( lniinü) ':tpuru '\ lcr

'in 'aplll\Jnun, Aıııalı~ &pıını dıı bir 

it:ı\,an vapurı..f\Mn uzcru1c <lüşn1u ·tüı· 

gece ıırtın;ırıın şıdılulml,n c• 

~uhe n11.hlurirctinin motorlcri vapulara 

ran•şamamış ve vapurlardaki nöbet• 
\;lcı· det;iştirilıııcmişıir. 

<cyyar madrabaz
ların (400), (.!00), (200); kuruş. 
Aralın ile su satanlarin (~00), (150), 

(JOO);araha ılc kiimür <at•nlann (150), 
(130), (100); hay
vanla manifatura 
>aıanlann ( 150 ) , 
(120), (80); seyyar 

" tlfasını müteakip Kral meclis reisinin 
tıvsiycsl üzerine başhca lırka rücsa
sıle istİiarc etmiştir. Siyn>i mehafilde 
derin bir endişe mevcuttur. Buhranı 

bertaraf etm•k için hiç bir pa•lamcnto 
kombinezonuna iınk:\n gurülmiyor. 
Çünkü ihtilafı dk4r devlet ıc~kilaunın 
esa atına kadaı· dayanmalnadır. Bu va
ziyet karşısında Kral müşkôl ıne,·kidc 
kalmış ar. 

Ji, merkezleri mcmurldrınm de-
\, •n cttikkri Sıilcynıaniyc yedin-

d mektqıcı:, miidLr Sadettin be
yin id:ı. esinde ki kursta hitam 

lııılmu,tur. 

İSKAN İŞLER! 

Bu sabah 
mühim bir 

geldi • 
emır ----
J)ahiliyc Vek~\letinden 
hu sabah vilayete is
k~in işlerine dair yeni 
bir eınir gcln1iştir. 

Hu cınirdc simdivc ' . ., 
l·aclar tapoları 01011-

an nıuhac · rlcrden is
te nen kt.t aL tnanıcle
rin kcı di l« ~ haların
d.ın (1) 1 i~idcn a1ın
n1ao.;1 mecbur· yeti kal
dırıln1ıs, ınfıtcfevviz 
ohnak şartiyle nereli 
ol orsa olsun (.i) ki~i

nin kcf aletinin kabulü 
hildirilınistir. • 

Aynı emir, geldikleri 
ven.le nıcrhun en1val 
" ' bıval anlara, burada 
o ıniktarda ipotek te
sisi ~nrtıyla nıal veril
nıt:sinc ınüsaade ct
n1cktcdi. Şin1diye ka
<la r n1eı-hun cn1val 
sa!ıiplerinc ınal vcril-
111iyonlu. 

irtihal 
.\lemlckeıimizin maruf tüccarlann

dan ve hayrü hasenat eşhabından 
Kefeli zade llacı l\lcmet efendi dün 
KCCC irtihal etti. Y annki salı günü 
cenazesi Çarşıkapıda tiyatro cadde
sinde k!in 19 numaralı lwıesinden 
~aat onhirde kaldmlarak Ryupte öyle 
nan1a1.1nı mi.ict.."al\tp cenaze namazı 

ha<lclcd.ı orad:ıki m:ıkherci mahsusu· 

na dcfncdilecckıir. 
l\lc\ \ rahmet e1liyc 

nu~ahah fırtına biraz kesilmiş, tekrar 

nühetçilrri değiştimıiye teşebbüs edil

miısede hazılarını de~i;tirmek kabil 

olaııınmıştır. l\aı adenizdc fırlına dola
yısile kaza olup olmadıi!;ı hakkında 

hcnü« cir haber nlınnmnmıştır. 

Bugün hava nasıl ? 
Rasatancnin verdiği malumata 

nazaran ruzgar bugün dahi şiddetini 

muhafaza edecektir. 
fi"' a kapalı olduğu gibi hafif kar 

dahi yağacaktır. Tipiye ihtimal veril· 
mrm,.ktetlir . 

dişçilerin ( 500 ), 
(300), (200); kabi
lelerin (400), (200), 
(100); doktorlann 
(600), (300), (150); 

tcs,iyecilerin (300), (250), (80); res
samların (180), (140), (80); piyano ve 
ut muallimlerinin (250), (İSO), (100); 
odabaşılann (500), 
(300), (170); kapt
cılann(l 50), (100), 

(70); mahalle bek
çilerinin( 100), (60), 
(40); hamamcılann 

(120), (100), (50); • 
' hamam usatasın1n , 

-----------.. (100), (75), (50); anakadının (80), (60), UN RESh1 İ (40); natınn (60), (50), (40); evlerinde 

(3,60) kuru-
teı-zilik yapanlann (250), (150), (80); 

perukar ve kahve· 
ei kalfalannın(200), 

Ş.a ı· ı· or ( 100 ı. ( 75 ı ; u n y çıraklann ( 'o '. 
l rı mes ele~i hakkında .'\nkaraya (50), (30); kuru~. 

giden Kcınal ümcl' hey emanetin nok- Birinci sınıf oto-
i<tanhı.I nıahl..emei a lııc birinci ti tai nazal'!nı iktis.ıt vckAleıine izah mobil •ahiplerinin 

caı t da.< ndcn: t)lcmışıir. (400); şoförlerinin 
ker'ıc rcbn u <.ıbıkı. 'uıiyülbaj1; Vck:llct ıcni hir l:lyiha hazırlamıştı!' (200), (l:iO), (100); 

dadı hcv•ıı k ı!ıl o\undc Acıhndemdc C,'arşambaıa ikti>:ıt cncumenindc mu· vam•klarının 170), (öC.). (liO); ikinci 
zakcrc edilecektir. Un rcsni J 1 ku· ' 

kızlor•ğ' ı ç "'' inde 5.l ncmar31ı ru a'. ~ :ı kurus altmıs <artime indi ;ını[ uwmol il sahiplcıfoinn (350); şo-
k ,.,ı..t. m kını boıtdadh Yusuf hev rilınckttdir. forlerlniıı (60), (50), (40) kuru~. 
rıahdu u , ı dL !lccıt Yusufulha~dadi ....... ••••••••••• l·:sna[t,m hozılaıı bıı mıktarbrı, ka 

zan~·laı:ından 'yıik•ck bulınaktn olmakla 
ı. v 'evhır , " rum. • il~ ıkaınc J>El~ı\P r\L,ı\S'fA hcmhc' l)azı e5na! ı:ı kcndilcıinin ka-
q,.::di i mcmııı · 'tulı nan müddei a- z.n,lan olarak 11:<pit tdilen mıktar-
I , 11 ıle Ru,yadan uıuuoı» cmgı 400 • lnrdan fazLı ka1.nıımakrnı.lırlaı'. 

l')(//l({[J"()/'-'//_, [("' Bll j,i.lh.-:ı da 3\'•ıca dcvaın c<lcceğiı. n_c hulı muk ·.cmJ H.us <ovyct me ) . ,, ,.._, J"-
ınurcmi tar rın ·n mu ,.ı... edilmiş 

/ 
l KASAP'f;\ OLDÜ 

e 1 ıık rr< ?..lr w ziıanlarırun tc ı\,İ 11 l l~ •• ( ı lt l)' .() r- Bakırkij\linde -18 nıınınrah dükkana 
ekkul .. den komoiı onca tllSpiu. ~innckte olan ka>ap Ligorıın üzerine 

ıruomeksın h3ş amış olduğund•n 111 l l s r lıinknlıirc kn•lık ~dmi~. kapının Ü· 

ınarularz halıların Rusvıda hini mıi- .ı nüne dü,crck olmliştür. yapılan mua
ı cnedc l.igonın sektei kalpten üldü-

.ıdcr~inde ı:ncmur bulunan müddei Pcr~palas otc!ınd<.! bJll(lırobıız j!;u anla ılmışıır, 
aıe1 h ·\hd' ''Jlel'ıt h)ın n31nı ka ı 

Aınıp;ı iı;kıl~i bulun.! gu lı!k
cdilmiş olma ıruı mebni şahsına ait 

kmd,ı nıü~kur;ıt idarLsiıw ahirLıı vtduıtıı h:ık~ında lıir kaı'ar ittihazı 

7.ımnındakı davanın icra kılınmakra bir ihbar yapılmış, bunun üı\:-
uı•n uıhkıkaıın<ln mLiddti alqhin riııe inlıis;tr idaresi menıurhm 
ikamcıg.ihı Jı.ı:mı mechul Hulundujtu tarafından otelde taharri) at İcra 
anla,ılmakfa hukuk usulu muhakeme- cdilnıi5 hir ıııilit~r batıdırolsıız 
kıı k:ınunınıun c1Hl nci madd i mu- içki hılııı'.tr.ık ıııöhurkıimistı. 
cıbince oıı ının zarfın<l:ı c·t,.ap Hr· Oıd i<LırL i hunların kaçak ol-
mc' uzce b. uıı mczkôcu:- 141 nci ınadıj'.!ı iddi,Nnd,ıdır. 

1 ad<k -ine tc\ liba bir malı müddetle 

ıl.ıl'. 11 tehli~a L., .:~ın:ı karat· \ crlmis 

, c • 7.uh 1 nrcı: om~: eıne dirnnn•

nc·ı e u~ k ·ıtTm: l\ıduf!tı !ldrl ıılo 
ti 

Belediye intihabı 
('emi).ıi he! .; ;e muddoti .\l:ıru.ı 

hiı~*'nd.n inti'ıop hazırlıklonna h~ş
lar, "1lışrJr. 

Efganıstanda 
i\!oskıw:ı \ .\ Tas ajansı Ubil-

dı·n hildirİ) ıır: 

~iııı;ıl l:t:plH· ... İııclP bir t<'hcJılfıl 

~ okııır. l fiiklınıc·ıin oı~ir ınrı·ıı!'ııı Ça 
rik.ır ı"ıihkaınıncla ;ıı-;İlı·rin ıtıt\kilc-

riııİ ı.1ı:'ıv:"':14·ktt·ılir. t\.ıı~ı!'ıtan kalJilclc.:rİ 

r(ı1.: ;ı .. ı arasıııcla ıhtiLif ha.şf!iİ!»fCrı11İ~
tir 1 (arir•yc ft-'ı.ın (.;ulan• Sıtkhk h.uı 

t\.:ıııJı·lıara ı;iınn-.tir h.anıl<'har k:ıbl
l(·lcri rü....: .. ;ı~ı haric·İyt• naıırı ilı~ gü
ruc nil..rı"n (01\ri.l Kilıilı· yı..:nıdrn tık-
' l\.'C kıtt.ıtı göndı>nnt·~ı~ kar:.ır \fr
ını~lı.. nli . K:11ıclt·hJr \ c İ .. ınal \·il:İ.
' ı·tJı·ra hall..ı ıanıan11lı..~ hükt'hnl'tc 
t. •aftıı ulı r. 

/ / ,, 

~ nnçnN? M~flAMıRıı 
U '!111 il • M TU~HNJ . 

ınat doldurnııya başka' 
kinıler ınuvaffak ola-. 
bilirdi? Para rütbe 

rahını ınucip olnllıştu. 
;\laınafi, kendine bi
raz da acıklı gelen bu 
hahsı tan1ik etn1ek is
ten1iyerek diğer nok
tayı dile aldı: 

-8."J- . 

fevkahikran bir hü,i- yazınak için çalışaca
yet güstcrnıck istiyor- ğın1. Üç gün sonra se
du. ~lünıcyyizin ınüda- ni şık bir yere götü
hin yazına, n1izaçgira- rürfın1. 

ne sözlerine karşı o 7\lünıcyyiz efendi, en 
sebeple nüınayişkara- basit inılaları yanlış 
ne ınukabele etnıek yazan başkatibin, ga
istcdi: zctelcrc nıakale de 

- Sana bir ziyafet yazn11ya haşladığını 
horcun1 olsun dedi - isit ince bir tutam en-

• 
fakat bu '·ce değil, fi ve daha çekti. Arka-

" yarın da olnı. z. Çün- daşının cidden Hızır ile 
kü, yann Scnıa gaze- İlyasın hin1ayesinde 
te ·inde nıakaleın çıl·a- yaşadığına hükn1etti. 
ak, onun nıabadini Şu ho5 kafaya n1alı.:i-

L..--=-ı:ı:"-. 

' ' platin kordon, pırlanta 
düğıne ve her sev şu . " ' 
fani dünyada nıüsaa-
dei tali'le elde edile bi
lirdi. 14akin yazı yaz
nıak,henı de gazetelere 
yazn1a k kudreti sunun 

bunun hiınayesile kabili 
istihsal değildi. Katip 
efendi, hikayesine na
zaran, o ınüskül sevi . . . 
de elde ctn1İ~e benzi-
yordu. Katırların do
ğ urınasından dal "' 
hayrctcngiz olan 1 
ınakale y~ zınak i~i h<. 
rif ceğizin cilı,ıc ı ı i l.İ{ -

" 
- l)enıek, üç gün 

sonra efendin1izin bo
rusunu çalacağız. 

- Evet, öyle olacak.' 
- Söz nıü? 
Hurrcın boynunu bir 

az kaldırdı, güzlerini 
gadubane açtı : 

Efendi - dedi - es
hahı rütbeden bir zat 
sözünden dönıncz. 
Zavallı · nıüıncyyiz 

••Rütbene de sana da!» 
n~ı- ırihi siide hir ha-. ' 

Kral şu ve ya hu <ureti hallin neta
yicini nazarı itibare almabızın ya bir 
parlamento kombinezonunu tercih 
etmek ve yahut milletin hemhal ola
rak çalışması şeraitini temin edecek 
olan parlamento haricinde bir kombi-
nezon aramak ıznrarındadır. Adalete 
ve kanuna istinat edecek olan Wyle 
bir rejim mtmleketi siyası fırkaların 

tahrikılıından azade bulunduracak ve 
her türlü arazdan salim olarak yeni 
ve hakiki bir p~rlamenıarizm e>a•la
rını atac:ıkur. istihbaratımıza nazaran 
Kral bu ikinci şıkkı tercih edecek ve 
binacnalcy h memlekette rejim esasın

dan tebeddül edecektir. 

