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Abdülhamit veresesinin vekilleri mUbtelit mübadele komisyonuna bir
protcstonaıne teblii ettiler, komisyonu dava edeceklerini sôyliyorlar.
/nşaa/lah

gene oyuncak olmaz!

Veni sene ba. .

&ki mezarlıklar sahlıyor

_Garip •eyi

·S: . .
l
k 9 A.hısarı camiinin Bunlara ra'bet var
ut ışı ne o aca • kıblesi...
Mcs,de bufün Fırkada
konuşuluyor. iki müdür
arasında ihtilif!

tar~n

ters yapılm1f/
Şehremaneti, Anadolu
hlsarı_ndakl yolu genişll•l·
mek ıt;ln lskl-'le eh aı•ıııtla
mevcut l.'1lnıiyl ) ıkmış,
yerine yenid~n hir cami

fstanbul Evk müdüriyeti;
B y oğ !undaki

yaı>mışll.

metruk

Caminin inşault hundan
bir buçuk ay f'\'t-'I hilıuis
içerisi tl~fritı l'dilnıi~, l'ttl,.;t
bir türlü t•emaale küşat
edilflımerulştir. Bunun s~
bebl şwtur:
Caınlyl evkaf ınülwndis
lerl doyil, şehı't•ımmeü
mühendisleri yaınnı~la r,
fakat caıni inşasında mütahassıs olmadıkları iHıı

nı\(la

ihtilaf ı."llan
Esat 'c . •e~'et
Osman he) lcr
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heye müteveccih olarak
inşa etmişi erdir.
işte camı bunun için

ıı ,ıhlıı 'ı.;

alını ·ckıldc "·tt ima ı lehi de. bazı

Bedelinden bir kısmı
Emuete verllecktir

Şelıremaneti m"iihendlslerl

cemaat~ ıu:ılanıaınaktndu·.

Şimdi

Evkaf' nıülu.•ndlslerl
cmuinln mihrabını deölş
tlr(\cekler V(\ ancak bundan sonra cami a(·afaeaktn-.
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))tt~llllll g<'lDl<'Sİ dola~ ı

sile dünd,•n
beri :;tehrı wizdl-'l\i ~s
naf f'l•mi , ••tlt•rindt~ ,
~·suaf t•t•nıi· ••Iİllliiiii

ınezar-

arsa
halıne kalbcdic h.:ri ifr.ız cJ~
h
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rakiph•ri ta-
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rat.Jndan ll'f•
Au B.
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müzayede ye

SatılıJ.1 -:ık,mlan e

ki mezarlıklardan şişane

yokusundaki ar::,a
l1İ''-'-C) i i~ tcınl!miştir.
Gttek bu ar::,ap, gerek Tül başındaki bir mc1..ulıga fcy_
ladc rağbt:t Yardır, E' kaf ...,JtCubukluda evkaftan aldığı bir
ı mez.ırlıkların p .1 r a ından
ar. . a 'uzundcn Emanet aleyhine
zde dı. i 1i Sdm.:m•mt.:tinc
'eni bir da a açılmıştır. ~hıdde
ikr e' kafın bu .1rsayı mahlul
m \C hisabına kaHktmekteJir.
zannı ile emanete sattığını soyakat henuz cmam:t mura-:aatla
lemektedirler.
· u aradan kt:ndisinı: , 't olan
ymuştur.

,.,......,,.,
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Telgraf haberleri, Polis haberler~ • ·için,

eyit Ali reis.
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Bir avuç kul,

flllhitcdt· l

5- nci

yazmıya çalışıyo

sinema
1 lika~c,

Halk dersanclcrinde son
imtihanlar y·apıldı

Macera
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it~·et

) t.•rU

odasmda

tophuuuı

nmlların mımmw

leı·indPıı

hir

kısnıı

1"1eart•l tHlası, p•rli nıal
ların kornıımnsı lf'ln ''Pili
.
vo küt:ük hlr ı-;N·uı kii!ia·
dına karar v•~rınl~tlr. Oda ..
hu hUsJ1sta şimdiden yerli

.

nmlların

ot,rctmi·

ka u~ lanna

mı

hocalartılaı;

okU\

ogrcn m 'en leı
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·
cek
C
-.tte.
ders
gören
Balat
çöpçülerinden
bir
kısm1. afttam ediı mı~ c
.__,
.
ta: dun geceki imtihanlardan bir indba ve millet
lerdır.
mektebine kaTdolunan Japom alı ::\1. Hosoda
folk der aneleıindeki tcdri::.at
1
u n • k m tatil cJiloıi~tir.
ıt\Ja, ler imtihan olmuşc..-........~tle mm affakiyet
lar
termi~
Yarında

ler de millet mt.:1\.tt.
~3~~~. taei

Ilu "'c~e S:ıat tam on iki) i gôst r·
tl',,ı ıamm tak\imdcn bir )ap k
ıpJ 11c ,.,ıY., 1928 rakamı bir d ha
"unı.uuıı;ır-""''""'"""'k. ~criac
e
rakam g~ e ·ek. Bu 1929 dur, e
nihay t on ıki Saat sonra yeoI n
gıreceğı7.. Karilerimfze saadet \ e tall
temenni ederiz.
Hu ak am sene başı dola)ısUe •
BeH>~lu har ve eğlence mahallerin•

Barlar
('aki masalar dün sabah kAmilen tu
tulmu~nır. Bir çok miıracaatlara ce•
'ap 'ermek imkanı kalmamıştır.

Gaip

içinde.

sabKımizde:

Taksimde,

~ucun~ Dlınya şınınu,

ara~an kadın

kız

Firur.ağada mukım

Ah
mane\ i i on beş
:ı, l:ıı ında \ \ ~c namında bir kız üç
gun cHl evde kl\ga çıkararak firar
c~lcmiştir. Avşe, \hmct beyin mura·
c:ıatı iızerine zabıtaca taharri edilmek

mt:t be} in

C\ ladı

YENi
MÜSABAKAMIZ
Filim san'atkarlan içinde en 1azla
kimi beie .. ~orsunuzf

numuıwlerhıl

Bir ihbar

a n

*

On, on iki Saat sonra yeni
seneye giriyorıu

toplauuya ba~lanıı~llr. Dunun için bir dt..• komispm
ll•fı•ik cdihuJştir. Hu ko.
nıisyo)\ ilk b;timaııu yarın
odada akc.lcdeceklir. Konılsyon tt1..ası ~imdilik tahkıktit ) aıımakla ıneşmıl dür.

) c ha J,ım~ur.
\ mcll' ht.:r ~c-
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Karanlıklar

6 - ncl sablfamizda:

.Çöpçüler de öyle!

ızma

hiç çalar mı

4 - nco sahlfamizde:

Emanet

Herkes okuyup

Nihayet

hümmalı hv.ırlıklar vardır.Bazı

Gunün tarihi, Kari "ütunu•. \!r~cri

iki Ölüm
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liğ edllmlştlr.

rn mak üzere gozlerimi ·n

SllEMA M0S1Blf111
leım

y~tlerhı besaballDI, gerek
muamelatun tefli~ etmek•
tedlrler. Bu meyanda cew
miyeller azasının yenl
harflere çahşmalan lü zumu tla kendtlerlae ıeı..

