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YENİ MÜSABAKAMIZ 
Filim san.'atlk ır 

kim.i }lı_ 
n icçii.li\dııe en. 11:'.Zil 
iyo ®un.uz? 

r4: KORİ:-1 <:!Rlıtı: ı ı il \RRI LITKE 
Sinema meraklısı karilcrimız ıçın yeni hır mü abah 

açtık. Oruz kadın ·c omz erkek re-mi ko~·acağız. 

Hu:.lann içinde kıınl beğendiğinizi bıze bıldirccek>llliz. En 
çok beğenilen kadın ve va erkek ~rti te rcyvermış olan ka

rilerimiz arasında çekilecek kurayı müteakıp bırincilij!;ı 

kazanacak zata şehrimizin büyük sinemalanndan birinin 

(6) aylık aboııcsi, ikinciliği kazanacak zata (J) aylık abone, 

üçüncüden onuncuya kadar (l)er aylık abone verilecektir. 

Her gün ilk sahifamızda bulacaj\1ruıt kuponları biriktirin 

ve nıü,abal:aııııı nihayet bulduğu gün Lir tane inin u tiı

ne ısmıoizi \C adresıııızı yazarak en fazla beğendi•iniz 

saıı~atkU.rın rcs.mi ile. birlikte Lize cttnder rini 

TEVKİFAT ETRAFINDA 

son vaziyet 
nemerkzde 

irtica! n: gayn kanuni hareketlerin. 
den dolayı tevkif edilenlerin tahkika
tı dün olduğu gibi bu sabah ta devam 
etmiştir. Dün, bu mesele münasebetile 
bir kaç şahidin malılmatına müracaat 
edilmiştir. ' 

Ayni zamada maznunların mUtebayin 
ifadelri de tahkikat ~vrakı üzerinde 
tespit edılmi~tir. Bu müna~cbctle 
miıddei umuınl Kenan bey demiştir ld; 

Tahkikata istintak hakımi dcrnm et
mektedir. Bu m°'ele etrafında soylenen 

mühim bir şey wklur.Bu günkü \aziyeı 
dünkünün amıdır. Yeniden ne bir 
kimse tevki edilmi', ne de her han~ 
bit şahıs tahı11 e olunmaınışf\r n hale 
ır• re tahkikatın tekemmül etti h: 
olu a1• ilir. " 

lttiham maddesi 
\ nkara 2 ( IL;\L) - Alınan malu

mau göre tcvkifal m.znıınları ecza 
karunur.un ( l 56) ncı maddr mu ·i· 
bı~ce j··1ht':"l1 rdi1 

..... e' tc '"rllr 

Bursa1a ~ıneR ızcııer 
İstanbul mua:lim mektebi t. ' c•Jıı. 

drıı ' ı kaıfar iıcr .mıall'ı:ılcr he-
r her tu 'abalı he '-- ı \ e Lur 
ha\·~1 isine "'itrnı !c .. di- . 

Mün.dercat 
2 • nci sahil emizde: 

TclgTaf haberleri. Polis haber
leri. Seyit Ali rei>. 

3 • neli sahifemizde: 
Günün tarihi, Kari sütunu, Serseri 
hayat, Saat on üçü hiç çalar 
mı?, 

4 - ncü sahifemizde: 
Bir avuç kül, Karanlıklar içinde. 

5 - nci sahifemizde: 
~incma sütunu, kari sütunu 

mabadi 

6 - nci sahifemizde~ 
i\Taccra aravan kadın 

Son Saat 

SİNEMA MÜSABAKASI 

00@]~@100@] 
isim ve ndıres: 

Bir.bir~ i~inde v • acı hnbcr: 

Tıı) e:'ilen1'lt1cl( ı hesap isteriz~ 
_ Jaarif l't'lith ,'\ecalimtf 'U,·ı ölıim haberine karı -

şwı başka bir ııcı lıaber ııar: JJu haberi okuywıda 
şıı kanaat lıasıl olıı!for ki Xc((ılı ıi:erincle yapılan 
Jpaııdisil wııcliyalına takaddıım etmesi lıi:uıı gelen 
leşlıis lıım y11h11l yl'l'inde Liıııanıı§lır. 

Diya laraflıuı yene ılım bir meb'lls arkadaş baş
ka lıır nıclı'11s ark11dıı~lll ycçirc/i[Ji ameliyat tehlike -
~im wılııitı: llıı nıcb'11s 9cı·cn hafla aıısı:m ralıal -
sı:lıınıııı~lr zıe kendisini ııııuıyene edeıı ıloklor11n 
« 1'.')ıi bir .1panılisif; Jıemı•n ameliyııl olıııa:sıı gidi -
ciılir 1ıı llıi/;1111i111i 11/1111. tı. Bir arkadaşı ailesi yanmda 
olmadı[Jı ı•esilesilc bir kıınsiz/!ıısyoıı il'rlip ellirmiş, 
bıı J;onsüliasyoııclıı (( lıcmcıı a111eliyal iilzi111ii elemek
tir » ndicesi hasıl o/ııı11şlu; o mcb'us bu .'flİll lıaya
tıııı o ıırkadaşııı basirl'Line. lı:enııisiııe 111' bu konsıil
tasyonıın neticesine borçlwlur. 

Fakat bi= Nec.alinin hayalım kimden alacaklıyı:, 
bunu /ıilııll'liyi::; lslanbu/dan gelen doklorlar ameli -
yalı yolııııcla yapı/mı'! bulıııııslar; ıilıi, .fakat wııeli
liyııllwı euclki le§lıisi nasıl bıı/ııw~lar, /ı11ıııı rapor -
lıırile Üf/rı•ıımeliyi::. l~li/ıba ııı11fıade11el ccıııiyl'ileri11iıı 
afjinı dileri:: 

Necati gibi ıııillcl yençlcrirıııı Nıiııııiıııle Tıirk la
/ııı/ıcli,..ıııııııcn mesıil ıııeukidı• is ıııillcle /;ar~ı isteri: 
ki kendisini mwlafaıı elsin />111 la, Xeı atimıı t)/1111111 
ııe kaclıır acı olursa ıılsıııı, Tıırk lcıbİJ1lerirıiıı ıc.~Jııs 
l'C ledcwi isııbdi lalıakk11k l'f ·in. 

Nıfcııti11in hayalı ldml~hiı duıe 11erilıııi~li'! R11 da
kikada tek bir isim /ıilıııiı]<ıl'ııııı: I'<' .fa:lf/ olarak 
Tıirk laba/ıelinin rok k11ılrctlı J;u.falıın ı•ı· elleri o/
ıluı/ııııa içiıııdeıı inanmış bııluııııyoruııı. flu111111lıı 

beraber benim /ıu iıııanıııı Xecaliııi11 ul11mıiııcle11 
lıesııp isfeıııiyc ıııani olma-; rıinf;ii yanlı: doklorlu/;
lur ki b11lliıı meslekler içuııtc ıı·r lıalas111ıı bir Iııı
yatzıı kt•ndisiıız P<'l'iri:. 

l\imseye kasl i.mal etmek ıı/;/ıı !f<'lıue:. lıal/a 
:.ıilwl eclilnıişlir dcıııiye bil« .~i1111/ılif; ı/iliıııi: Par
ıııiyor. Bakm Necati yihi :inde, ıııııkrıt>ıı11 !fiırıiııeıı 
bir miemlwı ıloklorlan1111:111 cliııdı:ıı /;ıırlıı/ıırıık ıi/ıi
ıııuıı geri ılömllme:. ııçıırwııwıa y11vurlwııııas111cla 
amil olan nedir'! 

_Bıınu bi:. değil, evvclci bütıin tababet ıilemi öğren -
melidir. Türk Jokloru ııe kudrelle olursa olsun ha 
doklorıı da lıcr insan gibi ya keşfolıııımamış 
il/ellen. ya bir nwlıiımııı lıemi:; kendisine 
olmaktan ilffi !fe/ıııiş lıalıısı, masııııı ve mıiııe::elı 
bir lıala.w da o/ııbilir. 

Buıııı ııçıkrıı konuşmak islerfJl; memleket iıjamııa 
kurban olan Xccııl111in ıısil ııı• ııjfedici rıılıu da ölıi-
11\ll balııısuuı ela o/sıı /ııı lcslıis ile memle/;efı• sıı11 
bir lıi:ıııcl dıııek liyııkııli11ılı•ılir. il. T. 

'"' ~ • i'~· 

Dun gece millet mektepleri me ... 
rasimle açıldı 

er e W~lr 

Yakında mektep ve 
talebe adedi artacak 

Jıııı t;t'ı.'.t' yirmıncı n1cL.tcpte, HC';ıkaş JJaik fır~a!=-ı J~.,~ttn1..: ıni1.e ve Hırkai 
~l·rıf on dokuzuncu ıuckteptc ~ ıırılJn 1ncrasınHlcn intil,alar 

i\lillct mektepleri bayramı dun 
parlak surette tes'it edilmiş . öj!;leckn 
onra mektepliler 'e izciler tarafından 

Taksimden Bcyazııa kadar ,,;uzcl bir 
kcçit resmi \'apılrnıştır. f)ün :ıkşam 
tam saat I 8 de .şelırimi;~dc \'c mülha
katta aynı ıamanıla 1208 millı-tmcktebi 
parlak merasimle açılnu ·brdır. 

\'ali ;\luhittin il .. \laarif ~\!. 1 Ja1<lar 
''CY ile ~ırasilc ( 111 ı ~' b • san 

taıı 12. Beyazıt .'i,6, L nkapanı 4-0ıncı 

mekteplerde nçıl•n :\!illet mckıeple
.;n:~ küşat mc~:timinde bulunduktan 
s0nra EYüp .36 met ilk mektebe 
~ilmiıtir. Hu ~on mektepte halk ıla~l
mıştı. \'".ılı beyın ziyareti lJzerine tek
rar ıopian'.l'lıı, kenılilcrine yeni lıarf 

inkıla~ır.ın chemmiı·cti kar<ısinda iz•-. ' 
hat verilmiştir. 

\lacla4Iİ 2 nri 8:ıhifC'(ll') 

Darulbedayide yeni bir temsil 

Dün akşaml;i temsilden bir intiba 

Darülbcdayi dün akşam Halit Fahri beyin o: yapma adamlar :ı 
bimli dört p.:rddik b:r cscnni temsil etti. Piyes Kar1 Çapekm 
c>crindL ı 1 LilKn aynen tcr~üme edilmlş, tercümedeki ınuvaf" ' 
cSLriı tı:ınsiliPdı.. de kendini göetrıniştir. Dün akşam hususi 
rafıınızın t spit utiği şu sahne, pics mümessillerini bir arad, 
tcrıııL kıı:,lı r. 
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Ko , koş ta. ktııru ır c u. 

Rahip bir kelime i.t.e ıö:rlemeden 
hayırdan aşagıya dogru koşınıya 
aşladı; Bingöl haiun şa~ırınıştı. 

-.'J.<J-Jlu/ıa rriı·i: Apt ıılla!t Ziya 
Jhı srız h•hlikenin aze -

IUl'liııi küf'i d1>reı·ec:ll" ifü
dPy<• lllUktı•ılirdi. 

<:ı•nc; ralılp, blrbidcril<' 
diivü';i<'n ınuhariplcrc hak
tı, sonra rni.ilt•essiranı• 

ha';iın ı salladı: 

- Fakat ııiı;iıı rıt';ipolla
rın istl'ılilderi haı•ı ver -
nıeılilc•r'! •• 

Uiyı• sorıhı. l:iıjc hiııgöl 
Jıatıın ll'iııi ı·pJ,ı i: 

- Bıt';if10tlaı· lıaç i: lı• -
ıııi -.ırlar! 

Hnlıihin il.inci hir sual 

l - ' 1 1 - \O';i... "o.·, \Urtaı· 

onıı! .• 
Halıip, bir ı,ı•liıııı• s:iy -

lı•ııll'<lı•ıı, l1<1yırdan a':iaüıya 

clof'Jrıı lwsııı Ya ha. ·lndı. . . ~ . 
Hiff<' h!ııoiil lıatıııı ~·':i•rııı 
lialıııı-.lı. :\?,llwılin ı•siıliıı

dı ki İıfızı·I lıiıu:ıı, ;i~uıli 
ill'l'it•yip lıiı• J.,ı~ ôllllll i;s • 
tüııı• ı·ıl mı;;;, iki Pliııi !Ji"ıli-
fırıP h·ı lırıııı., mulı:ıı•ip

lt ı" !dıırt.ı•fı hir lıl') ec ıı 
i ·iıı,f(• .... ı,!j~ ıı·.t~ı .. 

Ui fi' hlıı!J 1 lıalıın hu 
ıııül"ril alfıl .u ııı se <•hi ıi 

sorm.ısııın vakit kalmadan mılı~nııınıııı tı. , iııayet 
aflı.çlıklar arasııulal,i k i'ı -
<;ük nıahc•liıı h;lndı•n ince 
ve tatlı bir kadın sesi 
g•~ldl: 

- !\•• oluyor'! •• Ne var, 
kuzum'! 

Hiraz sonra da bu :S<'sin 
s.ılıihesi kaıunın e.~il}indc 
uüründü. Uahlp arkasına 
dön<•rek güzl<'rinde uıa -
hahhct şulelerile kapının 
<·şl(Jindeki gNıç kadına 
hitaı) etli: 

- Tclı\ş edecek bir ı:tCY 
yok... Bu hatun yolunu 
ı:;ıışıı·mış ta... Sen içeri 
gir, haydi ••• 

Sonra Uil}e blngöl ha -
tuna döndü: 

- Ra~ılollar baç aldık
laı•ı k••rvaıılara "ılaşuıaz

laı·... Sizinkilerden niçin 
hat.ı i lt•ıııiycırlar'! .• 

Ui{'jt• lıiııufıl hatun ken
disini toplaııııya <;llh';iarak 
Ce\ aıı vı•rıli: 

- lhıı· ılı-fiil iki ki;:inirı 
hayalını isliyoı•laı· ••. t.,Xın

J,ü hu iki ·alıaııcı bllıni -
)"<'rı•I, hir ra~polu öldür
ıııiı.tı·r ... 

1 alılhln !Jiizl<•ri aı;ıldı, 
:ıhil a .. ı ı l'ltı: 

- l'nlıaııcı mı dcdiııiı.'! .. 
(;.l'l'' anı lP;:ol<il edı•nlı•r 
s.ıl,ııı lnıralardan geçe -
ı•ı•l,lı•ri -.ö~ lı•nilen Tüı·ldı•r 

olıııasııı! .. 
EvPt .•• '1 iirl< lrnptaııı 

S 0 vil Ali r<'isl<' ıwl.aılas -
laı:ı ... ~lcııılPliPtler·ııı• Üi
divorlar ... 

Halıip <;apsaı·ı kesileli, 
:ıyııı ;.ıamanda nıahı•diıı 

knıı11 ı iiııiindl•n bir c;ıülıl, 
İıjldll<li: 

- Koş!.. 1{05, kurlar 
onu, km·tar!.. 

l\hıhcdin ı•şiı')lıull•ld !l''nc: 
kadın hcyt•canla bafjırı -
yorılıı: 

dil~ aııaıı.ıy.ıı·al. w·ıı., im -
dıııa sordıı. .!ııtli, uuzf'l 
uozll'rlııi t;ı•viı· i, .aklı, 
soııra <'C\'a ıı \ t'l'ıli: 

- O, lıi:t.im, il.hı.izin 
hayal ııı kuı·l. rıııı~tı ... Uiz 
s.ıath•tinıit.i ona lıo ·c;lu -
yuı.! .. 