Kralın beyannamesi 
Belgrad, 6 (A.A)- Yugoslav kralı 

Aleksandr millete hitaben siyasi teş

kilatların memlekete icap eden huzur 
ve sükOn temin edemediğini ve par
lamento rejiminden memleketin ancak 
ziyan görmekte olduğunu söyleyerek 
bunun yalnız dahili siyaset noktai 
na.zardan dej!;il hand siyaset itibarile 
de memleketi tehlikeye koymakta 
olduj(umı işaret rtmcktcdir. Kral bu 
vaziyet karşısında yeni haıu hareket 
ittihazı lüzumuna kani oldu~unu beyan 
ettikten sonra diyor ki • 

( Binaenaleyh 28 Haziran 1921 
ıar;hli Sırp, l lırvat, Sik.ven kanurtı 

es.:ısisiııİn ilgasına karar verdim. llJ.li 
ıncriyutc hulunım bütün kanunlar 
lüzumunda iradeı cniy,.mle ılga cdıl-

. nıcdikçc maınulünbih kalacaktır. ile. 
ridc yeni kanıınlnl' yirte iradel.erimk 
inti;ar edecektir, 11 cylıil 19~7 ta· 

rihindc intihap olunan mcdbi meb· • 
usan fec.:lıı.:dilıniştir. l\':ırarımı millctı.. 

tl·'hirn edı.:tkt:n lıun.1 imtisalc:n harl,;
ket ctmcleıinı hikıinık dc\ltt teşki

latına \c ıınc buna riayu \C itaat 
ecmt:lcrini hcrkı:sc tmrt<liJorum. 

Yeni kabine 
lklgrad ; {J [.\ .• \.] \'eni kabine-

nin tahlifi saat 11 de icra edilmiştir. 

Kabine şu suretle tcşc:kkül ctmi~tir; 

Bası·ckil. hassa kıt atı klımamLını 
ccnL:ral Pi,·rrc .Jivko\·içi, hariciye na
zan.:tinc': l\IarinJ...ovitch~ kabinc}c mı.:"" 

rnur · ()uzouno' itch, munakalc nat;.l· 

rctinc; Korocietz, hamiye \ e h:ıh~ 
nazarctinc !"ahık na.zut l{adicc.:h. ma
liı e ııazarctinc. \ ugo•l:l\·ıa bank:ı.lan 
ittihadı reis ıckıli, Cirljprga, içtimai 
siya~t.:r na7.arcninr • 

()rh.:J...ovitch, maarif naza .. rtine; ~:ı

bık nazır ı\.laXim viteh me7.ohip na
zarctiııc: devlet şuııbı rel$ vdtili 1.a
\"po\·itch, ı\dliyc na;t:ırctinc: ~irciktch~ 

kındtktan sonra ke
ınali telaş ile itizar et
ti : 

- Anıenna, amenn! 
Hani gününü iyi anla
nıak ıçın sordun1. 
Yoksa sözünüzde se
bat edeceğinizi bilnlez 
n11yıın. -

- Olabilir a, bilınez
sınız. O takdirde de 
benden üğrenn1iş olur
sunuz. 

Hurren1, nıümeyyizi, 
Vahanın evine davet 
etn1evi kurmustu. O . . 
gün nıuhabbet tellahnı 
gürecek, üç gün son
rası için n1üken1mel 
bir bezıni İşret, bir 

~ıhhıyc na.n1.rctinc: ~abık nazır Krcu
lij, Urm:ın 't• maa<lin ve L kıh.atı zür
raiye nazıırctine: Radivojdvitch, Posta 
telgraf re • "afia nazaactinc· Savkevitclı 
zirnat nazarctinc; Zngrcp darülfünunu 
profesörü Frangeçi. 

Son dakika. 

Bütün seltıhiy
yefi Kral aldı 
Bclgraı.1 6 {.\ .• \) !Jc,lctin ida· 

rci aliye>ine dair sabahleyin neşroln

nup bugün mevkii ıner'iyeti vazoln
nan Kral makamının salAbiyet kanu· 
nuııun muhtevi olduğu cvaınir ve ah
k:lm bcrvcçhi atidir; 

Memleketin her tarafını.la .her türlil 
iktidar ve ·hakımiyetine sahip olan 
Kral kanunlar ihzar ve il~n eder, dev
let memurlarını tnyin eyler, her türlü 
rütbeler verir, orduya kumanda eyler, 
ecnebi devletler ile her iürlü müna
sebatta devleti temsil eder. 

Kral reisi ııuzzarı ve diğer bütün 
nazırları tayin eyler, Na7.!rlar kralın 
talimatı uzcrine hareket ve krala sa
dakat yemini ederler, Nazırlar krala 
karşı mes'ul olup kral bunlan itıiham 
edebilir. Memleketin her tarafında 

saldhiyeti kazai1e kralın namına icra 
olunur. 

Rus gran dükü 
Fransada vefat 

et.ti 
Paris, 4; ( A. A. ) -

1 !H ~ !,t'ıu.•sindl' Hus kuv
velleı•iıH' l,;ıımaıula elıııi:ı 

olan uı·aıı diik ' icolas 
1\icolaiı•vlldıiıı Aıılipto 

v .. raı ı•t ıni:i ohhıiju hihli
rihut•J,lt'dir. :\liih• ·pfl'a 72 
ya. ııula idi. Yarın cl'sı'di . . 
tahul<\ komwak w~ eı•na -
zPsi salı ııünü Jmldırıla • 
ı·aktıı·. 

Bir tayyare kazası 
- l)ijoıı, fj ( ,\ •• \. ) 

Haııshuru "'' Toslrnna 
haıwdanhıı·ııu\ nıl'ıısuıı ar-
sidük .\ntoiıu• ili' aı•siıliik . . 
J•'ı•aııds küeiik hir Sl''·a -• • J 

hat ta vyarf'si Hı• sı•y:•lıat 

f'lııwl.tı•h•rlif•ıı askf'ri J,a. 
raı·uıilıın ortasında nwı· • 
huri suı•f'tl(• ) Pı·e innıi~h·ı· 
'" nwı·ruh olıııu~lal'dır, 
.\r~lılüldf'r lııı~lannyp nak· 
IPtlilıııi:ilı't'd ir. Tay)·aı•f'le
ri kısmen luıraıı olıııu~tur. 
A~idilf, lt•r 
kıiııuıısaniılP 
lc•ı·cliı·. 

1 1 ••• ,oıu rayı , 

h•rkf'llni~ • 

bezıni tarap hazırla
tacaktı. ~1ün1eyyizin 

şüpheli bir istizahta 
bulunnıası canını sıktı. 

Ve o acı cevabı Yerir 
vern1e:: de hiddeti geç~ 
ti. Kenıali azan1etle 
altın kutusundan bir 
sigara çıkararak yak~ 
tı. GCıya, dilşiken bir 
söz söyle111en1iş gibi 
nıüıneyyizlc n1uhave
reye devanı etti: 

- Buraya gelişim 

arkadaslara bir selam • 

vern1ek içindir.Doğru..ıı 
su ya 9turup ta iş gö .... 
ren1en1. 
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st"r isi 

Cemiyeti 
belediyece 
nasıl halle

dildi? 
Cc•nııctl umum ıc sut isdn 

loallı ıçm epe\ zaınaııdonbcrı b. hey 
'et tarafını.lan hazırlan , raporu kııbul 
ctmışur. Emanet nıTıca 11 mu"' ene 
~tıi açılına ına i..ı.ıunı gosterını;-, uzun 
m~nakaşalanlan ını·a bu ı.la k.ıbul 
cd· ıni ... , nıtitcda\ il scrın:ı\"" oJ:ırak ..?5 

oh ;i.a ipk.ı o1unnııı~tormua\rnc \f'ı!cri 
iı,;ın lıt> lira ıra:rşlt 2'.! dok:tnl' alınacak, 
:ıo liııı maa lı l l mnnvl '" ı ı ha 
(Jı.mc i>tihıam cdilcccktiı· 

~ 1 )ahı.ı' c ınu tc,.nra le ucum 
jari'darına kuınord:ıııı 8\ın c l 5) inde 
ııalı~a ı,>idcceklcrdir 

§ Kiın•e iz mektep talebe.ine , nn
<le~ itibaren gıda lc\7.İinc bajlıınac:..kur. 

~lczbthada kuzu kesilme ine 
lıa, laıınıı~tıı·, fi:ııı ( l '..'()) kuruşıuc. 

' \ erilen ınalılmaıa gurc \ a ıf he 
>111 maarif vckAlttiııi kabul cdc<:c~i 
tı'f')~iit ctınt:ktedir. \lamafi mcl)~s 
inıihohı '" ;air muamelatın ihzarı (4- ~) 
AY• rniitcl"akkif ııldu~undan i'mtt pa
şa HU!cti ifada dc\am cyliyceektir. 

~ J lukukfakiılıc;i müdcrıi<ler mec
li l·.tc~ı \k' he" katih ııınumi
liktc ipL:ı crnıişt.. • 

. f GıiriılrJ!t. lir içtimadan s nra 
~ıp talclıc ccmivrti ıliin idırc hev'etine 
ııım.· hcrnn cımıştir. · 

~ \bcarlarla nraır.·z". aluedilen 
Jıııarııflik 'e t:ıh~im muahede- Peş 
kdc ımz:.lanm şor 

. .' Ldi !><; c ait Rızc \a)'tırtı 
1:m1rde:r. hn: lfn "l tuz h:ım Jcsiic 
ı;tlirken Beze at sahilinde k :ıın 
'tnrmc<"ur hamıılc i 80 hir lır..!ıkıır 
ır ıhJj,,, c gı ndntlm ıır. 

i\ lılleı mckıcplcr ıçın 1 O :ıın 
!!•da.sız çocııjl;~.;.. ..!'00 lirn ..ıl' İ> cdi
ic<'ck tr 

~ 1't \iz i~ n ç;, uç cm )On 
i<e başlom <, dos elen~ ıa tık 'çın 
l\~ca \el.. 'c .. iıç mc::ıur gondcnnı\ 

lar:ır \ crm ur 

:; \Juzc«r .tidurü A nkJıac!;. 
f.c ıni!o;tır 

E k. ıııuuc r \nk rı:·' harc
li.1.. t::-ni,t,.. 

~ '\liıhıtM• kr mi on t rtı: _r 
:niıno-dxtiı lı'1 kdar ıaııl \apacaktır. 

. Bu n k ıu, :ı nah · lum z ('iO 
oıilıon k odur. Geç n seneden U 9) 
nıı.' )n nok andır. 

S \ıı. 1 a \, ur, dL~ ok n Unı 
ınabuh c on de :'llarkc \ ıpc ur. n 
~z ... r ne J muştur. ık! \apLr ·' h.-
fıfçc ha ara nımı ıır. 

1 kı TanK Bey ıhlm c ' ki
lınd n şu alkri orınokıad;r · 

1 Tıp Alcınındc mut.. slan-
nınvı nr·urmak hu•u•und. tak ;J cd c-:ı 
\ol ncdiı'> 

" Yer \C mı:tahos•ı gnıphr 
flpmadıkça hunlan mutrferı ı"r hız· 
O:ıt:th.~rc .SC\ kl'tmek murcccah[ır ))eni· 
11 l or. Hu ınutahia doğnı ınuburr llu 

i.A..l hu ıtıtılJ.l:loı.\J. ıııu,aff;.ık o1mayan 
bir \"2Zİ)Tt \ !'dır, isl~hı İ\"n ııc dü
!tinulu~or ? 

:.i her n•.. pah:ısına (J}urı.a oJ::-un 
hukJrnct meı kezi~ t:dc '1.: r 'c ) .ı 
cc"tlı• 'uk ek muıahossı. lonndan mü 
•olk<p hir ıalııp he\ 'eti mn cut b~ 
1~~dorulmahdır. Anhra~ın >thhl ı t·ş 
kıltnnı ınk\ 1 c , c te\ ; ıı·in alıııl'1ış 
~.ub:rıer ndmlir 

· ihhiı \Okılinin pcrıcmlıcı c cc' ap 
,.ı; rmı.: • muhttmcklir. 

Meldep talebesi ve 
sinema . 

İstanbulun bilunnın1 
'ıİncnıal:.ırı talehevi 
tcnzilı.itlı tarifcve tabi 
hıttuldarı haİde bir 
;inenıa nlfHlüriycti bil
:ııeın ne sebepten do la
vı hu tcnzil:itlı tarife
yi yalnız darülfünun 
.alcbclerinc hasretıncl · 
stiyor. 
Bir çol"· I ı ı ar (:H. a~ a-

·~nıız nanıına sizd n 
·ıca ediyoruz: 

Konya evkafı 

Me ine fukar~sı.l'j 
na para mı eon

deriyorlar? 
Babalık refikinıizin 

verdiği nıahinıata gö
re Konva c,·kaf idare-_, 

~inde, ~ledine fakirle
rine te\':t.İ edilnıek üze
re bir ka~- yuz lira 
para varnuş l~i ilk fır
satta Hicaza gönderi
lecekmi~. 

Bu nıünasebetle «Ca
ıni dururken ınesçite 
gitn1ek haranıdır ıı 
darbı 111eselini hatır
latan Konyalı refik~ 
nızi evvela biz sonra 
baskaları divor ki ver-. . . 
den göğe kadar hakkı 
vardır. Bizinı fakirle
rimiz dururken i\ledi
ne fukarası de ne olu
yor? Doğrusu anlamak 
kolav bir şey değildir. 

Parise giden 
Ba~arlarımız avdet ettiler 

Ankara serun1 n1ü
esscsesi tarafından, 
ilmi tetkikatta bulun
ınak üzre Parise gön
derilen baytar yüzba
şı Sadık ve Refik bey
ler ahiren şehrinıize 
avbet etnıişlenlir. 

Her iki havtar bura
da bir hevcti ilnıive . 
huzurunda in1tihan 

So. Saat 

Serserlll&lmln, 
HATIRALMI 

Burası eörülecek yerdir. 
Bir kö~ede cazbant .. Orta yerde nöbet bekliyerek 
danseden çiftler •• Bazan 6yle olur ki bir luıç defa 

dükkana uğranılır. 

_J r;J_ .Jfulıarririf: .ıdis Jfulıtefı' 
Boyacılar 

Giine,in ziya-ı altında parıl 

parıl yanan ıkı perdahlı hir >u
rata iptila dcrccc inde du~kün 

olan ancriknlıl.ırııı bir >İnirlcri 

Jaha vardır . .\Yak kaplarL. l kar
piıılcrin U\larında en ufak bir 

toz görmek, bu, üsc \ c .:aka
ya tllı~kiin millet için öllinıdlir. 

