....
CUMARTESİ

Telefon:

/Jiin!.·ü borsa

VAZI İŞLERİ

12

on

Kanunsani

L 1929

J

Is.

ilil

1202

AKŞAMLARI NEŞROLUNUR

Fırtına nisbeten sükfın bulmuştur. Kar yağmak ihtimali varsa da

düne nazaran daha az serpmesi ihtimali var, deniyor.
Tayyare

Jlİvankosu

Bu gUn meb 'us intihabatı başladı liiMiii!!!!BiuE··-,,-diiiii!ei!i!ri!i!c!i!iil!i!ii!!a.!!!ii!!t!ilil

İsfaııbul sularından çıkanlar

Keşide yarın R
İ
oott
t•k
2- nci sahifemizde:
bireünde ik• ey er mu e 1 an. ;~~~~~::~~!eri,
mQIı edile-- Fırk anın DaJDZCdi 0 lft.D a-ncu sabıtemızde:
cektir
şam•• azama vcrili•yor
haya~
~
4- ncü sahttamizda:

Gördiiğiiııiiz lıa~ 'a11

Polis habcr-

40 santim boyundadır ve
Kırkçeşme suyunda Y4'M

n.

Günün tarihi., Kari sütunu, Serseri
Bir muhakeme

Türk Tıı)) arc

ph ankosunun

bk reyi Hakkı Şiaasi P. ikiaciyi

altınct tenıbinin son kcşidc~i
yarın saat dokuzda icra edilecektir.

Bu keşide bu gunku iotihab.ıt
münasebetile bir gun tcahhur
etmiştir. Mamafi pi\anko mudüriyeti, kcşidcyı bir gunde ikmal ederek bu bir gunlııl tcahhuru tcl.ıf h c çalı aL.ıl tır. Bunun
için keşidcnin \ .ırin akşama kadar de, am etmesi ihtimali 'a dır.

Bu takdirde , rin « 2 5 o >
numara ke ide edilec 1 · Bu
iki bin beş' uz numaradan birisine «3oo hin, birisine c ı oo))
bin, birisine « 50 bin, birisine
«30» bin, biri mc ~ 20 > bin,
birisine ~ ı 5 » hin, biri
ıo
hin liralık, il m
- b·n b ·_
ne 6 bin onb ·11 :.ı b·n ıoo
danesine de 1000 liralık il.rami) c
isabet cdcLcl\tir. Bunbrd.m h.ı'>k,ı
200 tane 5oo
; oo t ıne 200,
3 5I t e ı 5o, ı 5) o tane de
ı oo liralık ...,·~NRIHV.,. , ardı
200 bin li alı rnrıkAfat,
300
bin liralık bu) ü]\ il\rami) c c

Muhittia B. attı.
Sabık

ecl~'ız istanlml
me b · us l u !J u

Boğaz boğaza .

ŞfJplıeli

ım~ttr. İnli/rap
sandıyı sabalı

bir ıahıs

G:eyve Akhisarmda yakayı ele
verdi.

la

su..,/ewııiş ol d11f/ll
halele
elfaİ!Jl' olomo-

billerimlen l>il'İlll' k ()il ll l lll ll §
ve önele !j{'hİf'
Rey sandt!Jl Danilftinua na/\lecliliyor
bandosu oldu!Ju halde Di bulmumlara cay ikram oluva11yolu - Beya:ıt luri/.-i ile nmu~tur.
darulfumm kon/erans salo Mülhakatta
mı na mıwasalat e<lilmişlir.
Çatalca, §İk Silim·i, ÖmerBurada vali ııckili Jlulıilliıı
li,
J(arlal lmzalcırmda da
beyli· Emanel ve lihiyel er inli/ıap im sabah başlamışlzr.
k<lm lıa:zr bulmmgorlardL.
iiDIUaL
Salon dabili ve harici ~ Bu
sabah
lzmirde
de. merraklarumzla tezyin edilmişti.
Rey sandığı nwlwlli mahsu- hum Necati bey<len inlıilcll
suna va::edildikten sonra l 'ali eden meb'11sluk için intilıa bata başlamlmıştır, Malum
ııekili Muhittin beyle intilzap
olduğu ıi::ere, İzmir meb'uslıeı/,•li llflişiysini teşkil ederı
E.)ııin Ali, Abduralıman Naci, luğuna ltloskova sefiri Vasıf
B. nam=el !Jôslerilmiş bulunAvni, l asfi, 1'eıifik, Suplıi,
Hikmet, K<imil beylerle Htısa maldacllr.

lzmirdl

paşa lal'lıjımlmı

Buğün,yine ayni sularda bulunmuş
mide "e barsaklar için son derece tehlikeli bir hay' ancağız
yüzünden bu bahse- a' det etmek
zarureti hasıl olmu tur. Bu tufe) 1, Aksaray eh :ırmdc, ofta Si·
nan mahallesinde mc' eut Kırk
çc:;-mc SU) u alan bir çc..medcn

Macera ara) an kadın

im
sabalı baslan-

mellin

getirilmiştir.

6 - nci sahifemizde:

inliluıbatma

s,:;

içinde

Sinema sütunu , Saat on fiçü
hiç çalar mı ? Diinya şuunu,
Hikaye.

beıjdl'll itılliliil

semt

kü~ Karanlıklar

5- ncl sahilemizde:

Nafia ·
Belıiç •------~I!!!!!!

uekili

Bir avuç

Siızülıni.ış olanları hariç, lstan- ı
bul sularının değil içmek, hatta
harici işlerde bile J...."Ullanmanın
ne derece zararlı olduğu bu sütunlarda defalarca mevzu bahsolm~ buna dair bir çok mballer

mu -

edilmiş ve sandığın
lamamile boş olcluğu anla ştldıklan sonra reyler aldmı
ya başlammşlır.
Bu sabalz sarıdı[/a ilk rey

ayene

Fabrika

\) ni çe:-;mcde hundan c' el de
halık smıf'tna dahil bir hay, an
zuhur etmi~tır. Son çıkan 'c rc-.mini derç e~ lcdiftimiı tufc) J, <bkeri ha) tar tatbikat mektı.:bi tc)'rihi marazi~inc p.oturulmu~ 'e burada doktor l 'c~.. ~ hıh.ır he~
tarafından C\ safı tetkik olunmu:;-

Ge) '~ Al"hlsarında İh rahim lslnıli bir adam,
1

bazı

t'Üt•lll'li hallPrhıden
dolavı tevkil' edihııi~lir.
ibraİ.im, bir talum ıuü -

racaallarda bulunmuştur
ve hu ıniiraeaatıar ştiphe
uyanclırmış, bunun üzeri·
~ ibrahim yakafantıuş,
bakkındd 1ahk11<ut yapıl ma.k üzere şehrimize ge-

(Cordiu~ ap;uatİl:u•) i-.mindc

'e

bir tufcyl olch ~u anla;-ılmı~tır.
Bu h·l\ 'an <.Ji.,jJi erkekli olup
bu d .a ele geçeni erkektir, (40)
santimetre bo} undadır.
Eğer mide~ e gidecek olursa

til•lhu iştir.

gasey;ın

tc\ 1it

eder,

bar~aklar.ı

YENi MÜSABAKAMIZ
fi1inı san.!ıatkarlan

içiade en. fazla

kimi bqen.iyorsunuz?

yorlardı.

/1urı11n
Vt'

~

SO~a )\aldığı takdirde, bu ikri..
Dıı) enin i abet ttigi numaraya
vcrile€ektir. Eğer bu uk ikramı
~ c sona kalın a 200 biı;ı liralık
mükafat
k · diler k

ni*n

çcki~c'cl\ ı o num a
, erjle_
Numaralann kc idcsini müteakip bir zarf derununda hulu
nan 'e O dan 9 a bdar numa~alarr- ihti a den ı O tane fiş
ıkrannye dol na atılacak ve
bunlardan altı
kil k
çe ere
okuna,aktır. Bu uıaına:nc

r~larla

hitam bul
~
hıletler 3o ar lira am011i
caklardır. Buson keşidede, anı
ınüklfat ta dahil olduğu halde
bilet hanıillerine tevzi cdileck
para 2 milyon, 343 hin ı 5o

l'urk lirasıdır.
.,.

1

oy/eye kac/111· Fatilr
Be1Ja::.1l clairei belecliyfleri

dalliliİull'lıi ıniLnlehibiscııiilen

rey vermişlerdir. Öyleden
sonra ise Boğaz içi ve Üsküdar belediyeleri, bilcthare de
Beyoğlu münle/ıibi .'fanileri
ve geç kalanlar reylerini vereceklerdir.
Müntehibisaniler kamilen,
Halk fırkası namzedi olan
şairi azam Aplıillıak Hdmit
hdye rey vermektedirler.
Reyler atılırken selıir bandosu terennüm etmis ve Juı=ır

tı

ııotı ıo

ı.:t J

mi

uatı 1 ııldıp;ı he I"'
"tın ic-ın
•
l Jır.ı ı,ızııııruıt i~tı:diltİHİ ıla, ('
ctmİı<tık \lıiıuı 1111 ıncs'etc hııltl'dil.
mı .. 'c f.ıbril..aııııı haklı olclııgıı aııl.1s.ılnrnk miist.t1ızarutı I~endisitıc ,iade
edilmı~tir-. Uikadar mücMcsc Pİ'\'.t:T
fabrikmn olup hu 'azİ) et kıırşısında

)2: HEN~I

Rüsumattan zarar\ e ziyan talebinden
'azgcçın j .. ı i r.

Sinema meraklısı karilcrim"z

HALK MEKTEBiNDE

yo •

Otuz kadın

rilerimiz

için

'c otuz erkek resmi

ara mda çekilecek

kurayı

mute:ıkip

birinciliği

kai'..anacak zata şehrimizin büytik smemalanndan bınnin
(6) a\ tık abonesi, ikincilili kazanacak zata
a\ lık abone.
uçuncüdcn
uncuya kadar (l)er &\lık a ne \erilccektır.
Jler gün ilk sahifamızcla bnlac-tıııız kuponları biriktiı in
'c mfısabakanın niha5 et bulduğu gün hır tanesinin u"'ti.ı
ne ımıinizi ve adtesiilizi yazarak en fazla beğendiğini
sun'utkarm resmi ile birlikte bize gönder riniz.

tahkikat

bir

'Neticesi galiba menfi ~ıldı

takım cerh vak'aları oldu·

Ou.ndan bahseden Kilis
re~tnıiz hu yüzden son
Uünleı-cte Kanhoğulların
dan bir «;:ocukla Giı•illi
~mil isminde bir çocu gun yaı·alandıöından ve
talebe arasında sllAh ta •
şıyanlardan şlkAyet edl -

POH'I E~

\eni bir mü:ıabaka
ko) :ıcağı:.t.
Bunlaıın içinde kimi heğendi,,-inizi bize bildireceksiniz. En
çok beğenilen kadın ve ,.a erkek artiste l'e) vermiş olan kaaçtık.

Kilis mekteplerinde talebe silah mı t411yor?
mektepleı•lnde

dır.

·

•

Cemiyeti belediyede aza bulundurmakistiyorlar
Yeni Beledi ve ~1eclisi
intihabatı

"'

dolayısile

Kanun hancı tc~ebbü terde buDer" z.ım.1111 geçeli bir ÇC) rck ~ı
ut olmıı"tıı muallim mektebi tcrkcdeccgi ırada:
Hanım
Ah, hocafcndi! Aifedersİnİ7., biraz geç kaldım. Efı ııdim, bir
kaç gün sonra halanım kızının düğünü 'arda .. Tcızi} (' rop diktiri~ ordum... Terzi ,rclmi ti.
Muallim
1 ır daha tekerrür etm ~·n, f'f ·n ım'. ..

meYcut esnaf cen1i yetleri azası
kendi aralarında bir
içtin1a aktine karar
vermişlerdir. Bu içtinıadan nıak~at, Beledive ~leclisin<le esnaf
nıürahhaslarinin
da
bulunn1 asını
teınine
w

Ba da ne demek?

llls

.

gircn;c :-,iddctli --ancılar 'erir, tt re, li dnsden midt:\ i \ e meal iltibap ) ap·ır. Di;-i-.i, QO santim
kadar bo\ ludur.
Şu tafsilttttan s mra, 1-.tanbul
sularının ıslahı zaruretinirr ne derece bu\ iık olduğu anla!'ıılmakca-

şehrimizde

Şehremini
almıştır.