Yani bir dava

Son Saat
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Erenko\ de, Sahra) ı ct:ditte ikamet
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~ehrinıizdc bulunan Japonyalı :\1.
( Ho ..nda
. i\anra .. ında ı:; ind

eden .l) neli hukuk mahJ.. mcsi aza-

nııllt.:L

kı c\

ak u'k dar uçuncü ceza mah·

kt:mt

ınc

mektc.:binc k,l\<.h lunmu~lur. \f. 1lı ı'mta

s-tndan
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1il\• c cdılmi~tir . Bu
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C\ rak

e\ r.t ·

Sinema meraklısı karileruniz için , eni bir m a ·
IÇbk. Otu.z kadın 'e ou.. erkek resmi ko,-ı

&ıann içinde kimi beten4i1infzi bi.ze 91&tteceksmiı,
çok beğenilen kadın 'e va erkek ani te reY' ermiş olan ki•
nle
. arasında çekilecek kora\'1 mıiteakip birinciliti
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I.Jinnyet Türk korsaniannı birer birer
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lı~nıı ı,111·:-ıın

!Jl'l'i

yafiuı.ııı·ııııa
diinıııel, lıiı;

hlriııiıı lıatıı·ıııa tJl'lıııiyoı·
dıı.
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Aynall
bir kadın kendiVilayetle tevhitle
sini vurdu
ri ne .zanan icra.
.ı\ynalıçeşmede camcı soka ında 1 1
ediliyor?
numal'alı evde oturan kumısyoncu

Jotjun zevcesi üosl

l)pji) .•
J)jyp
. lıa} ı.ırn·oı', dlivü ~<·ıı sPklı: kor .. aıı, lD('Vkl •
h•riııl arJ.alarııııl:ı Jı('kli -
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saı

1

ait tabancayı sol memesinin altına
sıkarak intihara teşebbüs etmiştir. Tahtı tedaviye alman Dosi asabi bir bühran esnasında intihara teşebbüs ettiği
ni söylemiştir.

iKİ YAN6ın
Dün gece iki yangin olmuştur:
l - Beşik taşta Val de çeşmesinde

tliirt ht'. misil

ılııı·he.;;iııi

sol

eHıı•h• lııllıılJıı iri l.ıir soııa
t•• <;,•\'ll';'ltıı·ılııld.ın sonı•;ı

UGURLU HIRSIZ!

kömür

Burada değil
. Amerikada!

ver-

mu-

Şehrimizde gırip hastalığının salğın bir şe
kil aldığını ve ölüme

.kiitülüjffınü,

sebebiyet verdigini bir
refikimiz yazmaktadır.
Keyfiyeti Sıhiyye müdürü Ali Rıza beyaen
sorduk, mumaileyh
nıuharririnıize ~nları

bd , -nızın yazı işleri mt'-

lıevın lr kı
.dare işleri
·ukrti be i~ e uır of;lu dün~ ı · g,ln tir A k ·. lanı ızı ıc'Jrik
eder, ,a,rularJ da J..-•.1n ömı.ir ve ha~
m~duru

verdikten

be-

Atlna g:ızctclcniic
bildirildij';ine güre S. Grandi Ankara scya'ıatindcn avdetinden son-

mu~tur

ra S. :\lusolini ile vuku hıılan ve

Buğürkli içtin.Rdan >Onra bıanbu
!tın ıktisadi ı aı.izcı
ctr•lında bir

bir saat kadar süren

dn y1pı' c k.

miitcakip !tal yaoı gazctcdkrinc
beyanatta buk"Jarak hulhpcrvcrli

toplandılar

ğini

ka apJ_, şırl<c:· hc\'eti umu-

ve Avrupa devlcderilc

>ıkı

münasebetlerde bulunmak hususundaki ..ıın;ıni arzu n meyille

i bu ••hah onda, l\ııprulii handa

Ga;ıi

ıç~-naa lıaş.amı;tır. J ley'eli umumiye,

rini taktir cttigi

nizomn . cı

hazretkrilc miik<lkmc:-indcrı

~:ılıilid~ bazı

tadilat ve
y1p1Jm3 •n3 kilP'3r verecektir

nıüfettiş!e

dokunınuştu.

Binaenaleyh ani bir
tehevvürle ayağa kalktı, koltuğundaki gazetelerden bir nüsha
alarak J{annıran beye

-6·-ı

uzattı.

-- Ben - dedi - işte bu
zatını.

G azet.eci, tam bir
alık adanıla karşılaş
tığını
1

bir kere daha

anladı.

Scına

gazetesinin zeki ve nüktedan sahibi
şu vakıadan sonra bilhassa kesbi chcnınıiye~
eden nicktubu kcıııali

cleleri haUinda değil, da'ıa umumi
sir·•ct bl.lııııla ll! "ıısolinin·., 1ir
mektubunu lıurnil olaçap;ı so\'lcnn: ..
ktccl ,
"· \lü-olıni llalbıı sulhuncn .ııı,;ık
bir TUrk - Ilulgnr 'ı •man itihfilc
temin edileccfi fıkrindedor

Değişildik olmıyacak
Aıina~

JV
n mda bnzı

J\.abjnedı..

nuır 1 .ır

t lırddülAt. J"ı· n<a 0 ı

hakkındaJ,i şayıa!ar. en
tekzip cı'i' , ekteclır.

Kenanın

ktt'i

sı•ret e

muhakemesi

AnkarJ 31 [lI..\l,) - İd 11:ın iııifokı
sabık k~ıibı u •. ' --ıisl Kcrıanin mu-

hakemesine naı.szn dcHıııı olunac~l.

dır, bozdurda Qslunü ver, demiş, Yn-

tır.

ko para), bozdurmağa gittiği zaman

Bir akit

bu açık göz de kunduralan alıp kaç-

ANKJ\RA 31 [11. "1] - Sabık Ankara şehremııu ve llilcci 1 mebusu
Asal beyin kızı Bedıa H. ilt Milliyet
refikimizin mulıabıri :llecdi :;.,ırcıııo
beyin hııgün akitleri icrJ cdilııııştır.
Tarare\'ne sa:ı.Jct -ten1enui edenz.

mışur. Fakat bu arada garip Lir şey
de olmuş Ynko gilnlerdenberi iş yap-

madan otururken birdenbire dükkAn
işlemeğe başlamıştır. Yako şimdi bu
dolandmcıyı uğru

- Bulursam
mektedir.

için aramakta;

elini

öpeceğim! De-

Kolukopfu!
Kazlı

çeşmede

fabrikasında

'esim

makin•<t Koço

Danonun
sag ko·

ynunlmışur.

BİR AİLE ARASINDA
Karağümrüktc kanlıçeşme sokağında

oturan ismail ile zevcesi dün gece
kavga etnlişlcr, ismai1 kansını fena
bok!~ doımüşıiır. Raı ~aya ismailin kninbıraden Münür mııuahaic •tmiş, bun~n asebilcşc11 ism:ıll .\1ününı iki yerinden ı·aralamışur

~lEZARCININ nıarifeti

Di] enciin1eni azasın
dan İbrahinı Grandı

Eyııptc oturan :\Ieı hibe hanım dün
gece e\ ine gidc.-Jı:cn n1czarcı Arif,
önüne ç-"mış, i\ln hibe lj;ınıma taarnız etmiştir. Mevhibe hanımın feryadı

hev,
. İsmini tedbil etnıis
ve Gırandiliğini kaldı. rarak İbrahim Osnıan
bey nan11nı alnııştır.

'I urkiı c iş bankasından: Scnebaşı
olmak dolayısilc 1 k~nunsaru 9:!9 Salı günü bankamız kapalı bulunacakur.

ıpeklıler

.ıaiyn lıandıralı Tcodora \'apuru
lcsi üçerinde yakıı'anmışıır.

mcmrııın kaldığını 'i>ykmi~tir.