~!illet dcdim-c ana ıl Y~ cbaan

cet .\rjaııtinde doJ;ma hliyiimc 
iıı><mlar ıannctmeyin. 

Evckc l('aliba bir kere daha 

Ü)lcıni~tim. Burada YÜ7. >ene 
c ·d ,adı: 'ah iler ya~armı~ .. ya
ni .\merikahlann (Kırmızı derili) 
dedikleri insınlar. ~onra \"qit çe
~ir.. ~in:' cins jn:-:anlar µ;clmi:~h.:r 

ve (Arıantin) halk kitlc>ini teşkil 
etmi~lcr. Benim Hucnos J\ yrese 

p:itti~m zaman eski halktan oda 
nunıunclik3 olmak üzen: yalınız 
ycdı aile kalmı~tı. 

Bu }edi ailenin efradını mera
sim gtmlcrinde, bayramlarında, res

mi ['.CÇitlerde halka gostcrmck 
surctile yuz sene içinde ki tcrak ı 

ki farkına i~ıret etmekte idiler. 

"iVi m:rdcn nereye uzattım. 
İ~tc dedığım ~ibi \·etmiş iki bu
çuk milleti 1 muhacereti ile mey
dana gelen hu memleket halkı 
lıir lıırinc bakarak 'c lıir lı.rin
den kuvvet al:ırak dıtn)anın en 

~ık mi'" eti olmak h:l\ e>ini "tiılcr-
" !er. 

md.ten i,ı..arpinlcrinin parlaklıj\ı 

u11111u~tur. 

Boı·acıl:ırt!an 'e halkın ~ı\Jı~a 

olan iptU:1>ında" bah-ctk-kcn 

çok ınt hıoı lıir POktaı:ı da i~aret 
etmeden geçcmiyeçcftim. 

\~c~it çe~ıt nıilktlcre mensup 
bu kozmopolit lı.ılk kalabalığı 

içinde yalınız 1 ~arklılar ııılistc>na 

te,kil ederler... • 
Onları h.ılıh. \C kıya[eckriıı<len 

derhal taııımah. kabıldir en klıçü

glintkn en iri>inc kadar lıcp>i de 

bir türltı bu hayata alı~amamış

lar •·c uzaktan :;adece hakmakla 
iktifa ctmı~lerdir. \k<c!.1. ::;urycli
kr ye .\.:emler ... 

~ehin i\ine pek girmh-cn. 
' -

ancak uzak nıahallelcrimk ya~ı-

yan ~anılı, 13cnıdu .\raplar arka
larında bellerinden ku~aklı beyaz 

entarileri LJ yaklarında çctik papuç
ları, ba~lannda cigcr rengi fc>lc
ri öyle ya~arlar. 

• ·ı: mi yaparlar? 
Omuzlarına Yunluklan basma 

denkleri ile sokak "ıkak <lola-.ı

rak ,c\") ıır h:ı-macılık yaparlar 

\"C para C:a kazanırlar .. 

Topuklarına 1 adar uzı.'1 '"" 
<J0 1·ıh kİ,\cJcri u·enc Sİ)·:ıJı \C ' • ' . , rı 

keııdik•rıe nıah. l" 'erpr..)arı 

ile rkrhal nazarı dıkkati celbeden 

iranilcrin İsL tkaretkri hnlı >atı~ı

dır 'e ~arklı kıyafetleri o. 'ara 

lı~ , cri~k·ı,de çok ) ardını eder. 
1 laik, htittin t r:tkkbinc rağ

men apta'd•r . 

edilnıiJerdir. 
Sadıl· bev «Tetanoz>> 

H.efik be · Hücrei ar
zİYe nıcvzuları üzerin
den tez vern1işlerdir. 

Bunup içındir ki Ru, !lıl:ı 1, ls

panyol, İtJlyan, fran ız, \I•:-ıaıı 
'e (i lbıne 'Jrıncay·ı katlar hu 
r<lda her kesin ~uratı pırıl pnl 

1 yanar 'e kunduraları parıl parıl 
parlar. Borncı d k kt\nlanna ~re-- . 

.\di lıir lıalıyı hir lranlı "ıtcığı 
için ıran lıalı-r cli) c kapı~a ÇLk•

~e alırlar. 

Kursa giden 
zabıt katipleri 
Cenıiyeti belediye za
hıt k<itiplcri istenog
rafi üğı·enınck üzere 
Anıeli Ha at ıllektebi
ne devan1 etmektedir
ler. ~lunıaileyhinıe, 
saati nıesai haricinde 
kursa devaın ettikleri 
gecelerde iki~cr lira 
veriln1esi teklif ve 
keyfiyet bütçe encü
nıen:ne havale edil
nıiştir. 

Ba. tarlarınıız yakın
da Ankaraya giderek 
vazifelerine haşlıva

caklaı-dır. 

tmaneıın aavaıarı 

Cenıiyeti belediye hir 
davanın n1üruru zan1a
i1a uğrayıncıya kadar 
takıp edilınediğine 
nıuttali olnıuş, hu gibi 
nıcsailin vaktü zanıa
nıyla takip ve turuku 
kanuniyeye arzı husu
sunun lazını gelenlere 
tavsiyesi için Enıanet 
nıckaınının nazarı dik
katini celbe karar ver
nıiştir. 

1'alcbe den1ek ~ alnız 
da ı-ülf ün un talebesi nıi 
denıcktir. ? 
i'\lakaıni aidinin şid

detle nazarı dikkatini 
celh ctnıek İ!-ıteriz 

G.1 ata sarav talehe
kriıı<l n \ rif: ·y usuf. 
Ferıdun, J~asiın ı 'czih 

iş arıyorum 
)' ed i seneden heri 

• (<l)aktiloıı islerile ınes-. . 
gulünı. Banka ,.e nıuh-
tclif ~ıı-ketlerde çalış
tını. BiJcüınlc nıulıa-

cck rıJur~a ıız ŞU::-ırır. ıııız... llura~ı 

kund rn ho) a<.:ı-ı 1111 yoksa ltiks 
lıir d:trs s.ılonu mu, birden bire 
farkeılcmezsiniz, 

Ccniı, \";\si, clcktirik nurları 

Ye a\İzekr i\İtıdc gllz kama~tıra 
ca k lıir alon ... 

Dm arlar endam aı nalan ile 

kaplı .. :\!arnkcn koltuklar yan ya
na sıralar!'lı~.. ! !er koltuğun ) a

nında küçıık bir masa ve ına ·a
nın u.,tL ıde çc,it <,e~ıt gr.nluk, 
haftalık g-:ızetelcr .. mecmualar.. 

Önünüzde serapa be) az gömlck
lcrc lıürtinnıti~ ter temiz kn afetli, 
ponıadalı saçlı, podralt suratlı 

gc·nç J?;enç delikanlılar ayakJ..ap
Jarınızı boyarlar. 

Bir kü.,cde eazhant. orta yer
de nöbet lıcklcrken dafö eden 
çiftkr .. 

Bazen tiyle olur ki ayak kabı 

boyatmak için dükkana girmkr 
bir kaç defa delikanlı boyacıların 
ünlerine otururlar .. 

<."t.nku tckraı tı:krar dan . .; ı:c-

benıt ve sair nıuanıelata/ 
vfıkıf ını ve yeni harfleri 
nıükeınınelen okur, va-~ 
zannı. 'eni Türkçed~n 
birinci derecede ehli
vetnanıenı vardır.\' eni -
yazı ınakinesinde <le 
son süratle çalışa bilir, 
<1Fornıeıı hir daktilo
yuın. Ça lıştığ"ı nı nıües
seselerin (Bon servisle
ri) yedinıdc nıcvcuttur. 
Her hangi bir banka 
veya ~irl·ette i~ an o· 
runı; dolgun 111< a·3la 
~aşra_ ·a da gideriııı. 
l!ıti yacı nlaı~ !a ı-1 •• • ;;:ı I 
Saat gazetc"ı ( , ,,,1 ) l 
renızine lıi npedehilir-

1 ler. 

Zayi 
FırkJ fil kıımam.bP'ıı;ın<lon oldı.itım 

tr·ı.!ıi::ı tc kcrL nlc ~\ı-ıkara .ıhzi \. ~

den a..IJı~ım r:ıpor :-.tırl't ni za\i etli· 
~imden ) e.,i .. iri ~· uraca ·ımı 1ldn 
c.::der.i.ın. lö ~xı "\. 

\ if 

· bir fran:;ız ınualli
nıesi 'l\'ırk aiksi içinde 
-
ış an \'Or. 
Adr~s ~ladan1 Lili 

Sarı ;erde po:-ıta kutü
su No : w 

• 
zayı 

i)iin ;lksaın saat on
da nıde(\: sincnıasında 
ı 1 ül'ıı~ tcskercnıi ,-c 
e,~rh ·ınü nnıhtevi bu
lunan cüzdaınn11 zavi 
ettinı. )'en isini .Alaca
\rundan hliknıü vok-

• 
tur. 
Ceçcvan han ı r.2~ , . 

()rhan 
Mutave&e 

Rt.i<-111· 1·,t 
• J .. ~ '-· 

hpkl· l''Ja 
idaresi 

idarenıize 

Sah:'e 3 

\'İY1\1 'r ·rELSİZi 

Aleyhimizde ni
çin propaeanda 

yapıyor? 

Ki'rAP tU SlZLIGl 

T t ıcıya kita 1 -
n veren telgraf 
Jmemuru kin imiş 

Bir k.ı~ 1;,111 l\ d, ( .ıl.ıtad;t 

yu], ek kal~hrııııd.ı " \ < '.11 > 

kütuphJllC'iİne kit.ıp s.ıtııı.ık icın 

Hu ~ütııııl.ırdJ, .ır ~ırJ ko1 ilı..:rıınİ· 
ze tt.:J .. jz t 1 fona d;ur lıa. ı hahı. ·ıı:r, 

fennin lıu nıue11e' ı k,şfiııı hnklı 
olar,;ıl llh.:tedı n ,. 11.1\Jr ı ~;ır 111.·r. 
Bir 1·11kları ;,:ılıı lıu hıı .. 11 .. t.1 hir a. 
~t'..: Lalıııı..;. tak.ll lıu rııha\ı' hu ı·•ıt 
~hcn1r ı, ı ·ıı onLıını .. lıir 1n-... f.ı. 
tile kaYıi( der ·=rıınız 1 h:tıli ıle hı 

i ı.,rıdcıı, lakı• kit.ıp.:ı t.ır.ıl ıJ .. :1 
polise k"ı ıı lclikıı tJt!ıcı ~ırı:.;t 
ik u t.ısı lı.rl k•ııdakı ı.ılıkikat.ı 

dt ı .mı ı:dilıııLl,ı.:clir 
lıusu!"la ne tlrrı~ı·c hnLlı (ıltlugumuıu 

ı•pJl cıkcej!ız. Takı ul 'lıımmle " 
ı •. :hinıiıdı· n ·h:r ~ lptlJı/.!. hır 1 1.: 

2e ılc- bu • ıta ı!c oı::'< bıkhın. 
lln p) anı tce ır Jıaılİ>c' i \ JpJıı 

tt..!1:-İz i~t ısyonu uu.ı:ıh: ... ı.:f lı;rpl- '.ln 
'..ı.• .l harbt.:t tıginıiz • \ \ fl"tlH'\ alıL1rJ 
ait \ j, anu tl'.l .... ız ıııt.:rkl'.ıidir. (;cn.::ıı 

pc~cı;ıh~ ~t:t'l~~ı hu t!"t;ı. .. vonııı ııt:~ri 
)dlı \.Hıılenirk~n, \ '' a.ıa uHıha..,Jra,ı. 
;l•l alt lıir \, 11-.ıuryn JrJ..ı.,ı t rcTI· 
ııünı t:dım11 'e b;ıı a M:uk.ıdOetnc 
olarak ta \ i,~un~ 1.t'l~ızi ı~1kı.;rı ta· 
1"2.tınJa11 hı; takını hcı.C)Unaıııız 
;cı ler . Ö) lemnı:ıır .. \ı'iımızJJ d -ıluk 
t•uluılaıı f,ir ılc, ktc <tıl hir t ·l ız 
m ri"7~ıtiıı bl\fiin ılıiın ıt\U Ur .. ı 
Hır ·lnk ılc)hındc proı•aı;.ı ıla ıoıı· 
n1a!"otnd1 k ın~nı.ı\ ı 3nlı iılU\ôdıL.:. Bu 
lu·11·,·;,ıı \ e til1Tı'ıl;at ucJ:·n ileri ~:ı-1 
<li aeaba7 

Ojeni Şilebi 
Emvali metrukenin malı oldu 
Eınvali nıetruke ida

resi, firari eşhastan 

birine ait olduğu tespit 
edilen ((Ojeni» isnıin

deki bir şilebe ahiren 
vaz'ıyed etnıiş ve bu 
şilebi kızağa çektirerek 
tanıir ettirdikten sora 
ve va ise varanıazsa 
huı:da İıaliı{de satına
ğa karar vernıiştir. 

Karaisa:1 kaymakamı 
'ıl3yctimı, rıah t mcıııurlan-.<lzın 

~le ·uı bt•\. Karaıı..alı k.ıı mak ılıl';ma 

ıaı .n eı.lilırı-rir. -----
Ma. vekilliği ve 1 

moskova sefirliği 
l\loskova Sefirinıiz 

Vasıf B. ı laarif \ 7 ek:.\
letine tayin edildiği • 
takdirde yerine C. H. 
F. k<ltibi ~ınıunıisi Saf
fet B. in tavını ihti
nıalindcn hafıse<liln1ek
te<lir. 

Bir intıhap 
Üsküdar nıünakasa 

ve ınüzayede koınisyo
nu belediye azalığına 
Ccınivcti bekdiyc az:.ı
sında;ı 'fevfik B. inti
hap edilnıiştir. 

Faik B. Geı;yor 
i .. tanhul Poli,:-; ıkinci ·i e müdürü 

J.'aik hcvin bu hafta \a •. h . .:sint: lı<ı~la

n :ık üz~rc ~ \nkaradan ~ı·hnmizc gclc
cı..ı-i haber alınn11ştır. 

ıncktup gönderen Ha
zıın inızalı nıektup 
sahibinin nıathaanııza 
uö-ran1a ·ını rica ederiz. r. 