Halk .fırKası rmifelii~i HaM\l Suw."i pm<J ilt mı avinleri ıw <Iİ!fl'I ~<'11<1! la IJarülfumm ·"alo11111ula Juı:ır bulunu-

•

Esnafın içtimaı

ve ikinci reyi ele

belJ

ı
l~

çıkmıştır.

pusu/asım Hakkı Şinasi paşa
Mulıitlin

ı

landukları

ithamı

ile zan

altına

~manlar hakkında ) apılan tahki-

kat bitmi~ 'c tahmin edildığine
güre tamamen mcn[i netice 'crmı~ttr.

Talepname

dır, me\ kurların

hazırlanmakta-

hepsinin hakkın
da da meni muhakeme karan
., Jcnmcktcdir.

çalışn1aktır.

Esnaf bu suretle Belediyede aza bulunduktan sonra VilAyet
meclisinde de aza bulundurnıak isten1ektedir. E ııaf n1urahhasları hundan dolayı içtin1a edecek ve keyfiyeti Fırkaya da arzedecektir.

<iali.P Kemali bey rfii!ll-Ealll!l--E!!!!l!!Biiiii
Son Saat
beraet etti
Bır müddet c\ el
İstanbul
uçüncü ceza mahkeme inde sabık

MoskO\ a scf Galip Kemali he\
cndisine
tevdi olunan altın çubuklan
inHr ettibi idda ile bir emni
yeti sui istimal J~n ası açılmıştı.
Dava neticelenmiş, mumaileyhin
beraetma karar 'erilmiştir.

SllEIA ltSAIAKASI
~

12
la.itap

husr.zlığı.

ı

Diyad:ckir halin

1

~itapların sahip- ı
l<eırn Postahane-

den

•nüşteki i

Buıhl:ta biı i,aç g-•· 1 ~' t.1. 'tıl;;~ek
ı.rldırınıd:ı ..\lem T,ı..t.j'h:mc~•'lC (120
t:ı-ıc

ti tap

satmak

iqı) erı

\ Haır

j,

ğ ırıu 'O\ lc<l•ğinı ~ ~11n•ı,tJ,\.

l'.)li:;;n bu hUSlbta ) ••ptı ıtı t:ıhl.ıL..t
lı ·nu...: h"c.ım bulmamı~.. f l·at diltcr

taraftan da Po~ta ,·c tclıı;ı·nf haş müdüriyeti a\ ııca tahkik.mı başlamıştır.
Bu t:ıhldl,at t:ı hcnlı/. ınkış:ıl etmiş
dr~ildir. LJtin, J,irnplan ~atan ,\\la-· ı
mm ust.ı"l tatlıcı .\ Tehmct ı\ Wfit efen- 1
<lmin ifadesi alınmış 'c mumaiJeyhin.
bu kitapların telgraf memuru Tevfik
dcııdi) c ait oldu~tınıı i~pat için zi krerti~ ı şahitlerin celbine karar vcrılıniştır.

leri olan
c:ıada

kitap~ılat·

ldraplaı ın sah"pPn~tay:ı

da

ldtapl:ırının

ıııu •Lli

ımira

ih yhi'll

«At neslinin
islahı
hususunda vilayetin~
zin yeniden aldı(i·ı teşehbü~

ve

tcdhjrler

takdir g<>rül-

!Hali ye vekü1eti, ;r.1-

.,
,,
ı h1
Lg.n11
ıs

kadar Y u1~cH1 en1hikinde oturanlardan,
takdir edilen ecri nıisil
lcrin tahsili liizun1unu
bi Jdi rnı iştir.
Şehrinızde teffiz ediln1is. Yunanh emlaki

Ru ihtilafın

sebebi, protescan dininin
neşir Ye tamimi
i'r'in teşkil olunan
cemiyetin riyasetini bir Ameı'ikali mı,
yoksa bir ine:ili1. mi işgal etmeli mes·
'elesidir. Şunu da il:lvc etmek lazımdır
ki iki millete mcn~up namzeün ikisi
de kadındır ve akrabadırlar..
Riyaseti mevzuu bahsolan müessese
" Sel:lmet ordu,;u .. i~ıni verilen dini

taratindan idare edilnıcktc olduğu cihetle
)ll en1ir ınevcut r:ıevzu
atı

7

()!{

ı'ie?

"" mür ve o~
dun lfiatlati
~

içtima ancak cın bire doğTu başlan
m;ştır. Tıp fakiilte:-i talebelerinden bir
kısmı dr. Türk oca~ına ıı;elmi~lcrdir .
i\lcvzuu müzakere, vubrıda sö\lediğımiz gibi. Xecati b~yin \ cfafı ·ııa
discsinlkn doğan neşriyta yapılacak
mukabelenin ana hatlarını tespittir.
ı\ldığıınız ınalümata giıre, bir çok
dnktorl.ır, fcmlc;ı bibehre olduklaıı
iddasıııda bulundukları

gazet<'ciler k,ı

dar kızı doktwl.m da şayanı muahnze
addı tmcktedirlc:r,

bugünkü

~a~ at'ı

'al'.·

C'-nf

tin

fçtiına Ç(lk hararetli ecre) an etmektedir. ·Cemiyet lıu husföta bir tebliğ
neşrcdcccktir.

içtiın:ıırı

aktini mütcakip biı· hadise
rnkva r;efnıiştir. gazete fotografçıları
içtimaı tespit için kürsünün önünde
toplanmışlardı. Doktor Refik Mi.ir,ür ye
Hamdi beyler aya~a kalkarak maksadı
içtimaın son günlerde gaze~elen!c
doktorlat' aleyhine Yaki nl:ın neşriyatt
protesto
olduğunu~
binaenaleyh
fotoğraflarla tcşhirnı' nı üsaadc
h:ı) lı

~-" ..,~/l~ /'

1

/

elti

D ün gece Fatih - Harbi ye traıma
yında tuhaf bir vaka olmuşmr. Sarhoşun biri, sokakta biı· .kedi yakalamış

paltosunun içine

saklamış

ve tramvaya

binmi~tir.

doktorlarla

olmu~tıır. Tıp
talebesi de
ka11t • ··d 1 lmcr1iş · •.

0

ı·e.y·rırı

. ve

fotuğrafçıl.ır ,Lr:ı~mda münakş:ıyı mucip

TJ?~ıın.w~w
(

g"lirültü) ü

içti:naa

Biraz dindi,
lehülhamt
mühim kaza yOk.
Bir kaç günden heri . Kara ve Ak-

Biletçi evYela işin farkına varınamıs
kontorol memuru biletleri muayene etti·
ği sırada hayvan faıla sıkıntıya tahammül edcrniyerek bağır mıya başlamış,
sarho~ ta hayvanı salıvermişttı·.
Bunun üzerinl: kontorol, kediye de
bilet alması için sarhoşu icbara başlamış
tır. Bidayeten bu adam kedi benim değil demi~ nihayet koııtorol kedınin dişa
rıya aolması için biletçiye emir vermesi
Üi:crine sarhoş kediyi kucaklamı$, aya~a
kalkarak 1limayci hayvanat hakkında
her kesi güldül'ecek bir nutuk söyledikten c:onra müşterilerden kedinin
bileti için iane toplamış bu Slll'crlc
kedinin hileıj temin cdilmiŞEir .

ı\lerak

denizde devam eden fırtına henüz
tamamile sükunet bulmamışnr .
Mamafi

fırnnanııı

şiddeti

dünkü

kadar değildir hatta ba1..ı Limanlarda.
bulunan vapurlardan bir h;mı hareket edebileceklerdir. Dün akşam keç
vakıt beklenen rnpurlardan bir ikisi

\e orlu;- cul ıı ı ih kAr yap'u\ı.ı ·ı hıJ,ı,, ... d
~nl.Cr-.l, l•
gurıilcn
ı'c.Şrİ\nt uzc1,.,c. c.m:mc ı t "'t müdür• J,em:ıl t meı B bir mı' rıiıimize
dc."i ... tiı· ı;.
riı;.nı· :-oktur.
fL: \. nutı;ımz
tcrkıı. .. tt:m bu mtcC\i aldık \lürakıp
Lrım11.
... mt ç»'llt n·. halk, mal a!Ic dıAk. n diil,1,;lr dı •tıhr, para-

.

mecrasını

tebdil

-87iki mecidiye çıkararak
arkadaşına sundu:
- İşte -dedi-zahnıeti
nin. ücretini de peşin

soraca-

ğını. Sıkılmadan, rüt-

nernden filan çekinn1eden dosdoğru cevap verıyorunı. nıenınun
verir ınisin?
o \114san1 iki nıecidiye
Beledi dairesinin kül- daha veririnı. Şin1di
hanilikle n1aruf su
. kü- anlat bakayın1, avlaçük katibi, yine bir dığın adaınlarla nasıl
temennah çaktı:
anlaşıyorsun?
- Enıredin beyin1.
Araba, bu sualin iraBildiğinıizi söyleriz, edı sırasında, nıeşhur
lirnizden geleni de aşkü bir han1an1ıi1 önünden
. şevk ile yaparız.
, .geçiyordu.
}{ülhani
Hurren1, yeleğinden katip, mecidiyeleri ce-

!

4000 )":171

ırnıl,iıw~ine

satın

Jııi
mııbrn:ı·

alınması

ıeklif

ait

a

ı.

• ·

ı

nizl.ınc ınaı'tı7.

.

kalmışlardır.

•

zarf.

krc

Bir sandal dGViildl
(86}

numaralı sandal dün

Kt"prlinün Kadı·
köy bldcsindc11 hareket cdn ,-:ıpurun
dalgn~ınılan dt:• l'İlıniştfr. Sandalcı Ah·
met boğıılıııak iii~eı<' iken bir romro·
kör ıar.ıfından kunarılnıışur.

Sabıkalı
Salıı!rnlı

Gemmn marlfeti

Cemil

alış,·cıi~lc meşgul

an

kti.-. Hükt\ınct mac' d ~atın alınmasını

şiddet le arırı etıııcktt·<lir. Bu suret le
i.~lcnk~i ı.<ürat ynrı y:ı:nya aıucaknr.
Tı:_ııı~n olunduğu_na glirc sağlam
elvcrı~h 'e ucuz fırma tere ıh edile-

cr.ktir.

Yeni jandarma kanunu
Ankara, l l ( il . .ll. )
Yeni jaı.ularuıa kanun l<lyıhası Ali Askeri :.,urada
tetkik cdihııekledir. L<lyı
hanın tctkikall bittikten
sonra Dahiliye Müsteşarı
Hilmi beyle jandarma u mu!U kunıandanl Zeki paşa llalyaya lPlkik seyaha-

tine

<,~ıkacnldardır.

Giresonda
Bir

1

dı.in

Kapalı çarşıda

bulunan Sabiha

küşat

resmi

Lındberg

üç

altın lira, dort

JLıhınan ı;an•,.:-·nı Ço.'ll:u-.ı'

'L

lL\Zİ t.:<liltcı

hıı·

m;·
l"P r.1 7 l,
!Jı, .Lu .... ı ,,I
;\lıduldı t

gece:

ı~e

-

ŞPY nıi

o, llasan haha,
var?

~•·ni

Elb~tte. lliziuı ~lt:sik

-

tlü~mü~tü, lıtllü (_;ı limadı,

hine korken han1aını
gördü, ve ınayup san'atına hasolan yüzsüz lülde:
- Aman
cıvanım
- dedi - sorduğunuz
şeye arabada cevap
veriJnıez

Enıreder

ki.

seniz şurada
hem kirinıizi,
ınerakınızı

İnelin1,

henı

giderdinı.

Nerinıanın

k<-dPrli

g ür üyorunı

meşhur

t:ıyyarcti

Lindbcrğin

annesi ile

<•l (\k yar mı saat PYPI gül<'
onu nwı·nk ••tUyorunı!
değilıni

- Tabii

ya
bevinı, hanuır tekne
başında yuğrulur! Arabada pide yapılmaz ki!
Herifin bilamel takriri esrar etmek istediğini ancak bu izah ·
üzerine anlıvan Hur"
renı, birdebire hiddetlendi:
- Vay kepaze vay

-dedi- beni

sevgilisi,
hu cevabın pek vazıh
olan çirkin nüktesine
vehleten intikal edenıivcrek sersen1 sersenı ~ordu :
·v .
- ri..u ha f. şey. B ·ı ı (ı ıgınizi hanıanıda n11 an-

rnin

latacaksınız?

a!enıfer İn

v

bir

tellaknıı

sandın? İn araban1dan!
Avnı
v

zan1anda araha-

cıyada hafprdı:

- ])ur arabacı, şu
kepaze herif insan!
Külhani ktıtip, tahettiği
<

kazançlı

SUYa

ı

ÔÜ~tÜ-

refikası

Amerikan sefiri Ye
bugünkü ti renk şehri

mize ;n·dd
ğünü

etmi~lcrdir.

görünce

şaşırdı.