Uii'jc blnnöl hatun çö -
melmiş olan de\'c•siıı len 
yere inmişti. Gc•nı; ı,adma 
yakla~lı: 

Bc;:;:yi.iz mıılıarilw 
kar.)ı elli kişinin bir fazla 
Yt•ya bir ı•ksili olın: sıııcla 
ne fayda var'! .• - dcdi -
hilsı~yı im s .yh•nıtızdlnı, 
sizin sa, deliııizi, sizin ha-

yatınızı da zt>lıirhmıczdim. 
~imdi onu da üldi.irccck -
lt~ı· ..• 

Hindu kız, emniyet ve 
itimatla ccvaıa vc•rtli: 
-Onun iı;in korkmayını;.ı .• 

Satıiıl, ı'nş[ıotlarm en bü
yüli rahihidlr ..• .\lukaddl's 
Hııdaıun in anlarla l•endi 
arnsmda ycuıirıe mi.inws
silhliı·... llasııollar onun 
111'1' söz.ünü diııl<•ı·ler •• E
i'jcı· bir ~ey ohııaılan evt>I 
ıııulı.ıı·t•lı<:- y••rlnt' yc•ll ·e -
bilir ·e uort'c<'k~iniz St•) il 
\li rı•isi dı• nasıl kuı·hı -
rtlt••ıl,;! •• 

Hljj<' lıiıınül hatun, !J"ıı<: 
kaılınm "llı•rlıw sarılıııı';i, 
1111•.,ı•rrı·t ve ıııiıııwlll' ü -
ııfıyor, (liizh•riııdeıı "cviıu; 
ya5laı·ı ho~aıııyor .u. 

* llı:~potlarııı rahilıi St•yil 
Ali l'l'isiıı J,ı•ııdl,,iıu• hiı: 
bir ıııul.ahl'lt• hPkh•ııwdı•ıı 
yaptııJı i~ iliıJI ııııulnııya -
t•ak lmılar ll'ıniz yürı~ldi 
n• hu iyili!)<• Jwr ı:;ı•p• 
rajjmeu ıııııl.ahı•lc elııwk 
Jiizumuna kani cı•ssur 
hir !Jf'tıt;li. \ıımac·lardaıı, 
<:~ılılarııı, lrnHılıwm fı<;I fııı-

/ " ,, 

"'- A ·c n N? MU!iAffi!R.Jı 
lt~D U r M11M. ,, 
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Hoş geldiniz -decli

Nerin1an hanım mek
tup yazarsa yine geti-. 
rırsınız. 

Nerimanın sadık ve 
uysa) Aşıkı, derin bir 
inşirah içinde matbaa
dan çıkarken Kamran 
bey de, mahut mekale
)'İ mürettiphaneye gön
deriyordu. Dahili ve 
harici i ·asete - uzak
ta , yakından, İmaen ve 

ye sarahaten teınas et- ı 

nıenıek ~artile- gazete 
sütunlarında açılacak 
münakaşalar, o zanıan 
için çok cazip ve karlı 
hadisattan sayılırdı. 
Hangi keJimesinin 
- noktalı ha ve kalın 
gayınla - hangi mi, 
yoksa kangı mı yazıl
nıası doğrudur, dive 
açılan hir ıniinakaş~ , 
tam altı ay sürnıüs ve 
ahikadar gazetelerin 
satı;;.ını hir~ lx·ş n ··,·~e-

<;on Saat 

GENE Sl' YOK ' ~ 0 

n~.-.... ıtr da- Ter~!)S şir
! · a- k ti 

,. ..• 
e1!n 

.. 
R~voglum!.ı ıp<\lı ta.:iri "Y. 

Culi~», İl ı~ ına karar .erilmesi 
İçin bi7.zat mahlıcmcyc müracaat 
cımiştır. « Culis.ıı İn ı 7 bin lira 
horrnna mukabil ancak 3-4 bin 
lira a!acagı olduğu söylenmek
te ılir. 

!f!astan kurtuluyor 
Biniık hir müc<<:c<c ticaıiyc

nin hali acze gcldi~ini ve iflası 
t.ı Jirin,!c arkasından bir çok 
!.:uçuk mıic<:csenindc aynı hale 
Ju<ccc~ni kcsı;ürlc kaydetmiştik. 
Aldığımız yeni haberlere göre, 
mevzuu balıs rnücs-,cscnin 'azı

ydi tıkadar şayanı endişe Jcbril
ılir \ e yakıııda m ıı a m c J;itmı 
t ırzım l'dece~ nıulı;ıl kak l?ibıd.. . 
Hu nıııt se>cnın nıwcf;C'au.ın 

rmtbkJ ktırt;ınlması için icap 
c lc?ı tedbirlere nıu:-acaat edil
miştir. 

Talyanm if:ası muarriatı 
G.ıl:ıtaıla Kur e kçilerık 46 

nıııııar.ılı ,ı, ki.anda ticaretle 
ınc5ğul oLın Madam Talyanın 

bir nıuJdct c\·d ikinci acarct 
. Jıkcmc ince ifli~ın;ı karar vc-

rılıııi.,ti. İfliıs muamelatı ikrlc
rrıcktcdir. A nıkat Sanih bcv 
asaleten sendik tayin olunmuş, 
al.ıcaklılar iflas odasına çaj(rıl
n" ı -r< r 

T ellız işlerinin 
ikmali icin , 

Hazirana !.adar tcffiz muamelatını 
ikmal ve tasfiye etmek üzere yeniden 
ı 1 ihuri komi. yon ile 3 ıeffiz komı
İ:-)·onu teşkil edilnüştir. ·rcifiı kom· 
isyonlarından birine vali muavini~ ikir. 
cisİne meJc:tupcu, üçüncu~üne de ıımc
ru hııkukıye mıiduru riy~tt ~.ıecck
lerdir. 

Zekai bey düyu
nu umumiye de 
i\luskırat iııhbarı nıüduıu umumisi 

Zek~i bcyOuyunu umuıniıe itlaJ'c ınc 
giderek Para sui istimali mcs'clc~i 
hakkında malivc miıfeıtişlı-ri ile r;o
ruşmuştllr. \ lahirt olduğu üı.trc mu
maileyh aynı zamanda Duyunu ıımu
n,, t: kc mı tiridi . 

ıll•n atlırarak ıll'ff'..; 111•fı•sı• 
ı•(•nk "'(•riıw vı•tiı.;t111i ıa -.1 • .. • 1( 

nıaıı ra':iııollar Tiirk siıwr
lf'l'ini lf•mn mı•n i~!Ja 1 ,., -
ıııı•I, iizı•ı•f• idilı•ı-. Halıip, 

kPıı<ll<;ini ra~ııN hırla SP •it 
\li rı•i..,in arasına dar 
aıı ı. 

ltil';ill<)l lar, hıı ıııııl.:aıl41ı>s 
aılaıııı !Jİİriir fJÜrıılt'z ol.: 
lıiicıınıııııu df•rhal kt•sti
lt•r, ha~ta rf'islı•ri oldııijıı 
lıııldf' lıf'psi hiirnlf't ,.,. 
tnı.iınl<' •'üihlilc•r . .\laman 
hir kısmı onun neldifjini 
lJİİl'lllf'nıi~lı·ı·dl, hıihi l•ol'
sanlarm ""'"ini ıııtııııva 
t;a lı';iıyorl:wd ı. • 

tinde çoğaltnu!;itı. Kiım
ran bey , şu manasız 
makalede de aynı kabi
liyeti gördüf,ründen bila 
tereddüt neşrini tasvip 
etmisti. İmza sahibinin 
hüviyeti , Nerimanın 
delaleti onun için ehem
n1iyeti haiz değildi . 
Nerimanla gürüşmek 
mes'e1esi, iki bin nüs
hanın peşin alınışı genç 
gazeteci için derecei 
taliyede düşünülecek 
şeylerdi. 

Hurrem biraz sonra 
beledi dairesinin önünde 
idi. Orada da arabadan 
in nd~s:z[n kanıcıyı ve ı 

J J 7 a • J 
O"ll , r ' • " o. acı-

selı~hini n
a_ etmiyor 
llımku nü hamızda, Terkos su ,ir 

kttinın i~ta.nbul <ihctinin sulannı 
ke,tı~ini yazmı~ttk. Sirkcı.. ~thrin ::ıu

\.Jnu kc~trkcn g.:rek şehremanctin~ 

ge!'ek eıfai1e müdüriyetine haber 
lfermeıni~tir. 

:)chre bu sabah Ja su ısale edilmiş 
dcııldir. Cerek kendi müşıerisi obn 
istınl.ml halkina. ~erek ~:maneıe, su 
'crmediA"inİn sebebini iı.a.h f'tmckten 
kendisinı \'are.ıc addeden şirk1't hak
kında takibat yapılma>! icap etmektedir. 

1 )iin gece itfai) e ınüdüriycti Şt'hrin 
muhtelif yedecinde ıtrlı.os yangın mu> 
Iuklarında su aramış, bulamayınca 

zapc varaL:asr tan7.im elmistir. Bu su
retle ~apdaıı z:ıptl:ııın mi?"tarı 12 dir 
zalıır mrak.1hn bu gün emanete tak"' 
tım rJil cekti 

Dün gtce nııikt' ı 1ek
tcp!e:-·i 111era~,i111Ie 

açıldı 
r 1 nl'i ·ah·fı·d~o ınah.ııJ 

Dün acılan 11.~)8 Millet mekıcbinc 
45Jl0Ukişi kaydolunmuştur. llu milru.r 
buj\im lıiraz <iıha arunışnr. 

llir haftaya kadar millet mektepleri 
adedinin 2,500 ,.e talebesinin 80,000 i 
hulacağı muhakkak addcdilmel.tcdir. 
~Vlilrcc ıncktL·plcrinin küşadını tcsiJ için 
dün gece hir çok mekteplerde müsa
mereler verilmiş, talebe tarafından 
bazı piyesler temsil cdilmi~tir. 

Ba nıevan<la C. H F Bcşikıaş 
nahiye meı kezi dcrsancsi .de bayrak
larla süslenmiş, hazıruna çay ve pasıa 
ikram edılmiştir. 

,\Jcra•imc başlanırken muallim maz
har B. :-:ccati bcyın üfulü lı;ızinınıni 

haht:r \ trmiş.. mtra-rim yarım ~t ta· 
til edilmiştir. Yanm saaı sonra progra
ma tevfikan geç vakte kadar iyi bir 
vakit ~eçirilmiştir. Bu merasimde 
Vali mua,·ini 1l maarH müfectişlerilc 
mahalli fırka rü<Sa<ı hazır bulunmu;
lardır. 

Faıihıe 19uncn mckıepır de 1\lillcı 

mektebi dersaneleri şanıimi mera~in1lc 
açılmış, ha!Jl·fonan sahncdc,küçük mck
ıcplılc"in ıcm,illerifrvkal:tdc, bcğcnilmis. 
Saadcı 1\ptiilkadir hanımın, kemanla 
·aldığı parçalar ıakdir edilmiş ve 'm u 

dur. lale hanımın yeni harflerle 'rurk 
inkıltıhının bu yeni ı.:~erini izah eden 
nııtku alkı,lanmı~tır. 

Bazı müsamereler-tehir edildi 
Maari[ \'ekil: -,:,·caıi Beyin vefan 

h:ıhcri elimtni alan ı~a?:ı mrkltrler de, 

dlin gece tertip edilen mUc;amere \C 

veril+.:c.ck trm .ıllcr trhır ldilmiştir. 

Arap nanıerı ve uditerıer 
Evrak dcfıcrlcrının hazira'1a kocbr 

Arap harfi ri ılc lllllL p rurnl'11ııaca
j!;ında ıcreddılr 'ıa<ıl 0ldu;.unıı yaz 

mı :l1" 1-:\rak dt rerferinır: 1 faıira:ıa 
k.dar o\r:ıp a ilt n •le t ıulaHcceı 
atak d:ır:ı.n:ı tc, ğ ··m·,,~~:. 

Posta tayin;ari 
lk)nj!;lu "<'<ta m :llurJ T"' ıar bev 

istanhu\ Pn t:ı muL~ •• ı·lü~unc, KadikOv 
Pr •ta mı dur J 1 nHt b v Bevojtlu 
P< ~t~ \c tclırrar ıııutı ·r ıg-u. ıun tc\hı· 
di1t B<.)oJ.'tli.1 nıı dür1üp;. "le \·c Bt'\·oğlı, 
Ttlgraf muduru :>ez.ıi l'<V tekaüde 
"'cyk tui·ını ... , r 

tekaüt maaşları 
ne zaman? 

~00 den a J~ •c )'<•khn olan :l 
2~ ı- .ı.:C ttkaüt maaş!a.n 1 ınartta verile· 
c•· tiı· A\·an:' ttrtihaundan \"erilen ma
a'-1arır. havalec:" henC.z j!;t:lmemistir-. 

yı çağırarak sordu : 
- ~1 ümeyyiz bey gel

di mi? 
Yirnıi günden beri 

gaybubet eden Hurre
nıin nagehan vürudu, 
odacıyı son derece se
vindirmişti. Deli katibe 
üç lira kaptırdığı en
dişesile rüyaları tarü 
mar o)up giden Arap
kir çocuğu bu büyük 
alacağının imkanı isti
f asını müjdeliyen şu 
haber üzerine nıerdi
vcnleri paldır küldür 
inerek borçlusunu is
tikbale şitap etti. Ne
ler, ne diller <lökmü-
' , .. ,.,. 

\. l t a 

B i1 \Tiİ k 1) i rıalarcla . 
itfa veı;,aıtı btı-
lı1ndurı1lacak 

Dahiliye nkalctinden ::Ochremanc
tine J!,'l'len hir emirde~ han. apartuın:ın1: 
konak ve saire ,.:ihi muhtelif ailelerin 
ikameı eıtil<lerı hinalarua vcsaıi itfaiye 
bulndurulmaşı la<ım gcldi~i bildiQl
miştir. 

~chremaneıi bu emri erfaiye gurup
ları \a5ıtasile her gurup ınınıakosın
<bki bu kahil mebanl sahiplerine teh· 
liı ~ttirmiştir. 

Bu binaların sahipleri bu ayın (15) 
inci ı;ününe kadar muhakkak binala
rının her kauna kazma, kanca, ip, 
hortum, kova, 'koymak mecburiyetin
dedirler. 

Tlunları bulundurmıyanlar hakkında 
(l 5) kanunsanidcn iıibarcn takibatı 
k:ınuni\•c v pı'arıl.:tır·. 

93 te üç yaşı oda. 
imiş, bugünkü 
yaşını bilmiyor! 

i~t:ıııhul hirinci ecza mahkemesinde 
ana, kız iki kadın yauke,icilikle maz
nuncn muhakeme edilmişlerdir. 

Kucağında kundakla çoçuj'; ıaşıyan 

r;ülizar ve anası Ayşr hanımlar. Sol
tın hamamı civarında makara sarın 

alan Riza efendinin elli liralık bankno
ıunu çarpmakla mainundurlar. 

Ccrçc bu işi yapuklarma şehadet 

eden bulunınamış ama, o civarda bu· 
lunmaları ve saire şüpeyi calip görül
müş ve binaenaleyh. .. 

Mahkeme huzurunda Ayşe hanımın 
yaşını söylemesi ömürdü: 

- ,\loskof mu!webcsinde üç yaşın
da İmişmış ! 

Rei• tıasan Ltirfü bey sordu: 
- Şu halde şımdi kaç yaşında 

bulunuyorsunuz? 
Artık onun orasını siz hesap 

edip çıkarın 1 
- Sen ya<ıni bellesen daha iyi 

olmaz mı idi { 
- ilen belledim ya işce, Moskof 

muharahcsinde ... 
- .\loskoi muharebesini bırakta bir 

yaş sovlc.. yazalım. Ellisinde varınısın? 
- Eh. va11mya! 
- ı\ltmışında 

- O da olur! 
- Yetmışt ne drr~iniz? 

- Siz hilişinız ( Olmaz ) dcmrm! 
- Ya sehenc? 

Bu kadar cıkılınc.ı kadın duraksadı: 

- Bilmem ama... Moskof muhare-
besi ı.lalı o kadar da oldumu? 

kadının yası alımıs olarak ıe<piı 

edildikıcn sonra mts'ele h;kkinda ne 

diFcc~i soruldu. Ana inkar etti, kız 
t~tık etnıc<li ~1ahkt:mt cürmü ~abıt 

olın dıj';:ndan her ıki"1 hakkında da 
1'tratc karu·1 

' rcJ 

Bakka,ıarın içtimaı 
Pakhll - ~cmıHt ıdart ha) 'ri ile 

kı Of'' ... hcı ı hı '"b.ı'ı cemiyet 
hına ında wplanmı ·Ionbr ıçtımada ti

cır c oda~ı ıle C1 mıvct ara!ıınd:ı tuc 
c .r'ık ı c c nafıık } üzu. den hadis o
" . noxı ı n ar ıhlil:lfı ile "ç;lacak 
makanı. fahr ka ı \ c kr,opratif hak 
kınd~ !! ıkıime• mukczııc .(c ıcma 

ttmck uoCTC hı hey CI intihap edil· 
mişt1 "" 

Romen Kralı 
Brüksel 1 [ A. A.J - Kral ve kraliçe 

bir kaç ~ün isviçrcdc bir >c>ahaı icra 
etmek üzere bugıin buradan hareket 
cykycceklcrdir. 