Atina 30 - S. GrandJnın Ati na
~eyahntındc y:ı.:•ıız 'fürk ):'unun mcs'.

TÜRKİYE-İTALY A
Atina 3o - S. Grandinin Bul~ar
Yunnn mes'elderi İçin Sotiı ıya de gideceğı bıltlinlınektedir, Yıınnnı'l'f.tnın
cı_fin, llulc1lr hariciye ıt:17.U ıııı
ziyaret o·rlerek Bulgar Yanan mesdr~
!eri lıa..,kındaki Y · nn hiil..-Umetinın

Sofya

a/ıvaliıulı• ka~'ıla şayan
tebeddül olıııaııu~tır.

Bir tayin

32 iane kaçak ipclli eşva bu sabah
tat-

pek

,.Cl'('C('k:?

Illll

sından yaralamışur.

Kaçak

:\ !. Kemal

tup

sekiz lmçııli.111
bültPnc• nazaran

.

miil:lkat•nı

Atinaya lJir ıı1elc~

Gaı.w,L
<1bık:ıh Osman ile y.ko
bir alacak yüzünden kavga etmişler ,
Osman sustalı çakı ile yakoyi kalça·

ismini değiştirdi

Romadıın

5. Grandi

lluuün ö{jlt•dl'n

Bir zat..

yanatta bulundu

sınırıne

~ lltn.ın lıizınetinde-

5 liraya

...

lerle lı•dıidı hakkında dahiliye ı-ckl
letin'c hir kanun l:\yıhas hazırJan •
maktadır. I.1}-1-n, mccl •in bu d•ne•İnde intaç edilecektir.

BIÇAK BIÇAGA

rindcn Enver bey lstanbul nııntakası nıül
kiye ın üf et tişliğine
tayin edilnıiştir.

ı\I· GRANDİ
Ankara seyyahati hakkında

nı inti. ap edilecek

ziniz?
Delik anli yarü ağ
yara karşı kuyruğuna
katip adı takılarak
o konaJta yerleştirildi
ğini, k~\tipliğin de bir
nevi hizınet olduğunu
müdrik olnıakla beraber gazetecinin sorgu
tarzından bir ağırlık,
istihfafa benzw bir
şey hissetti, kentlisinin
usak zannolunduğun
d;n şüphelendi. Onun
mektupla a 1fı kadar

sonra

parça

'Jr.1

koron vererek, bunlar Bulgar parası

üzerine mütecaviz

ynkillaan11ştır.

İş bankası kapalı

OKRANYALILARA ZİYAFET
13u gün saat on yedide güul san.
atlar birliğinde Okranva hev·eti şere
fnc bi çay ziyafeti vcrilel',•·.<ir

nokııi n.ızırı-· lııld 71111 1 tır.

Kral kurtuldu demektir.
Loııdra, :ıo ( .\. A. )
düı:ü

ı·alıal

soııı•ıt saat
ıw::;rt•dilon

kı·al

uiinııı·çirıııi~ \ e

bir

"Coolidge,. avda
J,onılra,

a1

( .\ ..\. ) hilılil'İ liyor:

Va~İıı!Jl oııd:ııı
Coreiyıula S.ıpt'lıı aılnsııııla

talili

IJt'ı_:İrlllf'klt•

olan l'P•
İSİl'iimlııır .'lir. ( :oolid11e
Cıııııııı·t Psi
!11111 u !Jı•yilı:
avııın 111tıııiştlr. lll'r ne
kadar .\lı·. C:oollıln<' riyaSl'li c•fıınhtır daiı•Pslnılı•
yıl ha:;;ı tt•hrild\tıııı lmhul
eylenwk anaııt•sini terkevlemis
•
• isl'ıl•• ııaznrll•si
gı•cesi

r!Ji

.

tt•lsizl<'

ınlllel i

.

<'Ylt•ıııive

nıi~lir.

lPh·

lrnrar ver·

Bir tayyare

düştü

Tuh.ız,

30 t l\..A)
F;15ı,..• gelmekte
olan bir uca-et ıayy:ırcsı Nr t:ıtlaya
diışmüştur Pilot ile kontrolor m:.hdz
bir haldedir. ,·oicu sağ ~e salimdir.

Havuzda

oln1ayışı, ıuektubu
kalkıp almayışı zaten·

dillerde gezen rezalet ile berber levent enJarnını, hibede} güzelliklerini göz önüne getirdi, onunla yeni bir
aşk oyunu oynan1ayı
nutalınemnuniye k a bulc karar vererek
Hurrenı beye sordu :
- H anırnfendi afiyette ınidir'?
- Ethaın<lülillah, i ,,idir.
- Siz ne zaıuandan

oöyleıniş ve hır

A

Vaşınğtonda öldürü yorınuş, burada öyle

~lülkiye

reis ve aza.
nnı odaya ınuntaıamarı devam edchılecck va1.ıycttc <lmalaıına itına olun

li.l ..

Be~taşta

-

]unu makineye kaparmış, kolu dirseğinden kopmuştur. Koço hastaneye

.

Jlug_n ogleden sonra htka merkezinde ı ca•tt oda ı ., ı ıoplanaca!.<ır.
fü. içtimaı!J ı enı ticaret oda'ı reislerile ..ı:,an \e ,idare h v'etlcrine intihap eyle '.!!ek iizcrc goStirclccck nami·
zetler tc>ril cui.~cekı' .

ffil)

olmuştur.

hır

Ankar., JI : 'I 11 )

ve fsıanl1 ul rnıaııetl4 r _;,n vıl.t) _t

söylemiştir: ·
<ıGrip burada değil,

bir sev" vok!ı>

dileriz.

Ticaret odasında intihabat

İstanbul

yoluna

bir kundura pazarlık etmiş, bir avuç

Voğum

Kasaplar

girmiş

tirdiklcrini

11111 1üf,l'nt•ı•ejj ini rrı:;;ııot •
lar ılıı ıııılaıııı!ilarılı •
( \laln<ll vıw )

ha;'>ıh1i

kunduracının işi

lerde çal(Ş'ığım, İ•tnnbuia komür gc·

lal,ılil'ıll' l•or:-.aıılar yarıyı
hıılııı.ulaıı ı.eııdi sayıl:ırı-

\

amma,

bir adam, Yukoya kendisının gemi-

müı·:ulelenin
fayılasızlııJmı, 11cı;il ha~ın
da lıarhP clPvam ettikleri

ı ıtıa s3oılet

Kunduracıyı dolandırmış

nun dokkôııına muşteri sıfaıilc ciron

hu tarzda

\"akit
dc u le

çikmış, derhal söndürül

Ali paşa c1ddesindu k.ındur~.ı Yalto-

oloııınnn~lardı.

Yaziyı•lin

yangın

dolandırıcılık

mişl<'ı', aynı :aunıuıdn lıir

vaffak

çık·

verilmemiştir.