Şakkı şefe eden1iverek
•
.J:
alık alık arabadan in-.

di ve ancak Hurremin
uzaklaşması
üzerine
aklını başına alarak:
- Yuf bana -dedişu süslü tellağa cevap
vern1edin1, hayvan {!İ
bi sustun1. Neyse, alacağı olsun. Bir daha
kalenıe gelirse kepazenin kin1 olduğunu ona
anJatınnı.

Ve sonra başını ka-·
sıvarak
sokak ortasın.
da bir karar ittihaz
etti:
- Şöyle, böyle gündeli.~i çıkardık. Kale~

J

bit· ~ol'm· di.in

otomobilini delicesine

sürerken nıaniki.rcü matmazel :\farika.·

ya ç:İrpınış, nı:ıtnıa%clin :,O) topuğll
kınldığt ğibi ellerinden ~ve yöziindcn
yaralanmıştır. Şoför yakal:ın m ıştıt·.

Kahvecilerin

kavgası

Sirkecide kahveci Settar ile arkadaşı

bir kaine P•ll'.'.lSı yüzünden
kayga etrııişlcr. birer metro tulindeki
demirlerle birhirlcrinin kafalarını yar·
Abbas

mıslardır.

•

Sahte makbuzlarla

iane toplıyan
bu adam da
kimdir?
Sahte makbuzlarla
mevcut 0Jn1iyan bazı
ermeni eytarın nan1ına
para toplıyan ,.Ohannes atlı bir sahıs
der..
dest edilnıiştir.
Bu
adan11n anlı arkası
kesiln1iyen nıüracaat
ları neticesinde, harekatı tetkik olunn1uş,
nihavet
bir tütün ta.,
cirinden para ahrken
yakalannııştır.
.. Jf ıls ta hrliııı ini•ız

~1f tıayeı1esi ~~ap-

t1r1 lnıt' or. ceza
~

em~ali ınües

!erde ımıayl'P<' ohınmıya mccburdlll'l:ır.

giden \'~ orada
tayyare cemiyeti tcıratind,ın şere
fine - parlak bir ziyafet n~rilcn

j

ı · ..ır c.tmi~tir.

,' -... ~ı:ı, l~ ıi·1

ı,m;ndc

taksıı!Jde

elma5

,1erilecek.
Bug,ü n Amerika
,.e
sefirile şehrimize 1 Se$at ..
muayyen mliddct·
geldi
Emanet
ccckikat nctil'e:-indc
Ankar;ıya

-1

'ızler yakalanmıştır.

i~·ıc \ c ım lıcş '.ira •'\T:ıkı ııaktiiyr~i

kinelerin bir

J

r

ceca·

nıınm içinde

J,ıı(ı' ifı.ıle ·n.ı nlı. Lf';tk
tı·n lıi,
1
1
< ı ? ·ıl."
r ir:l
ı.;; ' ' • .·ili"ım ıılı. ıa i! 1, ıc ıııi daı;·ı ..

t

ı\ lütcca·

şar Alı Ri7,t hı·; İıı rip~ı·tiııdcki ko-

müddet 7.ufııı.'.1

,.

.. memtır
uc

sahıbılc arı-;a< ;ışlarının

·

iı

Cevdcr.

I) an

lan diin maliye. wha!Pı inıl<' miıı;tc

Madam

karar

edcrPk kendine hn~retmiş olma5ıdır.
Bu 1hı:-.uqaki da\ a bir kaç giıne kadar
ikame edilecektir.

Arkadaş-dedi-sa

me\ 1ıane

rakı

·bnıın
· d el''·

ınii,t:ıhdiınir;i

.

'tıyunu

11l'Si'ld~ kn\·al~
()"·m an. ı··,ının
·

P:t<ıahane ISİ!'al:ıanc

. lhına sebep Refik. he\in

lfö~ iikdere

l:m lc kiınıür aldılar. i~tc hi .. hu neticeyi bü~i:.: elde ett k. .\l. lıa;;,1 mürak.1bamız:ı de\ am edıyoı tı/. Clıı.ı;zdcn
gc.kfl' h1· ~ı: i \ap:ı ·.1 1 •

hanecinin ... teca.vüzüne ugradı
Dün gece Balattı .:\e:-iınin rneyha·

[11. \L) - D1.:drt

A.A. )
J\fösyö l{ayyo bir otonıobil kazası neticesinde yüzünden yaralann1ıştır.
,
~lunıaikyh bir hastaneye nakledilnıiş ise
de ha vatı tehlikede değildir~

•

Tespit. ediiirken

makineleri

TI

Şartir 10, (

~enı tı

ikamesine

Alınacak yazı
Ankara
relcri için

Kayyo kazaya uğradı

ü"

da\ a

muhabil'f•'ıinden aldıkları telgrarlara
naz:ırcn Sırbistanda sükı)n ve intizamf
tamamen iade edilmiş, memleketin
hiç bir tarafında lıiç bir hndisc olmamViLtr.

telgrafla
davet ediln1islerdir.

dedikleri de iste. bu kadar olur.

~ ~ .~

Balıkpazarı iskelesine mensup
Belgı•at

usların1ız

Emanet Bı.i~ dl: re sakinlerinden
ve eski Şura\İ hcvl~t azasından Hefik
aleı hine

sükun

Gazetelerin

İn iinü ·Yapuıfarı

l{in ı nı i.-'.;

B.

Sırbistanda
Acina. J O -

Gireson, ·ıo (A.A) dlin hareket
edemı:dikh:rinden harckdlcrini ya.nna
Şehriınizde
yapılan
talik wnişlcrdir.
elektrik
tesisatının
Dün Akdenizlh!n iki \ :ıpıır gl'lehil- ·
kiişa t merasimi a yııı
mişcir. Se\'fr.ı·faiııin Ciimhuriyct, Karadeniz 'apudarı, Karadeniz limanla"18 inci günü yap:lannda bckkmi~lcrdir. Lchülhamt nıpur
caktır. Merasinıe ıneb'kaza•ı ha bu· \ cı·ılmemcktedir.
delerin

SUSllZ JJırakaı1

vcrmi:,ı.ir

1 yor•

İtalya kralııı:ı .\Iilanc)(~,ı
ıken sııı kastta bulunulduğuna daır
Fransız ve isviçre o·azctelcri tararı k ..
flnda n vazı 1an 1ıa her1er ·at ı surette
·
·d·ı
k
l
hauel'!n
•
.
1•
t ek zıp e ı ıne ·tc \"C m
,,, 1.L·
la.noda iken Lir bomba hıılunmasından gakt olduğu beyan olunmaktadır.
. Roma: 9

Seyrisdainin Reşit paşa,• Sadık za-

hayret

Koca 1•İr

den •

gelmi~tir.

I

Voğnısu

yapı lmadı ,

açıldı 'c tı-ıJ,ikata ba';'. l. 'ılılı. Tf'tkıkat h ıti~i t.tkclir<lı;! Hırı 1

~

-

na. sui kast !memurlar meY"

llllS) ııııd.ı

1 Lhv.l1il1Ju®

~r~

/':;;,\

ı

t

11

İtalya kralı- ı

edilme

mesini beyan etmişlcı· 'e beyanat bir

1,· •

Jj(:,°/()! trP/i /;/;~

söylc-

nmi~tir.

nıcslc~in ha7ı ıncınUt·İ\ et-

ler ilı:.ızına ka~L'mc addedilme:;i,n1c•Jektc nıaıie\"i\at bozukluğ·u, (ini.ne
gelen doi,wrun he\ aratta h.ılunıı.ı::ı

reisi Jcneral Boor
isminde hir İngilizdir. Bu mevkic baba.:;ından sımra gelmiştir. ~imdi ilitiYa1'lamış, kendisine bir halef tayin
tmck hlwngdm~~tir. .J cneral ze,·ccsini
c. ine mütemayildir. Cemiyetin Amc·
Ti a şubesi ise jencralın hemşiresinin
t: inini istemektedir. Protestan :ilemı-i meşgul eden en mühim mes'ele
1 işte buµ;i.jn hn pcı~t k:l\~asıdır.

hrım:·r

bazı şeyler

giiren dol-corl:ıı· ve etibba muhadenet
ccmircti aıa~ı bu sabah akın, akın
Turk ocağına gelıni~lcrdir.

bugtiııh.:J cı·J~cdc açıktan a.;ı~·a

ID"([j ,·

JVIilanöd;ı '. Ka\'!iik\·ılık

:ıınili gibi teiakki olunmuş \'c bunlar,

Xlcati be\ in \ cf:ıtı iizrı ine matbu:ıtt:ı rnkubuİan ncşrirnt neticesi, nrnlarıııd.1 hiı· ha~bıhal .. icrasına lıızıırn

t..:şkil;ittır. Cemi) etin

artm~rrııtış

na

Gazete f otografçılaı:ilc bir de hadise oldu.

lt:e{{i (J(LkCLSl ce-

Amerika ..,:e ingiltercnin din :\lemi,
aralannda çıkan şiddetli bir ihtilaf
yüzi.itıd1.:n iki kı::oma ayrılmış, adeta
nerdc ise hirbirine ilanı harbctlecckler.

Defterdarlık

i H'";tI< . ~R \

1ıiyur-

için, için ya•
nan bir ihtilaf meş,ale•
sı var.

Esasen Y unanh

L

ernır

i

•

anlasılmak-

teyit etn1i5tir.
\.,. alnız İzn1irde bu
1':~1 bil ·vazivct
varsa
,., .
tab~i lıe1zine lehine tnsL"h cdiln1esi lüzan gel-

3

Protestan din aleminde

111uan1elat1 knbül edilşi nıdiye

•

nTush.r<
. ~ ....

nanlı enılôki için yapılan tcffiz "\'C tahsis
nıiyeceğin1,

•

ile n1u}ıtcrcnı he ıışe
n l - ;: ;.:c ~c lanı' ~:ı -~ı.n ·i1

}'Unan em!aM

Bazıları, acık ittihanı]arcla ela
l )Ul tı1ı<l tı Iaı~.

Bilha"~:t

v

Şeh1rimizdeki

c.--nıUıki

111uşlardır.

Gazi hazretleri n1en1nunivet Ye tesckküJ·!erinin ve bu vesile

ba~J mı tır.

tadır.

.

nıü~tür>)

bu husu!>t .. da tal ldkata

olnıadığı

~

m
t:~hl
.~~Hhmberles~~i \~ ~

. ır e g

IHl&r~ır~tilfi oll{Qlruı

~

şayanı

'J.~ıl olmadır-ıncl:ın şikıi) et ctm ~le dır.
Po--tıhunc.

Divarhekir vih"ıvetinin Gazi' hazretlerine
takcıiı11 ettikleri bir
attan co,avı nıenınun
oı nıuşlar Ye hu hususta Divarhckirlilerc
su
.
yo1da iltifatta bulunv

mindc bir Ç( ı..:t n \al : .. ~<lıf"oırı, n·
iiad1..::.inde b,, l.impL ın tclg af ıne
mt 'arı:ıdıın Ttdi" lrcndİ\e ait pld• - 1

Di~er taraft:ın hu

Gazi hazretlerine bir at hediye
ettiler

DoAforların saba.hlci foplanzşı

Kanunsarır

yaptığ"t

bunların bu emre riJyct ctmcdil:lerini
göı ınii;

re elinde 'ıhhat cli~dnnı bu·
garson istihdam eden mii·
essese sahiplerini tecziyeye karar 'elımınıyan

rmiştir.

;\luayeneyc gitnıiven g·:ı·-orılar~
ayrıca ecza giirt'ccklnd;ı~

tahil

nıe dön~ceğinıe do1aşır'
hava alırını. Arkadaş
lar da Hurrem ineğini
otladıyor.um sanırlar.

Bu, · benin1 de

işinıe

gelir!
Hurren1, ünifornıa
sına tükrük
atılnııs.
o·ibi nıütcessir ve miih
tehevvird i.
Kalem arkadaşının
kendisini adi bir tellak
yerine koyarak lıan1a
n1a sokn1ak istevisi
. . son
derce sinirine dokun-·
nıuştu. Kendi kendine
söyleniyor,· içini çekip
başını sallıyor, cshabı

rütbeden bir

zatın

bu

[llabadi Yar]

ı

t

t
l
(

S

S n Saat

------ıliyor

~ ~uı' cç Bnııuı alı :Sen .Jozef , apuı ll hor ın 1 ~ 1
nçı~ nda fırtı .•
dan ) alpa ' r.ıı ken u b~t beklı en
ıkın ı kaptanın anıml ki t i e ı ı 1 r
nlmıs otuı mu~ bıı :t: onra arnı dalga
O) nı .ıdan ı ıadc etıni-cir.