- Boyuna , bosuna 
kurban olduğunı civan 
katibim! ayağına sıcak 
su nıu dökelinı, soğuk 
su mü~? kaç gündür 
«nirdeıı tünedin, gözü
müz yo1Jarda kaldı. 
Hurrem bu iJtif ata bi
kayt süalini tekrar etti: 

- ~lümeyyiz bey gel
di mi? 

- Gelmez olur mu 
beyim? her kes senın 
gibi har vurup hrman 
savurmıyor. (rç gün 
kalen1e gelnıesin de 
bak. Açlıktan sarılığa 
ugrar, çoluk çocuğu 
da etmek c!iye başını 
kırar. 

·-2 1< ·~u 

Gene çoğatmı"' 
ya başladı, bı..l 

işe bir çare 
bulmalı 

Ortakoyıle Kuçuk \yazmada cıturall 
Iliristonuıı oıtlu 8 yaşında \';ıniY' 
\'a ... ilin idaresinde ki 2.371 num:ırıb 
Otomohil çarpmış, Yani ağır snrcttll 
raralanmı~ıır. Mecruh Beyoğlu hastt· 
nesine yaıınlmışır. 

9 Enika ı>minde lrüçük bir kız dun 
akşam kadiköyünde 17,18 numaralı 
otomolıilin altında kalarak yaralanınW 
ur. Sarhoş bulundu~u halde oıomobill 
scvkcdc~ .ahibi Sakip efendi derdest 
edilmişıir. 

§ 22 pşıntla Ü<man ITalil, dün 
Ortakoıde traın,oıa bine kcn mu\a· 
zcncsini J..:ıyb ederek du~ınuş, ~oJ ı..oJLI 
kınlm1ştır • 

Para icin anası-, 
nz öldür ii 

Be iıoıun Mobmuı $cvkcı paşa nahi· 
yesinin Pinarkö) ünde sakin ;)O "\·aş~ 

farında Laz ~atma h.ınım, !O gün evci 
kaıholınuştu. Jandarmalar arıya arıya 
Fatma hanımın cc<eılinl köy civarın· 

da başı vücudunden ayrılmış, feci bit 
halde bulmuşııır. 

Tahkıkaı neticesinde, katillerin Far· 
manın of!,lıi ·Ahmer \'e arkadaşı l lasan 
olduklan ve ciııaycıi kaılıncagızın 

parasına ıamaan yapnklan ve balta ti• · 
fi'li katli irtikap ettikleri anlaşılmış, 

Ahmeı derdest edilmiştir. !lali finırd• 
bulunan l la>an şiddetle araomaktadıi. 

Karısına ve ar-
kadaşına ateş ! 
Çatalcanın ( 1 lisarbeğli) karyesinde 

sakin Osman, kavga neticesinde rcfi· 
kasının üzerine çifıe ile ateş <tıniŞ, 

fakat isabet eıtircmemiştir. 
Bu <ırada orada bulunan refikası

nın biraderinin arkadaşına da ateş er· 
miş ve Caviı ismindekı bu genci 
muhtelif y'flcrindcn yaralandığından 

derd.csı edilmiştir • 

Amma cfir' et! 
Sabıkalılardan Arap Kadri sarhoş 

olduf;u halde dün gece Çengelköyiin· 
de oturan madam Komclyanın evine 
taarruzetmi< ve evin k:ıpı~ıru kırarak 

içeri girmiş, madamı fena halde döji\' 

müşrur 

Medresenin tepesinde 
Dün gece, \'eznecilerde Kuyucu 

:\turat Paşa medresesinin üzerindeki 

kurşunları sökmekte olun sabıkalı Ali 

ve Zekı 'L.rımi meşhut halinde yaka
lanmı<laıdır 

Şarkta faaliyet 
i\lordin l [ 11 . .\1. ~ huı;in vil~ycr 

merkezinde hir un fahııkasının küşat 

re•mi yapılmıştır \ler.<:m pek parlak 
olmu·. muleadJic nuıuk1ar sô~lcnmiş, 

hu ı;ıhi asann ıaaddıidti temenni 
cdilmi•tiı" l\apm seddedcn kurdela 
\~!imiz ı:ıralından kc ilmiş \'c fabrika 
derhal faalivete haşlamı<ıır Unun 
batmanı gumuı para (5.'i) kuruştur. 

İngiliz kralı 
Londra, 1 (A .. \.) Kralın ah\'all 

>ıhhiywndc de,·am eden 48 saaılık 

bir ıevakkufıan <Onra kralın nbbi mü

şavirleri, bu gece, kralın umumi ah,·a· 

!inde hafif bir sal~h olduğunu haber 

verecek bir vazivette buluı muşlardır· 

- nıuhasebeci de gel
di mi? 

- G~ldi beyim geldi. 
Allaha hamdolsun, sen 
de geldin. Gözüme 
toprak dolsun, sözün1-
de hiJaf yok. Yirmi 
günden beri kalemin 
nuru kalmadı, oturdu
ğun iskemleye baktık
ça gözlerim dolu doltt 
veriyordu. 
Delikanlı şöyle bir 

güldü. Geveledigi 36 

şarkının hepside ahlat 
üzerine mürettep ol .. 
duğu söylenen nıahıtt 
hayvan gibi sözü yine 
o nıevzua intikal ettir· 
di: .l\labadi yar 
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ATIRALARI 

___ . nereye eideliın ? 
Bea tabi 11 evimize ,, c&vabım erdim. yani odamıza .. 

Fakat emin ol:ın bunda başka bir mana yoktu. 
/:;o Jfttlıarriı·i: idris Jfııhtr'{ı' 

~c \tık,ck ~c de '\le pek: ·~ . 

adi ta ıın -:tlaıı '>1 a\4n o t:ı dcr<redı· 

cıkanta\.ı ıı..!· . \:LJ\.Jt )CTllC:.K 

"ı di o \·okla.ıı a\·Jet e<lc.-kcn :ıJtca 

adam •kıllı \Orıtlduv;utl!.J arlaıordum. 

ıha) et lımm ı ı Loı •P tumanın 
l,apı<ı ~ ldik . 

1 ... • ' 

"lAHl l \'1 ()LDU Dl)'E 

on üçü 

bu sualine 
basfzrdz ... 

-20- .rat.-ili: .t. Cı•ıııalellin 
Gaıı·tch:r bıı ,ırtL riıı..ı,c!tcıı 1':ı1ı

... rdt.:rl<·n poli-. h~fİ\ f'"·İnıı; 1...~ınini <l~ 
:--ık 1

• ıekrJ.rlıyurJuhır. C.,m!CtL:lcrJen 

CY•'I llJhR' lı<"nı dt: r· k ıılıJ.t. Bu 
ıtılıJrlo lı: la<lıııla 1 aııJri drnil<'n 

me i· r h- 1 

ınanal{a
vuştu 

.. manını r;cçııj!; ı ·n ı kııdar Lalaba· 

lık de~. di • '!adam ccııaplaıı mc\ ',, ıda iki kıt.· 
1 

cı ~c1.:clıı ı~tıtllııJlı·nııın uı.;t11:ı·lı·ri11 -

<leu, ~h.:aı..:ıl aıı\osuuJ:ın 111ı·n1n11n 

'c ) u-un :ıl•.ııı, ra;::ıııı.lk ı.ı·\ liııtlt·n 

:1;;1t l'I fln«la 1 ır.ız ıohkılal \ .ı.pac ... lk 
olur i.Jk lıf'r J..e.. u:ın prk lnranhk 
vı• e .. ranıluı ir nı.;.tl-•,ct ıırzrılı•n bu 

İ~i h<ıllt-ılf'lıılr l!·Z laa<:1.aıınJl'\ '"'1-~I ı "' ilı c'-'lti -'· tlu. 
A. ıL 1da 'c.fot ~ıti. \c.:aıı 1 - • ı;e
\:tnlcrdı.: , :ıldı.: iır., ' falından ~or. a 
t:ı.hat:-ı.t..ı;1ııını~ ' ha t:ıiığı rcJ..ı, i L"<lil> 
hıt!u. Ccçen ~u~ bu ba,ıalıtıo hat 
lıiı· apamli it oldug.. r.nla~ılnıa,ı ıizc 
1 ne dırhal ~ıncliyut \:ıpmak icap cıri, 
l kat he ~ihi nz5><tlc-ı.lc 11ldu9,u 
'">lıile ani hir !'er -.mit lıa~ g<»tcrcli 
'e dün o~lcyc do'ğru hast:ı ı·allmcti 
lıhnıana ka\ ~tu. 

\"cc-.ti lw'I' hc~ur. (.H )O~ınd.ı idi. 
inkılap kcndi;inc er. chcmm'uı \Crdir;i 
hir ~ndc moari! r;ibı çnk rari\ hir \el.:\ 
1 

t işini tcnlir t1llltşti. 1 )ün nhra -:ı 
'ıran ı:~ct omcr, < >1lcr.ttUr l~~al. 
.\l;ı \ luhıar he• Jcr de ameli,·ni t.l>\ ip 
ldı:ınışlcr, fakat ha:'talık ı:ımanınd:ı 
tr-~his tdilnıcdiğinl\tn~ ':ıziyct en(li~e· 
~ı Ttltıclp ı:-oı ılmü~tur Ye bu \ uz<len· 
d;~ ki hasta solıoh ( L!. 10) da hauıa 
tö~unu k:ıpamı~tlr 

lUşaı·unile)hlıt \"cf:ıtının, l ilha.~5..1. 
"11Uct mekteplerinin küş:ıdı günu 
' luu hU\ ük bir tecs·Cr uı dırrnı•· 
lir. ı .mirlilcr 'c butiın muallimler tel 

rla bc\nn• .. s r etmic::1
t rdir 

11 
t ılfu. ın me"•hu, ,un h~:ıra~ına hUr· 

ltıctc~ huı;un ı.: · ililmı • \"ckılct 
tıııurun ha<\ c il hoır t'cri deıuhde 
''lem· ı, . 
l ('enazc men i i hagiı ı \nkarac!..J 

n mcktt-::> t:ılcbc i~·n t -akıle 

, ı t: ıil\ ı nt: le.: \c ı;;ıtma 

~la • ... ı,\ı ·ır 'll.: n ~,ı·:ıdt:h.: c 1 t:ccktiı·. 
p l"cnJU< \<lalar • lı 

~Uı L ıl n edil '" !er ..r 
ı ~bul gun u dt: a ,..,, n 

00) bı· " rcu ııı ın.ip lan 
I.! d4 j .. tir.--. ldcn 1 ~ 1 1- m .. 

'ı:ur. ı ı- ıdur 1 ıııuıcı hakkında 
' 1 I r.a ı .,,urıxaat t.:dılmıst r 
§ /., l ıuı 1 c c~ \C , ~di kadar 

(Jııı;. dıl• nrı '"T,:-laını-~·. 
t 

1 
..kmc1' 'e franc la n~. hı ~ h:ıf 

l ip cdttrıı<t•r 
t ~lın ııın 111i .:ıa;-ı (ttin \e 

lıııı tır. • 

§ l\cı«>tc h'ııı 1c ıır gclcrd; 1\ ..l'U 

\.~şmc >nunı ana l · n \ l! an \a 
~~rıı, m k L -ılır. ,.:ılı " ;akt: dı·. 
'" ~ r ud i):U ır. Jcj!;ı tir ':nesin. 
~ · ma anıc h tmck üzeredir l'ı a 

ek lik!cr r.i r. ,,,de k \metle 
'' ~. belle· . l dır 

, b ıi ııc r t • do>ınca ıcrt p 
er\; ıktıs:ıt ''- •,-.in .... nder'lı.:ı 

t.: 
1 _1 gchrı lir J?u H ... • \C 12r •ir 

ı i \ c cdilmı" f. • 1cirL' ... m çıka 
lil>ısu r, J'el ziaı (800) ık (:.!00) k lo 

lt 
ın(1 dıı· 

ı . ı;, içrcdcn chıımizc r; len hu us' 
-.btılcre gorc \ .ı'ıijlt.:uir.i11 q-rtahihJ 

;t oli. pa,a\ 1 "'ur .. n z'-= k ha\ J..;3.7.1 J h.· 
1 haı· ctmi'iı' . 

Kaçak akı 
. ı·ejiıılıı tıiı'ıiıı iıılıisıt!'ı .f(ılı

~ıli(ıswclıı 11111clı: Uasiııı eji•11-
'li1ıı11 /ıııııcsimlı· <Jİ:li rakı 
lq • 

111/ eılildilıi lıa/ıcr 11/ııııms 
t • -
: ı/ıin /alıarri cclılerl"l; (lfJ(I) 
01olıı/; bıiyıik bir /;11:1111/a(JfJ) 

lrı kanık rakı, ( 'ıllU ) kilo t6 . 
r" 11e sııirc yak11lt1111111.çfır. 

Bazı si eır.a ar 
• 

ema ık isti-
dını e "" er-

' . e f e . i .Ier! . 
P{•ı,t- J~e-ıt ın11:ısıle 
l; "İktaslı hir kariimiz 
~,, ··:::nıtler sine-
hırinda, kar<.r ''e 

111İr hil."ıl ına. fosur, 
l\ıı . ·ıd· . . ı· ıgara ı ·ı ıguu 

ı~lıtıaı isliklar. yapı
~tı gürültül~rin ncza-
'l L J J •• 

' •ıtıcıuuunu ıreçtıO'ı-
ıı 1 • h ~, 

)ıldirerck emanetin 

ı-: a n .1 k~:-", 'cınckl<'ri 1Ç'll1 lo 

kınr·ı ,, Jil Mu~cr ~:i u\l~)t' ııı~bc

ttn ,,u· \.uıya ızalır 

Bunu _.\Iıunanuı Uu1ıd4lnında \ irmi 

dort s:ı ılık \;uuaklığtnı hana oı:trct

rııc;ıi 

I cmiz bL" m:ı. ·ının bll{tDıla ..-c ikı 

ınizdc kar"ı kar!;ı a ) cmcğİmızi yer

ken guzcl ıuıd . 

- • llnk şu tı1liin isine_. dcdL Eğer 

lıugünk" hadısclcr <>lınasa ıdi biz 

şımdi u s.ıaue sen lıula,ık ha,ında 

hen de müşıcrilcı·c }emek t~ımakla 

ıncşguJ 01 .... cncôlJ ... uk. ..,'LmJi i~c miı~ıı·ıi 

bı/. olduı. . 

4. ;uıuşc konu~ ) L•tne~)ınızi )'Cdik. 

l.okuntadaıı <ı~,ıj!;ımıL ?.aman ,okak· 

ların k • ..1:!b:ıhgı dahn zl) adc :ııtmıt;;tr. 

:\hu1d 

- .~imdı ııct.)C ı,>iddinı! dedi. 

Ben Jerhal 

- Ta\:oı C\ımiZL' Klıımıza. dedim. 

ı··ak t em, < lunu.r.;l;:i bu .;.uzu he 

ı 'lg 1 ir -,el' rıı:ın:n: 

'"İ tim. .:ıdcce J' rıti... l: oa ~c :ni~o. 

O ~ d.r. IT,ır. oı ım !>ı ndın daha 

1ll11 e t.. Jıı.rdu 

\laô·ımk• hır odam lı ı ta~. nı·. 

1;t11111ır '<I lı. dah:ı LI<' >U l ,.,. 

c;;okık ( rt1 ,da k 1 c değ-dik \;..!' 

lkıim (odaınl7.C.J ~ cık gın ,\la. 

t ·wn ., IL.r· de ı.. w.ı tır u c-,. 

a<ı muc" ok.~. 1 
C..z 1 kız. 

l ıı l 1\ ' 
t:'' ,, 

l'ıkıt hen daha 
eve' ~ne ere de 

\akiı r; çırc.rn L • sormu l m. \1.
mafi b~ kın u . Hu g-...1\ ~Y>k « rul 

~!um. il \ di ı;id lim. 
'iob ı;d:ınon >t~ d . idim. c ) ;di. 

1 nluıt k '.'lla7. 1 , c di ııcti ııd 

•inı ç !, uıc' bı rı ı:ık ı Cl') C'rdu. 