Evellci gün Deşiktaşta garip

onlardan

aılım llı•rfye oıtmlye

sirayetine meydan

dükkAndan yangln

miiştür.

terke -

znyı:ıt

mış,

dan

·,cr

Pden hu
dü\·ü:;;te ıloı·t korsan öl·
ınfo~, S<'kiz tnııesl de yaralanmıştı. Falmt raşpot
lar hücum vaziyc>linde

için

numaraıl

Tahıakalede D~veoğlu yukuşunda çamaşırcı musıafanın dükkanın

l'<'l'P) ıın

oldul.Jarı
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2 -

diyol'larılı. Eı,)a yı{jınları

üslii ııd<'

dün gece koca·

.sına

zalt•ıı

dolıı ıluı·.ııı li'ıl'<•ldf't'l paı·
laılı, ı-.ıı;ıl ııı
Jı.ııl liiı•nlPll

sıı·a oı•l lıwP:

İ«;İll

ıwri ı;Pliil"''l'kll'ı'. .. ıjelıit

H.söyledik- Bır ıntıhar E
çeşmede -1 filalletl{~I·
lerinde samimi mi?

müfacaat etlik dcdı ki:
- Süt mcs'elesine dair malıimat
venneğe mezun değilim mamafi sil!Qn
kapa! gügünılerde sat.iması mu,·afık
olJcagı hakk•nda 1-ey'e•i sılıl:.·ye raporu nrdır ve sntlcr bu ' raitle sa-

Ilı• lıPl.11~ orlıll', kı•ıııliJPrİ•

) Pil nrl.ı11la~larııın

~'!Et'~...~ llJ:~fr"ierii

ri

~ r nci sahifaden ıruıbat)
11hhıye ın. Neır• Osman beye de

!Jl'ı;il yı•ı·lıw ııı•ı•lıı düvüş
ltı<'k iı;in sahırsızlaıulıklart
halıl<' r<'isiıı ı•ıııiı· VPrıne

l<§nunsani

1

oyuncak olmaz

de

Hıt';'(IOllaı., rwı;iıll im sıı
rellP u•-.ııııı,·aı·aldaı·ıııı an-

.

son d ta olmak üzer

devairJe arap hart' eri ile b
en·' yazı'ab:..tc<.ıı:tir. Posta vı:
tclgrafh:ınclerde son defa olmak
\ize ·e ı•ap hartlan ile yazılmış
mektup zarflarını ve telğrafları
kabul edecektir. Yarin sabahtan itıbaren ise arap harflerinin
ustüne son toprak atılmış olacak ve bu heyula tamamlle ta-

n ok.lan-

1: ~rn

l

Son QÜiı

~~kiıfevlrleıdekıTılrkl<orµıılıırit.ıan

sıııılaıı r.ı'-polları

Jaat

yangın

1\lar~llya 30 tA.A. · Kuru havuzda
dikkatle okudu, nıeJ dükten, sözünüzü işit
bulunan Poi lcka posta ı·apuruııdo
f uf olan nıckaleyi de tikten, mekalenizi de yangın zuhur umıştir. ı 'ulusça zayiat
- yine ciddiyetle - göz- okuduktan sonra rütbe yoktur.Geminin bütün dahili ıaksiın•tı
olmuşnır.
den geçirdi. Beş liralık tevcihatının bazen pek harap
l\Iutasarıır ile memurlar kaza mabanknotu cebine koy- yerindt? olduğunu iti- halline giımışlcrdir.
duktan sonra hala rafa n1ecbur oldum. Fronsoda dedi kodu
ıo [A. A.J
J»rla·'lcnto a
ayakta duran Hurrem Sizinle teşerrüfünıden za~ıPar•tah!>İsatının
tezyidi ınes·eıc~i
halk ııda lıukı'nı•t erkılnı ara.,ında
beye:
nıütehassıl iftiharımı
zuhur rtını~ <)lan noktai n:zzar ihtiOturunuz - dedi - Neriman hanımfendi- Uüari \J, 'l'oinurcnin kariben i>Iİfa
kim olduğunuzu tama- ye de yaznıak isterim. edt:Ct>ğİnr •lilİr hir takını şayioJ~rın •
meydan ulıııa~ına !"ebehiyet ,·eın1iş1ir.
nıen anladıın, cidden
Kağıdımı lütfen götürBaşnl.ilin mrh'usan ve Ayan koridorlurinda
vıılu b•Tlnn beyanutındun
şayanı tebriksiniz. Gaınek zahmetini ihtiyar
aıılaşıldıgına göre mumaileyh hiç bir
zetenıizle her gün yüzbuyurunuz.
•nretle istifa cımck toı•nvnırunda
lerce adanıın rütbile,
Hurremin sevincine J~~ildir. Bilakis nıeh"usnn ıııeclisuıin
10 Kanıııı<aııide lıüküınctin ıınıuml
ni)anla taltif olundu- payan yoktu. İşte bir si,·a>eti
lıaHınıla uzun uz:ıdıya mü ğunu yazıp duruyoruz.
zaker•tn
gfrı~mesini talep edet~kıir, •
gazeteci, en nazik keliBu tali'li zevat arasın nıelcrle kendisin· ıy J.aLine nkAmnın iki mcdi in kara •
nrıa ıntiznr etmek hususunda M. i'oda sizin gibi yakından nıet ve ehcın
tin- ıııcare- il~ mutabık kalmış oldıık.Iuı .-..........
ınulıtcmı·I görtılnıcktc ve kararı.ıı
tcn1as ettiğinı kinıse den bahsediyo
kıimete nıü~ait olacağ; znnnedil
.l\labadi var
tı'di
' .,·o~dur. '\' üzünüzü gör-

•

~on

·

Serse 'fl&lmrn

isken erun a

Nüessif bir hadise daha oldu,,

Artık anlaştık

-148- Jl11lutYrii'i: ltlris Multtefi
Kardeşi ilin

ı:
l~a11nı

siıtlarl:ı

tc liru
de

mL
t..ız

ca:ır

"' ncak mü--

ctm·

h /.1 ta\aLknı.imın C\ ine

im ın

dılmı51.ıı.

\~ın (::iO}n.:ı ~l-.... • "w~ hu C\1:
l aıTıı/. cdıJmj, • kı/. tL'kr. r k:ıçır

mı ... Jardır.

1 r:ın·ı;:

Mılılıarnr d:ıırc'i.

) apıJ.ın rnuı at:J:ıtc ı czıl:\ 1c h:ı;:ı Cı.;\ :ıp
l:ır \ L'11nı;- • bınnct ı:ı: l,ız t kr:ır i'tırdnt edılmi ti
imdi 1 :ı,raııtdcdır.
~ 'l'cı kl;s ı$cn u ıhth .te.ım katt
surctre temin: edı.:cc ·rrı ta.1hhur edcrst.:

imma:z
diı.
ı.;

muddctinın ıcmdidı

muhtemel

\nkııı'.adıın gclı:n

hman infü.,:ır
id.ttc i müdurti 1lııındi ht:\. idarenin
la 'i h.'lherinı tck-t.ip ctmi tir.
muhteTıc mubaüt:lc }umın mu
raha r .\ t. l>n am.ındoputo dun ak
şam .\ k:ırn a •mmışnr: Hu ı:at' Türk
'\: un:ın

IJaruHunun

rr.ı iştim# di:ı:dlrir.
mudcmislcrindı:n miı

r'·kkcp bir' bt!.\ "et bııgıın \nH:ır.ı' :ı
gitmektedir. Bunlru. li'c. pı: ıgr:ım '
kiıaP,tıuilc mCŞRul al:ıc:Ud:u-dır..
\!pullu ile Tc.kirdağ :ır:ı ında J 2
kiloınctı klık bir hauııı in~a..ı me,-zuu

Bu urctle .\!pullu lahrik:ı,ı
btihsalıln _ aattc. •wkvedilc:ceknr.
~ ( 'umhuı İ\ er h:ılk fır.ka~nra in,a
sına tc cbbus edıkn 'k:ıdınl:.ırı çıılı~·
bahistir.

m 1 .:ıtm:ı mcra..inıı

hwludi

:\ladam, tanrm.ıdıll:ım hir erkek.
çocukla k:m ola) ı ta ...mnq a ha~lamı...u.