•.ı•ıl ne bu) uk harıka deg 1 mi~
§ Dahili c 'ckilımiz, ,\;hrı:mi i
.l\luhıttın l c i \nkaraHı d:ıHt u i~tiı'.
1\ 1uhitun be\ in, te\ h dı me\ .1.uu l ahs
emanetle \İia}ct i~leıi hakkında ç:ı,,
nlmış olnw•ı muhteıneldiı·.•\lum:ııle\
}arın haıcJ,et cdccı.:ktır.
•
~ :\lilkt ını.:dı,i dün tahli'i)e bilt·
çe ıni mu.1.akcrc etınişur.
:>~ L'f
r~ gan kıta:ıtının asilere kar.,ı olan
taaITuzu de\am etmektedir ..\~kerler,
ağır topçu ateşi alcında .:\lübarek ka·
lc~inı• doğru ileı ilemektedırlcF .

§ Asılsız h:ı,adis neşrinden dolayı
jkdam gazetesinin Ankara muhabiri
Süren a be~ te\i kir edilmiş, ac;Ji) c
ceza mahkemesinde muhakeme edilmek üzere serbest bırakılmışur. ikdam
müuiri mes'ulü de uahıl dava e<lılmıc;
\ e dün Ankararn cdb olunmuştur. '
§ F.lve\ m sadece tesçil işlerile mcş
gul olan ticaret odasının islahı ta<:a\ vur edilmektedir.
~ i \ eç scfıri Ankara~ a gitmi~tir.
§ lfadımkoy s:ıhıl'nd ser;eri bir
torpil gorulmuş, imha ına teşcbbüc;

( Lustra, sinyor, lustra•. )
Boş zamanlarında

da kendi aralarında şakalaşırlardı.
Yüzlermaen hiç ie gurbet acısı sezilmezdi.

-15.9
Gı.: ıi~ hir mC) dan...
On ikı bu) tık l:i'.lddcnin birle"-

§ Bır btati:ırika gore p t.ı 'e

l

J-

raf idart.: i bu senede 32 962 4 4
adı 'c (2.101,95 ı) adet t ah iıtlu ,. '
kcdilmiştir .
§ Dun al am Be koz balıkçıl ı
dan Abtullalı 'e Hu e\ ın kar ı ahı
geçmek için andall nna hı mış,

ti i mc) d _ Bu me) danın bir
u undn l ZL mn t ibi ) cm ) , ...u
bi -t.: ı.. ktiınc,ı. Gittikçe ko) ula,ar.ık dcrinlc:;i) or.
Bura<:ı Palcrmo ıne) danı.. Zi mrur git i Yeşil kumc de hap anat
bahçesinin kesif ağaçları..
Hahçcnin ccr,ıfı, dm arla d('/:til,
kalın telden ) apılmı~ zarif parınaklıkla çe' rilmi".
Bu parmaklıgın öniinde de.. Blitun bahçenin ) ol bo) u imtkladmca sandıklar llizilmi~. Kaıscrili
bo) acı ço ·uklarının bO) a sandıkJa~

n~~

Ellerinde fırçalar.. Tahta 'andıkf •. nn iızerkrinc h:ıfifçc 'urarak mli~tcri çap;ırıyorlar.
- Lu tra sin~ or.. Lu::ıtra..

Bu kiiçlicük ~ömcndöfcrin makinc~si, ~deren. kondoktörü, her ~cyi tamam. l latta i. . ta:-yoncu~u bile var. l~te ziJ çalıyor.. Tıpkı büyük (gar)lar da olduğu gibi. aynı mcra:-imlı.: kareket etti.
Tabi bi;1, ıçin<lc değiliz. Bir az
daha yLirlidlik.
Bahçe daha o kadar kalabalık

Bos zamanlan.l:ı da kendi aralamıda şakalaşıyorlar:

- l"lan Al.met beH
- 1la..
- Bahçedeki ma) munu gördtin mu ulan.

patılmru mı emrctmi~tıı.

Jskel sındc
muştur. (.

§

ak m k< prunun Kadıkq)
bir metruk ç cuk l>ulun-

ı;
kızdır.
1Jalıç t ıifc ı ıpka

ed lnfr:;fr .
~ J.ık m çl:ırının Jurta talik cdtl
mc ı me\ ım n 1 , gt.:çmcmesı için
kuluplcı· ara ı da
mut:ıı..a'' c dıı .

r:ın}c

, d

Tıpkı

"a ·ı h<.!nZİ) i ..

ımn

tutularak bug a d
stiı uklcnirlcck n
andıılları batmış
balık._,-ııar tcı ine donen anda! üzennde
bir aat k d.ır kalını~. nıha\et aa}a
düş rck olumden kurtulmıı lar<lır.
~ l•:nıanı:t ah ap ı an ı onların ka·
lkı

I lclc bi (!;önle bah..
mı

top a ak,amla-

\ In emmime dc)İ\cririm. Oma.>t

nın

Dehşetlı br rakam
Son dokuz hafta
zarfında bütün Ameril·ada enfluanzadan
ölenlerin adedi 12 bine
baliğ olnnıstur. ~ıa
n1at i hastaİık bütün
şiddetile hükünı sürmektedir.

Darülacezeye harıçten· gelenlere

yer yok

Bir çok } er lerd n tan bula kımse
siz çocuklar \'e acez g d rılmckte,
Dnrulacezede "er olmadıp;ından b n
laı· açıkta kalmaktadır. i tanbul \ılı'\
) eti bu gibi l<ım le n •e\ · den
evci l>u ada y r "up lm dığı ı-rif
sar cdılme ının \ ıl atn tnmım ç·n
D hıll e Vck:Uetınc mur caat ctınişur.

b'

rdc:,ın

,.abana ben-

i..

Zİ\

Şab:ın

nirde) n.. Cöz(il,mc-

dı ..

On un mi' ~tcrilctı kibardır.
Baz.ır

,n

ap.ırtımanl.ırı

dola«makla

bitirl.!mcz.

\k. ma incınada g ·riıri.ık_
11 . ,,ın, t b. hçc-inin ctr.ıfını
'ıraln n lıu 'atan ~ aYrularınııı
y z ·ndc hiç te ~urbet a...ı ... ı
t;;(lm z ben le nk...ama kadar ça
h rl r 'c nk :ı.m hcp-.i de bir .:i
ı c
ı topl mar, k cgknirlcr..
On \..ant:n o mukabilinde kapı
d, n i dık.
Kcndimızi

ı

c.kğil.

\.. l\h ..

l len a

fırtına\ a

E\

Afıılu11·1·ü·i /: .ulis .Jluhtef,.
ı kanlı yakla~tı. ( stleri ba~ları ter
temizdi. Parlak chığmeli üniformalan içinde fa ul) c sırı~t ) utmu~
gibi dim dık duran bu delikanlılar ha)' anat bahı.:c inin rehberleri
iıni~kr. ~rzu cdL:nlcri ufak bir
L ~et muk,ıbilindc gezdirirkrmi:z.
Biz i temcdik . alniz dola~mayı
tercih ettik.
lfü az ötı.:de, dar hir dekovil
hattı üzerinde l..iiçiik, O) uncak
gibi hir lokomı ıtif.. arka~ına taktı~ı iki~cr ki~iliı... ibtli açık , e
bittabi gene O) uncak ~ibi , agonlan bahçevi
fırdolan
dolastır•
•
'i
mak için harekete mtihcyya du-

tdilmi~ur.

c'' d,ı gcnh bir me) -

c a d bu1cluk.

Llıınizc birı:r Uğıt

, c mi ...Jcrdi. Bu k.\ ıdın tizL:rinde
, , , nat bnhçc..,iniıı bo) ah \ c
ın ıh.emme!

plan• \ardı.
Pi nda her dı
hay\ anatın
, rl ri q
.ı) rı ,. . ·· ... tcrilmi-., ~I\ nı
m. ndn da u bl.!ni ... l ahçc de inal ) lunu ka~ hctmcmL:k
ıçııı
hL t ın ) oJl:ıra 'c dürt \ol aı:,ız
larına numaralar konulmus.
B lıçc dcdim~c Lİ) k ufacık ki ccik Karaımır:;al ..;epeti \ e ) a
bir mt:ndil içi kadar bir ~e~ .zan
nctmt:~ ın. ( 'oziınlızlin Unu ne bizim
gulhant: parl ının --o~ le on, nn
he~

mblini getirecek olur-anız
hakikate bir az ) ah.la~mı:;- oıur... u
uz.
Kap c .l ı tıirdiktcn onra elimizde plaı ,ır bir kaç adım ) Linı
ımbtıı k ki 'anımıza iki ~enç dı.:li-

Bir dört yol
Kar~ımıza hl'.nC

a~zına

)!;eldik.
rehberler Ye bah-

çe\ i doln:-tırmak için arabacılar
çıktı. E' et.. .\rabaLılar.. Xiçin
ha) rd ettiniz. . onıcndöfcri <ılur
da .mıl .ı ı necim olmaz..•\ncak
buranın nrabalarıııın

bir husu~i) eti

'ar. E'' da ycnkıı bir karı::- )'Likckli~indc küçük 'e birer ki~i
istiap cdı.:cck t:pctlt.:rden ibaret
;;::mi~ n bizim hildi~irniz ara-

ha~ a .ır., ükuz, k.ttır 'e p

Biz on dokuz ya ·ın
da iki genciz. Birınıiz
e~yevm hususi hir Jisenın sekizinci sınıf nıüda' in1 i, diğerin1iz hususi dersler ile orta
nıektep tahsilini iknlal
ctn1i~ arkadaşız; milIetinıize nafi birer uzuv oln1ak en1elile Askeri liseseye ginnek
istiyoruz. Şera ·tini ve
ne zaman talebe kabul
edileceğini bilme<li<'riıniz için her zanıan °o-

ktı) ucunuz olduğunıuz

kn n1etli gazeteniz vasıtasile bizleri tenvir
etnıenizi
rica ederiz

kiminL: k< pek, kiminL: kı:çi. kimi
ne tazı ba •lamıslar. lJatta b;r kaç
tanesini iri "J..azların çektiğini htirdüm.

l l:ı) 'anat

h.ıh1resinc

herke~

a\·ııı z·ınıanda

c lcnmck i~·in de
ddi iifodcn <.: g;h.:net: <;<:,itlerinin hcıı

n hep i 'ar. 1latta ister-eniz
dı:' eler~ dı: \ c ku...Jarı
uzcrinc
l inerek dı 1ı~a bilir:-in.iz de..
\I hadi \ar)

Ankara köylermda elektrik
.Ahin1esut
köyünün ve l{eçi örenin elektrikle tenviri
için lazını olan şeyler
( A.E.G ) ~irketi tarafından Alnıanyaya sipariş edilnıiştir.

~lalzenıe nıartta ô<re-

lecek ve derhal tesİSc'lta haşlanacaktır.

ile
dokuzuncu
sınıf için inıtihan verebilecek olan talebe
ne suretle kabul edilir
yoksa şehadetnanıesi
oh11adığı için hiç kabul edil nez nıi?

S.S - İhtiyaç karşı

Nuri

hadetnanıe alıp giden
1 · • ılebe
inıtihana

s nda bazen serait de-

· tutulur nnı, 'ok~a
ooö rudan doôu-ru,"'
a do"'
kuzuncu sınıfa alırlar
1111? !-]inde nıaarifçe
ıııusaddak sMhadetnanıesi olmı~an fakat
hususi
aldığı der-

küı de~ildir. ' az icin-

(

dışarı

ğiştiğinden, şiındiden
biı sey söylenıek nıünı
7

de l(ulcli nıektebi nıü
düriveti sizi tenvir edebilir: Kavt ve kabul
askeri nuiavene hariç,
hen1en diğer 111ekteplerin avnıdır, efendinı.