1.ol.ıı ta' ı "' -:ıck ıyın • z.:.ııdar da 

çu \ol 

Başımı la 

J:iı·dik. 

kvnu~uyor<lu. 

schinılaı orak cı<larnıı:a 

dt·di. Hen ortadaki ma:o;anın ba~ına 

geçıni~. elime •ıl<lı~ıın hir kiv.ıhı ka-

nştıı·ına{!;a haş1an1ı~um. 

Jlir müddet ikimizde •u,mıı<ruk. 

.' 1ylc hır ~üz u~u Hı· \laüldc hak

ıım. \az1rJannı kendi J..aryol:ı~ı i:-:ci 

bmt:tin~ rt'Yirmj.,. ho11 nıınu hüliml.ı.:._ .. ) . . 

\"'ataC;ınııı ha~ı ucunda a:-:ılt hir ı·ı.:.sıne 

(U. t.ı.~) 111 rcsnıinc bakarak daluıı~IL 

/'...a,·aJJı kt1. ;-u :ınt.1c kim bilir ne 

lt·r <li.ı~uni~ort. ,.,l. hiil~a \'e rü·r~lar 

içinde \~ayorduY. 

1 lıç 'esimi ~ıhrmadım. Onu rüra· 

omdan uvandırmak ~ünah olurdtL 

,\rnd:ın hir l.oç dal.ıka dah:ı ~çti. 

:\ latild. ıı·mi ı·ckcr gilıi lıir '"'le 

~,lendi 

- ~ta~'~-

( C•ap \Cl"tDC<L 

ı.., 'C1~Zın. daldı~ bul k;nıle 

"c i ılk <c' J!.'li-ı ( ıı< as l ?.Un etti iline 

'-iç ı. he \OkW. iki k olın:ıkla be r . 
abcr •,a.ni ı)u ışt.: unı sık ]matlı da 

de il. .. ol us lir :ıchımın l. ıi rolün i 

O\'nnmak çık n ı o ııma her J:ıkıka 

o ( lı.ir n ha\ .ılı ir unı ranaL .. ız ctın..: .. 1.: 

1 k•ıcriın r lınad;,~ ka,lanm ~·:1111. 

mı!. lluıu •·ır!,cdcn \kl'd kırdı~ 

potu umir c· ınc.J.,; .ı.stc• g • i ht.mt.:, 

yeıındc-ı fırl:ıdı. Yat.. na ) oklaş.ı. 

J1c l goz ULU 

kıp cdi) ıırclurı. 

I·.~ ni L.t.:ıtu. 

ı.t• ne araca;..1ııı 1 

l)u\arda ıı<ılı ulan ( üstıış) ın res· 

mir. titn·~ c·n parmak :uı iJc ı:ık:ır<lı 

ıc 'ı:ı~ı ucundııki kııınt diııin \'<k

c ine kO\ JL .... 