( :cıcn de l u çm.'Uktu.
l çumuz hirdcn k:ıry ulayı ~
' ncpcnin uldtıi?tı ku~e) c, ) ~mı :'\ l.ntildin ) aw~ımn kar-.ı-.ına lı.urduk.
-\r:ımızd:ı ...adccc ufak bir komo-

di) c hitaDımlan hakikaten mcmn un olurmtı...un?
- .\lemnun olmak ta öz mu'?
·.toıirm~ er ol.ın )ere rcsmi~et
ginncz

lkıuck 'Cll bana adecc
.\latild hi~ c hitap cdccch.:-in ..
\hı-mele ('(krst.:n.
La\ allı_ 1~" et zm. allı kız bemı:n
cllc:rime ·arıklı..
düı '.ırdı.
Çı.inku odamı~ uztmlu~uııa uz.u- .\rtık anlaştık gitti. )&ılıııız
n ...a da . <h kdi!!im :.ıihi rıncak il,f
bir nokta 'ar. Senin ismin (İdri.;
kar) ola 'e bir kuçuh. komodin
:\lufıtcfı) [ r]. Ru, ...ark ismidir.
'
alacalı. kadar dardı:
Beraberken bu i . . mi kullanırs:ın
l larta ..\latild komodini kaldır
belki iv.cmniz~ lıir ~i.iphc ı.:clbc
dcriz.
mak bile btcdi i-.c de . nfc cf.ıha 1
O halde?
yenilik olduı:tundan kard~Iig.in 1
hududunu :l) ıran bu uemeyı
- 'cma ha~lta biı:- him bulalım.
lfü
ı ·ranız ismi..
ben bıraL:tırd1ın.

Şeytan

b"'cna ıılma7_

titJi

C~oc:uk gıttikten

onra :\1atild:
Bizde iideJim't

lla)di...
dedi.
·ere) C"?

J ..okanr~n ~

~\.ç

kalacak dc.-

~liz ~a·.

Ceketimi ~İ) trlıcn fJii'.im hcm...ire hamın dı~ın çıktı 'c elmdc
hir elhi . . c fırça ... ılc p:ukrcl.. geldi:
\ ladam \enli. 'c. bana da
tekrar ıkı :-ıkı ... it.c h i hakm mı
Ö\ lcdi. Kadını Ü\ h.: tc"' · ctmi.-...ini.l 1-i h.mi l-.bkanınn c rum der-

em ' I.m

""~'en

·...

ı

]urum.

l'cna mı ) apum.
<>... Bil.lkis mukenımel

1du, a,.tıb. k<lrde... irn dcıtii de t:ni1.
bile inanmaz. '\luha kal.. :-i/.dc
':'C)

l

tan cu \ ıı 'ar.

Şaka

maka derken

ı~ lcrkcn

Bmk
u ... tumu

upurmcJ

~ akJa-.tı.,

fırça\ ı

c

ındı.:

iı;in

fırça

'anım,ı

j ... tediın

al ak

'ermedi.
Kard~

dL-gilmh ·;.-.; hem el
ha onra t.i!;cr i ehi l kmaz am
beni \!adama ,jk.hct

- .\Jc~cl:I: sen (Yasd) ol..
- Kabul.. esasen \'<tscf bizim
turkç Yuı:ufun tcrcum.c:,i.
Daha iyL ya.
Demek oldu.
P.lbctte..

llir çc euf;: ı.,•ibi eIJerini çırpn.
Ya:-<:!'!..
~c 'ar :\fatikL
J hn di ycmq~c gidelim.
t ı.. :ı.li.
O uı kapı,ııu kilitledi.Pat\ onun mc~lhmından gcçerh.cn \la<lam cı.:nupları arl-amv:dan sc,Jeru~ cı iu:
<;ul uklar. nere~ c ı.;idi\ orunut... ~czmi, c _ıııi~
\ l.ıt" d:
) ._ . . cfin karnım do, urmak
iciı lol-antJH ~idi~ ou~.
ı:, . . ıhibc ... i i ·ini çek.erek:
Do. ur kızmı. Do~ ur.. Kardc., hu.. ba J...a
'c henzL·mc;,-__
l:tle tırnal... gibidir. \Jlah p;dstermt ... in bir hasta filan olur a sen
do~ ınur.-un . .%a\ allı .. Pc k tt! Za),f.
<.. \ l.ıh:tlli

ctmenızdt.:n

korkmım.

ıı;.ll'bi

Traln :ı
tttnf nda çıkı.
tekzip edil

ufında u-ım'a'lar
dılolaı içıu 117' k
teczi~e

il..'

·n

' nr)

Ekmc~in

bir a1. daha
tenzilat icras mc:s"clc:;i çoktan ben
güniın n•c.,'elcs haline giı ınıştir. \Ja
1kad:ıl'lard:ın balJ.!:m 'eni nokraınazarlar
..;cıdinc başlamı larılır. Bunlar lıuğıiıı
için cl-mt: ııı ucuzfam:ı.sını ,u ckild.e
mümkün :ıdd~tm J,tcdirlcr :
(
E.km..:ğe narlı ancak huğda~
fnatlart uzcrindcn \UZ ccliJmclidir.
Bu ckildc. ın tlup ha.,ıl olur. L.:a üzerindc:n n:ırh \a.1.1 d ığru dcgildir.
<;unku unun ffiU:l\ \en C\ afını tc
pit 'c bunu numunı· ıttiha.ı etmek
ımkAn haricindedir. \ u1.dc şu kadar
pautı"·li ıın 1 ılacap,1 gibi \ uzde ~u
kad:ır da ı;ıı \darlı \ e bilmem neli un
ol:tbilir.
Bundan h:ışka mesela bir ııe\ i buğ
dı. ın ki\u ...u
l:i 18 kuruş olur da
unun ll\ uy:ı ıum kılo"u 2 .J kwuş,
lııılunur. Bu m ıın :ı da, :ı~ nı cinc:tcn
olan. fakat :ı\ :ın :ı ol mı anin içine karışunlır. O fıalllc und:ın ekme) c narh
' 117.1 dlıgrtr de~ldir.

h:ıTınde

Bu~J:ıyd:ın \'1lZl

Hır
baktı.

C\ inı;

hın retik

yu.r.t me

Doğrumu . >rli omm.

en

li.;. dun u::ıki.ıd:ır tc\ killıanesinden İ,ı,t:ıll·
ııl
t -,:.kifunncsinc ııaklolunrnuştur.
'.iliımfa muhakemt!'iinc :ıgır ceza
ahkı.:'.me..'.iade başLınacaknr.