Sevişmiyen

gelin ,., kaynana,,,

sındaki şehitliğe geçen
hafta ((!~JU» ıhlanıur fi-

Eski bir küp içfü&

danı dikilıniştir. Şehit
liğin biraz ilerisindeki

Mahkemede karşılaşıyor
lar. Gelin Hanım (Alafı·
ranea deen ) diye kJ111ış!

boş

araziye de ıhla
nıur ve
atkestanesi
dikilerek burasının bir
bahçe haline kalbi tasavvur oJ~nınaktadır.
Zephiye resmi

Ancek Belediye
hey' etlerince
ihale edilecek
Yek:ılcti, zcphi~ e .resmi
\"füh etlerc• ve .Belediyelere
şu tamimi gôndermiştiı· :
idarci umumi~ ci viliyat kanununun
muaddel cksenin~i madde:.inin sekizinci fıkrası mucibince nı<:fı 'ilayctlcrc 'c belediye \'ergi \c resimleri
kanununun ~ irmi dokuzuncu maddesilc nısfı diğeri belediyelere ait olan
zephiye re,.,minin ekseri mahallerde
idare he) ·etleri t:mıfından müzayede
\ c ihale edilmekte olduğu teftişat nc-

Dahilh c

hakkında

ticc:ıinJc anlaşılmışar.
:\hiza,·cdat, mün:ıka:ıat

<.l\ cde

gdlen
Ga,:İ<ı) ·1. 'ıpta kunıar
ovnıvan
iki kisiden

hiri diğerini ö]dü~erek
kaçnnva
ba"lanıış
ve
.
.,
bir haylı kaçtıktan
. onra yolda ayağı bir
asa
. takılınca düsınüs
.
1
ve kafası patlı) arak
ölınü ;tür.
Ha.yfa limanı
İta1vanın
.,

şiddetli

protestosu üzerine inşasına başlanılan Hay-

fa

Iledİ!J<' Jıamımn dcrclı
yıik1111iş. Bunu malıkt:me

lni-

/111!tasar ira-

aflıyarrık bôylc
!tmılr s<iyh·ndiMen sonra,

!J< line

linıanının

İnşaatı

Sl dmıasmw rıi'yl'li e.masımlcı

kendisi si>ylcdi. 8i1"iydi gc -

Jıayll Jıoslu:

linindcndi. <Jrada kısaca anla Ilı. Fakat koridora çıkmca,

leııM. gıimin

Gelinim olacak dıilhini

birinde Jek bmw
iI;al olsun, diye orlaytı hiç
yoktan bil· 9Linillli fd"'Clrdı. O
evin alajiran9ll ôlmasuu is•
lermiş. kapmm yanındaki
yere gömiilıı .kil[)
oraua
yakL5ımyorm11ş. Bah-, yedi!ji

aıılalnıaclık
bir cUıel bile bırakmadı:
- (Jylu11 mı Jıoşuna !Jiisin

drafmdakilere

diye

aldım oıw

dıülıirü

hu

-

leylôyı.ama bir lar.aflnn omm
hoşuna, bir taraftan da be nim lıoşu111a yidt'ı·ck ell>clle.
Ren kı:ı o!Jluma kan diye,

ıwneyt'! Bu do/\scm senelik
hl•ybclli J.ılp, ktıpulart !Jİl't'll
lıldım. · esin dosltım na::arr de!jmesin~
diye rahmetli deıiem tarafmlwmm

kendime de !]elin diyt•
Gelin gelincik olan,
lıammcık !Jİl>i asıl va::.ifl·sini,
kcmli.'iini kocasrndan :iyade
kaymmasma .•u mltrmt>si iti -

dc~n yarıdan ftr~Ja lopnığa
qi;nulürülmıiş. Oyle oldu!f ıı
İwldc yene boynundan bile
qô11desinin heybeli ln>/li olllr;ıu. İşle omm iıl'ybeli, bi=im
!Jelin /wmmm, -0 yömıilıi

:ımgeldi!/İni

fam

kentli i:'aıu, irbilmiyorsa, sorup

ile

lıarikal w·111cla ı ı Ü[f 1'<'11 melidir.

Jıalinde, ıl=erimie le'sir bırak

/Jallmki benim y<>linim olan
dıillıinileyhi, kendisini bana
scmiirnwk nerede, kocasma
st•ıulinw·[ji bile 11m11rswmyvr.
Zavallı ofjlum benim! ...
Aman, lafi1111 yeri aldım,
!Jt'l'İ aldım. Nt 1'l'Si :mm/iT, ona

tı, « \'ay, im eııdc bN1dcn
fa:la kurum .'talan var!» Diye Jwp otnr11p hop /\aldırdı,
fide bcrıim lwpıi himaye l'imem, dfkcsiııi bıi~/J(l/ıin arlır

Jıwuft>ysc

boynu na sa man lorbww11 a:w ak.bir o
eksik!» dedim de biç aldın~
etmedi. Buna ne dersini:?
Bô!Jle evlıida acımr mı Jıic'I
.llade111/\i benim sö:lcrime
kulak a.'imıyur, buna /,arşı
itaatsi=likle yelinimle bir ol mus, sayılır. Ah, ah. evlat
'loljurda Jıayll' yor: Jıclc dıl
[jüminu,

birer anlatacaklar. Gelin, bir
de onlann a_<j:mdan di11leı1in.

!Jt'>rmiyc
u=en! h'nind(', sonwıda J>İ!j man oluyor.mn.<W(' <lt·dim de

/Jt nim

evlendirdim:>>) <liyorsun.
cultidtt,

Mısır kralı

Sui kast

akademide

1

liç bir hey'et nıarifetiJe krala te\'dİ edil-

__..,__
B'r

becayiş

Edirne posta ve telgraf baş nıüdürlı Celal beyle Adana posta
ve telgraf baş müdürü Yaı,up beyler beca-

1

nıistir.

yiş edilnıişlerdir.

i

iş arıyorum

edenlerin

adresiıne

Bendeniz iiçyüz on
yedi tevellütli.iyiiın. As
kcrlik hususunda hiç
bir ilisiğinı yoktur.
Yeni harfleri okuyup

nıektupla

bildirınele

saat (:-i) ten sonra her
hangi bir iş kabul ede-

yalan

.'fô!JJıe -

piui:!

Mısır kralına Fransız
akadenıi azalığı tevcih
edildiğinden, azahğın

nıiştir.

lıirmi lıiç

l ·medifiimc inamrsmz=

eııl<fl/un

alanıeti olan altın kı-

e11

iukl rukal'L lcll'afmı pw ·a
parça elmiş. lşic' gelinimi bu
scln•plen maiıkemcyc ııerı.lim,
Gelecek mı şahitlerim mah kemeye gelecek Iıepsini birer

derne!/ini

Gelinden

olan,

yapllclL.ı/ı uakil toprak aoluya
96mı"ilt•11 küpü oradan ktild1rlımya ra=ı o/11wymca. lir
!Jllm> yerle berabl'r ol!» Dh1c
çekici almış eline, comtlm ı
l~1tpıi11 -ilaşma, tak, tuk, ftllr

da mtlleldir, melle/. (( Ayol,
/\an

erıll• ya§ıl

cb. Bt•n.

1

ilk bahara tehir edil nıistir. Bu mes'ele de
Fr;nsa, İtalya: ııoktai
nazarını müdafaa et-

yazıyorunı. Akşanıları

bir

hc-

dİ!Jl' /ıı1mm !/t~lirıi11de11 dav~
l'imesi11i11 sel>ebini anla/fi kı.

açfl,(jı lıir

:urunda,

1

ve ihalaun
sureci icrası müzın de 'c münakasa
kanunile t:ı\'in 'c tahdit edilmiş YC
mezkür kanuna n:ızar:ın idarci hu-h: c
lcrc ait mi.ıza~ edat munaka--at \ \;
ih~ lacın 'ili\}Ct cncıımcnlcrincc "c
beledi~ eve mutaaMik olanların da cali
m:ıtnamd mahsus.ısına tc\ fikaıı beledi' c
mı.:cli~lcrince ihalesi ]{izim gelmekte
lıuhınmu~ 'ı· ahldmı chiı ci knmınİ\ ı ·
ile müza'ic de, münaka"a Hzifc İ idare
hı.:\ "etleri ıclcn
kılnıılcn
nezcdilmi\i
o ı akla
z phi\ c rt•ıninin
m halli
ti rin1.:c h"lmu

Ankaranın

~ Sekiz· nci sınıftan se-

1

kapı

Bu arahalard.t i e bunlar yok

istediğinıiz

se\ er:

:Edirne

J,o-.ulur.

l)ainıi okuvucuları'"'
nız Bcsiktaş 1\karetler
Ayazrnada ~1ünıtaz ve

öğrennıck

burası
bahçe yapılacak

e~ck

sler

Asker olmak ıstıyoruz

,3

Agaç di

HATJ RALA.RI
Bugun. nııll tımız n şerefli t.ır hini unutulmı' ne 1 bir donüm nokta-ıdır. \ 11111 l in c nu) hnrbı in kaza
nıldığı •lindur. Bıı ınfü'ad 1 nin kahı am:ın ları mezarlarında :ıtukça, .\llah
·bu ınıllcti pa\ed ı t m.

e

Şel.1.iiler

SerserlII &ln1ln
İnönü zaferinı kazanm~tık

hı

"Giornale d'İtalva »
gazetesi, İtalya k~ah
na karşı su i kast icra
edildiğine dair ortaya
çıkan haberleri tekzip
etn1ektedir.

Bir ya1 iabrıkası açılıyor
Önürmi=deki hafta içindc,
şelırimi:dt•

1 rikasuun
1

yapılmamış

caktır.

usri bir yalj j ah-

resmikıişa<lt yapıla

nu faln ika

açılılıklcm

nebati ya!/ itlwl<ilum :m miihim nispelte azalara?Jı
lemin edilmektedir.

1ı sonra

Saat kari sütunu vası
tasile Münire adresine

rini rica edcrinı.
Adres : Bozdoan ke-

ınür<.lcaatları

ınerindc,

l\ıluhterem gazetenizde iş arı~ an her hangi

Taşodalar
sokağında ı Jo '~ '.ü» <la

Nuri

Sut nine ist;ysnier

Onhe~ günlük lohu~d
biJirinı.
vını. Kin1sesi:1in1; sıhKocaıuustaf apaşa , "'ı
.
Renızi
i _ıa_t1ı ve ktn vetlivinı.
§()n sekiz yaşında yı nı; lkı çoct(~a nıebzuleı
Ticaret
nıektebinde kifayet edecek derecede· s:itlüYün1. l\1üsait
okuınus, a ~ nı zaınan
sütannelik
da ınuhasebe ve yt ni ~eraitle
istivorun1;
türkçeyi de hiliyorun1. yapnıak
nıuhteı·e 11 gaz~tenizin
Kendinıi idare etiecel\.
bir nıaaşla, dainıi ça- delaleti insaniyelcrini
rica ederinı efendinı.
lı. nıak üzre kendinıe
hir is arıvorum.
Arzu
Arzu edenlerin Son
.,

iş

veriyorum

hir ecnebi lisana aşınct,
orta ve ya yüksel Ticaret nıektehi nıezunu
hanını ve beylere f)ivarıbekir ,.e l\lardin('c
«İs yurdu)> 111üe. ~es ·lerinde is ' ~ril ceğinden
talip olanların şeraiti
kararlaştn·nı .k uzere
nıüracaa ~l~1 nnı
ev!eriın.

.

rıca

"Taksim: 'YükJek Mühendis ınektehi No 871.

Ferdi

•
l

z """"'·-

grip

itilme i bir
dereceyi buldu

ka
19

co

C11ı-·dl o fT'"ll

2o

50

R.ısnl

ikı f,ey'e1 .

1ııerkczi

raporu

İstru imi oeati.

Aaan n

aazı

bozuktu.

(ı)

Berlioz: Benvemıto
CdinL
(2) Katalani: La Valli.

Her 'kese ve bilhasscı gözdelerine karşı da. il<ide bir
(kodoş, ku~ kaldıran) gibi g lı"z, kelimeler kullanırdı.

-12-

, lan1afi

o

sı:-: sık ağanıı

adanun
\"ine

geldiği

g örül rdü.
Halk bu tenakuzlara
e1.• cn1mi ·et vcrnıi •c rek dedikodularında
devaın edip gidiyor,
aganın karşıda dalka"1klukta ku ur gös J

icrıniyordu.
ağzı boıuktu.