( l3it nıedi) 
~~~~------------------~~~~ 

~ÜJ]]\\ il~ , R~;;;;~· a 
___ .h r eden bir f acıa me

. genç hakkin- ydana çıktı 

• ~'!n !~~~,~~'~! 1 

BLıntl.'.ln hir kaç /'~nı 1 t:\ e;J /{o. 
ınansJ<la g-Jrip bir ha.di .. e olınuş. bir 
tes..'1dlıf nt.:Ucc~i ~'1?.ila !_.cr:ıhı.:r ( ı .l) 
ı:ıuncdenbt.:r• hir ınahzl'nı: h~ıp..;cdılmiş 

olan 'lir kadınla kı1.:ı z.;.ıhıı.ı meınur 

l:uı tarafından kıırtarılınışl~rdır. 

c:! ısmail 'i:ıfter he ııamndıı bir ~-n· 
c intil:ı c .• ığ'ni \U-,ı~tık . 

Ce'<'"' m1lılm1t 'lu 7.atııı ane" "'.Jc 
, ok iken lıa\a ıı;"zı mu>luğunu oçıp 
, e o bu.:-ctlc uldi..ığundt.:ıı iharbcttir. 
, ·chhnmiz ticarethanelerinden birinin 
\tar ilrn 1Ckili olon loc zatin i;JümJ 
c .... :.h.:ıd:ı tahkik'1t 11.:ra .. 1 için l'r•ın.-;ız 

zabite.ine mürac·ut ed' "'liııu-. \lüntc· 
hiıin lıir:tdc i ··hriınİzd nltıp doktor
lukla ınoşgııldL 

nazarı dil-katini ce]
hetnıel·tf;{lir. 

b:r iskan mesele~ 
l~ftndiın 
(iLçcnl-i nushanızda 

\'ilayct isktııı n1üdüri
eti n i 11 istifsarına 

;nebni I>ahiliYe Yekc.i-
• 

Jeti edil ·sinden gelen 
i!»k[ın nı sailine ait ka
nun nıüna:sdK ti •le ıs-
1..ün ınü<lüri'ı ·rahsin 
hevlc }~nn·ali ınctruke 
nı~<lürü ı\li l~iza hc\'İn, 

• 
ınuh<ıcirlcnn fuzuli 

Btı k:ıdının .~nıi c \·rajcnki , olup 
•·lar. Rustur l mum! harpu·n "'el 
bnJ1:1,1 iılcuip;ı hır f:ılırikaya lıir \iman 
nıuhcndi~inİ almıc;;. ~lühcndi..;. kadını 
isttmi~ , fakat \ a.rm:tınış, ha~1'a hiri~i 

ile e\ IL·nmiş. harp '" ihnl:\l nzi)c 
tinden istifade eden \iman , /,adını 

\ c hır ~-:.ı(;ında ki kızını clı birlikte 

~agiJ addedilij) cdilnıe
yecekleri hakkında be
yanatları ınünderiç.ti. 

·rahsin bey, nıuha
cirlerın islerivle yazi-. . 
feteıı Yakından ah"ıka-

I dar hulunnıaJarı hasc
hile bevanatı kanunen 
balı~ olunan hakl·ı is
k:.in ,.e tefviz noktai 
nazarından do,ğrudur; 
h"ıkiıı; Ali l<iza hey ., 
hevanatını hir tacirin 

J • 

ticarette nıenfaatını 
arar yazivetinc Ye his
sesini :ıln;ak için çalı
şan bir hissedara ben
zeti) or~ fakat İstenile
cek· paran111 verilip 
veril ıııeycccği nıcvzuu 
bahs olnllıyor. 

.lSu da başlcit. 

Bir sui istimal ki 
çok İğrenç ••• 

nıuıı..;1,.·rih o)Jo 'L 'lıv<·1 nt ..,ı·li adinılar-
' Lt ~ rıııckoda"'t OA ~l·ı:t.:rı.:k kt'tH41.li i ... 1iha 

ilı: kah\e altı .... 1111 ı·ııı \l' polı .... lıalirl..;ı 

J...ıhvf·~İııi Liipürıt·tt~rı-1... ı~·crkcn lıiı. -
~uı·ı..:I l.ıtlın polis haliyr .. inın sa~ 

klıl11 Jnt· .... alu".tİlldt• ol.;,ı.ıı .Sc.ı ... ıı·u Piıııan 

t·rı·ıı:ı" i iı·rrı,ı· ~ol...111. . . 
- Ho11juı uıü .... }ü ,:\lj~t.:c •• ~as.ıJ!'11ıız 

louLaJıııı? 

- j,jyjnı· So .... ırn ço\.. İ\İ\İn1, çok 

çok iyi~ iuı. ',ı't1hu dün al;.a1;1LI ya.S,
ıııur uc· ı<lir .\lii~arek snnkı lıanlııkı.uı 

\ıo .. :ı11i,·ordu, IJa,Ji ~imdi y;ızıhanr
~ t' • ~ı:.cJfmtll' lıir~ır; ~ürü. t·liuı. 

'\G.\ten Piıuan ı~o\... 11ıu11 boylu, 
ı;ol.. 7.cıİ[ a11~ııı J..ıı:ıl drnı-..::ck ıiı'n·rr- ı 
dt" sarı .,:,~h, ı i \e ı~tlak nıa\ İ 

~iiılli, ı...;ınkİ n11iılıi~ lıir yl·1n;.u;!a ıııa

ruz koı.ltır:ı~ kırılııııi' ~ıhi igrihıii!'rii 

~llrunlıı '" dı-1 k J.ir adaıudı. !X•teıı 
Piıuan ı.:fı.:utliniu ~lı~ı~·c:ti.ı.Jn en ga
rıp k.:-ıııı ın•'t.l·jk \ ,. uzun \.(.JlJJ. ının İ~te diğerlerine ibret 

olacak bir vaka: 
İkinci kol ordunun 

yağ' nıüteahhitliğini 
vapan İzn1irdeki Hacı 
()sınanzade Eten1, ve 
~enısettin ve şürek:lsı
nin bazı kol ordularla 
askeri nıckteplere ver
nıekte o!<luk!aı·ı sade 
vağ arın lazın1 gelen 
;art arı haiz olnıadığı 
anlasıldıo·ından bu ha-

1 urıuıdalı (ı""Ull \C IHLHll../.8.0l r-11r.ri 
idı. Jıısana ı,~ le ~rhyordu l.i n:ahif 
ııİl<·hJ,•r o ıli, :ı'>;.ı c.:llcr ı agırlt!!"ını 

· .. lomi)~r k kopu-.rec-~ti. 

. .~ 

reket hükumete karşı 
bir sui istinıal telekki 
e<lilnıi~ ye bundansonra 
hu ınücssese tarafın
dan rcsn1i dairelere ı 
vaki olacak tekliflerin 
kabul edilmenıssi da
irden: tebli.~ edilıniştir. 

Bir tavzih 
1 >L. ı 1~ ...:ınc~apı urnm\ " h.lıttnı

::ıra i.l ... a\ Lır g ~ig h:l.Jı~..! n ~- tl"ar 
ı...: l'..,,i~ Jhnasın.,, ·ebcı-.inı k..ı tttn1is 
'c hı hı 'll•t• lıır de muıalaadar ' ah, 
t:uni,~ ~. bu ınut l:ıa ı ~ ·rd.t.:d•·n zat 
tırıun\B) ı:.iıl.:cti mcrı upla.nn<la 11 dl' 
;ı,;ı.ı;, \C hu ıı:~ıolirıı! her ba~g; bir 
n1,1k.ın1a ihm:ıl d:ı ac olunın1\111dıı. 
halbuki ıazımuclln O<•) le bir mana 
çJktı~ını gPr<li!!,:imi1. ciht:rlc hu nok~ 
•ı.\ ı ta' zihl· 1iizuın ı;rır1\\ or•ız 

(..\İne l't.:lp l'dl't'l'h hap ... etıniş \t." kuçi.Jk 
kız hti\ uvüncc ın:t-ının ~·~>zu oııdndl· 
'ıikrini iz.1le cımiş f:ıkut kodın bütün 

1 
hu mU.ddct ..1.:ırfında \hnan:ı tc~liıni 
ne" ... t.:cnıl·mi\'. 

\iman hir ka\· giın cı el lıır-ızlar 
ıurafınd:ın kaılcdilını~. Z:ıbiıa ıalıkika~ 
\aparlcn<lir ki t.:\ i aramı~. 'c bu feci 
hodisc\'e mutt:ıli olmu~ıur. !\adınla 
k1 Zl dll\·ar<Jı merbut .zincirlerle ha~lı 
huluyorlardı. 1-'rkat ııdalan. g:ayt.:t tcıııiı 
'l' ınnnt:ızam 11111~. 

~!. \li~ eıle zaıf ıııuın iııi polıs lıa
ıi,ı· ... a rı hc.ıı·cr .. ı ıur .ı .. İlll' •lahit 
ı ılJulLı.rı z.ıuı !l 1\ ·~ rt nıua ~ ı iuc 
o gl'f'cl.ı !L&dı~f·lcrı J,crwr .. ıJ .ınl.:ıt ı; 

i"tıtL "la11 tH h_lı \..tt. So .ı..ıı Pi
ıuan İrı Aozlenw daha Z1\ aJc 2car:--k 
iJ .. tadınııı ix.ıb;ıtını cankula~ll<' u....ılı•. 

dikt·•u on ı hınıhını lılr "'f· ... lc Jı:ıl 

hı. 

(,azcıclor •mlı 1 ı• L lı.:ı "- c 1 
]ıalı~:ılı\orlar ii "ı. ..... 

\dam d\.:.' li nıc- ıur 

r.u t · J, nıı dilkrioı1"ıı ).U.·11'.'.: 

ı.. .. t.ır .ı.:!1a7 .. 

.\liHı lıu " len l,!ill!: nü L:ıLar
ıar4~ bir t.a rı rafcrcfılrupılL:~Je 
')Ü\ lı...: ştı; Pir ıııuddrt .. ı.:l.utlJ.JI :-.on
ra \Uf',czt.nc ~rdu 

- •• Jıdı 'it.· al,.a,yıın ı..:o h: .., 

bu 111<'~\J• ' ıJ..1 uuf;Jkı l.a -ınatın 
ııerlir? 

C'\' ın•· )Ö ~u, 

P,f'\ ... 1 
-So~Lı1ı "'a;tırr- a~ • .ıl ııı ti.ır l-aıJa ı 

("L:\ilp I' 1114' ı,. Ç 1 ·ş. 

p ı. ılı\ u 'o \ li\ rt t. 1 dır · j 
yet , ,. nıalıa e1 iz 111 hını ıfaJ... t hH-

ni ıli' orı ~ t ' .ıh.ıllj \alı' l r.or- 1 

r-J-::;
0 

o1~t\L"" 1 ıı lııı~L-f!'ll ı tıL:r. 
dalı:ı ıı\ık o ır ılı. .. 

- llal.bıı ::;..,.ten: ıııahaUi .ı. 

na} t' İ :?ün·ı·ı·guı ;..ibı "l(' 1~1111~ • l -
1111,... r ıw•ktc 'urı.:µ-111tlf•t1 .ıt.l. ntı\'HO 

hır kadın ~vrt:._ k.;;;.ıı, 

J >L ıııck ııı;ıoJaııı 

ciııın \'t·fatınn p•·k o 

~ir de;!;il ııı o~tat~ 

\l6r~ cldl'l zı··r

J..a•hır üteC"-

· uıa a ı ıl .ı tuh. Lm 1111 ti: n l ı·nı\.. ı l ı 11 

ıni ,. hıı? 1 <tndri nıt.: J, İnı n:ız ırı 

itibara alirca ıuaJ<11ıı 11ziniıı pt·kte 
111~11ı~1111 olı a ı~.zün1 ı:?"ı"ır-ıc) l't'rğı 

t:l lıii bır Şt:) dı :--:ı :l'~i? 

- \'pk bani lıu t< ""ür,wlük lıaııa 

lıinız tuhaf grliyonlJ_ 
\lna\. ıııı clı· kı:ndi fikriııcfe (lfft;u 

polıc. hn..;."iyt·oııni ,Jalta zı).ı:t•lt': ııe~e. 

Jı·ııtiin)İ \ I" 

·ruhaıı.ı J;\( nı )·n, diye h:ı~ırdı, 

tasarrüfiyeleriyle sa. -
bit tir. 

lJ0:1.an nıuahedesinin 
bah~ettiği i~hu hak 
üzerine iskan ,.c teYfiz 
hakkını haiz ve vcdinde 
nıatlup hilcüınlevesaik 1 

nıeYcut 'c iskan nulüri-ı 
Yetinde nanıına dos\a 
- J 

açılarak ıııuanıeiesi 1 

iknıal cdilnıek üz- , 
re bulunan hir ınuhacı- 1 

ri cnıval i nıet ru ·e n,ü- 1 
düı; -eti fuzuhı <;ai"ril - ) ~., 

addederek ıcra talep 
etıııcsi doğru ınudur?! 

J)osvaları nıe\•anında 

- (J, lcolır ii· ıat. 
Din~ ..,.npınııı .n1i: Lu h.ar~ılı\...lı 

tcıııı:dtl11J111 ııc ... ın:..ı~alı~L .. ıqnı .'arulL 
hıral..ıı 'ı- hır l,.;ı'l ~anı~ l' ~onı-.1 hiz
ınetçi (üstatlırı elın~ lıır l..artJüvızit 

"Un•llL ''- ıuı,ct Larıuı iizc:rjndeJtı . . 
İsn1İ ~li\h: okuıln·, • 

JJı·ııno dü Ka .. terı\ 
)•'onfJ,.L,..J ş.ıt~ı.ı 'atı· ·lo 
lb J, liııı aralıa: lıu rfrndi 

lıt'ııdcn ne İstİ\ or~ 

f'olis lıafı)~İniu lıu !"(14.liııc hlz-
OIC.'İÇl kadın .. 

- l·~f\.uJıın lı(•ıuan loılıu1 t"dihnCl'İ-
... ıni •"fi\ Clr! Lı.\ ,\hını t ·ı ... ur<lJ. 

- 1'.ı·;HL~inr çok ıtı'.,~ııl l:ıulundu
ınu.. ınnhirn ~ır ışlr ı ... 11ğ:tl f"t 1ncl..\<" .. 

ı - - Sii\lı.:Jıın efe11Jin1 anı;ı ken<li
ı;ı pt.:l. tazla ı .... ııtr t·dis«Jr, 

- ... f" ~. ralıuı ~u ... t n? 
- \~.;ı,JJaJı n ••~\Ô) ii ı.. .. Lul et.ıuı~ 

oJ~;:ıııız fln.1 o1ın.ıt'. llf·U ... ı Lu aıl:.ı

ının ·~h.ı nıiiri11.:;ıat\ ı~truJ'l.(' varır. 

&L.a.luıı a ıu UH~:ıo'de İ\-ın gtlııırJi-

bri ııc nııılıın1~ 

Avans tertibin .. 
.den maaş 

aldnlar 
İstanbul n1uhas,asatt 

zatiye idaresi, tekaüt 
Ye evtan1 ınaaşl~rının 
tahsisine kadar esha
hına ,·erilı11ekte olan 
a\·ans tertibinden nıa
aslan katctıuiştir. Es
h;bı aUıka bundan sız
Jannıaktadır.Bu sabah · · 
111 u hassa ·atı zatiye 
nıuhasibinden ke)·
fiyeti sorduk. Bize a -
Y~ins nıaasların Yerile- ' 
bil nıcsi ;çın havale 
gel 11c İne intizar edi1-

i~ini, ha valenan1enin 
bir iki güne kadar 
g.:hncsi ün1it olunduğu 
söv eı ni tir. 

fo::ıt :.!l .ıo <la 

H. U. R. 
1 apma Adaml•r 

4 fH'ftle 
muharrın· 
Kari <iar<·k 

ın~1ı·rı.:imi: 
Halit F.dıri 

FERAH SİNEMADA 
ltu ,, . .:,. 

1 lı•ın :-:ınl'ırıo, hcın ıırnıro 

len enılaki üzerine Yu 
nan hükıln1etinden 
nıatluhu olan paraları 
ne olacaktır?! 

\'az'iveti iktisadivele-• . 
rini te'nıin için ngra-r 
-ıan ınühac1rlcrdeıı 
en1vali n1t:truke idare
'iı bedelatı icare tale
bine tevessül edt>rsc 
lıükıln1etin cenahı ati
fetin iltica ecleı·ek bü
tün n1e\cutl1yetile uğ
ra~·tıi'.,ıı. hald · 1 utu la 
Yenıut ancak nıai. etini - . 
ten1ine nıuvaff al· olan 

Hakkı iskan Ye tef-· 
Ytzı haiz nıuhacırler 
kanunen kendilerine 
hah;;olunan haktan 
istifade edeceklerini 
kat'iyen bildikleri için 
nıeınleketlerinde ( J)i-
1110 ;on ) kanunu ınu
cih:ıice cnıJakİ Z~tbt ile 1 

sahibi asıllarının isti
fad~ hakkını nez'eden 
Yunan hiiln"ınıetinin ·e 
tahaasını takip ett.iğ'i 
gaye üzerinde yürfın
nıüş ye haklarına n1u
kahcletcn birer ey isgal 
et n1i~lerdir. 13ittahi hu 
haklan isk<ln ınüdüri
vetinde nıe,cut dosya-

• J 

nıevcu t ve nı ı::-;ad<la 1 • 
tasfiye talehnanıderiıı
den J)in1osYon kanunu 
ile zabt, va takip edi-

' ıııuhacırlcrın hali ncvc 
nıüncer olur? 

-lar 111eyanında vesaıkı 
Bunun için enıvali 

1
1 ,,labadı ~ı nci s:.ıhif ede 1 
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&r iıudi!r ol. Seni mihenge vurmak istedim. Ayarın 
tam çıktı. Tam ağanın istediği canlardansın. 

--~~/."/-

istediın. ayarın tanı 

çıktı. ·ranı ağanın is -

• 
sıııemasında Yarı.ı akşam 

VERNER KRAUS ve JENY. jUGO 
ICINDE 

BOCAZ BOGAZA ,, t:ır .. ıırdan l:ıı ~urctı C\ kal:ldcdc tem• • edilen ,, 
um riH Gemi,fe~ ?.!"!.<. ~t~~ddi~~~·= d ' ve koza• 

Jıminin ilk ir~ s: ınıi,.,c.,ct "c JIÜ( K GAlA MÜSAf,;ERESİ Jlcr kt-;ir i ları mühim surette hascıra •uğradı, aciz bir halde kafdı 
:11 - .\a!.·ili: lbitliıı /)ıt1'f'ı' ho unı )!;İdecc:.. erke ı ı,ir c.:ch:~ck \1,; rı.:1'rtr urıilmc~c ~a,·an lıir şilhı.: _ 

... crJıı. ·· .. l l'l ~r .. .., dalgn. k .:ını ulm. k 1 l u ' "JL. e \lır." •, .. ı r 1 
:l 

10 büyük kı&ım tekmili birden f J<;in te1 ıar .>r ·, J.dı. li a r.r 11' iı ı c u.~ m c \ )! 1i.. 

" ı -ı 

Bu ci('aJin :sonu ken-
1.li ,inin inhizan1ı, hat
ta heh'ıki olac.a 1 t·. Fa
l ~.t biraz taraf dar 
buf ..,a, bazı tedbirler 
aJ<;a. ağaya ilani har 
hetnıektcn çekinıniye
cd ti. O gune kadar 
::.abur oln1ak, h le hu 
günkü ihtivat ızh;, ı 
tan1ir C\ leınek, a<yava 

tediği canlardan ın. ilk ~~~~~ 
fırsatta kendi ·ine de 
anlada.cağun. O <la 
dostunu, düşınanınt 

s ·ki~_ '· · ,c hu k in 
d hL n ı, u ' clı. 1 J n ~ır ], 

I
~ a :: anda cdi f.' • tun nL ıdc 1;.ı 'I \;· 

' l l 

j ~ 

\ın n ,ar 

' li \ ızı 
.,, r 

in .... 1 1 J ' 

. -
~u konusn1adan serris-. . . 
te ' rnıeınek it zın1dı. 

Hüsmen ağa bir ev 
ıne-;'ele inden do 1 a Y i -'fer<;enkli ogluna 
ınu;,ben.li ve l3ölükha
şıyı ag·a aleyhine tah 
ril· ctn1el·ten geri kal
ınıyordu. l>üldd'ıııında 
oturdukları sarac; kapı 
bir konışu!arı idi, ço
cuklul·dan beri tanışı- ' 
·orlanlı. Bina<'nalevh - . -

&övlenen sözlerin -
~Ju.tafa ge ·ezelik et-. 
n1cz. e - ı;;uyuuna ıın-

k.1n yoktu. L.tıkin 
~{mstafa, ağaya ya
rannıak için gevezelik 
cd x-~e ış tatsızJana

ca~tı. 