Ek•kllfan ltikettu
t•kmekJerın

:ıtd:ınnd:ıki

etiketleri ti rk harfleri ilt> \'llZlh ctikerlttk tcc.b<lilc k:ır;ur \"ernıi ·tir. ~:m:ı
net r:ruuha:ısı cl~u\m bu hu.susta ihzaratla blLlunmaktadu·. ..\ ncak elde
~00,000 etiket mc' cut olduğu için
, eni etiketler bir kaç a\ "onra kull:ı

ı·r, nın

»
tenılil. .

riz

dolandırıcılık

:·asında
nıüddei
..

kar-

un1un1i-

liğc ıniıracaat ettiın.
~lüracaattnı

müstantik.liğe

nn~D19"'-t'ftll ili ve e-

altıncı.
ha~dle

icetJ? \\.\ili

Odanın

içinde

Bir kaç defa dolaşiıkian sonra eğilerek d
muayene etti
'ht~) o

-18- .Yakili: A. fJ

h. ro~P

ta.kıhp .kalmış

İ"kı·ın1enjıı' çh i 1111•

l..u ük luıua"'
p:ırçıı ını purornlluı ı ara ..ın.l alıp lıir
muddct vrrtukten ı>nra b nrmtat
kopt·~ı t1U.1){' hıtap i'dt·rd. drdi kı;
- ı . . te ...ıııa~ ~l ~rı::e•i bıı ı..kemle
ye otıınmış ııl.ı · eJe ılı\ ı f k palı alı \ .ı mal ola al. im Luııı;ı paı çası ...
:-i:ı~ et bir t!lln olıu ıln bir par.;.ı..ı
ı·liıııl<' lıulıınnıı paı tal umn !>ahibııt<'
ı <'•udiif cdccrl oluro;:ııı lııı ga rıp 'ı•
oLw

izi< rı .• BııııJ.m ı.ıbıi ne

f

't· .lı·ıliıı!

dcJiıı:

::\c

1
1

-

Ht lkı de

'fı Mn\'aılı 1. otur -

<in

\• el" \lır,.uıı
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on bırı; do~ru l.ı:ı... l»Jı
bu ıl.ı Jo~ıu r ı lkı 111 111
de ı;ok
ı\nnı dı k.tt bi
~ adcki zı) .ıreı ı •ku nJam
du Atlnıis di, arlar dcgi.l ın
ki o;aat ılukuzda 'ağnmr
l:uııaımstJ def[ıl mi? l)ijcr
.. eJ.iı f:ı'1.111dı'ıılıcrı lıı" alar
Jlt'ınt>lı

ki b9

lıur:ı, ıı

;ııılamak p!fü:

lılr se dc:!!lf ,,. ~a>ci't hiıri n1akadar
.
t>dcn dakikada o iskı'ınlr\ t> otımın
Mı•t :-adr&.. Je~iı.... bir <,:ok miılıuıı

. . . .

.;nmur uzdu.

nı~tur ııı~ı dPılıı;ıı \ ıı l' b;1Umı ur
ıill. i~ .. Lılkiıı lıunıı

iı~ le lıır lu" ada y
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<'-1.1n·ıı~ı.ı: ııııınınınn} ı hPııll'n lıullrt
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oc.hb·ınd;ı
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hul~ıan
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uoL.ıalar f'P''"'"~'-t"~İ7. ômıelrrir.
Humm u:t.t"rtut" mfüt\ rı l\n~ odatb
- ): abu nder lk>} }iy~
lıir l.ııı; dt•fa ~itti, gdıli "onra } en• 1 ııin Ran.ı hı uun mutlaka
ı·~ılf"rek do~~""~ i Mlı fıir tt"tkikt ..n 1 'Jr
Ji;c h:ıkJrdrpm i 'tenlef
~ı·çinli. Birdrn birL' mÜ!>\" Kr ~ bir
':ı ılediu? Vdıi :ııı•ı h. t
ııiıl~•) i lııı) rrl izlı.ırııııları ııwııi ıw[ı;;. 1 <'limle) i ~arfPdı ıı l :ı Laııılri
ı•dcıneıh. Y:ıııfınm·mn .ı.1g l.ü.,.ı~İndı•
Ec:nscn hu ııc~ı işit~nrer hagrnn
İıı.:c hir altın \-nrnk go·.ıfırıe ili~i;
dit eden ulamm Lrudri
Tıııımı rı lıir knhk..tlı:ı ntarııl.. 1...ırşısııı

k:ıt'İ\ ctJc kt:> di rtmİ ·orlar, O
ha ...1.ıı.h.
lıu ~uınle) i hJt.•ıran Landn d
1
mlahik-cc:ıi:tır.
l
- Tı!Li, ·~ l.idım, ~-1 r yolunda!
ı k..im.ı.i r~ Onu tla uğrtııcrcpz
l\util
ııld.icı
it>
k.ılkıııı~
'e
kaJkarkenb d öı:-rrrııcrtıziz ım•rak cıme.
EFGAN ..ŞLERİ
ı
dı p.ıntaloııum•n 'kırı ı krmh-rıin çi' •~in,. ...uıt kır.-1cgı ılt: mao;,., ıı bir
-E' d. ı.· et•• :-i;n d Landı İ 'U
l..iı ... j, ... rnkılını . ~." ı·t lııı f..tsinı·riba ... ladıl..ı.tn onra bir nıuJJt>ti
Hey•etimiz Bombaya vardı ıııiz dt\ ,1111 ı ılı rcl, ohır":ı \lt'n .ııfol..
':ıkk.ıt.ı ıı,ııı dı;urı) .ı ı;ı ıp O\ elet
1 llomlı:ı\ d:ın td•Yı :ıfl:ı bihliı ildı ine '1r t.ıf.ıaıır.ı kur unu le H rt' ..,•rırnc: mı ~ d"' Q un <lef ıl m? Ama
ı.."rc ı-..i.1.ıın p:ış:ırıın rİ\ a~cti alund:ı
olnn lu:rıfiı lıı. ı ind~k dl ııa:d(•u lıl r
ıl...
ok o1 ı oı un aı uı... Bu "a
C)
lıittLn ımirLk' cp olan a~l,cri he\'ehıri ııı hır p.ıını .. ıııı 1 nlac.ıt!ız flunı·~:ıp.ııı mutul iul:ırınl.ı zıh imi alt
•ıınız 1fındi r:ın:ı \ ıırmı ıır, orad:ın l\,i
1..tir 1 .ıl.ııı mo.. \iu Kro.., • • r n ulı.a- ı cdi' ~ ıı.
hıle h.m. ket clkceb r.
M. ll..ıo-r Lir muddı't düş
rri .tb .t l'<I" nrn 111 tıl.. h:ı .. ı...1 bir • <'\
ı )ik:J.:an: dc;!;cr bir nokt:t obr:ık
"oıtr,ı
) ı·ıııJeıı 'ı rlın fol.ıt ı.evı
lııılııııı lılı. D.1hrı ılo11rıı"11 fıir Ş•'\ lıul- 1
l..ıip
~ın
lıi1<ap Hl rek:
1.:<n dcddiın l..i
du :uıı:ı bıı hıılrlıığıı "''~ i
kJJJr
ı
lıcınınİ\ı
tt:İz
lmlt!rı
ki
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ı:ılı
l.
..
tıhl..ır1.on<lı a
ıwıctckı i
1,c, · Ltiıniz<lcn
<.oı ü orınu,. ııı 'I ilki. dt'di,
lı:ıhc;etkrl..t;n pek memnun ~oı Linmt;·
1.t Ollllll),111111 '.ılılıı ılı. l\.ro~PlllD {!0<Lu·nk i'ıh• t I.and(
Z n<' ,,ırpa
hu 't: \, ha e ("' • sınJ.ı
mcktl' "Tuı 1.. ;ı:alııtltri taı; fınJ:ın Cf·
l ..ıııJrıu ın ı lıııJ nan l ..ııuıla ı brm.ız
h:ın ordu-.unun kıınturolu,. "'ehlinde
Juıııal ır -;ıka ı
r t.ıh:ıııca 1111! ndu n dp arıp cumlt:kr kullanm.ıkt dıı laı.
. o ı hahcrlcr1: • ırc J·: ,,.,anda hüku- gıı h.ılıh· .. , 11kt ı dıırdt ~u ın~:ıl~
Bu ~ım 1it'
tl·sn<luf ı-ılı- halı li çamur ı lrn d.i..
met ':ı,ı:h • tc h.ıkım olm:ıkrn berılc
i·t~ . t t:ı
;\! ....., iı l\to~ı 11111 ilk .ıııdt• ı·lıı ııınıi
' ımdır.
.,i :\lı, diıı
\l't,.ız tı liU.ı ı-ınıi':' oldul" ı hu .;amm
mannk h fi 1
i:.alrrl lıiru: •libıuı ıı.. · Jı.ı ·.ı.ı ı Lıcw
BİR
hir n kı.ı arsa o J Land iııiB
ııı İ \Ct lıır m:ıl ·~ d ı.., . . bttını., olma ın C\ d Jıııluııma..ı İtiı.
Sına
lı .ki ı 11<11 ndaııı.
- f'.ıımır. di,·r. nurıld.uulı. ı·:uuur
\l.1lıadi 'ar J
ıl.ık1 J..iip\:~<' c;ii~ il' lıitnb:ı

ASKERi

DAVA J)AHA

Emanet, M.