-

Ağanın

l-ler l·ese ·e ilh ssa gözdelerine karşı ik ·de bir« ·odo,., kerhan i, kış
ka ldıran» gibi galiz
ve çirkin kelimeler
kullanırdı. Bu iltifata
bizzat mazhar olanuyanlar, o kelinıeleri
verinde
kullanıln11ş
"
addederek bütün o ağa
dostlarını
hakikaten
kerhaneci ve saire suretinde telakkiye baş
lardı. Şu kadar varki,
ağanın sayesinde te meyyüz ve teferrüt eden bazı türediler de,
nıanalı manasız haraetlerile bu sui zannı
ta · ·iye
ediyorlardı.
Bu gibil r bir kadının
gt zelli ·ı en
h açtıkları zaman:
- Sana layıkl
Ve her hangi eğlen
ce ·i na ·lettilderi sıra-

·ur u ilaçlar hazırlnıp
u~a~ara -nakten, bazen de bede .en- rüş et
verilercl· te 1ini maksada n11 çalı';aln1azd1?
Bu \"esiJelerle ağanın
uşakları ağaya hayalen
aşk taşıyan ne şırın
hanıınlann visaline ernıi lerdj,
u h.ovar<laadarı velveleli
a • !iaktau bütün
'"".......p.od
a vakıf:sa n l·endisi de
:ıynı zenperest meşrebi
taşı) ordu. İştirak ettiği ınııharehat neticesinde iştihar edince,
şöhretini o vadide, kadın a vlaınak yolunda
istisn1ar etınek isten1iş
ti. Fakat bahası, daimi ınuı·akabesile bu
tcnıayülün önüne geçıniş ve onu ınal, nıülk
sahibi olmak için çal•şn1ıya

Soğuklardan

Kon~c.;

oo

21

(3)

i;iulıri: Suiı Eı.panyol

(41

Darı, ha\'nlerı.

f-;o.lonıııulo.