S Tahtal·aled l)'l\'it 
· ]~ahar cf endi ye: kupo
nıı çok erken gönder -
n1işsiniz. ı \~ticeyi hek
lenıek Uızıındn·. 

§ ()snıan ı \ıri he e : 
htı hususta v~ı ınıısad
dak hir siciİ ·arakası 
sureti vahut ta hi/zat 
nıatha<ivı teı.;rif etınek 
:zaruridi;., ef~ndinı. 

Bır hadi e ve t. cevap 

l atlı.:ı khııı.:t ~\Jİit ckııdı, 

k.ır:ıko!.t cdb Jilıııis il. ı~tıc

\ tp ulı ,ınıı~ttı l\. .. nkolJ.ı krn
disııtL kiwplJrı ııucdcıı !.nı!tlu.;u 
sorııl.ın \hıl it efen.ti demiştir ki• 

" l'u:.t.ıncde '" ;.:rnf ıııe 
ıııur.ı ['L\ fik efc,di '.ır. Bu zat 
buıiııı "ı 2.ı senelik .. ı .. ıd.ı,ııııdır 
Bir gün hana cq )on tanı: kitap 

g<.:ti ,Jj ı c bunla ı burad;tki kitap

çılar:ı s,ıtnı:ırnı rkı (ttİ. " J 2 » 

scnLli\. .ırk.ıda ımııı tİc;JSl'ıl rcJ .. 

ıktnıc\ i ııı.ınasız hulJııııı, Z:ııııan 
kıtapçı:ı ile di~er t , · gôstcr

diııı. Bunlar: 
Rize varam.ız! Dediler, 

fakat Tevfik dL"lıli: 
- . Rica ı.:clcriııı, bır J;cre de 

Yübck k.ı!tlırııı•,Lıki kitJpctLır.ı 

.~öster, direı.: i'rar ı.:tti. KıtapJ.ır 
bir bı: "Üll kaldı. Cünki isimiz • ::ı .. '( 
ı·;ırdı. Bu i~e hatır i,·iıı katl;ıııı
lac.ı1. bir zahmetti. • ilıa,·ct bır 
giın. iş olın:ıdıgı bir zaıııanJ,ı 
çı agııııı kitapbrla Yubck blJı .. 
rıııu "tınclcr,\iııı Ye s, n S.ıatiıı ,., 
YazJıgı gibi kit.ıpları <.ıtarnıak 
isteL1 'nı. 

isin lıulis;ı-ı ıı,lur: 

J'cl"r.ıf ıııeıııurlln:lll.uı Tc, ı iJ,, ,., 
cfcrcli l·.ııı:ı kitaptannı s.ıttırııı.ı.:. 
mı rı.:.l ı:tti, hen ,]c ,;ıtt rırl,tıı 

pı lis yak:ılaJı. 

1 Ltlbııl,i kıt:ıpl:ır bcniııı dcC:ı , 
TLI fık c:cııdiı hlir. ı 

~!üfit L" ,,linin bt ifaLlt i 
üzcfltı\! z.ıhıte TL ı l ıı, 1.İeııtli ı 
cıc'Jctmış y, her ı' iıi um.-

el 'ıe etn~ştİ Tc l ı dc.l'c.t 

ı . k • 1 ''. 1 :11 ı 'lr '>0!,ll · ıı1 • ı 

et _ Jkııiı ı buı 'ınl.ııı 'ı. "-· 
rım vok, nL h ada.mı. d,ık -

ııııu gittim. ııı.: JL' ıt ;ı .,our
duııı; Jcıııis, t:ıtlıu .ı d.ı Joııcrek· 

" 1 lain lınifl Kim L ı 1 

lıubııı:ıdınd a hni P b. rıı ııı 

aıeş( \ aldvorstııı~,, Diı ı: 'ı.( 
ııııştır. 

Bu ' .. ziyct k:ır~ı -ııııl t t ıt 1 ıcı, 
:,ıfncti ahit\ le ı pat t:d1..:c

ttini -;,: !emiştir. Bugı ı .ıl->'tlı.:r 
poJi,e ııaJc 'aı.:ccklcrdır. 

Diğer t.ırafuıı f o ı \ 1. tc.'.-
graf b.ış ıııüdürİ)CtJ de t. 'ıkiLıt:ı 
ba 1.ımıştır 

Hizmet refıkimiz 
İzn1irdc 

« H izınet » 
111ünteşir 
rcfikiıniz 

beş yaşına basnuştu·. 
l{efikinıizi tebrik Ye 
nıiivaff akiyyetini te
ınenni ederiz. 

Zorla eve girıl.r mi ? 
'l'ok,imdc • 'ikola~i namında biıının 

c\·İnc girerek cl·bİr \'l' şiddet ile pa~ 

mlarını çalan .\hmedin c\nkı ar;ır cc-
7.2.\'a 'crilmi~tir- .\hmet fiı ar ctmiştiı·. 

katinıi cclbetti. 
J\lüsanıereye gelen

lerden bir efendi bir 
ınualliın tarafından 
tokatlandı. 

Acaba hu zata bt1 
hak kiiııin tarafinda1 
,·crilnıiştiı-, hunu ::u1lc 
n1ak ,-e ınetTİİnin l 
zan dil·katini cel t
n ıek isti voru ın. 

S<i rı ve ı· : .ıJilı 

1-1-' J:!, • günü _ gcc:--i 
küşat olunan hır ınıl
let ınektebinin ınüsa
ıneresinde ,·ukua gelen 
bir hadise nazarı dik-

S.S. l ~ ~ylc ;r hak 
kiı11. ~ve veri ıenıekl 
I:>erab~r, bi 11 nıalli:ni 
bôvle hir ;ırel~ete ıc
ha~· ctnı J, için esaslı 
bir se cp oldıığunn 

, zcnnedivoı<tız. _,.\lfık:ı-
l ~ - "t • '"rnı l· carı zahı e_'c. ':" · \, 
nıürcccah ~ekıldır. 



sahife ...., Son ;::,~ ..... 6 I<Bnuııöanı 

fr MJçkUI 
l{ÖPR(r AQKKEN 

Geçen merakibi 
kontrol için 

bulunan çare 
Karaköy köprüsü sa

bahları açıldığı saat
lerde Halice girip çı
kan sef ain ve nıerakibi 
bahrivenin usulen Li-

! lluı ' \ıı oın'•t c•e•i. kuvve" ve 1 ~ 
l hir b•ldkaı, m.wldi fôlle 1 J ( C 

:onan menbalarınıı:ı tı!ıewı;IJi!ıeti ve 

M uharrlrı': M .TuR.MAN 

Vidin dev etin kalesidir. 
1'.'e diye orayd hücum ederiz? .Divandan emir varsa 

o bdşka. Emri okursunuz, iz de ( .~cmi'na ve 
ala'na ) deriz. 

-·"Uf-
, Vidinc mi gidelinı, 

burada nıı heklhelinı? 
Ciüzl.'l karı snhibi 

l~ölükbasıva hitaben . . 
sövlenen hu sözler, a -

" ğanın ağzından de-
nıinki hitabe~[ gibi 
vakunıne değil ) ılan 
1slığı gibi f z bir sle 
çıknuştı. • lağrur dere 
heyi, di.Jerihi acip bir 
tarzda kı ral', du -
daklarını nıü tehziya
ı •e bükerel- bu suali 
irat etnıişti, gözlerin
de haşin bir iltinıa 
vardı. Bölükbaşı, bu 
hitabın bir itap ola -

hilecği zannile birden 
öfkelendi: 

- Vi<lin - dedi - dt:'v
letin kalesidir. Nedi
ve orava hücun1 ederiz? 
~ . 
Divandan emir varsa 
o başka. Emri okur-
5unuz, biz de «Senıi'na 
ve ata'na)) deriz. 

1 ınaz. 
göre 
kendi 

Ben <le onu ona 
:-,-evt-riın. Sen 

fikrini sövle. 
ı\\Tanın e ikonu ku

rulduğunu ve kendisi- • 
ne çatnıak istediğini 
11">lükhaşı artık anla
ını..,tı. '' altaklansa er
liğini, kaf ·ı tutsa belki 
I.a atın a' bedecekti. . ., 
Bu il i tehlikenin orta
sını h ılınak ise nıüş

küldü. Durup durur
ken u azı1ı herifle 
hoğuşnıanın avakıhı 
ınühinı<li. Sövülnıek, 
dövülınck, nıisafirle
rin içinde konaktan 
kovulnıak, nıukabele-

' ye teşebbüs ettiği tak
ı dirde hançcrlenınek 
1 ' 

kaçabilirse evine kun-
dak sokulınak, tarlası 
sığırlara ç.i~netilnıek, 
hepsi, hcpsı nıuhte
nıeldi. Bütün bu ihti
nıaller içinde en f ecii, 
evinin bir gece yarısı 
vakılnıası idi. Bövle " . 
hir f acıa vuku unda 
güzel karısının yarı 
çıplak, saçlar dağınık 
alevler arasında dolaş
n1ası, vehleten Süley-

. 
nıan idaresinden res -
ınını vererek ruhsat 
a lnıa ı lazınıdır. l~azı 
nıerakibin bu ]üzun1a 
riavet etnıedikleri an
laşılınıştır. 

l(öprü açikken Hali
ce girip çıkan nıera
kibin Linıan idaresin
den ruhsat istihsal 
edip etınedikleri kon- ı 
trol edilnıek üzere, 
Emanet köprüler ~ı. 
ne ait bir sandala mo
tör konulmasını tensip , 
etnıiş, bunun için Ce-
111iyeti belediyeden 3.io 

lira tahsisat istenil
nıiştir. Keyfiyet bütçe 
encün1enine havale 
edilnıiştir. 

Posta mübürlüğü 
Beyoğlu posta-telgraf 
n1üdürü Tayyar bey 
İstanbul merl;ez posta 
nıüdürlüğüne tayin 
edilnıiştir. 

Lcmın eP:l\\Jl mu.vaffakJ.yeıleı{ıı aııa· 
1 moJi hnsebtte R ;ıs sil)fmacıtıgında 

mühim bir safha teşkil eden bir 
şah eser 

Kanlı taht 
MAKSiMOF BRONiŞiNIN ve 

TA.\L~REN 

tarafından ıem>il edilen bu emsalsir. 
filim pek yakmd• 

\
1[ajik: sinemasında= 

•rac<inc l•o<lan ıcaktır 1 
sıne, tiyatro 

.;aat Dakika 

19 
21 

21 

oo ü~tiityo n1u~iki hey'cti. 
şo Eıılıaın ve tııhvilolt kan

Jıiyo ve nukut bor~ası 

lıaber1"1İ. 

<>O Konsçr, 
(t} Scn-Sayns: Saın~on 
ve Dalila. 
(2) Luijini. Bale Ejipsieı 
{3) Sm . Sa yns: • \sker! 
marş. 

\4, Dana havaları. 

DARÜTTALİM 
Salonunda 

KARAGÖZ 
S Naşit bey temsilleri hu grce 

Şchzadebnşı Millet tiyatrosunda 
GÜLt 'İHAL 

,\lilli pİ\'cs 6 perde 

1111 

'f'cmsil yoktur 
8 k.tnunu_~111i 

salı akşamı 

Saat 21 /30 dn 
yalnı. muallirıı

lerlc talr.belen· 
nuth~us 

DİŞİ AŞK 
11111111 

Pi} es 3 pr·rılc 
• "ııkılı· Ömer Sıtk-ı 

Sağnak 
\ nlwp h.aılri bcyııı ycııi yazJıj';ı 

Sagnnl.. aıllı - ı'yatro eseri yakıH•la 
clarlıllıcdayidC' t nısil elliler' ~ ... tır. 

Dikl{at et. (loku ıı 111asıı1! 
Lakin başbu~, iki keskin ve tehditkar pala• 
nın arasında garip bir vaziyette kalmışb 

-·101-Jlulınrriı·i: Apt,ullalı Zi,ı/ 
Bu sırada cezireye ıuü

lf'lnaclly<•n atP~ ••dt>n toıı
ların, tüf<>ld rin ~ıkardık
ları dıııımndan güz uözü 
uiirn1Pzk<'lı, meydanda 
hiiyük bir ııürüllii koptu. 
l zun zamaıulanlıeri kara
dan Yt• ılt•ııizdPn muhasa
ra olunan 'İ'att;ı~a ıııulııt
sıı·larııı IJC\'~Pk dan·annın~ 
sından dolayı hiç lıir zn -
rar !JPlmPıni~li. Kalt•nin 
s<•nıaya do!fru yüksC'leıı 
bürı;lerinin lı<Ha barut 
dumanları arasından sap
saiJlanı olduklaı·ı ı(rülü
yor:lu. Top S<'Slrrinin uev
~euıiş, ııu•cı·uh iniltileri - . 
nin azalnıış olduiJu lıir 
Sırada l\OJJ:lll. hu !JÜl"Üllii 
kalahalıi)ı nehrin salı i 1 ine 
do!jru sürüklüyordu. 

llusıuı nılrzaııın adanı -
larıııdan biı·iııin saçı salmh 
hirlıirin<' karışnıış biı• a -
damı lıir taraftan kamc:ı -
ladıjjı, bir laraflan da ha
\)ırıp <_:a{jırdıiJı {Jorülüyor
du. 

- Bre küpck .. Bre din
siz .. Hre imansız, hüyücü 
lwril' ... Casusluk ed<'rsin 
lıa .•• 

Hu hfülit sesin sahihi 
ha\Jırıp çaiJırılıl.:tan soura 
ihtiyarın f<•rvaclııu\ kulak . . 
v<•rnı iyPN.ı.k l>iç:u·enin bir 
kcınik külçt•sine heııziyen 
,·ücuıhınıı kaldırıp kaldı -
rıp yPrılt•n yrrc vuru~·or, 

hu 111 ıu•ssiı· nazal'la ı·d•1~ 
J,ııl'lıılıııak iı;in lel<rar ili' 
l i yal'ın üzPrinP 4•j)i idi 
s:ı~larını kan·;ulı. 