Bölükbaşı, artık dil 

birliği ınaddesini u -
nutnnış, ~u nluhaverc 
ve n1üzakerenin ınah
reın ahnasını temin 
etmek I·aygusuna düş
ınü.5tü. ağanın n1esre
hini <lfo;;ündükı;c bu 
k a,_: g u ç ogalıyordu. 
Ağanın filen değil 
ka vlen dahi kendi a -
levhinde bulunulınası-• 
na tahaınınül etn1edi-
~»ini her l·es bilirdi. 
~ 

l 'u~çugun bu yegane 
}- akiıni, bu türedi efen
disi, rüyada nıünasi--b ctsizliğini gönlügi.i 
k<"ıh, asını astıran dev-

• 
letliJerdendi. rüzgar -
(~an sade neın kapn1az 
haber alırdı. o kadar 
Ychhanı, o kadar nuı
,·es ·isti. 
Bölükbaşı, sınsı sinsi 

istirkap ettiği ağanın 
su nıesrebine vakınd:ın . . -
yakıf olduii·u, zaınanı 
da nazik gön. üğü için 
.~ekleri tutuşnnıştu . 
l\1ustafayı sükut etıniye 
iL·na edenıez;;c, yahut 
şu ınulıa vereyi tc' vilc 

ol bulan1azsa, l~er-

stnkli oğlunun gadabı
na n1aruz kalacağında 
şüphe etnıiyordu. Bi -
naenaleyh , deıninki 
saffetini taınir ıçın 
hilekarlığa sapmak is
tedi: 

- Aferin bayraktar 
-dedi- berhudar ol. Se-
ni mihenge vurn1ak 

bil. in. 
.i\lustafa bu ani ve 

biraz da tuhaf ric'ati, 
hi)İk olduğu ~kiklt. 
teltıkki etti. J)udağını 
bükerek: 

- ~akın ha, zaho et 
etn1e - dedi - isınajl 
ağa hcpiınizi bilir, 
ki111scdcn öğüt iste
n1ez. hele sen sözü 
çevir. 

Elcn1 ve hayret, Bö-
1 ükbaşı nın ağzını kilit
lcnıişti. Lftkin defi 
belü için, defi tührnet 
İçin çarnac;ar heşaşet 
g<bteriyor, an 1 aşına 
n1es'clesini bertaraf 
edere!· avdan, at yarı
sından, cırıttan filan • 
bahsediyordu. bütün 
hu sözler arasında mü
nasebet bularak ve va -ınünasehet icat ederek 
Bayral·tar ~lustaf anın 
ediğinden, silahşorlu
ğ·undan den1 vuruyor
du. Hüsn1en ağa sakit, 
saraç ise artık İşiyle 

nıü!)teğil idi; elindeki 
iğne, biraz evel oldu
l"ru «ibi alclan1va işle-
o ö -

n1ivor, n1esin üzerinde . . 
nıuntazan1 dikişler ve 
nakışlar YÜcuda geti
riyonlu. 

l\lustaf a bir nliiddet 
bu zoraki nıuha Yereve 
tahaınİ11ül etti. ı Te ken
di"i ne Bölükbaşı, hir-
1 i k te oturnıaktan 
ıncn1nun o ln1ad1kları 
halde biri gönül kır -
nıan1ak, o biri gönül 
aln1ak daivesilc vckdi-. -
o·erinc güler vüz uüs:.. /:'t ol .. ..., 

terınive u<Yrasıvorlar-., t-. • ol 

dı. ı Tihavet ı lustafa: 
- I lo,.ca kalın. 
f)iyerek ayağa kalk

tı. Bölükbaşı: 
- S elün1etle - dedi 

aksanıa birlesiriz. Bu . . 
gün hiç konusınuş ol
n1adık, değil n1i? 

Y eniçcri ]·lacı Hasa
nın oğlu, biraz ricaya, 
ve hatta ilticaya ben
ziyen bu sözlerine: 

- Kaygulannıa-dedi 
- ha yral·tanu kanında 
irin bulaşığı yok. A -
nanı gaınınaza var -
n1adı. 

~lanıafi, <lüklnindan 
çıktıktan sonra düşü

nüyordu. Bölük başı 
Sü1eyman ağanın söy-

Yarın akşam 

elek sinemasında 
(.\l<Jkı~ ili ı UBR \) n:'l '"ah J.cbı r.~hkınd 

y .,n .., ,i<._fugu tar hı.re 

Siyah • 
ın 

" 1 
ı ·nir. 1 m_m\.. c i 

Jozef in Beher " 
~,·ık olduıtu ıı k• \ e t k ıl re ~az''"'

Ji ...... ağı 

Y't:rhr~nızi t.: '"iL; 

'J'c · t 

sRi Si 

e<li iz. 

,':ın1 ·az 1 1~'- ı..:,lcnc ıı.; ile \ı.;; fe\ ..... ladc hc\ccanlı ~nclcrı:c 

Serseriler ralı 

millr ~< r\.hl. Buı r '-•L'l la '-lo r 
<t ili hid n .; "'" z gt11ı ı 

"'~· l u ıru l <.' l r l 

il \C rır:• ~a \ ... ı;;ını ... ) ıt 'ir \1 -.a ı 
g.:ın ınc lıır ,o. pil at '· 1 ak t ' 11· 

1 

tlu an pıojck )!Ur rı. ~t\ ... ı ıçıııc 
d çın ' " f\ alann ~iddrtli 'ir 

ıa i 
r, . dalğ ı 1 "''"in d -, 

l eçerlen .. a~nk ~ ı<m. cnıilcr ne 
uç t< nil daha ttı>"o.la r~ et LL· 

c in fc alı~ nete ~ glr..:ı ne"'lrıe 

1 
ıırnn old . 

- ort 'tz. ·· " lll rı ı l nu c ı;elıncc. 

hıı ' dan m t<'1udıt ısa' c:.cr r l· 
du ınc. \C ka,. · .. ın mu ım 
h·ı... .. uk,_ bJLr 1' tc c".!l ıı,Jz 

l>ır .,ı < .- k ıl<lı. Bu ı:cmt ıı u rn
dı ı akıııcti ):il nra SU\ h:r111ı. 

~ l lırıhc " r.·uhrılı de •· \\'nru el." ı 
ı; ı ..... ~c 1 .h.a c• ık.~r -sontJ C\ c1cc 
ıl' ı <m.e t,vf -, açıkta karık ! 
' pr hl lnı;ladı. Hir;.z t >nr ... (' ~ tl 
tah.-t.:Ib·llı ın·., n11 ctt ... 1:ıtırı Kur•ır 

. JL •• z m him•ıdc kıh•cnınn mumc-ili ( LUÇYANO 
BERTİNİ) "\n~C.: ! rnulıl\\İÇ n!Lnınlat· •olc.,de ha>•il .eh. C\C ı ıı 

ı a t:ttı··i'; rr.:ı1'a\er t: lolaf he\ 1.,;ln ı~ .. hs 'c Şa\.ı,ıı ha\ et num_ ahııın 

ı ' ·nlıuu ;fa[ cm. l k-11en ho\ı>i 

'a alı o1Jn bu ndarn1ar ser bir mu · 
\t: cd 'ıf>'ıı,,c,~ m htaç ıdileı. oı 1n 

ı,ın hep ı de ~ l'hrh ~· alındılar 

1 
l~.l ciddc r tııktir :-il'7.a , ·r cc ...... rc~ \C K ... hr .. ,anhk tim ... 1dir. Bu !ıuk~m~ 

1 :-ıt 1 
\· e ·ısal~:ı fili..,..i gc rct..:C~ "·kar g ırccck \C orm \\;.nlereuı.: r:-. 1Jtla· 

11 ;, ru rnzn ~ ,,ccek r k 

,~- ( (iHET\ (İ \HUO) n• ( co" JÜJIEHT) 
( TOL TO' um ş:ıhc,er• 

ANNA KARENİ~ 

(Gönüllü kahraman) 
na;.drı r 

~eks İngran-ıin eseri 

f \ l l<t l 1ı11 l)<t l ı (. (:\ l e1 .. i 
:-> 

J\LİS l'ERİ İ\7 Aı T 

Gelecek hafta 
PE'fR()\'İÇ 

Operadıı 

i~ı kadın bo uldu 
G i reson c ivannda 

Paya köyüne giden iki 
genç )·adın, dereden 
geçerlerken ayaklan 
kayarak dereye düşüp 
hoguln1uslardır. 

Tababeti akliye 
·ruı ·· tahabcti ' li\ c 'e n hi\·e 

ı·emiıcu nı !ık içtin .ını (ö) I.anu ani 

(i'l' 9) (\ı~al'te ı unu '"at {tl.801 .la 
t C\ l lu st' 1al ... ıı.lfı.k::-... '\ak ıyıKnıa t'ı.: 

4',ı r ı nah ... 1 !ld:ı ıktcuccektir 
il ,., -ne 

T h "P kıl i ,.\l_zh <ı'tl"' 

lediği sözlere nal.aran 
küçük tısanını istenıi -

J 

yenler, den1ek ki, var-
dı. O halde ise bir gün 
l~usçuk için.de boğaz 
boğaza dövüşınck ihti
n1ali belirmiş olu yor
du. Bayraktar i\f ustaf a 

Yağmurnn ıyıligi 
)'ağn1urlar bazı yer

lere pek çok zararlar 
verdi, bazı yerlerde ise 
çiftçinin yiiztinü gül
dürdü. )' ağ-nuırlar se
l:>ebile vüzü <Yülen ver-

.., l""'t •• ~ 

ler arasında Odeıniş 
te vardır. 

Fındık sevki 
Son bir hafta zarfın

da Giresundan ( 113~ı0) 
çuval fındık içi sevk
edil111i tir. 

bu ihti.nali güz onunc 
alarak yüreği_ni şöyle 
bir yokladı. iyi, fena 
her hangi bir vaziyette 
Ter senkli oğlundan 

aynlınayacağını anla
dı. 

[i\fabadi varl 

:ıhnp tc nr kar kel '3•ifc ~e 

<. , 1m ett. 

" Phobe " a·rka~aşmın imdadına 
k uyor 

1 ır 7- c ırJ · 1 lu be" har ... k t ız 

hır halıie k l ::ıış t lan >ı t Sr1r '" i 
nd . 1 c-ıl'n t nuf" 1Tndad11a ko~~..,. 

.. oı·r ""ıtar ' ,\Jınan prnıc t r1crinin 
zı ı~ı \ c b.ü.lr,alar~ ın id<...1.: "':...Şi 

aınnda ıdi. .. l>hoı>r ... ırka<la~ .. ""l c:':~

ın11 1n naz ·ındcn &ı. Joıınak ıç!·1 l'ir 
du ""lan lbn.ı. ı rıcşrettiktcn sı nra 
o ı cdcgc alına~a ınu\·affak oldu. 

Uı.ı ınanl:\ re. o \ ;uı \·ete na.z:1rcn 
cı<lu.cn rnu~kil \ c ır !.l\ ffaki. ·etle it-r1sı 
hni..ibtc ın dıre !;\\; bt- hl:: ek etti. 
i'alat al,,i tali Yedek hnlauı :ı kop

mıısım • cdi; ın ılıalif ruzgilr dı du
m· ,, bu1urun· d.a.A".t!ı. J)iişm:m ha.r:ır

' .ılaı ı d:t ı 1 ı ınuhribin ü~tune dah~ 
Şl:dit hiı 1tcş :ıçtı\.1r \ e Cmıicrc hir 
çok ı abetlc temin ı·ttilt'I'. L'tu .ı.ırrul:ı 

.. l'h<>hc " a•k ı<la nı tckrnr Yem •e 

al mı u. ]·".ık ı \m de da celik ı cc...k 
teli h· lar1 par\'al nln l.optıı. ]·, l;\kn 
tı ... tiınc re c1~ ıl .. ak hir rıc· mı par 

Çd."' ·• 1 h l. c'" ~ n ....ana\ ~ d.u~nu 
kırm·ş \C dudu~ ulak l tmaiJ\ ., 
se..,ile nutcrnadi\ 1 tmc l !\ 1·ıır.: tı. 

T ayyaı·e tıraş 
bicakları 

' 'fürk ta yyarc ccn1i-
veti ile t\lnıanvada 
İ~asatis f ahrikası "ara
sında bir n1uka Yele 
yapılnuştır. 

Bu nuıkavcle n1ı1.ıci
bincc Basa tıs fabrika
sı, « l'ayyarc tıraş bı

çağııı firn1asile tıraş 
hiçakları yaı acak Ye 
bunlar Türkivada sa
tılacaktır. 
ı\ncak 1'avvare ceın--., 

iyeti, her bıçaU-ın zarfı 
üzerine cc ı » kuruşluk 

etiket yapıştıracak ve 
etiketi olınıyan h çak
Jar satılaınıyacaktır. 

Kızıla karsı 
' Kastan1onidcn bildi-

rildil"rine <röre kızıl h ...... 

hastalığı ile n1ücadele 
hararetli bir safhaya 
girn1iştir. Şimdiye ka
dar ( 1000) çocuk aşı
lanınış, bütün n1ektep
lerde aşı tatbiki tekar
rür etnıiştir. 

~ 111 lı 1 11 

n: 
uı '" or ~t " lU •• ·1 

~\n it 
m '' •\ n c ç 

n' c j .; battı wna ... truı l . J 

·1re k ı\m ıı::tt. 

•; Hor! Star " ın terkı ! 
1 hıı\ıe il' b • il .ı n ' 

etti. ,,_ t n ı' 101 i1 ıc tc' 
hiıo li inC: di. < r l \J" 

ri~ - ı 1 c r ' k n: "t;: ~ re ., tı 

J,; i sc' ıı.c cı ınrı \ • "11eğe ıı e >L•i 

olu .. \lı ret eh t ii .. !, .. a ,,. ~:ı ı :ı 

hındilcr lan!< .d r kıl:mlan \ ;< 

ÜL v ·ı 1
•• .llu aza t1a h..in..ic 1 utL<- 1 

diğc \asıtalard ilc· 1 un.:.:·ıldı. r.1 >n , ,·· 

n"' flik1ı::1 C l \C g "dı b l ;l"I 

' ıt o d lan topı _,~ ı... içın r k ı~ 
u• fa dıp gclt.u. l\ '< ' 1'1 < b 

rk ı;- ıı ur Jr-..., tarı bı tur 
~ ık~. ı kc m4 m ti. \ bir d n rı 

tabak J>< • daha ıı rcııık _n c n l 

~4 ort '-'":ır " ı t~egc • nak çııt 

... ç· ıCti lı.i tc,c 1 u tc dali:ı bul 11JJ· 

Ilı n1aksJ' .. 'lltı1'- ıbLı us ne .dcr1.lc 
ı-.rda l ordn>J ona \d ,ıı. ';u\ 1 
1 leh o 'c ,cm ide kalın ş ıl ı . hır 
no r • l hot c "e 1>· hdek ~,ıan 

\crUı • 

" NDrt Star " ın aki~eti ! 
Tckı u· tir b\ isalıeı 1 • '·ır 

" nr S ., artık bir tarıf \ 
· l ·' o.. l''""olıe " n ı ı ' ı 

nr el cı •· lcl)or ı ..ıt:tnı ini tc kı..toıct.. 
laı:.ıın c dı ınc ik ... \,;tti. \"' g ..;c 
kin' ıJa dı. • 

P o1,kt > le Jcn kurt lmnk İÇl1 

ıı.•>1nio;:.~1n edLr e, " ·ort 'r· ıf1 
p.iı\·crtc imle lıir d '·er kalmış oı,;.ğ~ 

gorL ·du, Ph.,he tekrar muhrihe anaf 
tı \C n=--ker· r.u,crt\;ı.Jen gı..i\e ret 
atlaması c'Jlredüdi. 

Bfüii, bu müddet zurrır<la l'I colıc de 
mlltL' Jd!r isnbctlı.:r almış ve irsancJ 
bir h.:ı~lı zny13t Ycrıni~ti. .. 

Fo at suvarısi " c;, re f .a~ı:roıı 
ba•ap .:ı ' 'lıi lı • unna k r crJi. 
Bu ,şi örmek için ıekraı- ,\lnı•" 
hlıt:ıı1ıLırmın şıddıli at• ine ın " ( 
kaldı 'e bır taraftan bu &ıe!l, diğC 
r:ır:ıftal' dumnnhr • orı ur " ı 

lıulına.-ına mani oldo. Bu muhrip ıta· 
ha mar•si 1 fey\er onu rerkederkt~ 

' l•ntacak bir hale ıı:e'mi~··· Binoe ak'' 
hattm< olır.n ı lazımdı. ( Fi]hnkik 
.... t ıt 'stır lınnnı~, "c enkazının~ fcııc· 
r:_, şim:tlı • ~:ırk ınde <len ıin di! iııı'b 
hııi< ndu u rıualır. -en ros i• edilıni: 1 

( ıtınJ• ' ır ) 

• 1 alyanlarc1 göre 

lngilizler riya ' 
1 
kör ,çirkin ayyaş 

'

. ve tohaftırlar! . 
Deyli Ekspres. gazete~• 
her ı - "iletin lngi]izlet' 
hakkında ne düsündÜ' 
günü anlaınak iÇin biı' 
anket açınıştir. 

))eyli Ekspresin J{o' 
nıa ınuhabiri 111absıı.;ıı 
İtaly< nların lngiliılct' 
hakkında ne düsünül{' 
!erini şü şekilde. anl~ı
tıvor: 
l - İncrilizler ı-iy<l ' b • . . 

kc"ırdırlar. Bu fikir Jıl' 
giliz n1illetinden faıltı 

' lnwiliz diplon1atlarıı1ıt 
b ·ı . ınüten:ccı ıtır. 
~ - ın,.,.ilizler ç·irkİ 11' 

. h • ·rı 
dir. Ita!yaıılar, lngı .' 

1 
kadınlc rının çok çirk11 

olduklarına kanidirlct'· 
3 - }~ütün İno-iliılC' o 

rin dişleri çirkindir. 
. · ı· 1 l·t·ııt ·'ı - lı gı ız er a~ ~ · 

an lanıazlar. · 
3 - İngilizler tohvt' 

lı<rı severler. 
6 - İngilizler 

ve kibirlidirler. . .e . . l{t' . 
7 - lngilizler ıç k~' 

mübteladırlar ve 
rarsızdırlar. 
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~· ŞlmlTl}'e nıııır )'eııl ırora otomobillennı alını\ 
•e kullanma"'a Le. ı ı 

, 6 UOL' amış o an \'arını milvon 
milştenlerimiz:e bu on bir ay Earfuıd~ arabaları',,,n 
ne kadar muntuam ve mükemmel ~lediıtini der· 
hatır etıııeğe lıizuııı yoktur. 

ihmal edebilirsini• mon•sı ~ıkarılmaınalı. Diğer her 
lı:ıymotli m:ıkına gibı kendisıne ıyı bakılırsa sİ%Q _ 

daha !ula hi•mot edecek ve daha çok dayanacaktıı:. . ' 

Araoınırın S1lratinı her türlü yollarda tecrübt 
ellini?.. Şehirde, kalabalık yerlerde lrenlerınin 
emniyet •e milkemmeliyetinı, kapma ve kaçışını 
her holde takdir ettinız Dik yoku~lan ne 1..-:ıdar 
suhulc:tk tırmandığını larketlıniı Bıllıassa an"1lı, 
fen• yollarda ne kadar rahat, ne kadar l:oJa,· 
kullanıldığını anladınız •e takdir ettiniz. Mıkin; • 
mızın biti fasıla ve ınzasuı mantuam işlemcsı 
ne derce• ıdarelı olduğunu gösıerm!ftlr. 

Bu hususı., tatl)tlı: Nlılccck en iyi usul her ~00 
kiloınetro mesafe kat'otlikten sonra otomobilini•i 
acentasına götfinnek, ve göstenncktir. Bövlece 
arat.anı?. muntazaın suretle yağlanir, gresl~nir, 