bu µ;ece

bırılcn

tf'ııı

bey

Jeri hu gece Yf"
)l'lm<l•başı Millet tiyat-

ıı;undüz

ro5lUH.loı.: Güıı1.. .iz

Şöhret buJalu~l

kadın dram 7

c-dc. Gecesi Folcı
l\orıı dı .+ perd.w

kon

~~~

(Doffodil) de sağ •e salim
avdet ediyor
(Daf!odil) d· a k· an<w'l ci<ld! hasare uğl'ıımadan "'nl !ıktan s ınr ha
kikaten harilrul!de lı.ır- ral"a mazhar

E:\TMY

mıştır.

Sun!. sisler sayesinde

l.i..'

Sonra "Daffodil ~ su 1 sis saçarak
istikametinde uznklaşamağa baş
lam1ştır.
lliraY.' seyr ettikten sonra
"Trident" muhribi de tc adüf ederek
kcndi<ini yedeıc a1'11JSı için bunu
v:ınına çağırmış. •• 'frident ·• in yedeğinde olar.k ~•I'; \'C salim "Douvres" a
'a,ıl olmuıtur. Onlar.la aynı hayccan
'c alkışlarla abııl e •lmı,nr.
.\kın harek ti bıttik n onra 1 ütün
"'Cm·
~aa~ r • l>irl ir ..,in
kibeunden ha r , ı !'1111ral, meni< ye endi-e

Nakili:

'Şimal

Öıner Sıtkı

11111111
mwıııııııwPlllllllll
cJilmı"i,

!llllMlllllllllllllllllllil

1\1 tc~hı,

~

i kr turlü c. habı istirahati temin fi
<dilmiş lıir salonfil
A ·• ·,\ ;\J\Y VO. "GU.'
• temsili güzini,

•

lstanbul
ğiizcl. miıcssir >e

~

Gölgeterinde
şayanı

cidde'l

·n

tema"a bir filim ...

t)<.:\

tar ıtır'

rı

~

~; et...,;"mı~ ı

tc·

0

~

Si, alı ı11asl-.(' 1
ıı ı

MELEk- Sinemasında i
f

<c\kcdecek

il

Dahı muk t 1 u
> \'\L\'
c';Ji·<.: i (,e\r-~ '! rrcv \f" 'lar..

·1

sevketnıişti.

İhtiyar yeniçeri: «Ka-

da tarladır. Lakin
bir su basar tarla bin
kadından iyidir. Biri
yer, öbürü yedirir! »
derdi.
Bu suretle arazi satın
alınakla, alınan arazizararına
-vi kon1suların
.
"
tevsi etn1ekle ' kovun '
da:
n olsaydın yossığır tedarikile meşgul
maların içi açılır, uçolan bayraktarın a~k
kurları kendiliğinden
hayatı, pek
nıahdut
bir çerçive içinde kalkırılırdı.
Gibi sözlerle n1üda - nuştı. Bu hayat çingehene hududu haricine ne kadınlarını ahırda
kenar
çıkarak sui tefsi re nıü
kucaklaınıva,
kuytu
sait bir nevi · hiz111et- mahallelerin
,güzarlık yaparlardı.
kfr;;dcrindc orta ınalı
. Bu riva yctın kadın kadınlara göbel attır
lar arasında ika ettiği nııva, kü •lerde bir-iki
tesir ise hassatan zik- nı:\hrenı ~·isale inhisar
re şayandır . Ağanın ediyordu. Gittikçe genişliycn tarlalar, haylı
Ç<-ıpkınlı!',ıı, şeytani bir
efsun gibi Rusçuk nis· nıühiın \ckun tutan
mandalar
vanının içini gıcıklayıp ko unlar;
duruyordu. Bir çok ka- ve hunlardan elde edilip tc sandığa istif
dın, kocalarını onun
niyetine derağuş ettiği c."<lilen ke c kese akçerugibi bu kadar safiyane 1 ler. havral·tarııı
•
vuslatla tatınini iştiyak hundal i 1 : (lın ihtivave tenvinıi ihtiras edc- cını sevisınek istİ~'<lmiyenler de ağanın kını küllennıiş ateş ha-velev ki bir kere- fi- line ifrağ ctnı · şti. ~lü
ait bir rüzg<lr, uyuraşına irtika için her
tedbire tevessül eder- yan ateşi alevJendirlerdi. Ağanın görccği n1iye kifayet edecekti
yerlerden salınarak l{i- ' e İsnıail ağanın cünra ren geçmek, yüzleri- büş yapalım» dcnıesile
ni, göğüslerini şuhane bu rüzgarın ilk tenıası
açmak gibi hareketler bayraktarın ruhunda
en hafifi olnıak üzere ihtizaz etnıiş oluyordu.
~labadi var
yapılan çılğınlıklar he-.
Avukatııga namzetler
sapsızdı. Bu meyanda
mahkemesi azalığın
muskalar mı yazılmaz danEğirdir
mütekait Ferit ve Kastadı, sihirler mi yapıl
monu sabık müddei umumisi
Rıfat
beyler, avukat olmak için
mazdı, ağanın suyuna
lstanbul barosuna müracaat etkarıştırılmak için ef- mişlerdir.
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ııcticcyı ta) in mümkün oldu
Tayyarccilel'lmizı.lcn

ilk fırsat[&
Z•·brüj .üstünde t.ç:ırak \'eni lotografiler :ılnıalal'ı taleb edildi. Fakat ha\'a
o kııdar kapalı idi ki saat 14 e kadar
hiç bir rcsirıı alınamadı. Bu saatte
ha\a biraz •l"ıldıj!;ı için bir tek klişe
alınabıldi .

SJNE1V1ASINDA

nıuazzam ~ah ı,: .. 1.:'1

mal

Zebrujun ilk resmi

olmuş

f•·\'kalade bir fıliın

bu fotn~l'1li kanla<la batınlan gemi·
lem> mevkiler ~i ve demir rnlu kcipru ı.inı · _.. açıl.ın gedı i "'O"trı::.; urdu.
Zchruj akını, '-il rrsoe nazaran
kat'i 1 ıir mU\·a' ıki etle ne• celenmişti.

A:\1ÇILI l\ledPniyct İ;
a••••••••••••••o•··~······'~"•··~··········;········••...a ·Ostande• hareket akim
emasın a
7

1

kalıyor !

( Os:amle ) li'llanın ı karşı varılan
hareket maalesef nm• ıak olamarnışa.
~evir

•

ırr m biıden

üç r.-:u tc . . n1

MASIST DUGLAS
.ıpoh•oıııııı poslueısı

.\ı·slaıı avcısı
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Anna Karenin
JON JiLllERT ve GRbTA
tarafından

emsalsiz ve

Alhamra

"Vin~ıktive"

Gı\RBO

şayanı

edilmiştir.

hayret bir surette temsil
Onlan bugün
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ha ck . . tın" ...... ademi ınu\" .. fa i ... tlc dunı.:r donrıc7 '~int-i 1 ir
hucıını icrı ı ıçiu k
leı İf'P ) eni
(()..,11. <lL)

gçnıilcr

,.l:'rilınc,ini

istc•lil~r. l)uııt:ır

k ndil i

htç l ır hat"'' olmat."n

hıı

'\ \;t .. izliğc Uj!f'lmtş\ar Yı.!

ffiL\ afl

ffiLıLlış

tehi Keler a ~mı~laıt...ı. J\u.ı3
ı·:ı mı: ;;c .. k , e ga el ı ,ıc hiç !ıalcl
t:'memıJ ' l istedik c i i
eJi ":ıce,e
1:..ct..r A nirıılı mutcmaı yen iz'c:.ç
etın.ılcrJir,

" Godseı ,, mölümü !
Bunun uzerınc u Brılb•ut ., ın sura ..
ri~i " Godsal " benim yerime " \in·
dikti ve " e SU\ .rı tayin \ e 9· l O :\layis goc,esi " <);:,tende ., limanını sr.dde
rneınur edildi .
%avalh •· Go<lsal .. 1 ci ıı; -o "Ostan·
de ~ ağzında mükemmt·l lıir manc' re
ile tam " \ ınd.iKrive ' h:ıormak uzrc

'°

iken maktul duş-· :\lanevre
vqtfakiyct vanm hldı .• Iaınafi
tende., limıntnı .kı.·men JI.:ııun
mu\affak olmuıtn.

mu·

~Üs·

.;cı.J.de

Emektar ıemiden hazin bir ayrılış!
ni~an

akyJm1, lıcr 'e ırkadaş
\indi ti\ c,., i yeni suvarisi ile
•r\adaşlanna deni •c,liın edipte gemi·
<l< n <,"kac:ığırruz z:ıman a;ı: müteessir ve
ın.thıu olmadık. lleraberce i>lüm teh·
JıJ..clri ,:tcçirdiı'tinıiY. gemimizi lıır dıha
eri getir emel< üzere (O-tınde) li·
mmına gotürecek olan zabitan, vo
mLirenb:ıı tc><iıim ettiler. Bizde hayli
su.i~li bır surette emektar (\"!nelikti·
ve) c veda et.lip avrıldık !
25

laı·ım ~.

Yaralıların kahramanlığı!
Saralı ark•daşlar

içinde bir ikı söı
etmek i>terim. llarekct esnasında
mecruh olanlar cidden büyük hir ta·
hauımül gosterdilcr. hatta b:ıbriyelilcre
!ı:h ne~'elcrini bile kaybetmediler.
Gonıillli a>ltcrlcrden biri bir mermi
infil;\kı netiı: ·
e hurd
olınuştuı
iki 1 çağı_ı)ı il den k;~,cilo:ıeı;i l:lzım
gelmiş olan bu l:ılÇ#reye sormuşlarJı:
Zel rüj 1ıo'cumuna iştirak etti~ine
müt.: S4'Ü

in yeni ve son vazifesi

Amiral Keyes, ilk fırsatta "üstende"
ikinci bir hücum icrasına
karar vermişti.
Bu l~e tahsis edilebikcıd.: yegane
gemi " Vindiktive • olduğu için, gemi
bu yeni hücum için derakap ihzar
edilmeğe bıışlıındı.

Havalar fena gittili için, (Üstende)

nJi~in "?

Çünlı.ii.

dalga

hatıa hayaı:ı.ını

d:ılga

-

l la)ll" c(cndön.
kırana çıkum !
t:ı.ıcağını

kıran

için feda etnıit ola bu askeri
yalınız llalı;a i-.ıran allkadar edivOJ"<lu.
l la}aunı kurtar'llak ııul<:lnı kalına
mışn. Bunu his<ediyor, fakat öleceğini
değil dalga
kırana çıktığını düSü·
ntiyordu.

( Vindiğtive )

mürettebatı

(\'indikti\'e) de bulunan zabitan ve
efr1dın, kuwd manc\ ivelerl mükemmcldi.Bciylc söylemekle bunların mü•·
te<na insanrar olduklaımı idJia etmek
istemiyorum . ( Vindiktive ) mürette·
batı o ı;ün ( Zebruj ) ve ( Ostande )
limaa lannı scsddetmek için harbeden
arkad•şl•tının aynı idiler; ve bu iki
akına iştirak edenlerin ctimlelt de
muazzam İngiliz bahriyesinin küçük
ve ehemmiyetsiz bir cüzünden ibarctd
Benim k Jmandım alında h ·bedenle·
1'İr' hareketi, sadece, diğer İngiliz
l :ıhriyclilcrinin hareketinin aynı oldu.
Iiız yalınız anlan tem•il ettik

r ~1ahadı var l

rüzg~nn

limanına

Sinemasında

Mutlaka seyretmelisiniz.
Bugün ilk matine saat ı' j la
u
ımın
u
urtmnı ı ııı

ınüşkilatın1r

ı. ızın değ . . -:ıc i ü:zc ine sıı 1t ~islerıle
·ık deniıc Joğru uçmuş \C g m Jc
e} i· a ç' nı,.ı. ( o nde) • Jtanı
-:ıe . . alındckı kar l 'ık, oıaya. h\,.;cı.m
·n ark.~ , lan ı
bir tek şam~ ·
ı ıra va g ;r
} r tmtğ ,....ecbur et'lifJr.
J r , ıuk
ıı f b
ıcsadL
netice;i
ılarnk bu şaman<;. anır. erı d~şman
ur •dan ;,ır ·! de tr "ltiO.
Onun ıçin " bı1lli.ınt n v~ " Sin_.., "
kru\ w.oı·lt i suvaı rınlı: bı;..ür,, cessu·
rane gayrctlcrıre, zabitan ve rnüret'"hatin fcdak lığına v. di ·er bir çok
muavin sefaınln rnne >ir yardımlarına
raıtrııen, liman meıhalini akama hareketi mııvaffakiyeıle neticelenememiştir.

U11 IJİİll hn !Jf't'P

.

Arı. r ..:ı

ikı

sonl'a brı! 1 "ete iştirak
cuı.:."1 ....,uhtc!H gc ,ıler bırl'r
bire:
,l) ı re limanına a\d.Ct ctuler. Bütün
,;{'ınikrin suva.rileriııden YC diğer zabitlerine.len alınan ~ifahi malumat ve
tahrirı nıporlar üze~·inc elde edilen

. t••················································••B:J

İ

ı+~ _ in u' ırısi ölüm dcrcce~inde
alanıl.kı.ın
onra kumandayı de-

"

-J rulıtt: t.:•ıni~ Jl~rı \~üzba~ı .... Oscar •
ı l leııdcı on ,, gemiyi 5İl)l:I( ro~smda
"C\1'cttİrJ11İŞ \ e h.t>.n:t,lİ hcndinc "'Dom..
re,, a knJ.r ger'"TOi~ti.r. Y llJ).l.Z geç
\'akıt tc atlüf <ttiği b:ııı ela "İri<" e
n:fak;lt etmiştir l\u ".ıpı•r da L)ovo~
r , d:ı mutat hurral.ı l:ı sel:ıınl•omıştır.

Brigit Helm
Asri Siı
1rae

1o ına- ı fC)ı8 •1rıhinctc, c\rl·
edilemedi. Itu
le naza.ren e~~r 22
i~ r :ı cı.: ı J.: )r j alır 11 ' p:.,ann~
u "a' k
I nanı
~l:'ddi
am lh:cı.rı
ın
\C' c
•d • zarnrda ; taç cdi·
lemi\ . . cel" .

ifoı e

fcl:'ıl.. t·ttcn l>ururmı.;·-t.,,..
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.
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niıı

dın

.rakıli: . lfıidi11 Dr11·eı·

1

(\"indikti\e) ı dalga kırana 'ın ·ık
nıttuğu csnsde taın
bir .saat ı1cş dakıka Alnım
hataryal:ırının atc:.mc
maruz k:ılınıştır. \ nlet işaret: 'er idi·
ği zaman(Uaffodil) hiziın gn'llinın ba
şmı duHııdan ayırmak için hl7rm
gelen ihzarn.tı ' mt~. (\ -ıdikth c) ·
dalga kırandm aç-n3~1 cmrcdilit edil·
mez vıızhşı (C1mpl'ell) gel:'•sını tor·
.. ıstan ederek bizi çekmcte ba1Iamışıır.
Çok g•çmeden yedek h•laa kopmuş ~ de..
f\Te te•ırinı gc.stermiş
'c (Viııdlcm e) dalga kırandan ayni·

j.\K KATLE." . ,J.\." ,-.; 'JELO
\e

ile

ak.nı

olmu~tur.

DİŞi AŞK
Piyes 3 perde

muvaffa.kıyyet
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•'1

neticelenmişti

şünülmektediı-.

BU AKŞAM

ŞE HREMANETI

resimlere eore

;1aptığımız baskın

bini bulmuştur..
H ·taneler ınüracaa
kabul eden1i yecek bjr, hale gel n1i~lerdir. Bu yüzden
bazı mekteplerin mıs
tane haline if,rağı dü-

Ayrıca nnık nımcl \,1rıycte

·~

Alınan

mıktarı (ıQu)

J'LR \11 sinemada
:\!.\. l>H \GOR

psi

müte-

bulmuştur. Hastaların

INCESAZ
12 Kıoıııı lı

BOCAZ BOGAZA

vellit grip vukuatı,
bilhassa Almanyada
şimdiye kadar işitil memiş
bir dereceyi

DARÜTTALİM

l(INDt~

_

Polonya ve

ıng ızler

Financ Jl TL e, ga10t sı V dığı
bir meblcde Ame <k •
inin
y karı eılesya
Lrlıisıan "' lıillın
s
y ırine iştirakllll mcvzubahs etrıckt.dır, 1 'tilız azc• >ı. hulasaten
~ı. ,yayı Almc
, rmayr '-den tecrit
etmenin LQvQ]( bir lıtınmıyeti olacağını k•ydettıkıcn sonra lngi111. ser·
p.ıye•L in ıermayesınin lakayt kalmayıp şarki Avrupa vnzıyetınn istikrarı içın Polonyada mevzu ecnebi
serınavesıne
ıştirak
etmesi l!zıaı
geldiğıni

beyan e vor

ilamsız icra usuli
Alacaklarını mahkemeye

gitmek·

sizin icra dairesince kolaylıkla tahıııl
için bu eserin okunmas. tavsiye oh.nur. Her kitapçıda bulunur. Müellifi
icra dairesi reisi Refik b:ydir.

n Saat

ıillllUllıan•ıı· ı=

NY.ADA OLUP Bil.EN

v

KA .. ARDı\N i TTİBAL.AR

(Saat

i

ore.•

Bir ÇoR kimseler fanınm ki hepslnl'IJ de ldiçlik

isimleri ( Jan )

00

y

an tetkikler insanın
hine çıkmayor
nı manası

rı

.ı

Jur. ln anlar
ve nebatat ta
lu unaan hayan an 1\azalar... Hasbittabi "ar.
kaı nı ağrıyan in ana
h tal nan bir nebata
çlfci rahat ızlık
te en bir ha' anı da
\ i ede .

ı ı t: hangisınin zararlı olduğunu bilirler ve perhiz tutarlar.

Fillerin vfü.'"Utianna, derilerine
olan ihtimamlan şayanı hayrettir.
Bunlanrı derileri kalınlığına rağ
men çok naziktir. Güneşin harareti alnnda çabuk çatlar..
Fil bu hu usiyetini bildiği için
h r an suya girer. Göl~bulun
\ c rde hortumite vucudu apar. Sonra da ttpkı
mera ]ı...,ı ır 1\ dının
·ı İ \C

bahçıvan
irısanlar yetişir.

do tor,

Ancak insanlardan uzak vasi
ÇôJleıde, balta girmemiş bakir
orm~nlarda

yaşayan hayvanatı

vah ıye kendi hastahklan için