- c;.-ıwrlnwli.. ca-.ıı 1 

!J"I wrl UH'I i. .. 
Di Y" haykırdı. Faf•fl 

SPyil \li reisin ııür se~ 
kulal>lnrıııda hlr ı op ıı il 11 

ııat hulı: 
- Uıı·al.: oııu, J,ıwa st'I"' 

S••ııı ... 
Uaşhuı1 şaşırdı, lnı ııı~· 

dalıaloyi Iıh;. le lıekh•ıuı 

yordu. Sı:'yit Ali rei"l, dl" 
vaın ediyurdu: 

- KPndisini müdal"all 
dan ılciz hir ihl ivarı di.i\' 
n'ıel.:len ıılanmı) or nıt1' 
sJın'! 1\ ırha<'ın o lmıh1 

kuvv<•ll i ise lınşka yprlt'l" 
de dene ... Sersem, hırıı 

onu ... 
SPnlli ha'.;ohuj:j kanlı ııöt' 

terini Seyit Ali reisP dil,tl 
onun hu kadar ask<'r ii 
nündP vtizüne tüküı·•~ 
gibi s~iyİPcll!Ji hu süzırı• 
talıanıuıül Plmek inıkfııı 

sı1.:ılı. Uaşıııı nıa{jrnr ııl 
lavur ile do(jl'nlllu, J,oı' 

kunç bir şekilde kalıl«1 

halarla güldü .. 
- Onu bırakavıın mı?· 

Iluııu bana kim · enıredi 
., J>" ~ I)" ·ti yor... IS UIJl'U... 1) 

diyar dolaşııı kendisiıı1 

uşaklık cd<•cPk erendi ıı' 
b . . . J !ı • 

rıvau ır serserının ·' 

Tersenkli, oğlu gay
rı ihtiyari, hançerinin 
kabzasını okşadı, ağır 
bir küfür savurınak 
için agzını açtı. Fakat 
şa)anı ıa.'ret bir ta
hanunülü nıeşur ile 
hiddetini yendi, kindar 
bir ehessüm dudak -
lannı valdızladı. 

n1an ağanın gözü önü- • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m 
ne geldi. i fi'r'I TQJ~ TrJı !;). s · uzıın :açlarıııı hil<'!Jiııe 

dolayıp sfırükliye sürük -
liy<' salıile tloiJru IJÖlürü
_·ordu. Uüyük hlı• kaluha
lık, topl. nuıış, adeta hu 
ilıliy:ırın <:<•kliiJi azarılun 
llH'lllnllll oluyorlarınış ui
hi scYiııçh' lıayl•ırıyodar
dı. 

In~l· haşhuj)u Üm<·r~ <'ıır 
rPI tiijini SC'nlliler i~Jhiıl 
)Pr de ulansınJur .•. 

• 
- l>azvant oğlu f eı·-

\'angını itfa Yesilesi- ~l..r ~Wfü ... l rıenıası 
le eve dolacak «~ğaı> G.\.I,.\. IL\.FT.\Sl:\L\ Jl[Y.\FI<' \Kİ\'ETİ 
tak1111ının ZC\'Cesinc el Con. JSaırimoır ve K. mille. Hol!'ft. un 

aıametli şalıtcm;illcri 

iSTiB AT 
Yalnız iki gün daha irae cdilecckı:ır. \, ıca Ol'ER \ C.\.Z-.\R. 'OLDi 

Orke trtısı Ye 1'rımik NİBORun ~UT'l'araları, 

n1anlıdır, üzerine gidil
nıek vaciptir! Zaten bu 
nıes'ele sana gerekn1ez. 
Yapılacak işlerin he
~abını olsa olsa benden 
sorarlar. Ben de diler-
ı:;eın cevap verırını, , 
dilersem vermen1. Sen 
yalnız şunu söyle: biz 

uzatnıalarını, onu kur
tarnıak bchanesile alıp 
kaçır nıalarını ve o 
ıneyanda koçup okşa
nıalarını - güya vaki 

ı oluyornıuş gibi- _haya
len teınasa etti ve ~o-• 

· mi gidelim, o mu gel
sin? 
Bölül·başının gözleri 

bayraktar ~1ustafaya 
teveccüh etti. Ağanın 
bütün huzzar içinde 
kendisini intihap ede
rek ilk reyi vern1iye 
icbar etmesini nıani- ı 
dar ve hatta tehditkar : 
görerek infiale kapıl-
dığından ve ters sayı
lacak şekilde cevap 
yerdiğin<len şimdi na
diın oluyor, bayrakta
rın gaınmazlıl·ta bulu

up bulunmadığını an
ıııak istiyordu. 
ınail aP-a bu bakı

şın berhal farkında 
old dudaklarındaki 
acı te essüm daha ko
yulaştı. 

.. Je o ölük başı-de
di-bayrak ardan medet 
nıi umuyoı un? Onun 
reyi benim ğzıında
dır. Ben N ınrudun 
ateşine atılsam Mus
tafa ardımdan ayrıl-

ğuk soğuk ter dökıniye 
haşladı. Bütün hu ta
cıaların öniine keçnıek • 
için yapılacak şey, şu 1 iıı 
zaliın ağanın vücudunu ~-
ortadan kkhrnıaktan ~!JJiıiw.om' ~...ı:.ı 

( BUSTER JfEATON) in komedisi 
pek yakında OPERADA 

ibaretti. Bölükbaşı, o 
anı teheyyücünde bu 
ciheti de düsündü . 
1\caba çevik bir hanı
]e ile herifi hançcrliyc 
bilir miydi?... Hevhat! 
Bu İş, ağayı öldü~ınek 
isi, su odada bir insan • • 
, aratn1ak kadar nıüs-. ~ 

küldü. Ağaya hücuın 
için değil, dizlerinin 
'aziyetini tebdil nıak-
adile bile tepre.,nıcc;i

ne iıuktın yoktu. Kü--çük bir hareket, ağavı 
ikaza 'e yanıqdaki.l~
rin de gözlerini dört 
açıp harekete keçnıe
lerint: kifayet edecekti. 

labndi 'a · 

; istambul 
ıgölg rinde 

( \ ~>\. .\1 \ Y .\O 'C:) ve (~I ,\Ri KiD) tusfıodan 
Bu çnrşamııa uk _,.,, 

MELEK SiNElVJASINDA 

OH 

MUHA
REBESİ 

v~ .,ıuihış ıkn z rnııharc'bek i 

amçı ı · Ô/ei 
Sinema Aleminde en btiyük ve en kuvHtlı şahe.eri 9 Kanunu anı (,"arşamba gününden itıbarcıı 

ALEMDAR SİNEMASINDA 

l' - ·--- ., .. -

- Yur, süı·, öldür hü -
yüciiyii ... Gelı<>rt. .. Sen -
d ustanın musiht•llerini 
ayaklantlıı·an adam uehcr
siıı ... 

- Aluı nehre şu nıusi
heli ... 

- Sihirbazı suya alın ..• 
Üldürün, vurun .•• 

Vücudunda vurulacak, 
diivülecck y<'ri kalınıyan 
ihtiyar zaten yüzlerce as
li.Prin slllı•, lokal, kırbaç 
zarlwl<•ri altında bayılıııı:;ı, 
kPndincJcıı fJCÇillİ~lİ. 

. \damcaiJ ızı sürükliye 
siirükllye llendus n<'lıri -

1 nin kenarına uetirınişler
di. Hasan mirzanın iri 
yarı haşhu!Ju ihtiyarı sa<;
larınd:ın lutuı> lı.:ıldır:ırak 
bir kaç dera suya sokup 
çıkardı, sonra tekrar k•~n-
•lisiııc !Wldi(iini uöriince 
p•niden kırhaçlunıak i~in 
dini lıavayn !,aldırdı. 

isanın l'asıısu ... ll<'n
duslu ı;ilılrbaz ... Seni bir 
il,inrl defa orlalı!fa fitne 
ve l'Psal 'lHÇm<1maklııJın 

iç.in ocherl inei:t• k.ıdar 
tlÖ'V<'CPİ)IIll ••• 

lla;5huj)uıı havaya imi -
kan kamçısı bu sefer ih -
Uyarın iizt•rine ineıuedi. 

l\alahalıi)ı onıuzlayıp ya -
rıın iri hoylu, çatık ka ;lı 
bir ·alıancı k<'nıli in~ !J -
zup nazarlarla bakıyordu. 
Bir müddet yabanc~ı ile 
goz güze bakıştılar .• ilıa
ytıl ~ah llasıuı nıirzaııuı 
başhu(Ju hu yalmncının 

k<•ndilt-1rlne yardım eden 
Türld.-riıı reisi olduğunu 
lull!dı .. Oıııuzlarıuı silkti, 

Seyit Ali reisin hiddtıl 
'.len lrnn lıeyniıw sıçr•ı 
ıuıştı. Bu herifin şahı lıi1 
zat kNıdi nıcvli.iini l<ıl•ll 
elliiJi ha ide SPyil ,Ali ı·ı·I 
lenPZZİ'ıl edip l<' J;alJl1 

elııu•mi~li, halbuki ~·1 

lla~aıun sadece bir ıı .• ııC 
olan bu herif şimdi ı.eı1 

dL"line lıakarPl elnıek t'iıl" 
etini gtbleriyordu. Se~f 
Ali reis lıiıh!Plini y<•ııJ 
·c nıelin lıir se~;lc sad<•t:1 

- Gücün velivol'sa ı,ıı" 
haeııu lıir k;~<'el ·daha ilt 
Uyarın omuzuna dokııtı 
diır. 1 Bedi. LAhıır haşbııt11 Ömer kırbacını lrnldıt"' 
ve aj)zııHlan küpülder $ıl 
çarak lıavkırtlı. 

Bu ~cfcr onu dcOI 
seni kırbaçlıyaca{j1m .•. 

Şalı llru;an mirzaıı1 

Iıaşlıu(Ju ileri atılmak içi 
hir hamle yaptı, fal•~ 
lanı uüıJsfınfın islikaoıt' 
timle iki iri palanın p~11 

parıl ııarıldanıakla ohl11 

iJunu gördü. Korkunç 1
, 

he~ (ı(•(ll lıir SPS {Jlll'il'di• 
- Ualıal •hır, deliJ.afll 

Dol, unıııasın ... 
~enlli lıaşlıuğ hir ı, f 

irl,ihli, Se) il \li r(•is )' 
rindPn kınııldamamı tı fı 
iP. Türk J,orsnııın n urı. 
sııula il,i 111Plılp ve ııtL• 1 

Iıi:;ı adanı palalarım oıı~ 
uittiı1i yolun islil aıııeıı 11 

uzalını~lar, sükıinı.•tle ıl' 
ruyorlurdı. IIDşhu\) üoıi'1 

- Yol verin... , 
nlyoJıoınurdandı, hıı -~ 

bir tııraftun gPçnwl- 1.;t1 

tli. Pala Jlıist•vlnle Jit'I • 1 
UeJ,frd<•n başkalurı olııl 
yan iki knlıraıuan bu ' 
fer palalarını o islikuı 1<'

1 

çevirip tekrar sesleıull14' 
- J)ikkal el ağabc)' 

DoJ,unnıasın •.. 
· ( !Iabadi var ) 
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. 1~ıcr. ıııedeııi isla valışl olsuıı mıtıiıı iıısaıılar i:divacıı 111 .. -

lı~ııı lıır ıııcııki ayırırlar. Afrikmun orlasıııda yaşıyıın :enci 
bır kız.. Parisiıı yöbeğiııde, medeni Jwyalııı ::eııkine dalmış 
genç bır Aurııpalı kadar i:::divaçla alıikadar olıır. Aym dere
cı·ıle _lıeyecaııa kapılll'. Ba::ı ııalı!Jİ kabilelerde ve ikliıııiıı lıa
rı'.re/ı icabı bıı lıeyecaıı ılalıa çok kuvvetli, dalw çok lwrare
tlı lc:a/ııir/er/e kendini yöslerıııekledir. 

Her meııılckelle eıılenmeııiıı başka başka ıııerasiıııleri vardır. 
, Avrııpada .. Medeni hayatla basil bir merasimle yııvaıım 
ılk basamafjına çıkan kı, kKaılm olıiııklaıı sonra kocası ile 
bl'!"aber el ele vererek Jıayat yolunda yörıir. 

i_!albııki medeniyete ıı::ak kalmış diyarlarda genç kız, basil 
ıleyıl, nııılıteşeııı alaylarla gelin olıır. Fakat bıı haşmet ve 
<lebdebeııiıı yaldızları içinde biçare kı:: içiıı daimi bir esaret 
lıı_ıyatı başlar. O kadar emeklerle Jıazırladıfjı geliıılil> elbisesi
n~ _tek bir defa giydikten soııra katlayıp swıdıfjıııa koyar ve 
kılılkr. Arlık bıllıilı haualı bir ıııalıveste .<ıibi evinin dört dıı-

1·~·'.. aras111c/a geçıııiye mıılıkıiıııdur, lJuıııııı irin ı•e kiııı bı'. 
•e "! de .lııilıın luıyııllarwı ı•sard içinde.. l)t'Çİl'l"ak :aıı(/llılanı j 
omıır/crııuh• hır ı/ıjıı mıırııı·ı•cl ıııirmrieri M.; !Jıirıılnıı:klt· ir. 1 

Mıılıldif 1111·111/ekl'ilaı/r, 11111/ıl!lif ırklar ıırasıııı/ııki i::diııaç 
11 ~ ı·ı~asi mlcrinılerı ba :ılıırıııı ;ikreıliyıJrıı::. Sııııwlraıla i :divacuı 
!Jızlı ka~ıklı ephesi yo 'llttr. Drryıi11dı•11 soıırıı kıırı konı bıiyıık 
bır llli'ydamıı orlasııulıı ve Jıer kı·sin yıi:ıi ıimirıılı• koy111ı 
k()yıııw ya/rnıık <iıldlir. 

fl.ııılwıııın 111/asmdıı. Uenyol /, ıji·::imle. !iı:lİ11 /ıcıııııııı bıilıiıı 
<ıı ıırlıışlrırı usinıde !liirılıifiıimiz .<Jİbi · ·uirirlt'I' ue ı:ııletıdikt • ı 
sıırırıı ilk !Jı·,·ı:ııin laJ.~ilıi/1111 kt'lı ·ı m· ııı•recı',(Jiııe ılııir yı·ıııiıı 
dtirirlcr. 