MJhinde tJir
dm daha açh

lü un meselesi

:<İnce mu :ıdcre ,.dilen huğda) laıın
Sahipleri t:ır:afındıın açılan d:ı\ a neticd~nm.im. bufdıa lamı iadesine. mus;ı

ucrc , ıu:ıRa

ının

reddine karar 'c.ril-

mi..tir.

lesi yapıldığını zannederek evrakı oku111a, dan ve oku tınadan
in1za ettiın.
Aradan bir kaç zadi; bu dukkanı rehine
man geçti. Yahudi bako' alın1 pc ra alalını. . na vereceği aylıkları
Be.n bu parayı işleteern1evince ıncscfeyİ
yiın bir sene nıu<ldetfc
tetkik ettin1, ve anla"' S'. na htı· a. · aJdığ n
<lün ki dükkün üç ay
kir,ıdan başka «1:2,:-ı» müddetle terhin edilira ·ere~ İnı, hir sene mis, ıııuf, rizden «fıllll)l
s 1ra da aldığım Jlf - lira ahnnnş, bana« ı l ıtı»
ü. cverek sana lirava takrir vcrdiril
..
i <l... deri,;,, <le li.Buııa n1İş, ten1lik edilen or rnul . . abil d bir ornı - nıan da nıevcut değ·iJ,
· ndan <'L'··
· ·°""·ı olan 111uha yyeJ iınjs. Bu bale

Saat on üçü hiç çal

ı

bu ınafızur ) oktur.

t·:m:ın• l.

Pek tabii burada kendi
•!1.mku i mini pzım~ onım.

i\1EJ(l"EPtJ KA ..fiL

1

fintlannd:ı

·Kanada mahsu-

İSllİI yasat İAlllŞİL

11

buğday fiaflarına gore
konulmalı!

Yıldız !iaı:ıyı nnı ... lcclıi .\1. ,\(. Scır:ı
:\laf din i-.i ...aka\ a ' ltra.rak hcı~
Eman t ak hine !i,S) mih on lir:ılık
hir z:ıı:ır ~c zh:m d,l\ası açını~, ı:mabenimle <."andan alal a-ı lar':'ı'm
Arnavutluğun vaziyeti
nct de bit t:ıhlı) e d.n aı.ı ilı hun:ı
da hL:nim odun ....·bi h; ... ·z durmu\,ahdc \:.lmi ti.
mam ek mhiid"r Lj lLm ~ak~
Hakkında
\Idı~mız m:ı.lumat.ı !4JI' ı-:m:ıncr bu
maz hem de dorr -.u ~onh •..,'"lTI 1 ~ir haber ve bir muialaa
gunlerde mti tecır :ıle\ hıne (:';0,000)
h ili c kar ı nank6rluk olurdu.
liralık 'eni hir d:n :ı dah:ı ikanie C) Fı n ...ı.r. ~:ı.r.ctclcı i huklimetiıııizin
lem" tir.
•\rn,l\ otlukt:r erle en \ ı ni idare ek~ıniıni) et mc) <lanmda undan
~u da\ anın m 'n u zarar ri :ın ile
lini tJnımakam re....men ımtina ettiıini
a... ap;ı k.tlmak i ...tcmc Um.
bedeli ic:ır t:ılcb.idir.
azdıkt.:uı sonra cli~or ki·
- Pek ali. Dedim. ladem ki
ital~:ı hnrichc ıııiı tı ,:ınnın ~nk:ı 1
J,ardc-.iz, lıcnim bir teklifim 'ar.
l':t\ ı ;:İ\ :m:ti , uplıcsi;ı: hu mesele ilede
Sü le) iniz.
ııl:ı1,:ı 1ı llı l'.
Kanlc~lcr, kendi aralarında
hep ...enh benli konu':'urlar, biri irAmerika menşe
şahadetn:ımcsile
krine si7_ 1>iye hirııp etmezfer.
~clcrcl- i\.ın:ıd:ı mah~uıu olduğu idd:l( :cçcnlcı de Fcui:ıti ıncktehi talil>aJ...imlcrilc çajtl rırlar.
ile <:alam Rti ..i.ım:ıt hc{cti tcfti~i~ c·
tından ~cnç bir kı7.ı katleden mektep

lıt

bir

gitti..

Yalınız birlikle yaşadığımız zaman iaşıd!ğın Türk
ismini kullanma, üstümüze şiiphe- celbetmiş oluruz.

h:ıbcrlcıc

ıneselesi

Nerh,

HATIRALARI

•

Saat

n1lı

n1uhaken1e kararile

l"ran~ız opereti
Hu

tJPC'f'

ilk

l«'nısilini

Yt•rc'1.~c•k tir
Paıi~tc

:\ logad.ır ı ini t:ışıy:ın ti\ .ıtmd:ın ilru edilen bir he.~ ·etin
~l:hı ımizc
geldi ini 'azmı... nk . Hu
he' ·et bu ~ece ıfk tt"Jn ılini 'ereet:krir.
Pi c in adı·

1Jaıır., lta) ır ~

1Jı:~ ır

:\lanet dir

l'adıko' Sure \:l ı>İnem:ısınJ:ı
hu ıı;tin ( B:ı~d::ıdın uç htrsrzı ) filimi.

:'

~lültcci

gürcüler

~ark hududumu;:dan
dııt jandıırmn

gcçcı ken hu·

ını.ifrı:ıı:dcriıniz tar.ı.fın

dan dcnleSt edilen f8) kaoo Gurcü
jandarma naarcti altında i t:ınhula.
getirilmiş 'e p:ı aportlan poli:. mlidi·
ıi.. ctince
) :ıpnnlarak hududi milli
haricine. t:\ kcdilmclcrı takarrür ctmiı tir.

Be\ o,.,tu mab.all;ttının tahdid1ne •
m:m edılmcktcdir. :im<iİ\c kadar 8
mahallenin ı.ıhdıdi ikmal l:dİllllİvtir.
ilkbaharda d:ı u kud:ır m:ıhalitmnft
t:ı d. Jine ba lanacıknr.

ATIF B. GELİYOR
'f:ıpo

L'.

~1. ;\tıf

be\in

yarın

rupadan a\ det cde<:e!i haher :ıhnllllljlll.
.Kadascrn hc\''eti fenniy" ,,1. Halit Zf...
~ a B. lıir müddet ona \ \'rupmdıııa
ın det

cdrcektir.