ne yaparlar? Kimden ardım
gôrürler? Yoksa hayat arızalan
karşısında fakir ve kimsesiz in~nlar gibi boyunlanm büküp
bir köşeye çekilerek öl~mlerini
mi beklerler..
. Hayır.. Hayvanlar bu hususta
ınsanlardan daha haı.iyacdırlar.
Hayvanlar
sm tesanüt
~e ıkı mal6mat iman1arda fazladır. Bunu bir Framız hayvanat
ilimi yaptalı deria tetkikat ne-

ar.,...

tic

1

ilin etmektcdi •

Bu Fransaz lliml clij'or ·:
:51111ut .bipi
anatı
whııi'OP4•· değil

en ufak kruxa-

larda.. Ehli hayvanlarda bile
m '1..uttur.
Kanncalerin toplu bir cemiv t e tesanut hayatı içinde
Y dıklan malbıdur. İçlerinden
bıri ldümA derhal iki karınca,
b arın\;a olusünü ön \e arl\asandan tutarak adeta merasimle
kald nr)ar · Yaralı olanlanlan ağız_
lann fan akıttıkları bir n rı u ile
te<i i ederler.
B tun hayvanlar hastalandıklan zaman hangi turlu ğıdanın

tin
1 "
çamur bular.
Yaralanan haf' an yarasını
mutemadiyen yalar. Eğer yara
dilinin yetişcmeyeceğı yerde ise
arkadaşına yalatır. Arkad~ı da
yoksa elini yalar ve ıslak ıslak
yaralı mahalle ypıştınr.
İ) ı oluncıya kadar hiç bir
yere kımıldanmaz ve bunun
için de önune illi mıktarda
erzak iddihar eder.
Ateşi... Nöbeti olan hayvanlar
derhal perhiz tutarlar, fazla haraket etmezler, sakin ve havadar
yerlere çekilirler. Az su içerler
ve fırsat buldukca yıkanırlar.
Sudan ödü kopan kedi bile
ateşi olduğu zaman hiç değilse
ayağını ohun bizzat suya sokmakta tereddüt etmez.
Romatizmesi olan hayvanlar
bila isti na gune li )Cr ararlar..
Ma munlar burun hayatlardan
daha ziyade tabii 'c sıhhi m.1lümat!. S.ıhibidi !er. yaralandıklan zamam ağaç yapraklarından
sarğı bile yaparlar.•
Fransız Minit bu taf: ilan , erdikten sonra:
_ Şimdi, diyor, soranın bir
birine yardım eden ve hayati
sılıhi malumata vakıf bulunan
ha anlar mı, yoksa en iptidai
sıhh t kaidcl rind n gafil ~e
lı mcin 1 rinin alamına lakayt
insanlar mı akıllı?••

Sinema li.atatları

k Si ma Aleminde şöhretleri parlak yıldızlar kadar yüksek bir
BISl~ vardır ki. hiç durmadan dinlenmeden mütemadiyen çahşırlar.
un ar er M ttcur en scene ,, dedikleri ( vazıı sahne ) lerdir. Beyaz
perdede gt\rdüjUmnz nefis eserlerin bütlın temsil tertiplerini onlar
yaparlar. Hatta bır çolc sinema ldızları şöhretlerini vazn sahnelere
mcdyunJu~lar. Sın
diıı ası
ma şöhretinin hakiki sahipleri
olan bu bü~uk şöhretlerden en
n olan beşinin resimlerini
der di oruz.
(Cecil. B ~e Mille) (Mo cnnett). Altta.. Ortada ( Alel
G
)
sağda O · G
c solda «Eri~ \on Strohem i)

Yiikslk liibllis llktfti mayaat CCRisiyenlldar.
ücuda getirilecek bina inşaatı 27 k. avvel 928 tarihinden

usuli jJe munakasa a

konulmuş ve 16 k. ani 929 ıarihine

14 de illlle in"n icra ı mukarrer bulunmtış oldume tep ı
~ iJtn oJumır

.t!!MllM.1fk?akt -&ı!11Atna

hiç çalar m'i?j

Evet•.•· Böyledir
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1ns(l.n mı akıllı, hayvanlar mı?

o~ uçu

dır

-26- Nakili: A. Cmnalettin
Kro, nin elme gel ı olan bu arakada dcnili) ordu ki:
«Daha iki metre Iazı n olduguııu
L ... a hatırlatmak için )'ann Jan
6rülecdc gizli emanet kendisine teslim edilecek '>C çenesini sım sıkı
tutması kendisinden bir defa daha
talep ve ıhtar olunataktır.>
M. Kroşe hu pwılayı okuyunca

Siz

tanı tığımız

1:

vat meyaıun.:.

da Jan ismini ta tJ anlann hepsini
ögreomek mi istiyorsunuz?
Mümkünse e\ et.
- PekAla, adres defterime baka•
yun da si e haber 'eririm. Bunlar

hemen

ııize lazım mı?

Her lıalde akşama kadar bu
malt\rnatı sizden isterim şimdi biraz
kendi kendine:
istirahat ediniz.
Madam Mcryadck yeniden düşün
- Vay canına! Diye mınldandı,
celerine daldı. Genç kadın bolun arbu ha ne? Bu L... kim oluyor? Sonra bu gizli emanetten maksat ne? ka tarafında etrafında yakılmış olan
mumların titrek ışıklan altmda soHem <le mutlak ve derin bir sükut
nuncu uykusunu uyumakta bulunan•
ve mahremi, et talep olunuyor. Bıı
k
nı düşünüyordu. O gün oğlcklçücük varaka her halde çok calibi
d
İraz "oııra mos} ö Meryadckin
merak bir yl ]an kim? L. .. efcnditab bı adlinin fothi mcyit ameliy~i
am nesi? iki m tre olarak talep
l:, ıcri ahında parc;.ılannıı!i olan
edil n eş} anın cinsü 'i rre ola ki?
i kendi ·ne "ad olunmu tu.
Anla ılan bızim Mcr adek efendi
1.aJ ak
· bul adcca i
zi n
1 r.ı ı
m•
1ı
· . ('.ıı ı ı
• t
d
ileril . ÔliiD
rahmet olsmı, zannedn.sin ki hPrİfçi ayak ucunda bir rahlbe dız ı;ölmıftş tesotlu bu varakasında adeta bir bilme- pih çekiyor, dua ediyordu.Elzi bir müddet ölünün 'masına bakti. Ona öy~ so~)
1 .,. Lui, Lcon, Leopold
111ml~nmn ilk harfi olduğu gibi, Luiz le geli) ordıı ki ha) atında kendisine
Leonı, Leopoldin gibi kadın isimleo kadaı· azap <;.:ktirıniş olan bu ,,;unııin de ilk harfi olabilir. Olabilir
cüt telu·ar tlirilı'cck şu ~olgun dudakama bizim Meryadek efendi bu Jıu lar ) cnimlcn açılarak kendi ..ini telin
ve 1 an<lrİ)C karşı o mfıthiş ittihamı
susıa tam ve ~utlak btt- süküt talep
ediyo,-, halhJJlci kadınlar çenelerinı
tekrar haykıracaktı.
pek te tutamazlar bu itibarla L... nin
Geıw kadın e•asen sinirli ve bit her halde bir bdındaıı ziyade bir
kin hulııııdu;.rııııtlan b ı manzaraya
erkek olnuı~ı icap edi-y or. Lakin kafızl.
tııhaınm 1 t clcmedi. münün
tili~. o kadar büyük hır i~rarla talep
et af ıula ) anan mumların koku•u
cesedin etrafına serpiştirilmiş olan
etügı şey bu adamııı elinde duluıı
masın? Belki de bu ıey LM uin değil
çiçeklerin kokusuna koırı:;-.1rak gcııç
}anın n~dinde bulunuyordu. Demek
tlul ın m'dc-:ini bulandı )Or. Gözl o.l-' or ki Meryadek katilin talep et
rim karartnordu. Madam M~a tıgı.• şey } anında hulwımadığından
d k ani 1' r harrkı tlc .} eniden 'azı
tabii onu katile 'eremezdi. Bu suretoda~ına a\ Jet elti "e biru ha'\ a
le katil maktulden icra ı yedi ihtiyaalmak i~in odanın alıim«'fİ matem
rında hıılunmi,an bir şeyi talep ediolmak zeıe kapalı duran I .mjıırla ·
yordu ha. l) i ama bu Jaıfuı kim otrwıdan
ısiııi arti 'c bahçeniı tc duğnnu nereden "e nasıl öğrcneı:eğiın. m ha' a ını tcneffils etmi~c baııladı.
"Elzi.
# Lakin genç kadın bird«'nhil"t• irgılJi.
-Bu} urun.
Babı;cnin orta yolwmn solunda bu . - Tanıdıklanı ız , alı ut ta zeı; cinı
lonan idanlar ga) rı talıi bir ı;urt tte
zm dostlan araıı;mda Ja "en; "nde hı
r t. rafa
f'} l tmislenli T'C El •} e
bir kim yi tanı rmu uı l ?
'r
ö le geldi ki bu fidanları ı aras ndan
GC'ıı kadın biı· muddet d ,"ndukparlak, a n ir ı; "ft gö kendi~ ı.:
tC'n sonra ce ap ' rd":
dikil ı ııablt korkunç b r
a\ı l :ı
- E\"et Jan i"minde b"ı· ı;ok k"m
b
srler tanının. Faraza babamın i•mı
Ôjen amca, ôıen amca?! ..
Jaıulı Melin i
bir ahpap daAf. Kro c d rhal a-y ağa &rladı. Til. . ardır kı on ı ili ı mı Jandır.
devam ettigım kifü•eru ı rahibıni ı ki de hemen yerinden atılmış ve bır
ak efeı di ınin yanına ko muştu.
ismi de Jan babadır.
Hepsi 1 u 1.. ar mı?
" badi

?'"·

1
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Eln1a~

Çat ı,..ıt Ah n
met Galatanıu an
birinde bulu tul •
Ahmet d di 1\i:
Ulan h ni bana bö ek
ısmarlıyacaktın ? Mclu t:
Ha sayi be, di~e ce ap
verdi, İ)İ ki hannma g · din
bugun de mangiz tuttt ğumu
neraden anladın, ha\ di , üru giJelimf
·
l 1 mbednin an ndaki bo ekçivc girdiler ellişer dirhem kı malı ısmarladılar. Alımet birind
ikinci lokmaları sünıürür gibi
yuttu, üçuncüde «g,1raç! ~ Di) c
dişine taş parçası gibi bir şey
ilisti. Hemen eline aldı, baktı:
- Vay carunal
De<li. Hayreti gittikçe artı ordu. Mehmet telaşlı telaşlı sordu!
- o ile?
- EJmas olmasın?
Hakikaten elmasa benziyor,
parıl parıl parıldı) ordu.
- Peki elmas.5a ne eder bu?
- Ulan ben kuyumcumuyum.
Kim bilır, belki beş) üz, belki
bin papel!
Mehmedin gözleri fal taşı gibi
açıldı, heyecanla abp muayene
etmek istedi:
- Ver bakaYJm?
- Yağma yok o benim böreğimden çıktı, alıp cebine atacaksın, değil mi?
- Senin yemeğinden çıktı
ha. Ya o böreğin parasıni kim

venyor.

-:- Öyle şe.y ~emem.. O
benım kıs~etımmış..
- Haydi be.. Bütün dünya
Alem
eni bura\ a ben ge..
tirdim. Ammada açı o ın a!

Yalnız sinema payıtahfzna

mahsus manzaralar
Napolyoaua yanında S zar Borjiya
buluaduğu h ide bir oküz çobana ve
bir gramofon taciri ile yemek yerken.
g6rürseniz şaşmaz m.ısıruzf

dakikada kendinizi Hollıvut a lanedi . \akit öğkdir okakla da dol •
şıyo

manza ·a ile lar ılaı cağınızı

siz

J

k in . Or. d;ı nasıl bir

Bir lokantaya yahtlt b"r
an

el')

O.)li)elun.

llk

tk L lunduk-

al ta

fazWa acaktır
imni b" adam

bon.:k parı, ı nı
· orum, di ~ c ko ko1.::a --c maı ermdcn mi alacal\sın?
Ka' ga buYüdü, ağız dala ilt.:
lı a mi.ınaz.ıa, bir birlerine
-.ı 1.mt,ırlı l\Cıfürkri s.ıvurmı
cn nih.1) et i l\.emle iskcın
gelınelcrinc müncer

j · c li

dı t:m

lızler ~ ç kral) isminde y n· bir ilim apm ktadı lar Re mı 'ı Lon anın
en bü)1lk caddelerinden birinıle hu filılQ.Ul hır sahne ı ki ırken alıru ıştır.

uoKK~mdaki

öteki muşt riler
bunların bu hiç yoktan
nı bıyık ,ıltından güle
redcrlcrken birden kork-

n Holli, utta •ık ~ıl
ııarnl

n 1 ı· karıkat ,

te
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(Tayyare Balosu
hasmıma sıkmıya 'akit bulmadan
OPE~ADA:
i ~
17-1-929 da
rnsgelc öte\ c beri c boşaltabi
tsTIBDAT
1 \ PERAPALASTA
lirc.li.
ALHAMR~DA: \ J....ı,.-.~ııııı..ııı. .
'\ a o zaman haller ne olurdu?
KAHRAMAN SiPAHİ
f=
Poaçacının en ziyade ca:me1 MELEKTE:
ıra 1
klnlar kınlır diye yüreği titri=
SİY
AH
tNCI
N.
1 ASRIDE:
ışant ında ı..ı cs\ı.ki..
yordu.
..
YOLCU
~4~ &J.;lal ~_..~.• _....
Ko tu, köşede nokta bekliyen 1
MAJIKTB:
1iude ikı oda,
polisi çağırdı.
KOHEN , KELLİ P i\RİSTE
1 elektirikli tul..............
Ahmet1e Mehmet mayna ol111
·--·--•
mustakil bir ~' musait
dular amma her ikisinde de yaka hap· ede ya ar . 1 ihayet kiralıktı . 1 ti nl rin ~u
paça yırnlduş, ağız yüz kan mahkeme günu ehli hibre bu
bitiş" c\J otu an E b
içinde kalmıştı. Mehmet pişkin
taşın elmas değil alelade bir n\ racaadan.
da' ramp, ilk şiktyetçi o olmak
cam
söyleyince
istedi;
Görüyorsunuzya polis efenİki arkadaş Sultan Ahmet
·~
di beni ne hale koydu, fakat
meydanından biri önele ötek;
bundan davaa değilim, yalnız
arkada tin tin yurüyorladı. Ahbin )iralık bir elmasımı kaptı,
met darğınlığa bir nihayet 'eronu isterim..•
O vakit Ahmet tc atıldı:
mek istedi:
- Bil'akis, ben davacıymı
- Ulan, dedi, şu herkesin
m
polis efendi beni hem öldünnimalına goz dikip te bu tımlttyı
ye, hem de elimden elmasımı
çıkarmasan olm mıydı. Az kalalmıya kalkıştı .
dı yalancı bir taş için bir biriPolis e}aıası aldı:
mizın canına yı Qrduk be. Te
- Kim bilir nereden çalmışsrvekkeli dğıl zenğinler bunların
mı.dır! Dedi, yürüyün bakalım
sahicisi için olmadık rezaletleri
ı karakola!
irtikAp edi orlar.
j(
:Mlm tle Mehtnet bir flilti
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parçası olduğunu
yakayı sıyırdılar.
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l"C"

\e J!;idt:cL: 1 tir

J:·

J·.nınİ\Ct ~~"ıdı~ dan
J

cc,;tındc talip < 1anlar . . ~ C\ mi rnczkurtl!ı
ıd:trr r1c nı_ı:u.·.ı~ıı '-'' lc:ını:le i iJ_n olunuı

1

1ıu "'ar i 'c \ ap·
macık dc 1 ık:ınll\a d:ık olmi\·&Jl"tk ka·

:ıc1.:.

dar makul bir k•zdıt•
'J'i..ıdor İ:'c onun tabiatını i~ icc ö~
cnıncmışti; \ c na_.ı1 ol:::a bir t:ı~kınlık
yapıp pot kırocaku.
Faka~ ak>i ;ibı, dclıkanh pek ihti·

l tk

r

t t'ı anlamk~a genç

llclikanhı·a

ha;-: ı

ortık od:ımakıl ı kızını

Y:t ba~lamı~tı.

dan aı rılnıl'ı !,al• 1
mi ıdiY

•.

tı .
lldikanhnm
naz darında, Uan) a karşı duyduğu
ihtiras pek aşiktr olarak okunuyordu.
(Acaba heniın de lıalı~larıında ~ık:ıne
bir ifade var mı) di,e dl" 'JndG.
i~inden diyordu kı ru.ı •. r bu genç
kıza ltıı
de ıldır; l>clk bır muddoı
için onu • lendirchr':r, fakat e~diven

ınü:;-teri.-ı üzc.:dndc olup ltı ı~

1\cndi kendine:
• ··~ıhhati \ r•nc gcldi."-tc ı f!ionra çif·
- te ne ışi \ ır; -dedi :' jr g1 t' .... !,. dire
Uü ı...OU\01': 1 ~.
.. ·ı ulor.• a gdincc o hiç oral:ırda
değildi. ~.lan. la beraber ~ ıızliym. ya·
hut din:ımitlc h:ıhk a\lamf\a g-idi\or-
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geln1t.'•ir. di\..: ı-n ufak hir iınad:ı hile
hulunınİ\ orı..lı...

Baz~n de kJhahati \ ıcdanına Ylık
hi~·or; ""Bt:lkı htn nıüb:ıla~·a cdi~o~·un1,
delikanlının hu ·keılcıinılc ;aınimi,eıi
a~an hı1,-· bir ~ 1 ·\ \ok helhı. ,. di\ cu~du.
\ l:ıınafı ıahırı.: ı ~jh n1 ·cııı1..•ktc lıcr
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)• ]) ııl • 8.
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