ıayanuıası ve mıınr,uam ışlircbilnıesi için çok chem.1 

uıiyeıli !ahı Jıaddizatinda ufal: olan bır çok nok-, 
talan tcıkık ve mııayen• olunur. 

İşte baylc daimi bir a.vlı duvmaı. .rabanızın 
hep fuılasız, mııntanm vo icİareU' işlemesini 
temin için Ford acentasının emrinize amade 
tuttuR-u teshi!Atıan ııtifade etmeye sızı davet 
eylem 

l'\cenra}'·a oıan ou mancaat mı xuhurn melbul 
.u hangi sıkıntıdan vika)·e eder, ınotöre kat'iyen 

dokunmadan, ve zerre kadar bir endişe duymadan 
bınleree ve binlen:e kilomeıro içın arabanızı her gün 
nıiıtezavit bir ,.e,·kle kullanabilmeyi temin cde
<c>ktır Dünrnnın her bangı tarofıııdakı Ford 
acentasının Ford otomobillerine l~rım olan· hizmeti 
muntaıaman ifa edebilmesı için ieap eden teşki
latı •« alfitı •·ardır. Pek <üz'I bir fiatle size 
vapabileceklerı teııııı ve seri hizmetlerine güvene-

.. bılirsınız. 

liltınnmrın ÇJJ<anoaıııaıısını• ki: Venı Fordıı. 
~.•• çok mükemmel bir otomobildir En bınncı 
lıoa malzemeden •• pek hüvüJc dikkat ve ılına H 
be yapılmı.ştır O L.,_r m'·'·•m 1 al _,,1 ' cpııının gayesı •t>e •r:ıb21mdan ıniimkün oldu-

""""' .... ~ me ım C\ll ffil'tır kı ıtıı kada k 1 r 
~ az bakılmakla mükemmehyetinı 1110• -. r ço ~ne CT a.kat.~n :t:t nı3sr:ıfla v.ami surette 
lalaza ~ecektır Mamııfih bundan arab:ı.ı·ı ~ ıstıfade eııı nııektır l.5ıe bı7. bu gayeye Ford 

11 ec..~vıs.ı, yanı Ford hız.nıetı n:ımını veririz. 

FORD MOTOR COMPANY~: 
iSKENDERiYE - MISIR 

Satıhk emvai 
Jlilaliahmer İstanbul merkezinden: 

Yllıeti mubammcnesi 
zirai lira 

3791 

54t.i 
3450 

53-9 dönüm 
mnmeroso 

Bili Bakırköy zeyıünburnu deniz kenannda iki kıt'a tarla 
218 
345 

43 
16 

l laseki ncvlıahar mahallesi MollagOrani sokağında bir kıt'a arsa 
Demir kapıda eh-an zade mahalle•in~e serdar sokağında bir kıt'a 
arsa: Demir kapı dayc 1 laıun mahallesinde zirde yazılı hane Ae arazi 

2681 31/16/35/37 Arsası binası 43 odolı 
580 37/39/41/43 Konak bina>ı 48 odalı 

24185 80 Kagir beş oda hane 
180 Kagir hane yedi oda 
30 Ahşap bir oda 

240 Ka!(Jr m za 
~llMa kıymeti muhammineleri ve mevkileri muharrv l lilföalımer Cemiverine ait emvali gayri menkulenin füruhtu 

ıı.. l'rur cttiginden 3/1929 perşembe giınü saat 15 de müzoycdc>i ıcra c"t!Ueccr;;nden taliplerin °/0 10 nisbctindc pey 
~!erini hamilen müracnaılan. 

Kundakcılar 
~ornovada ,Jlacılar 
~ôyündeki zeytin f ab
~kasına üç gece evel 
~kişi gelerek fabri- j 
~ yı yakmak istemiş- 1 

\> 1' ve buna karşı fer-
~ llt eden nlakinistin 
()lunu kırarak kaç
~•şlarsa da ertesi gün 
ı~llıirde yakalanmış
liltdır. 

Bir kadın yandı 
~ ~alıkesirde «80» yaş
, '1nda Hatçe hanım 
~ltı. 
d inde bir hasta ka -
~cağız oğlu arzuhalcı 
~i$Jlıan efendi ve gelini 
~ "afından yatağına 
~llulan eski usul bir 
) Ildır yüzünden gece 
~~tak ve yorganı ateş 
t;ı. tak zavallı kadın -
lıı l'ı-ıı yanıp kül ol -
llştur. 

~ llir köpek bulıınmuştııı' 
~~ ve bel renginde, kol yeli bir 
~ buJnmuoıur. Robert kollejde 

~•pıcıya mtiracaat edilebilir.~ 

IS·eyri sef ain 
Trabzon ikınci postası 

(KARAOE. 'iZ) yapuru 3k:lnunsani 
Perşembe akşamı C'.alata nhtımtndan 
hareketle [ 7.onguldak • ine bolu, 
Slnop, S:ımrun. ünye. faısa. Ordu, 
Gircron. Trabzon, Rize, 1 lopa) ya 
gidecek ve avdetıe [Pazar iskelesile 
Rize, Of, Sürmen•, Trabzon, Pulat
hane, görele, Gireson. Ordu. Fatsa, 

amsun , Sinop ve inebolu ] ya 
nj\nvacakar. 

İ zn1ir sürat postası 
(iZMiR) vapuru 4 ldnunsani Cuma 
12 de Galata nhnınından hareketle 
Cumartesi 10 da izmlrc gidı:cck 
ve paıar 13 de Wııirden hareketle 
Pazartesi gelecektir. Vapurda mü
kemmel bir orkestra " cazbant 
mevcuttur . 

( 1500 ) adcı, eğe l 15000 ) adcı 
zımpara ktt;ıdı. (!0000) kilo kazan 
ıutyası. (4500) kılo kar!iça. (1500) 
kilo kalav. kat'i ihalel<ri 16/1/929 
Cumarte&i. 

(7000) metre tente bezi , ( 88 ) 
roda lif halat , ( 42) roda galvanizli 
çelik tel balat. Kati ihalesi 21/J/ 
929 Pa1.anesl • 

(1200) ıııwe bez hortum, (100) 
meıre 1utik homım , ( 12 ) ton 
elvan futübü. Kat'i ihalesi 22/1/ 
929 Salı. 

1 ukarda yazılı olan on bir kalem mal
/.Cme münakasaya konmuştur.Verme!< 
isteyenlerin f&rlnameyi gönnek 
üzere her gün miinakasaya iştirak 
eımek İçin de hizalarında yazılı 
ııünlerde levazım müdürll!ğüııt: 
~e1mtleri. 

Galata köprü b'1f!nda merıtcz 

acentcıi. Beyoi[lu 2362 
Mc;'adet ~ı altında dairei 

mılısuuda &ube acc•tcsi. lstan
bul 2740 

\".ıpur ınu.:ı.hni,.i • '.\L\1 b~y 

MERSİN lüks ekspres postası 
SULH •apuru 

3 l\a, un sani 

Perşembe 
Günii 18 d~ Sirkeci nhıımından 

hareketle [Çanakkale~ İzmir. Güllük, 
llodrum, Rado• , Fethiye , Amal ye , 
Alaiyc ve Mer.in] e azımeı ve avdet 
edecektir. Tafsil;\t için Galata Gümrük 
karşısında Site Franscz hanında J 2 
numaraya müracaat • Tekfon 1041 

LOYD TRİESTİNO 
Limanımıza muvas:ılan beklenen 

vapurlar 
( KALDEA ) vapuru 4 kinunsani 

Cuma [ Battım ] dan 
( DiY A!'IA ) vapuru 6 kanunsan! 

P37.21' [ Odesa, Romanya ve Bulgaris
tan) <bn 

( Vl'SfA ) vapuru 6 Unun san! 
Pazcr (Odesa, Romanya, ve Bulgaris
tan) dan 

Yalımda Limanımı:.<lan hareket 
edecek vapurla.. 

(TEODORA) vapuru 3 kinmımıJ 
Perşembe sut 9 da ( Loyd ek:pres ) 
olarak ( Pire , Brendizi , Venedllı ve 
Triyeste ) ye 

(DALMAÇYA) vapuru 3 K. sanl 
Perşembe saat 11 de [Köstence. Varna 
•e Burgaz) a 

( VEST A ) vapuru l 1 kAnunn san! 
Salt saat 9 da ( izmlr, Mldllli, Sela
nik • Pire , Patraii • Korlu , Brendizi , 
Venedik ve Trieste) ye 

Her nevi ta!si!At için Galaıada mum
hane (Loyd Triestino) Başlıca acanıa
sına. Telefon &yoAlu 21\17 ve yı 
Galata sarayında sabık Selhilı: bon
marşası bınuındald yayıhanelerine tele
fon Beyoğlu 2499 ve yahut Sirkecide 
Mes'adet hanındaki vnzıhanesine mü
racaat edilmesi. Tel~!on İstanbul 235 

Sou Sa t 

metruke müdüriyeti 
hakkı iskan ve tevfizi 
haiz olmayıp ve nam
larına iskan müdüriye
tinde dosya açılmayan 
kesam fuzülu şağil ad
derek bedelatı icare 
tahsiline tevessül etn1e-

E 

-- -~ -· 0 
Yeni ve büyük filimler 

Demir maske 

si ve hakkı sabit olan 
muhacırlere bu husu
sun teşmil edilmemesini . 
rica ederek makamatı 1 ' 

aidesinin nazarı dikka-
' tine arzeylerım efen
' dim. 

• 

Büyük çekmec Dizda
riye nlahallesinden 

hlustafa 
Bir eczacının ihtikari 

Sehzade başında bir 
eczanede aşağıda mık
darlarını yazdığım ila
cı yaptırdım : 

Aspirin 0,50 s. gram 
Atophan 0,20 » » 

16 kaşe 

Bu ilacın azami ser"' 
mayesi 30 kuruştur . 
Halbuki bunun ıçın 

benden 80 kuruş aldı
lar. Zavallı fakir kal
kın b11 kabil ihtikar
dan .ı<urtrlmasiçin Sıh
hi ve Vakaletinin na
za·rı dikkatini celbet
n1enizi rica ederin1. 
Şehzade başında ka-

leuderane mahallesinde 
can1i sokağında 41 nu
marada Enıin Tevfik 

Zayi 
Fatih askerlik şube

sinden almış olduğuın 
vesikai askeriyenıle be
raber nuf us tezkere ve 
sair evrakı hususiyemi 
nıuhtcvi bulunan cüz -
danımı Fatihten Kara
gümrüğe kadar olan 
n1esafedc zayi eyledi -
ğiınden ve yenisini ala 
cağını<lan hükn1ü ol-
111adığını iltın ederim. 
Karagün1rük İzzeta S. 

N S r Z'h . w. e.?m ~ı. nı 

Zayi 
Sülevn1anive asker-- -

lik şubesinden aldığun 
askeri ·vesikan11 kay
bettim; ınezkt'ır şube-

' den yenisini alacağım
dan zayi olan vesika
nin hükmü yoktur. 

Karilerinizden Süley
maniye civarında hoca 
Teberrük mahallesin
de, 19 numarada 315 
doğumlu Şakir oğlu 

Celalettin 
§Şoförlük vesikam la 

askeri vesikamı kay
bettim; bulanın lutf en 
adresime göndermesi
ni rica ederim. 
Şekerci Hacı Bekir 

zade AH Muhittin be
' yin şoförü ( 306) tevel-

lütlü Apik 
Bir nikah 

Eyip (3ö)ıncı mektep 
muallimlerinden, mi
ralay Saıt beyin kızı 

1 

• Duğlas Ferbanks Dorod Spensley ile beraber (Demir ma<ke) altı 
yeni ve büyük bir filim yapmaktadır. Dorod Spensley bilh ;sa bu 
filimden sonra şöhret bulacağı tahmin edilen yeni bir yıldızdır. Ame
rikan gazeteleri bu filime bizim par.ıınızla (500,000) lira sarfodildi
ğini yazıyorlar. 

Zenglbarın garbınde 

..on Şaney ( Zenğ:lbann gar
bir de) isimli bir filim yapmak
tadır. Liyonelı Barrimor, Vame 
Bakster, l\lery Nolan bu eserin 
diger büyük rollerini deruhte et
mişlerdir. Eserin mevzuu ( Şanğ
hay cekenneml ) ne benzemekte 
dir. 

Babaların günahı 

Emil Yanınğs Amerikada Para • 
mont şirketi hesabına (Babaların 

günahı) atlı yeni bir filim yap

malda meşğuldür. Amerikan sinema 

münekkitleri bu filimin mevzu 

itibarile ( Şehvet Jnırbanı ) nı 
andırdığını yazmaktadırlar. 

Onun esir karısı 

'.\lilton Slls ve Doroti Makeyl ( Onun esir kamı ) imılni taşıyan 
bir filimde birlikte oynamaktadırlar. 

Bu eserin çok orijinal bir mevzuu olduğu ve çok güzel temsil 
edildiği yazılmaktadır. 

r B " § ugun: 
OPERADA: 

İSTİBDAT 
- ALHAM~ADA: 

KAHRAMAN SIPA.Hl 
MELEKTE: 

SİYAH 1NCİ 
ASRIDE: 

YOLCU 
MAJİKTE: 
KOHEN ve KEU.I PARISTE 

Zehra hanımla aynı 
mektep muallimleı:in
den ve Darülfünun 
Cografiya şubesi ta
lebesinden Mustafa İb
rahim beyin nikA -
lan bir kaç muallin1 
arkadaşlarının huru
rile Fatih belediye da
iresinde icra edilmiş 
iki meslektaş, arkadaş
ları tarafından tebrik 
olunnnıştur. 

' 
.FRANSIZ Ti'ı.'ATROSUKDA 

Magador opereti 
Bu akşam (l\;o - No Nanette) in 

son temsili. Herkes mu\'affakiyetindcn 
Musikisiden. Gazbandından, Dansöz
lcrinden, 2cngin mizanseninden bir 
lisanı sitayişle bıhs etmektedir. Yann 
akşam mcvsimın ikinci fe>kalAdc 
temsili: (Lcs .ı Jcunnc.> filles), (ııes 

Miranda) nın yeni opcreıi cuma gün
düz ve gecede tekrar edilecektir. 

6iilt takdlrı kıymet komisyonunda 
Girıt takdiri k:met komisyonu reisi 

ıııüsyü Qost) ile Türk delegesi Asım 
bey arasında hundan bir müddet evd 

bir ihtilAf çıkmış, bunun üzerine gerek 

reisin, gerek müsyö Qosı)un tebdilleri 

takarrür etmişti. Türk delegesi Asım 

bey drğıştirilmiş, fakat Fransız mılsyü 

Uost) deşiştirilmemiş, degiıtirileceltinc 

dlİl' de biç bir haber alınamamışnr. 

Gayti mübadiller cemiyeti, bu tak

diri kıymet komisyonu nezdinc giın

derccegi murahha;ın izamı için bu 

meselelerin halline intizar etmektedir. 

Müsyü Oost) un değiştirilip değişri

rilmiyeceği henüz malOrn değiJdU:. 
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PERŞEMBE 

:ı 

Telefon: 
.YAZI i:;;ltRİ 

·11a · tırıunsani on f 9 J ~~.' t .... . . :·~ ... ~.. .... - • 

t eşık .. ş 
tieyb •. iaıi· 

• 

r,enıırıaş 

s; a 1aşa 

~-

22 
7 

18 

5 

,... 

l evı 

dükkan 

nn1 

icar sabıkı 

Lira Kurüş 

ır1 oda dükk:iıı 6 şehri 

hane 7 50 • 
• 

1ı·-.yı.kada N'za 1 

Kantdrcıt.ır 

Değirınen 

Li\•adya 

Mektep 

Kanarya 

Atlama taşı 

Lı::ıo:ıcu 

• 
S ·lnı11 ai;a 

i(uc" r nr 1 • • e•npaşa 
n İst. nboi c1Jdcsi 

4 

• 
l 
H 

Ol 

ma oda Eczahane 

dıık'"n 6 • 
• 4 

!'u .ı~ ,me zıncirlikuyu ıııa ı ş oö y.rıni 12 50 • 

donum tarla 

Sa' lf nıu•l..lıaddııı l lastahane 
0
l -24 ma oda eli altı 35 • 

di'num tarla 
Rasim:ıaşa Aziziye ı 19 hane 30 • 

Bedclı ıııulıanııııcııı 

Lira 

120 seııed 

30 şclıri 

250 

15 

setıe\ i 
şehri 

Balada e\·safı muharrer emlakin pazarlık suretile s - 1 - 929 tarihine ınusadif Salı günü saat ı 5 de 

ıhaleleri rıukarrerdir. Talirılerınin Eınv , metruke icra komisyonuna müracaatları. 

Anbarh la saiıili bahirde kam alışap gazıno ıle lıcy'ct ılıtıyariyenin yedi eına.ıetınde bulunan ma çarda:.: 

ka ",hanen ı enkazları 'l-l-ll29 tarihine ıııus ıdif perşembe günü saat 1 'i dn fürühtü mukarrer oldu!: ın

ınetnıke salt? komisyonuna müracaatıerı. 

(iü111rükler unıunı Alüdirliği Istanbul müba
Yaat konıi::-.,·onundan : 
• ( un. ukkr ihtı\.ıc- ı\.n muhtelif cb"atta 350 adet >ancak kapalı zarf urnlilc 

mu ı l ı.r,n. ,,u r. jhalı:~i 16 kılnun-...ıri t~ıı<J çarş:ınha günü saat 14 tc 
ıcra edilecek . 'lal plerin ıeminon mu,akka eıcrı!c lıil'iiktc teklifnamelerini 

nu ı\' en ~un 'c aatt ., e\"c1 komisvon nya.-.etıne irJ eylemch:ri ye ~ri. tname 

k l 

T( J~KIYE iş HANI< ASI 
Scrn1avesi: tedive ediln1is 1.UlU.OLlO liradır . . . 

1Jn1un1i ~f üdürlük 

İZZET KAMİL 