Jııponlar~iıı J..1:m bıı/J(ıM yelini ılaıııııdımn eline « gıile yııle 
kııllwı » ılı!Jt'l"t'k /eslim ı:ıll'f. 
. ıllısır ı•c <lı'in·~slundıı mıııı;.:ııııı nll'r11sim ııe fr::11/ııinılla !JC

lııı kııccısııwı evıne ytllıınilıir. 
Jlfnk111111ı şi11111li11ılr. kı:ııı yelin vlııcıı!fı fııin wııısıııuı 11r -~ 

kııs1111 kı::ııw ıltim·rı•k ııylaııııısı ıısııldı•nılir. Resimlt•riıııi: hıilıin 
bıı !Jıırip ıiıll'fl<'ri yıisleriyor: 

·rORKiYE İŞ BA.NKASI 
Sernıa ycsi: tedive ediln1İş lı.OU0.000 liradır ., 

Ankara 
İstanbul 
lhıı·-..t 
İzmit· 
Sa ııı ... 11 n 

Uınunıi ı\füdürlük 

Ankara 
şubeleri: 

Adana 
Tı·ahzoıı 
llnlikPsiı· 
C; İı'f'SO il 
Edrl'mit 

Ayvalık 

Zonguldak 
Kayseri 
~lersin 

~lüsail nıuaın .. l .. ıl 1 l 1 1 ' • , " 1111 taı·n ;tr, kasalar 

. ~~a~ ve karton münakasası 
l ulun ı · · . '"d·· · · • ın ıısaı ı nıu urıyetı unıunıiyesind • 
2• ·li·l928 ıarihınde kııp;ılı zarfla yapılan k! . en. 

". ıkn !Iaı hıddı laı·ı'·ınd "] "'"' d " at ve kaııon münakasa<ında 
• • " g.Jru cmcwb,n en ,,. I 'l"<J l .. 

ITiil.ı.ka'" yapıl•c • n·'- t . · ' çarşan 'a gunıi aleni 
,.ı '-"'"! ucc1"' ın ,..,, mı mezkörde sa ı .ı ·· 

r y~r unda ı•raıı 'ücuı e' t • 1 at o ua ırübapaı kıı· 
c'llc en \c şannam 'ı ,. ·k · . .. 

<11.; " n • J c" rnıc u.ı:r-.; her gun mıı 

hliÇ~k 
hiHıc A ELİYAT 

, rsan gemi>i, akşama dogıu. :1.>a!
ma~"J'a sahillerine harel,ct ctmcK uzcre. 
de mır almi ti, 

r Jav:ı mlisai i. ·rc.-rinicvcl "ecele-• - b 

r;nin cq ı;üzellcıindcn b:ri . )"u\·artak 
bir ay semath giimüş lıır kandili an
dınıor. 

Rüzgdr, kalı:ı ve acip resımlerle 
işlenmış kırmızt ydknkri ştşirmHi. 

Gemıciler, av ışığını bırakıp ıa 
0

bir 
tütlii ı; 'verırı.len ayrılaını)Jtt.r. deni
zin Ü• tunc adt·ta a\ uç avuç scrpilmış 
denecek kadar çok balıkçı kayıklannı 
t·yrcdiyorlardı. 

Fakat geceleyin rüzg:ir de~şıi; kü
çük gemi dalgalann üstünde rakseı
miyc başladı. 

Bu mada, nôbeıçi ıaifo "Talamontc., 
kaptana çıktı; Boynundaki ufak bir 
çtbandan şikayet ediyordu. 

Kaptan Ferranıo La Selvi : 
~ Göreyim! dedi-

Gemi~i boynun uzattı. Deri kızaı
mı~, ortası ~i~ . 

Adam sen de . Aldııış etme., 
Gemici, boynunu bir mendille sara

rak pİpVounu ıaka. 

Çib:ının açı'.'-ını unutmıya çalışıyor' 
fakat acı bir türlü dinmiyordu. 

Enesi gün çiban büs bütün azım . 
1 lerkcs aklına gelen ilacı sağhk \'er
miyc başladı. 

içlerinden en ihtiyarlan: 
- Vnla balı karııunp bir yakı 

vursak? dedi. 

Bu ihtiyarın kamı da kocakan il:\ç· 
larılc hastalan iyi eden bir üfüı·ükçü 
idi. 

Fakat gemide unla bal bulamadılar 
Ancak pek>imet yardı ki o da hu 
işe yaramıyordu. 

Soğan yakı,ında karar kıldılar, Fa
kat, Talamonıe bir çeyrek sonra çiba

nın büsbütün art;ın ağrısına dayana· 
mııaralc yakııı denize fırlattı. 
Akşama doğru yarayı tekrar mua

yene ettiler kımuzıhk koyulasmı< 
orta yerdeki şiş siyaha yakın mo~ b;; 
renk olmu~tu. 

Kaptan Fen<tnte başını sallıyarak: 
- llu ·çiban, korkarım, arkııda,1 

yıkacak! -dedi- ' 

'fa1amoncc, haHrçc saı arını~, kou~~ı. 
l'1>) onu dinli) ordu. 

• Berbat bir şcı ı ... 
- l'ck pi' bıı· çiban!.. 

l)eşcliııı baı H .. 

-- Ke•ip atmaktan ba,ka ç:ııe 
yo'kl.. 

Bu ~on ciımlt:,i ~Cı) )en ,..,t.:mıci, 
iki sene <:\ l I, bu· nn1eli at gormi.ıo; 
Bu tccrut-ı.:yc ı :lat <:dt:rı.·k cerrahlığı 
iis~ nc alalıilcı.:c~u i ilı ri sürü) ordı.. 

Hepsi de nıuı af ık buldular. Fakı. 

Tıı'!amtınte razı olmadı. 

Seyri sefain 
MERSİN SÜRAT POSTASI 
( .\1:\1 nlL"I' ;:;ı-:\-hET P.\Ş.\ ) 

\.apuru 8 l\;inun sani ~alt 12 de 
(;alata rıhtınıından harı.:k<.:tlc (,ar 
~amha 1 O da izmirc muya::.:ıl:\t ~ YC 

.O.\ nt glinun :lkşamı hnı-cketlc 

. \nıal)a, ı\IMyl', •\.lcr>in_ c gıtkcek 
ve [ T:ışucıı • Anamur • 1\1:\i_ı e , 
,\ntalı ı., İzmir] c u Ta)a.ak ~tlc 
Cl·J..·ıı • 

Ayvalık sürat postası 
[:\lERSi:'\l 'apuru 8 kdnunıı .ani 

Sah 17 de !'\irkcci rıh[ımından 
harektıle Geliholıı, ÇunakJ..alc, Kii· 
çük. kuyu , Edremit, Burhaniye • 
Ayvalığa gidecek \C düniiııe mc7.

kor bkclclcrlc hirliktc Alıunoluğa 
uğrayocakur. 

(~cliholn it;~n 'alnız ~·olcu :ılınır. 
"'tük :ı.hnma:r.. 

Ualata kör rii başında merkez 

acentesi. Beyoj!lu 2362 
l\\es'adet hanı altıııda dairei 

mahsusada şube acentesi. lstaıı

bul 2740 

- Sc hilir:::o. tiy .cı e geber! 
O gece müthiş bir fıruna kopıu. 

koraı a da pek çok mesafe vardı. 

Tafamontı-, çibanııı açısuıdan diş· 

lcr ni birbirine geçirerek ldaılara sa
nlıvcf, Ye \"ah ı hayvanlar ıibi in'l· 
yor'u. 

·ihayct ne e>lursa olsun diyerek 

ameli) ata razı oldu. 

Amlıur.ı ı.•dikr. 
yad) ı katr • .cıla yakacaklardı. Katran 

kaynıra dursun hastanın boı nunu 
tuıhı ;u ile "'mı ya başladılar. 

(T1lanıontc) nin boynu davul gibi 
sişmiııi. Lvuldukça ıahammülsuz biı• 

agıı Ycrıyoı~ f•ıkac gemici dişlerini sı

karak ses çıkarmıyordu. 

Kaynar katran çanağını getirdiler. 
'I'alamontc di7. çöl<erek dua etti. 

Sağ s:\lim kurtulduğu ıakdi1"de kilise
lere mum adadı. 

Sonra hfiyük bir teslimiyetle acemi 
cenahın Un ne gctcrt.:k~ 

-- Yap! -dedi-
Bu. ar.ıeliy~t <k~l. tii)kr ürpcrµci 

bir ~kcııce idi. 

Cdrah, çomaklann ucuna sardığı 

)<ılığı l<ayıııyan katrana baurıyor ve 

deşilen çilıanın içine sokuyordu. Et
ro!taki ~emiciler bu müthiş işkence 

karşı ında dehşetle titrediler. 

Talamcnıo', boğulacak ~ibi oluyor; 
haykırmak i<tedikçe sesi büsbütün 

kı~ılıyordn , 

Nihayet kaskatı bayıldı , kaldı • 
Tayfclerdcn ( Naznreno ) yu hastanın 

ıanında bırakaı·ak ı;li\erteye çıktılar. 
.\k~ama dn~rıı ~ ':ızttrcno, kaptan 

(fcrr:ıntc) ve :u kıs.' haberi getirdi ; 
ü1'.1ü. 

l\~ptııı mü\esvis bir adamdı: (Olur 

da Ut.den lıesap sorımya kalkarbr) 
diye dü~ündu . Gemicileri çaıtırarak 
bir de onlann fikirlerine danıştı. 

, ·c yapsak dcr~iniz ? 

- <."u\'~la ko) up dcniıc atalım . 
Fırunada denize düştü deriı, 'es.el:ım. 

- ;\lünasip nıı ~l. 
l\Iı..ina~lp ! .. 

ülq ii hlr ı·uvala koydular; knca 
adsmın bacak lan çın aldan dı?-mya 

sarkıynrd,ı. 

- llir de :ıj!;ır ta~ ha~lıplım! 
\lu~a ip! 

(,,'U\ala , !ır J ir t..ş OO~ladtlar; \C 

Jakınıhn hrr han~ı bir yelkenlinin 
g çmlı.:ı ı ... t.: llHu,et gc:tirdiKtcn SOJH'::l 

ÇU>a ı den ze (ulamlar. 
D n i~ sulan, l ıı beldemi •yen 

h ı \ i ko\ nl! ... çekli. \C hiç bir 
Ş< ılrn~mts ı:ibt Ukaıt kapandı ... 

Nakıli: 

Cclalcttin l'lrcın 

Bartın Iuks ı c •ur.ıc Postası 
El• •tiııklc mücehhez muntazam l<.ı

ınaralar \C ~lı~ertc )Olcularına mahsu~ 

mohfuz mahalleri ha\i 

Aydın \~ıpuru 
8 Ununu fani 

SALI 
f:o il c::ıac J 7 de Sirkı.:1.:i rıhumın<lıın 
ha.ı>tl,t.:til· 'l•:ı·\;P;ıı. Zon~ıldak. B.11'(111. 

\nm ı ı. K 1ıucı.~ilc. ( 'idt·) b.kclclctinc 
iJZ:İ t·l \ c ıl\ dt•t t'dcccktil' . 

Jı'a ' t.1r~il;\t için J·:ıninünii nlıtım 
h:ın ~ nuınro\ a •nueacaat . 

Telefon .'itı8.5 

Ye kenci 
VAPUI~LARI 

l\ara<lcnit. lüks \C ~üı·at pu:itası 

VATAN \"apuru 9 

kanunu suni 

Çarşamba 
!'Unu al-şamı 'irkcd rıhtımından 
haıücık doj\rıı [ Zon1'uldak, ine· 
holu • Samsun , ( )rtlu • 'fırabzon 
!-'iırıncnc \·c }{ize 1 ye ~idcı.:t:ktir • 

Tar;il:\t için Sirkecide ~le<adet 
! lanı iLti:-:a.lin<lc )·clkcnci hanında 

k~lin accntt:sinc ınliracaat. 

Tel. ı;tanbul ı.ı t.5 

Altıncı katibiadil 
dairesinde 

işler emsalsiz bir sürat, azamı itina, takayyüt ve 
ciddiye!ie görülür. 

Müessese alakadariara en yüksek asari hürmet 
göstere:ıi!meKle bahtiyardır. 

Yeni postana ve ~ar.a ı ·n~~ası karşrnıtla Vlora Han 1 kal 
·--- ._ 

-.., 
•• 

Sinema şı 
nıdıöınız k" 

Sphife ;) 

--------
Vltl"Sll. 

de 
sıt <»eılc l\t= <»i{Jİ siziıı 
j t? .ı l-.., 

zeııp,·iıi olııırırıı= ırıı'iırı-
kt'in fleııleh·tir 

Si:::itı dl' ::.e11p;i11 0/11111111::. 

"1.. 1.i11uıli 111e1'<'11f rlcnıı•ktir. 

<, .. oğunıu.~ 
hayatımızda -
ki muvalfakı-

yeılcri kendi slyimi• 
ve kabiliyetimizle beraber 
aynı zamanda ıc;adüflerc 

medyunu~dur. fakat bunlar 
şu giirdüğünüz ıı;cnç kızın 

hayaunda olduıu kadar hiç 
birimizin hayaunda rol oynam;ı
mJş, hiç birimize bu dcrcı.:c 1Ucüf
Uı <lananmaıııışlardır . 

J\latnıazcl Luiz Fazcnda hu ıı;un 
Amerikanın gcnç ~incrna yıldızları içinde 
en çok para kazan.1nLın!an ve istik' ali h.ık-

ktnda en ~·ok Uın.t lıı: ·Jcntnlcrdcn<lir. Genç kı J; ı;; nema-.... .ı .J ti.SAP cilı.:U 

Scnckr oluyor ı;annıaıın. 
Bu muddcı topu ı •pu altı ayı geç mcz. f.aJız Fazend.i altı ay c\ el <me-

l veni fi 1 imler ID3CJ!ılc )Jpl13)1 htıflDUan b:"c ~C\lf• 
rucıken bir "Ur bırden bıre bı.. 

1

1 h:ı):ıt:ı attlrn \C" ~ur:ıtl~ \l.ı. ;:,c'mı c • 
llir oo: ın 'atkJrın ~. ıc'lla<l c ın ... ını 

Buı ük sinema )'ıldllı (1.ılyan(;i, 

:\luci1.e)isimli ıcnı bir !ilim yapmak 

tadır. :\Icıhur Alman rı·ji ·üı·ü (Maks 

Raı"ıhan) hu eocrin sahne ,-azt"lığını 

deruhte etmiştir. 

llJlllllUl>ıııı------~ 

Bugün: 11 

OPER,ADA: 1 
lsTiBDAT ııı 

ALHAMR,ADA: ' 
101 IR:\~lı\N .SİPAllİ i 

MELEKTE: 
~ SİY1\J 1 L 'Cİ 

1
_ 

ASR,IDE: 
• YOLCU 1 

_ MAvlKTE: 11 I! "011!::--J ,.,. "Fll.İ l'ARİSTE 11 
~mıt11z;ııı5;: ııwru nı, mıırutınıı~ 

Operatör 
Ahnıet Burhaneddin 

Cemıı Paşa lıasLı!ı.uıe>i ope;·atorü 
ı\lu .. y~elı<JJc öeyoı;lu !<us •e

farrtlıaııcsi karşısında 148 nıımro
hı Suri;·c Çarşısı apartııııanı S m• 
'"roda reıefon: l~cyııı,.ı llıf'j 

kolay :a ;r , tir 1.a11 ,l,. -ıc, , ... 
Bu r,u un u•tatlar• (" ırli Capı ,ıtr 

Emıl ı ır n~ 'c , Rrnald k<'lm lar 

ve ~aiı lı r 'lılc şölırc • .t1Jer..!;,c 
Jline a ak b:ıs ı. e• 1 en.ince 
fipil'lınl.1< ppırı•br, C'~lct içinde çır 
pı ~u~lardır . 

"u h•ldc L iz Fazenda na· 1 olu
vor da bu merhalc~i bu· !.amlede ayı
yor tliı. eks ""İZ 

i~ıc ba; cııiğlmız ._ d' n lıltfü 

bura.\!a kendini ı:o•ter ı or. 

Luı> J'aında !ıur.d;ııı .... u a.y cı-tl 

blı· gıı nııı ııniıı rmrilc •iaema Hı:• 

knk rindeıı bırinde ç~an l:ıır .aıle 
dostunu z·ı;arcte ~tmı.... ·rkec hin<l!'ı .. 

nın nıenliıenlctıni çı!r,ı:ff~ lıµ- l'cji-
sUrlc kaı·~ıla uu~ttT. "' 

O p;ıınıcrJc çcı rılccek ,·eni bir !ilim 
için komik çehre , lir kaduı anyan 
rejisör derhal Luız i'azcndarun l:ıu iş 

için lıiçilmış k•' 1'111 ı iti uğuna lıükm<t· 
miş 'c hemen oraı.:ıkt'1 eimdi!ik ko)dı 
ile haftada (1000) lira almak üzere 
şirket hizmetine @.irip girmi\'cccgıni 
~ormuştur. 

'l'c;:ıdüf liıtlık; \ apmtş 'c >ahncdcn 
çek lıni~ti .• \rtık gcno, kızın kabi!iıc

tine kalııor demektir. lluğıin <nun 

aıda (10000 ' " par knzardı~mı 
siiylcı~ck l .uiz FuzcnJanııı bunu da 
i~tenı.:n şrl{ild\! (ı.zlacı ile c;ii~tcrdiği 

anlaşıhr 

Rcsnıin1i1. f .. Lit. f:ız• ndanın ~l n 
l'c;cıindc ... bir purç1dır. 

iitanlıul altmc, huk mnhkemc-indc' 
lleıkı zda Yalı ktsumle m ·im 

iken chcı m ikameıg~hı meç~ı:: bulu· 
nan mulga 1 Jarbı)c naarcu K.'lupli· 
ıınden mü;ısfa l la1ir hey taratma: 
l likmcı hamın taraıından alcvhınizdc 

ikame olunan !~ili talep da\'<t•ının 
,Jf k:\mııı~ı ..ı !f-'ll tarihli celsesinde 
tehlıgatı v:ı\ıu~ a rı.A,n1cn icahct etmc
dij';iniz için hukuk u;ulü muhak~me 
lcri kanunu.nun 98ı1nci madde'ı;( mu
cibınc•' hal( · mla gıpp karaıı ,.,;. 
lcrck met ı~lakııamc zirindckı ~a

hitle.,. tal \ l " uı.: u haber verwiş 

olduk - ın<' , bu şiılıadcte karşı lir 
idrazınız '•l11:t JTILtfüeı. kanı ·e i 
zarfınr.."'J J.h:rmı..·\an ıı i takllrde \ ı .. 
kıala11 K bul c ~ dolu arak .,u
hakcıne c dahi k ıul edi..'1ıc) ece, inız 
c-ıri m· lıııkcmc >o kin ns•ni 1929 
t:ıtilrinc ımi;adıi Paz..: r;ur" .şaat l5 c 
t31ık 1\ •nmış .ııdu 1.1n. ~ ve\ ıni \ c 
ukti c kJniı Jı;ı ır bul ·ımaı:uz lı.i· 

..ı llll J\ ur. nı ' r ~· ı ı· 105 iaCİ 
nıaddı k.ı i. n1LL' ın c 11 o ·ıur. 



• 

.. 
SALI Telefon: 

8 
YAZ! İŞLERİ 

is, 1202 
J<anunsant o n llil İDA R E i $ f E Rİ 

1929 
:ı:,_~~ . - •·.• ~ ~ " ' ' ' '1;;:-t., 

• 

Panğalh 

Balada 

İstanbu l vilayeti en1vali nıetruke nıüdüriyeti ilanları 

Mahallesi Sokaği 

Ahi çelebi Abacılar 

İslaııbul caddesi 

tim tiııı Ada 

N. 

22 

24 

5-1 

Nevi 

kı\gir dükkan 

İcarı sabıkı 
Lira 

furun ı o şehri 

birahane talılında 7, 50 • 
5-2 bodurum 

Mektebi harbiye karşısında Elvak apartumanının 6 ıncı dairesi 40 • 

icarı muhammesi 

Lira 

ı 5 şehri 

muharrer emlakin 2 ı .. 1 - 92 9 tarihine müsadif Pazartesi günü ihaleleri icra olunmalıı 

vaz edilmiştir, Taliplerin Emvali metruke icar komisyonuna müracaatları. 

mahallesi sokağı N. nevi dairesi icarı sabıkı 

lira 

icarımuhammeni 

lira 

Aynalı çeşme Süruri Mehmet Emin camii 35 apartmaıı 3 
4 
Q 

6 

40 §ehri 
31 • 

45 şehri 

45 ( • 
• 
• 
• 

' 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
•• 

• 
• 

• 
• 
• 
« bodrnın 7 
• tahbnda 2 

dükkan 

35 ' 45 " 
30 ( 
15 ( 

7,50' 

Meşrutiyet bahçe ve mehtab c • ı 65 « 
Balada evsafı muharrer emlak şeraiti mukarreresi veçhile ieara rabt edilmesi için 1-26-929 tarihj~e 

miisadif cumartesi günü saat on beste ihaleleri icra edilmek üzere müzayedeye vaz edilmiştir. Taliblefln 

' -
• 
> 
' 

ilaçlarınızı B:ahçekaSalib pıdaNJ•ti eczanesindeihzar etuı·mı z.ı;ı 

uaReç.eteleriniz taze edviyc ile, ciddi bir dikkak Ye 

istikametle yapılir. Dakik idrar tahlili 165 kuruştur. 

Hall•S Balık yag"' I Btaahzçeekbaııpın·ıdcaı Salılı Mecali eczanesinde 
_ morina Balık yağ1nın kilo -

uk şişeleri 90 kuruştur. ~Iağşuşiyetini ispat ebene bin liı'a nr. 

Üsküdrhlar mu•• J"de Çocuk gidaları. em1.i_k , 
pantalon muşamlıa go • 

ğtislük, şiringa lastiğ~ Cam şirinğa, lastik sonda derece gibi bilcümle eşyayı 

sıhhiye ile !mm, diş macunu. podra, lavanta, kolonya, esans gibi turalct eşya

ları Uncular sokağmda yeni ıtnyat ve levazını tıbbiye mağazasıııdan ucuzça 

edilir. ,. 

' . . ' . . , 

Büyük tyyare piyankosu 
Altıncı keşide (1 1) kilnunusant 1929 Pıt dır. 

B_u _ keşide, ikramlyeleriniıi gerek büyüklüğA ve gerek sayısının çokluğu 

itibariyle 5. ci tertibin en zengiıı ve en ümitle dolu -keşidesldir. . ' . 

En büyük ikrıı.ıniye 300,000 liradır 

Bundan boşka 1 tane 100,<!;0Q 

J tane 50,000 
' 1 tane 30,000 
• 

1 tane 20,000 -
J tane l 5,000 
1 tane · 10,000 

2 tane 7,000 

5 tane 6,000 

-15 tane 2,000 

... " A s p i r i n ~, • 

Operatör 

HALİL SEZAİ 1 

BASUR MEMELE~İ 
Vistiıl , .• sıracaları ameliyatlı aı,11~

liyatsız elektrikle tedavı ,.e bllcÜkıJe 
ameliyat icra eder, öğ-leden sdıii-a 
Divan yolu Acı llamam No. 20 ~ 

100 tane l ,000 
! 

......... 200,000' lir"lık 

komprlıne 

en sade 

halinde istimal elmıılı. 

ve basit b ir usul ; 

1 

dur. 
t 

tam O, & 
" \ miştlr;.; 
?· 

Her komprimerun veznı 

gram olıı.rak ı.esbii' edil-

~ 

gayet kol:ıydır , Bir 

• bardak su İçine atilınca 

hemen erİ.r . Bir tara• 
tında Aaplrln • d lg•r 

t aratind'a .. 'il~" ••· 
lib lnl havi alma~an

tart reddediniz .~ •· -

Galata Sahil sıhhiye merkezinden: 
Merkezimiz anbarincia 1600 kuruş ( Permar.ganat de potas ) ile 500 kuruş 

( boş benzin ) tenekesi müzayede suretiyle satılacağından müzayede günü 
J;!4-l-029 p'rşembe olarak tespit edilmiştir. Taliplerin mezkll1' eşyayı görmek 
'\izere her giın \'e müzayede~·· iştirak etmek üzere mezkilr günde saat 14 te 
Calatada Kara :Wusta[apaşa sokağmda Galata Sahil sıhhiye merkezi masraf ko
ınisypnuııa müracaatları ilan olunur. 

KuleH askeri lisesi müdürli~inden: 
L'semize mensup bikiimlc ümera ve zabitan ile muallimin &eylerin yarınki 

pazarte>i günü saat 14 te mektepte ispatı vücut etmeleri rica olunur. j 

Hüse~in Hüsnü paşa vakfı mütevellisi tarafından ! 
l lü>C) 111 1 lü < niı paşa vakfının icarei vahideli akaratrndan bulwıan Büyük. 

.ı,•rc bdd<'siııdc Paris oteli tahtında 292 numaralı bir bap diikkan ile Ka-

1 
~ınıpusa<la (J:ı?J Hasar. pa~a 1nahd.csind<· Di\'anhanc kar~ısrntla r9 2ı nu
n,ar[lra r ile ınurakk.-ıııı iki lıap dükkUn kiruya Yerileceğindr:n talip olunların 1 
~ : l•atın .birinci cuma günü ak7amına &.adue Yakıf n1ütc,·cllisi Bcyoğlunc.la 1 

~a.fieti p;ı ~a apaLtıtnanu1da l{ü~lfı Pa\iaya , .c ikinci çuınol'll:~i gi'ınü dahi ; 
.iL-nlei kaıi\ - <'s İ icru olunmak üzere 1stanbul ınülhaf... ı-akıl'lur nıii.Uiirİ\'Clİnc 
ınul'a..:a:ıı C ını c lel'i il<ln olunur. ~ - J\1uhterem züra ım ızın nazarı dikkatjqe: 

'foı?ı:ığı :-: i.iı:ır.ck mahsuli.i harman edip kaldınlıııcaya katlar zira.arın her 
,ıı.hasın~ ai t mal;inaların küçlik ve bliyiik çeşit ik köylü rn has un değirmenleri 
('e sütç'ülii j1;e ,·c arazi sularnağa mahsus 111akinalar. Türkiyenin çn zengin dep<ı-
1 farını ılır i va eden Iloler Sarantes Macar zll'aat makinalari ~ irkecindcn en 
ehvcıi~ \•c en müsait şeı·aitle te"min edHmektedir. '1'ürkiyenin hemen her tarafın· 
d a 32' ş ube ve acantemiz rnrdır. Şirketin Türkiye merkez şubesi istanbul 

1
A nkar" caddesinde 18-24 numaralardır. Telgraf adresimiz istanbul Iloferron 
tclcroci l·Hanhul 196·35:-T. 

l\luharriri: Jak Loııdon . 

-98-
1\Hitcı cimi: Celaleddin Ekrem 

MACERA ARAYAN KADIN 
lleyetc ( Şarleı· ) 

·k la\·uzluk ediyor; 
h •ftalarca evel Tü
dor ile arkadaşla
rı nı götürdüğii dar 
yollardan hıç şq
m ndan ilerlıyordu. ' 

Akşam oldu; sık 
llir ormanın içinde 
konakladilar.Burası, 

sıcak memleketlere 
:lııahsus balta gör
·ınemiş bir ormandı. 

•, 

üçüncü gün kervan yamyaml,rın 

•bulunduğu yere ıyıce yaklaşmıştı._ 

:vahşi otlar arasında kaybolan dar yol
da tek sıra yürümiye başladılar. 
, Ormanın içinde yılanbvi yoUırdan 
Jlerliyorludı. 

1 fer tarafından acip bir sürü ncblt
lar fışkırmış nemli ve ıssı7. lıir or~ 

mandı hu . 
Yalnız arasıra, bu nihayetsiz sessiz ... 

lik içinde, yaban güvercinlerinin ve 
kar gibi beyaz memaliki hare papa· 
ğanlarının garip sedaları işitiliyordu. 

ilk hadise o gün vııkua geldi Yam
yamları {kay - kay) edeceğini söyliye· 
rek alay eden (Punga-Punga) lı zenci 
muvakkaten klavuzluğa geçmişti. 

Zencinin arkasından da ( Jan ) la 
· şeldon yürüyordu, 

Birdenbire tuhaf bir vızıltı işitildi; 

ve zenci silılhıru bırakarak yüzü koyun 
kapandı: Zencinin sırtına, dişli bir ok 
saplanmış ve koca gövdeyi sol kürek 
kemijtinin alandan _bir baştan bir başa 
delip geçmişti. 

Diğer zenciler silil.blarını etrafa çe
virerek düşmanı aradılar; fakat civar
daki otlardan hiç biri kımıldamıyordu. 