Emı·azı cildh·e, F CJıc 'c i \ t: 

e·ki bclsoğulduğunu csa•lı ı,d 

eder" Bahçe Kapı, !jckerci ! lacı l\ck 

k r•ı ı:ıdeki apartmanda '.! den 6,:i ~a 
k dar 

İLLET ALFABE 
Harfleri Yl' yazılaı·ı ı•ıı hiivük. . . 
lh•r dl'rste bit· tek hart' üijrelt•ıı 
Hiiyük kü<:ük kadın <'rkı•k lu•ı·l\l's 
için yı•ni hasılmıı, yeufuıe alfabe 
llil-:K.\T Benzerlerinden sakınınız. (Türk ""tırirat Yurdu) 
un\nnınt a.rJ~·ı:ıız . 
.!O kuı·uşr•ır. i\·Hie,.;eselerc büyük tenzilat. 
'-'atı~ y(r; ~11'k \C \ll:trif kütüphaneleri. 

l>crtevniyal vakfı kaiınakaınlığından; 
. fii:li<fr İzzc•t p1ş; rnb;;ıııda \'alde apartumanmm on ikinci dairc~i 'e Ka-

dırgaJa Sehsm ar her urnhallesinde kurbünde arsası ve kahvehane . 
PcrtcHıiıal rnkfuıdan balada muharrer em!Sk aleni müzayedeye vazedıl

mi~ vı: ~·c\ıni ınüz:ıye<lc kdnunu saninin 19 ncu cuınartesi «ünü t~yin kı-
1101111) nldu~1111<lın1 taliplcrın )·evmi mezkt.irde saat on beşe fadar !stanbul 
l'vka" mütlurİ)•·tiıulr iJarei 'd fa Yr ~:ı t:ncümcne mfiracaat cttnrlcrı. 

Büyük tyyare piyankosu 
Altıncı kc,ide (11) kanunusani 1929 dadır. 

lk keşide, ikramiyelerinin gerek büyüklügA ve gerek sayısının çokluğu 

irih.:ı~i~le 5. ci tcıtibin en zengin ve en ümitle dolu keşidesidir. 
ı·:n büyuk ikrnniyc :ıoo.ooo liradır 
Bu dan lı.ıka 1 ta~e 100,000 

I L111 e 50,000 
ı tar. • :ıo,ooo 

J tane 20,000 

J taQe 1.5,000 

1 torc ı 0,000 
1 > '":ın~ 7.000 

, 

5 tane 'ı,,ooo 
1'; tane '..!.{){){) 

'()() uı c 1 .IX){) 

ilaycti l)eftcn.larlığından 
'ı 1 na~ \e lhı nlar l>i\anıolund. atik \lipaja mahalle in Be, Ankara 

şubeleri: 
' 

z·c c ıduc imle ,,;:; ÜJ ' ı..ı ,; (ı~ 69 '.! .. ı alnız icareteyinli mahalln 12 .ıJu 
., " c ~o m ı;; Jr ı t:ırlı J\ \"'atdır) muh::ımmcn bedeli l .'l 17 lira '2.! kuru~ Jr. 

AnJ,nı·n 
i,.ı:ıııtıııt 
Hu rsa 
izııı~ı· 
Smıı-.ıın 

Atlana 
Trabzon 
H: fil "'İı' 
t, irı• on 
Eılı·ı•ıııil 

.\.) alı!, 

Zoııuuld.ıl, 

l\.ıl~ •·ı~i 

'Her in 

.\lii .. ail ıııııııııwlH, J,ıııııh:ll'alnt', Jm ... ılar 

Tabelacı 
Ressam Batist 

Galatada kürekçilerde 
Demir han "226 

Altın yaldızlı tabelalar, nıağaza canı-
ları, büyük her nevi yağlı boya ve yal-

. d•zlı ledıalar vazılır. Levhalarınt7..ı. ve 
siparişatınızı verıneden bir kere ressa ın 
Batistin atelyesini ziyaret ediniz. Fiat]ar 
ehvendi!". 'fa':iradan sipariş kabul eder. ı 
Po.;ta ücreti alııınıaz. 

i\lL. ırrır, 

!J:~ 
'l tu, 'lı: (\ .ıkdd n f:kr.;oın 

MACERA ARAYAN KADIN 
'iıı .a \<la k ı· 

\ ıı.lular. ' .bn / ı .. 
~cl<lon nt1arı ııı;; .. 
tun<lc '!! «m.tc gıdi 
)' rlardı. ::1 

1 len uz 'iiz met 
~.;,.;" 

T k ı hr ılcrlemış· 
imi · çifliğe <lo
nen 01!' kum~ ;.er .. 
CI\ c ı a ıladılar Bun 
far (1'\ak) ın ışçi· 

lerı idı. i· akaı Şel· 
don ışçi başın be)· 
hudc aradt 

1' vak neden başınızda değil? 

dire sordu. 
Zencilııı- hep birden cevap \'CMru} e 

kalkıştılar. Sözleri biribirlne karışıyor; 
hiç lıır şey anlaşılamıyordu . 

:;ieldon emretti 
- 1 lerkes sussun! -dedi· Sen. Baba

tani, buraya gel! Sen anlat! 
BabatAru, arkadaşlannın arasından 

Jı;endiolniıı tercih ve intihap edilişine 

fevkalade mağrur olarak ilerledi: 
- Goguıııi, onun Jıesabını gNdi., 

Jı.. .. l , ... r (, 

şın ı kc~ti, l 3'11 I· 
\c has't bir c ıl1 

anlattı. 

(~eldf\n} ' (Janl 
\ uld , ·• 

1 11 

1 1 ıı. 

1 1 3, l 11 ' t 

1 ar 'ola k ı· 

l.cm Leklımd bır.ız c\ c1 h ; a 
• '. ınar1.11. kJ.ldığı .. re \arn1:~ 1 

\un n .ıkl_ 1 ıı da e l ' 

zcnciı lı 1 ı r <le ı:-ula ratlı ihti) 
ınkrkcn bı !dul . 

1 layvan, ıhtiı a:ın ~ruk ı.cmıgiıı 
ezaiğı için zrnei onc..ık uruncrck ı ir 
kal' metre ilerli\ cbilmı ; r nra kaça 
mıı·acağın anla ınt.1 >raya uzanıp 

kalmışı. 

tkı yencı aldıkl:ırı emir üzerine 
ihth·aıı barakalara nakletu!cr !lir mil 
atede (k\ak,ın baş5tZ ccsedı bulundu. 
Ce.eı.lb ba ı ke ık olduğundan teıhbi 
tir ıki d.ık ka kadAr sürmuştu 

Cesetin cırarındnkı zeıninın kanlar 
içinde kaldıl';tna bakılırsa , maktulün 
kcndt>ını •iddctlc mudafaa ettijti anla 
şılıyordu . 

Daha ılerde firar.lerin izlen ormanın 
içinde kaybolmakta ıdi. 

Ormana dalarken Uanl la (Scldon) 
atlarınıTahitililerden birine teslim ettilar. 

\\ak \'C kan izlerini takıp ederek 

ADLER 
1 • \ nı • halde .. , ı. dul ıın 1 L3,lt) hi»e;i muhammeıı hedtli 800 lirı. 

Vazı makinesi 
). enı t ık h. ller- i ~-d .ıı mu

« mm 1 ı e c.1 daywı h ınukincclır 

• \dl er labrik.ı·ı ı sııs ;ene· 
Eindc lk"C\el \~zı 111akinc· 
t-i.i1i imal ctmi' bir rnıJesse· 
eull'. 

2 - J3u rıaı kJl· 'ı;,:,ı ına~\inLlc 

rındcn ~ıındi' c kad.ı.r30000ıı 
n<let ,._tıt111 .. uı. 

J - ,\dlcr fahrika,ı J0.000 amele 
i>tihtam cım,k cdi . 

Teıfü atta te>hll t 

Satış yerleri: İstanbul esnaf 
bankası ve Rişar Volf Galata 
Voyvoda hanı 7-to 

·Daktilo 
kursları 

Erkek- r\ıııeli - Ha ·at 
• 

'Iuh·.:liı ınakı lede \"t' ch,1.:n 
"C: .litlc lıt ı· p.Li ( aA:ıl n~lıınd.l 

l'rkı.;k \n1c 11 'ıt nıckrc1 lllL ı 
[ ı..fı ' z 

tdhcı ili· lt\t: l'llu eh 
rıı .1 kt1 ·ır <1 ı 1 ıt.ıklı~ adar ' 
l'.ıl.ır. 

• Jı 1Ja kırmı ı kan 1 ' hı 1 ik• 

s..Jlır kın ı -er ıc k ı .. ı l lu ; 'l'im-
' hın 1 <" vn ~ or di 

\nla;ıı .. ~1, fırarilcr ·ı ıh u ~t 

, urken hulrnu~ ... ; , , ı.: 111 r ktı.:ı 

o a c'l h i p:ın,;.J.ır-ını cı ~k ı ' r. 
k, q 'ıalc_ ır. f?. ,t .. rın !..:: Ji 

\' n mal.,11 • lıı l'le den 
lJ i ol r., ı~ ' d 1.ır 1111 ı.. 

ıni b1UrL't.: .. ını · 1: :l: 11 ... ı 

1111 ız daf" u ca k ı ı ız l'r ı H'nıa 

ıı'l ı1. 'nr \e ne dall\ot· \C cı:adı 

kaıpoluıordu. 

" L'tami " " )eidlın ., la beraber izi 
takip etti • Bir muddet sonra iki>i de 
d•miıp geldiler. 

Şdı.lon genç kıza dedi h 
·• .\lauko " nun cesetini bulduk. 

1'' ak ülmcden cvel onu hakl.:ımı.i. 

Ora1a kadar )ara.;ilt: surüklencbilmiş ... 

: lis 1..iiklaml. siz bizimle beraber 
takibe dc\'am etmek niyetindcmi;iniz( 
ihtimal ki daha pek uzaklara Aide- ' 
ceğiz... Yollar berbat .. Şayet rnrul· 
dunuzsa ..• 

- Ilayır, hayır! Bt:n de ~l.:ıL-.. çı 

izler biraz ~onra meyil len:~ or. 't 

.. ' ld1.; '•·"' ~ l~ J ) !lHı h ,)c!:'i muhnrr. rıcn he<l"li ;oo hr1. 
n ı 11 ,r.1c ( 1 de 3. ı h ; si m~h•mmer !;edeli ~00 '.rJ. 

dairesinde 
İşler emsalsiz bir sürat, azami itina, takayyüt ve 

ckldiyetıe görülür. 
Müessese alakadarlara en yüksek asari hürmet 

gösterebilmeKle bahtiyardır. 
Yeni postane ve Sanayi Bankası karşısında Vlcra Han 1 kat 

t kr rl \ere ı; lı'(f t 

1 ~ ç ıpı 1.: , l1 • rılcr !iki derini 
J tırıni 't ıL1anın ortalaıırıc.l:t 
hı ıtıf ~ ih ar n1 .. tan va;ı: geçıni~· 

l\.:l'I '• 

l >ı:-ıızc ıımek çı. Ba1csuna nch· 
n· do,:tıu 1 ı,1 1 dı lırı gnlaşılı)Pr<lu. 

il '' g nç ı (~cklon a ha 
r .uladc <c ım hıı elcbck gostcrdi. 
1\1 k ıd ı.: k .. ıat ı mahluk sc"'.,iz 'c 
a~ h l>a- ı i~i~de )an'anııdar> 

ı ı rdıı. Kanatlarının .. çıklığı en iki 
rar •• kadar \ardı. 

Derken, silah sesleri işitildi. Jan 
!-aydı: 

Avni tüfenk, seki?. defa ateş 

et<!... dedi- Ates eden {Dapelıra) ola 
~ak ... 

i'ilhak"ka iz dönüp dohışıp, 'l'ahıt· 

llyl hap anlanh başında bırakoklan 

)cı:e kadar geliyordu. 1 !ayvanlar bodur 
bır -&aça lıağlı uslu u&lu duruyorlardı. 
(Dapchara) ya gelince sanki hiç bir 
şer )l"cçmemiş gibi, baıtdaş kurmuş, 
piposunu çekiştiriymdu. 

Uaıı) Talıitili gemiciyi bu halde bu. 
hınca kendi kendine ~öyle düşündü: 

• .\ldanmışım! ."ilahı atan o de· 
ğilmış. .. 

Fal« tam hu c:ıada ıı;clenlerin 

l lcr \ı.:rdc 

(Baron Gilbert J 
~aıııııaııyasını aranııız. 

Operatör 
Ahnıet Burhaneddin 

Cerrah Paşa lıastahanesi operatöre 
ı\\uayenehanc: Beyoğlu Rus se

faretlıaıı~i karşısında 348 ııumro
lu Sı.riye C:ar~ısı apartımanı 8 mı
r ıda ro"cfor· Beyo l'.ı 1615 

1 a\ 1kıarına bit;. ka<la,Ta dolaştı; hir adım 

tıtcdc bir ce~t daha .... 
Jan Laklaııd bu ikinci cesedi tanı 

makta mü~kılat çekm~ut. Hu "Cnıı:u 

ıni ... nin hemşehri ı .. J\O'-İ., ıdı. 

!)omuzu kt:!lip de "'$cvtan .. ın unL. 
ne atma~ı ü ... u..inc alan zenci. 

·rahitih f!.Cmici gclcnlı..ri J!;oı uncc 

a~ağa kalktı. Başın >alll\"a•ak. mcı us 
bir ta rnrla: 

!;iansımız ı okmuş. \lis Lakl:ımC 
- dedi- Yıını haşımd:ın !\CÇtiler 'e 
~ekiz el .silah attını ancak iki~ıni 

rnrubildim. (Gogumi) ye i>abct c;arc
medim. 

Jnn tektirk;lr bir sesle dedi ki: 
- O! oldürmemeliydin! Diri dirı 

tutacaktın'. 
Tahitli gemici gülüm;edi· 
- imkanı yoktu ki.. f dedi- Ben 

oturmuş pipo içiyoreum, Tahitiyi, ana 
ntanımı düşünmeye başladım. Ekmek 
ağacı meyvesini ve memleketimin di 
ğer guzel şeylerinin tahayyiil ettim. 
Birdenbire, bambuların arasından on 
zenci çıkıpta ü•tüme .aldırmasın mı? 

Hepsinin de elinde büyük bir 
bambu biçağı rnrdı. Goguını ise fazla 
olarak diğeı' elinde (Krnk) in kesik 
başını tutuyordu. 

is 1202 

is 3872 

ilan 
...:c.: 111\ cd"" r. kcı b.ıvtar tatbikat 

nı k \;.hı JhırJapnd.:ı mr\ cut mlİtcrnkirı 

~ ihn.:lcı n pa,. ... rlıl..: sur•·tılc m.-Zl\C· 

dc..\c çıkarıl::-lıŞ \c Io kin· 1 ... 1n Q.Ht 

t:.u ,hine nıli:-:;.ıdif r:ı:r.ar g-UnU ..ı. t 1 '=i t 

1nahalliıı<l1.: ınut(;~ckkil knnıı , lll nıa 

rıfctilc ıcra k lıııac:ığıntl:r "'ıli 1 > ola .. 
lar yevnıi 'c rrıaha.lli mt.z. tire ır .ır l 

c.12drı il:ln olunur. 

Doktor Feyzi Ahn1et 
firengi, belsoğukluğu, cıl:", rros

tat, zafı tenasü! ve ka<l ın lıasta
lıklarını en son usullerleaz lıir za
manda mutedil şeraitle tedavi eder. 

Adres: Babı ali cağa loğ hı yo
kuşu köşe başı ııunıro 43. Telefon. 
İstanbul 3899. 

Satılık .l\1ikroskop 
Smıth Rcck Pt llcck Londor : rnii· 

kemmel marl<a . 
Bir i\likroskot- ile eski 'e k•ı met· 

tar bir dürbün Sandal bcdc>tanında 
teşhir edilmektedir. 

ikinci k3nun üçüncJ I>~._eni>e ,ur: 
hilmli.7.tı.\ ede sJtı1aca.1 tır. 

~>yçc 0.~B~aı~ık l~ 
Tarihi lcsi;i: ı 906 

Müessisleri: Dresdııer baıık 

A. Şafhavzeıışcr l'aıık ferayn, 
Nasiyo:ıal baıık for Döyçland. 

Merkı:-zi: ller!iı ; şubelerı : 
llamburg, İst.'lhtıl «lıa!atı \'C 

İstanbul "• İzmir. 
Galata kıst"t telelon flcyoı,:I~ 

247, 24'l, 684, 985 
İstanbul kısmı tdc on: İslım

bul 2842, 2843. 

Deposı: İstanbul Tütün t,Ü:!l

nıı:u Teleioıı: İstanbul 3227. 
Bilumum banka muamelatı 

ili ;~ra ve hus\ısi kas~hr icar 

,.unıır. 

.... ...,·on ,...,·aal•İll il<i 11tori/i·si 

6 mcı salıifct:e bir ı;aıır 

5 ınci « « « 
4 üncü « 
3 uncü « 

« 
« 

. " 
« " 

l(r-r··~ 

ıı,5 

2~ 

40 
60 

100 
200 

·relgraf: İstanbul saat 
İl.'iıı nıulıtcvıyatıııa dikkat oiun

ıııak!a lxraber bu hususta 
mtsı)l;vct kabul cdilmcı. 

Gazetemizde ıııtişar eden bütün 
) ,ı, nn 1 kkı mahfuzdur 

ı\bone şartlan 
Vilayetler için : Senelik 1700, altı 
ııyi.ı.!ı_ 90Q.. ii lık 500 kuruştur. 
rcncbi memleketler için : Scnelık 

3000, altı aylık 1600, üç aylık 
900 kunışnur . 

(iüııeş 

Ü~le 
İ ıııu i 

Recep ~O J.14:" 

Takı•iııt 
:- ~G 

1'.! 1 ~ 
ı-ı .r7 

Akşam 

Yatsı 

İmsak 

lh ·'U 
18 ~8 
5 ,1<1 

Mes'ul r.,ud~~ SELİM RABIP 

lliı· <ani'c hile kajbetmcğe ı:;clını· 
ycccği ıı·ın hemt.:n ateşe b::ı~l:ıdıfll· .. 
J(cca ederim, :\li., 1 .alaııJ, sizde h•~ 
\cılıı Bu on kerata ı ellerinde hit;n • 

latilc, lk-ak)111 kelle ı de cLıhil oiJu '1 

h. id<", dırı eli · na ı akalayal i!irdill1 

hr.rilcnıc ız c ın tetkik ettiler. ıw 
ızlcr k.ırma kan~ı\ 01.._ ak oraya bur:ı~ 
va d.ğılıH.r. foku hepside Baiu' rP" 
nchrınc t .. \;cc .. ül ediyorJı..... 

.\nla~ılan, C:ô~cnıi ile dij!;er ıcn.:ı: 
lcr, 111.::hir t:ırıki1 ,dcnızc kc1dar L~rncol 
tasarlamı !ardı. Urada, bataklıktaki at;'· 
çlarJa .. hlanm .m pek muhte~c•Ji. 

Seldon dedi IC 
\rtık duncbiliriz. Bi.zim için .'"~ 

pılacak iş kalmadı. Kabile rmi ~"e 
• 0 -eP 

onların hakkindan gelecektir. h..'•' 
·ıra· 

o buralanm herkesten iyi bilir". i• 
·[. dtP 

rılcr, imk:\nı )Ok, anın takı ,,n rı 

kürıulamazlar. Kabilesinin adaııtla 
insoıı avcılığında yektadırlar ... 

Bakın Bakın ! 
' . . .· JLif 

::\'ehre yaban! agaçlann kolkc,ı 
~~" 

müştü· ve küçük bir vahşi kayıi\1 
' 3Je' 

!arın öştünden süraıle kayarak B 

sunayi iniyordu. 
L :\!abadi ,:ırl 

!< 
b 

~I 

ri 

fı 
b 

(ı 

1 

1 

7 

p 