Sık ormanl ı ğın içinde okun nereden 
gı:ldi;>;i hile be!li olmamıştı. 

• 

Doktor Feyzi Ahıne~ ' 
firengi, belsoğukluğu, cilt, proıF 

tat, zafı tenasül ve kadın hasta,. 
!ıklarım en son usullerleaz bir za<, 
mıında mutedil şeraitle: ted~vi eder.~ 

Adres: Babı ali' cağaloğlu yo.
kuşu köşe başı nuıııro 43. Telefon: · 
İstanbul 3899. 

ADLER 
Vazı makinesi 
Yeni türk harflerini lm'i en mü· 

kemmel ve en dayan ıklı makinedir. 

1 - Adler fabrikası 1898 sene
sinde ilk eve! yazı m;ıkine, 
sini imal etmiş bir müesse
sedir. 

2 - Bu maı•kalı yazı makiııel.e
ı·inden şimdiye kadar:lOOOOO 
adet satılmıştır. 

3 - Adler fabrikası 30.000 amele 
i~tihtaın ctn1ekcedir. 

Tediyatta te;;hilat 

Satış yerleri: İstanbul esnaf 
bankası ve R işar Volf Galata 
Voyvoda hanı 7-10 

Dikiş yurdu 
Atelvcsinde son moda kadtrı. elbise

leri .. Ith\'cn ~eraitle diktirilir. Talebe 
kaydı açıkttr . 

Beşiktaş Akaretler : 62 

Kılanız Şor\c\· biıj;ırdı. 
i_.. Boşuna. bakl1ın1ayuı;; yamyanılar 

oturup ta sizi lıeklemczler. (,'oktan 
uçmu~lardır. 

Zencinin sedası orınan ı n ıssızlığı 

i~indc korkunç bir surette akisler bi
ı·akıyordu; ·Zencilerin pek çoğu titre· 
diler. 

Kılavuz Şarlcy devamctıi: 

~ Çok fena oldu .... - dedi - Kuğu 
klavuzluk yapamadı. Şaşkın davrandı. 
Kuğu budalalık ,·apa. 

Okla vurulan zcncınin kolları alan
da ~almışa. Yanına yaklaştıkları za
man, son bir ihtilaç içinde can \'eri
yordu. 

Seldon eğilere~ ölüyü muayene etti: 
- Tam kalbine isabet etmiş! -dedi

lliç şüphe yok; bir tuzak olacak. 

".fan" ın yüzüne baktı, genç kız 
dehşetinden sap san kcsilmişci. Bürü
yen gözlerile, henüz bir dakika nel 
bayatta olon bu dağ gibi adama ba
kıyordu. 

Hilaliahmer cemiyeti merkezi 
- umumisinden 

Cemiyetimizin Eski şehir cıvanndal.:i anbar binalar1nııı c.Jctrildc tenviri ve 
<l ı;:mirhane ile SLl ınotorunuu talıri.kioe kılfi efel.trik kuv,-rti istihsalt içjn icap 
eden tesi satın icı·a sı talih.ine ihale cdjlecektir. anbar lıinala ~ t cİ\·arındaki su 
ku\·vetinden jstifade etnıek ve elde n1eYcut bLJunan tuı hin rrıakinas ilc diğc.ı 

clctrik le\iızımı kullanılmak ,-e bunlardan mada iktiza cdcıı Je,·azım celp 
. ~ . ~ 

'c tedarik edilmek üzere işbu tcsisaıı derulıtc etmek İ•tivenlerin ınahallinda 
-t~tkikat icra edcre:k ıUevcut ~-alzf'nıe ve saircyi ğörmck ~uretilc yapncakları 
r"sim '\'C pilanlarla teklifnamclcrini 1929 senesi 1.'."tınunu saninin on beşinci 
günü saat on yedi ye k"adar Aııkarirla lJjlli]ialımer merkezi umumisine tenli 

etmelerj ondan sonra vaJ;ı olacak tcklifatın knbul edihniyccği 11.in olunur. 

YEl\'l KCŞAT l<~DiLEN 

Bradford 
Kumaş ticarethanesi: Ba~çe 

Kapa, llacı Bekir karşısında nu

mara 84 ~ngiliz ve f'ranst7. en

ni kumaşlar ile bir kışlık hususi 

moda kostümlükler. Toptan 

Ye peral,.ende satış 

Tüccar ve Banka nıe
ınuru olmak için 

Çar~anba ,-e Cumartesi günleri, saat 

15 ten 17 ye ve 18 ten 20 ye kadar 

iki sıntl a~br, Malumatı ticariye 

ilmi hesap ve usuli defteri: Basita, 

Aluzaafa, Pakradomar. Amerikan usull 
1 \'c banka muaınehln 4 :ıy z:-ırfınd:t ·kanıi~ 

len tl·dris olunur. son iınrihanda mu· 

nl'fak olanlara muhasebeci şehadema

mcsi verilil' \·c iş tedarikinde nıua,·e · 

ıwr edilir. Dersler 9 ldnunsani çar

~a61ha günü haş lıyor·. liundan ınacla 

~·?ni muktcdır muallim tarafından 

ı,,ngllfacc.Fransızca,daktilop;rafi ,·c keman 

4er=-ted verilmckcediı·. Programı mecca4 

t 
tjıın h)m;ık \'e ka)·dolnıak için istanbul 

'"' dA Ç~·şıK~pı tramrn,· ista$yonun a nıe-

rikan fiscsi \ ' C tlcaret derşhancsine 

mtfracaiıt. 
" 

,1'j;ıJdar gibi hafif bir sesle dedi ki: 
1... •· Puııga . Ptınga ., da ilk yazılan 

zenci fşçi hu olmuştu 
Kendilij\'ind<;!>, Marta gemisine _g~]c~ 

relt ~d,Amıştı. ' Onunla' iflihar cdiİ·or
dum1. 

lt'1l;ırnz ~arley genç kızın sözuıııı 
kesti: 
~ Bakın! Şuna bakın!.. -dedi- Dar 

yolun kenanndaki nebatlardan örül
müş! ):eşil ve miiteharrik duvarı c)ilc 
ay11'4rak büyük bir yay gösterdi. Yay 
bir i~sanın geremiyeceği kadar koca
mandı. Yamyamlar bu yayı oraya 

tuzak olarak gizlemişlerdi. 
Kılavuz ru'zağın nasıl kurulduğunu 

gösterdi. Nebat . liflerinden yapılmış 

bir jp, vahşi sarmaşıkların. aı"a~ndan 

hiç görünmeden dı\l· yola kador ini
yordtt: . 

zcı;ci yoldan ğeçcrken ayağile bu 
ipi"' ucuna basar basma7. ok yayından 
fırlamıştı 

llııkic orm~nda - hafif bir fecrin .. 

DOKTOU 

İZZET KAMİL 
Emrazı cildiy.e, Frengi, yeni \-c 

eski belsoğuklıığunu esaslı ıeda\•i 

eder. Bahçe Kapı, Şe:.erci Jlacı Bekir 

karşısındeki apartmanda 2 den 6,5 ğa 
kadar. 

Doktor Kutiel 
Elektrik makincleri)'le helsoğukluğu, 

idrar darlığı, pı:osta~ ademiiktidar, ve 

belgevşekliği seri'an \'e cilt ile firengiyi 

ağrısız tedavi eder. 

Karaköyde Börekç' fırını. sırasında 34. 

..-. MAHMUDiYE OTELi 
,\lektrik Ye tcrl.osla ml. .::ehlıez 

nczafec ,.e tcharctilc ırıüştcrilcrinin 

ma<harı takdiri olan otelimize bu 
d<'i"a müceddcden hanrn mahallile 
tek yataklı odalar inşa edilmiştir. 

Hinaenuleyh aile ik~ımctinc d(· sun 
derece el , · irişlidir. J1:hYcn üı:rcılc 

aboneman kard edilir. Rahatını ye 
istiı·ııh:ıtiııi tırzu eden zc\·att kira
ırıın · [CşrHlcri kendi ınl'fcatları ikri
zasındandır. 

Adres 
Sııltnn :ııalımut lcirbcsi:ıdc 

Tek/'oıı : 3402 

gölgeleri Yttrdı; güneş, sık dalların 

'" yaprakların ara sından geçerek ze
mine nüfuz cdenıivprchı; kafile ' koyu 
yeŞll ı;ir ''kubbenin. altında yarı kaı•an
lıkta kalmıştı. 

'fahirili gemiciler, ıssız orn1anda 
bir dakikada olup biten bu facia kar
şısında teessüı> duymakla beraber neş' . 
elerini bozmiyorlardı. 

Punga • Punga ~e11cilerinc gelınce 

onlar bu ' facia karşısında ufak bir 
heyecan bile c'.~ymadılar. 

Esasen kendileri de ormanlık yer· 
lerı:\e yaşadıkları için bu çeşit tuza~

, !ara ve buna benzer ölümlere dış

kındılar. 
Ka!ilenin içinde · en çok şa,ı"an 

" J an " la " Şeldon,, olmuştu. 
Halbuki zenciler buna bi~ ihtimal .• 

vermiyorlardı. Bu kadai cık cbemiyet
siz v~ bıyağı bit hadise nasıl oluyor
du ' da bu beyazları heyecana getiıi· 
yordu? " Bii}iik beya:: efendi " lere 
düşen, icabın.fa fevkolilde metanet 
göstermek stuetile , yu.mdakilerc ör-

is. 3872 

f ı D)yç~-0. Bank 
l . 

• ~ 

,_ 

~ 

' 

Tarihi tesisi: i 906 

Müessisleri: Dresdııcr bank 
A. Şaflıavzeıışer bank ferayıı, 
Nasiyo:ıal bank for Döyçlan<l. 

Merkezi : Berlin ; şubeleri: 

fiaıııbul'g, İstanbul <Galata ve 
İstanbul•, İ zmir. 
G~ lda kısım telefon: Beyoğ iıı : 

2·'!7' 243, 684. 985 
İstanbul kısım tel efon: İst:m

bul 2842, 2843. 

Deposı: İstarıbul Tütün ~üın
ruğu. Telefoıı: İstanbul 3227. 
· Biltııl'tım banka ıııııamelatı 

1ıususi kasa! ar icar 

• 
Kavalada Veba kalmadı 

Kaval•da · Veba hastalı ğı bulunma
dığı anlaşılmakla mu\•aredatına ·ahiren 
vazedilmiş olan muayenei · tıbbiye 

l<aldirılinıştfr-. 

Midilli, Şıra ve Cezair muvatedatı 
Midilli, Şira adaları ile ıekm\t Ce

zair liıuanları mn\rarcçiattna nı~v;ı::ı; 

muayenei tıbbiye ye Korfo, P~tras, 
]~erut finıanl;ıı:t - ınuvar~datına tTIEV7.ll 
teddir!crdcn nmaycrıei tibbiye : bakı 
kalmak iizerc yalnız itla[ far kald.ırıl- . 
ınıştır. 

istanbul a slıyı;· üçün~ü hukuktan : 
Madam Sultana tarafından isınail 

_ 1 fakkı bey . ale)"lıinc ikame · oİtinan 
tescili ıalılk da,·asmd•n d olay ı inuay
,-en olan g'lindc ilılııerı lcbliKatu rni';
;uen miiddei aleyh gelmemiş oldu
ğutıdaıı hakkında gıyap karan ittihaz 
olunarak muaıncle ccryl1r. etmiş oldu• 
ğundan on gün zarfında cevap ver· 
mesi lüzumuna ve ıahkıkarın muallak 
buhınduğu 17 kı\ııunsani 929 tarihine 
mlisadit Perşembe glin ii saat on üç 
buçukta mahkemede ispati \'ÜCllt ey
lemesi aksi takdirde gıyaben ceryaıı 

eden ıııalıkemclec muteber addolu;ıa 

cağı ve bir ~aha mahkemeye !;abui 
edilmeyeceği ilı'tn olun~ t~. 

ocSoıı Saat•irt i(d ntaı·ıf'esi 

6 ıncı sahifede bir satır 

5 ıncı « 
4 üncü « 
3 üncii « 
2 inci 
1 inci 

« 
« 

. " 

Kuruş 

12,5 
25 
40 
(j() 

l \JO 
200 

Telgraf: İstanbul saat 
İlan muhteviyatına dikkat o lun

makla beraber bu hususta 
ınesltliyet kabul edilmez . 

Gazetemizde intişar eden bütün 
yazıların hakkı mahfuzdur. 

Abone şartları 
Vilayetler içiıı ; Senelik 1700, altı 
aylık 900, üç aylık 500 kuru,tur. 
Ecnebi memleketler için : Senehk , 

3000, aftı aylık 1600, i'tç aylık 
<JOO kunışnur. 

Güneş 
Öğle 
[kjndi 

']' I • 
(/ıôt'l/11 

~ 2fı 

t~ 17 
!4 37 

Akşam 

Vab 
hnsak 

!6 .'iO 
18 ~:. 
s :l9 

-M~'ul Müdur SELiM BAGIP 

nek olma), değil mi idi :' 

.Kı~a\Tlf. Şarley tekrar kafilenin ba
- ~lncr geçti.; yola düzüldalcr . 

Artık :adım başında btr önlerine 
tuzak çıkıv.Jr, fakat, n1ahlr ]nlavu;., 
keskin g~z1rri ve yanı!m:~-=ın se.vki 
tabiisile, ·bu tuza!darı derlıal ıne:ı•dr.na 

çıkarı }-Otdu. 
Evet, k üçük kaf;!~yi artık adım ba

şında bin tehlike k"rşılamıya ba0!a-
mıştı . ! 

Zemine ustalıkla gizlenmiş 1'Z:!n 

dikenler zencilerin çıplak ayaklorına 
baayordu. -

Bir sefer de, Kılavuz, azkalsLn, üstü 
örtülü bir çukurun içinde ki keskin 
harbinin üzerine düşüyordu. 

Ara sıra kafile yarım ·Salt kadar 
duraklıyor, \' e bu esnade kılavuz yol
daki tıizak!an ·aramakla meşgul olu
yordu . 

Tuzakları bulunca, bti tük bir dik
katle boşalttıktan so~radır ki k.ıHI~ 
tekr.ır yola de\·.ıın <·i::nt·k iınkjin1ru 
ı..,~f,.h;J;.._...., .. ,:.a 