Saklalll

IRÜbdaı

isunbuld:ı ~kl:ın:ın

miıbadil

rum-

lardan Galata \ e be) oğlunda sert.ar
b:ı at >~·~an on kadar lwhnm Y•
nnnistraıı:ı
• t'\ kcdilmclcri
takarrur
etmiştir.

nın

dum. Ben eliıne on pa·
ra '"!lmadığım. on para
1 görmedij:,rim halde bir
te ihalei kat'iyesi yapı ay sonra henı ekmelicelennıedi.
lacağının ilan edildiği para n11 te'min edea
D ·ğer taraf tan ınuk ni haber aklını. Gittin1 dükkc\nınıı kaybedeilanı okuduın. Bu ilan
rız erlueni üç ay sonra
ceğ iıu. hen1 de er~
borcun öded111ediğ·in- onbeş
<rünlük
bir
ınüd.
n
ni)c «:-uu>• lira borçl~
deıi h~ lısilc icraya ınü deti ihtiva ediyordu.
kalaca0-1111.
1 re vapacal">
racaat etti. dükkanı Halbuki ihaleden hir ğın11, nerevc n1ür caat
sattrrn11va kalktı, Ya- kaç saat den1ek olan ~<leceğin1i ·hiln1İ) orum
p lan taİidiri. kı_yn1cte cun1a günü akşan11
ve sizt• nıüı·acaat c ı
itiraz ettiın. icra reisi saat <'1f;H da yapışttnl
' orunı. Ne va payını,
yeniden takdiri kiyn1et nıı~. bana hir teşehhüs
· ,ap1J111asına karar ver- yapabilecek zanıan bı İ<inıc n1üracaatedevin1?
Hakkıını hangi İna
di, tnühendis ta) in etti, rakıln1an11stı. ı eticedc
ben de harcını verdinı. diikkfın ..! ı -kanuncyel- kama ınüracaatla
Ben ikinç takdiri (12 cunıartcsi günü sa- tarct )'1n1? l...üth
11. ten\ ir
,,.,,,.~.ı..
kiYn1etc
intizar eder- at onbcst~ nı
· z :.r.
tl
ken :!R -ktınunevel- 02~
ye
lira a hesiz adi]

hirinci ceza mahkemesine g·önderildi, fakat
sekiz aydır hen uz neti-

ertesi gün yani _>g
kanuneve)- 0:28 cumartesi günü saat on beş-

~

4

ecr .

ı,

da

heniın

- ....

su· i~-·

ç

Eski para sirkati etrafında yeni
malumat

MTıharrlrı': 'i'1.TDRliAN
•

şey

ır

toplanacalc değilmiyiz,
bir edelim diyc<um

yok
sözı!müza

-·"ilaibi
n1t rl unıun en vakın Biz l·orkuvu sızın ,..,
l u u ·rcrsenkli oğ
ağalardan işitiyoruz.
ııail ağa idi, ve o
Siileyn1an ağa hafifıhten el tehlikevi
çe kızarnıakla bebaber
•
·n tedbir ittih:ızı- itidali i bozmadı, ecir
ı.;şebbüs edi ·ordu
ri bir gülü,;le :
- ()vlise
ibi ınühi111 toplan-dedi- kurt
•
1a ara davet olunan- görnıüş toklu gibi ne
büzülüp duruyorsun?
ı rı 1 daha e ·el aı·ala··
' nin y"reğind{..
, da anlaı;;nıaJarı mut ı
u ka<lar l·i hu ı e dol.-ışıyor, onu dü-

,

ın, hremaııe

rdı.

şünüyorun1, şunu açığ-a

nıehına eın

vur"ına!

yapl-

'• ı

Eski paraların !cr•udelcrıle tebdilindc ""k'a g_eti ·
>ui lsdııııl t •
kikauna de\ '1A'. cJilıncktcdir
O zaman sabık Dürnuu umuml\~
nin ..-ube mLi<lürlt.'J"in<len hulnnnn lıir
Frarı"tıın. mctrc ... iııin kar<lc~ı olan hır
Rıı' gencini kasadarlı~:ı aldırdığı ıa
zı1mı~tı

llıı Rus
lunıfa nıa.
'11

g< cinin el e' ~ •Jcrn~
uf ıı ilerden '>1r1dc .,,,,_.

huJunduğu tc'pİt cdiimi~tir

~.. ~ki
nın

1)ü\ u.nu uınumİ\ L' memurlar•·
~nvlcdiklerine gorc 2 - .1
lira

\.t\'IT'İ\C

1

ile () zaman

çalı.-urılan

hu
R~s, loir ar:ılık lük haı at gcçi11n11 e
haşlamı , id:ıre 'L'
ı ıroınobillc gicııp
~cimi~. n·baY~t i., nazan d '·kati
ct: 1 'ıcdcrck
tahkikat ' ptırılmı~. 'Ji
i"tıtn:ıl tı 1!aşılıtak
kcndbinin ka~di
terkin cdilın.i$tir.

Bu 1

.

hima\e
c<lt"n idnrc rli nu~
'

'll

Fran<ız ıılduj!;u cınctlc mc 'el

lakadarların

ort"as·

Tarioi Kıymalı olmıyan ınucev
berıerin satılacağı tekzip
ediliyor

lBaskıııa iştirak ede ter

İstanbul ve Ankara-

daki J·ivınetsiz nıücev 1
Arasında hiç kimse. dBmir yoluna taarruz eden er:11
heratı satın alacağı
geri gelebileceklerini ümit etmiyordu
yazılan İngiliz gurupu-- 1.'J
'akı/i: .lhidiıı l>aı•eı·
huluLian Bt:"r tınc..kdt.:kı mu\::. faki\cnun istanhuldaki nıü
Motöroot nasıl kurtuldu!

cevheratı

tetkik ederek
tekrar Ankara ya gittiği bazt rüfekanuzca
bildirilnıişti. Bu n1es'-

infiklk ulur o1ın;ız prcjcl..tiırlcr ~on
du. 'l'oplar makineli tlifcklt·r ~ustu,

Biraz :o>onra mot.Urhortakiler, kendi
lcriııi bir i~tin1pı tun bck1e-:nc ·tc orduJtunu giirdüit'I'. R in h:nı) gt·ını'crindı· mc\cLıt olan adi kı.çi:k İ:>tin1

etrafında nıa!unıa

c!e

, potlar ne' inden ol:ın bu muştak lcrdc
1
J mot,irhoru gürmiişlcr<li.

tına nıüracaat ettiği

1

nıiz

l\lüzeler ı\t Halil
J~. denıistir ki :
« - ~lcvzuu bahsolan
gurupun İstanbuldaki
nıüceYhcratı tetkik ettiğinden haberin1 yok.
1-Ier halde nıüzedeki

1

j hir;ız ~onra ~ti1nplll (Ptıoebc ınth
rihine vana,:ırak mecruh zabitlclc
diirt neferi tc~lim etti.

~Q\ll

ic;in yapıl:uı hücu"m planının tı:leırll

atını tanziın hu.susunda
ltşnıı~tt

.

•.

•

":!

--

.ılllll ıilıll

Kahraman Sipahi

1

Satılık arazi

'

..

..,, ..

,J?f'illil.l'.'!lı'ılll!\l,I·,,

Uııl~ı

.ı'

.

do mükemmel 'urc·tte
sc\ k ve idare cuniş, ~onra kendi \as:ıitilc ~- l)omres., limanına avdet ey·
Icmi~tiı· .

c-1 tahtelbahiri ne

yaptı

?

C-1 tahtelhahir- - Kİ geri kalmışa arkaJa~ı ( -3 tarufınd:ın \'apılan ın!i·
lakın 4le' ini g re'~; fakot ( '.,J un
ken<li;inc \'eıilcn hedefe ,a,ıl olduk
tan ,ı:onra mı • ~ oı:.sa dah1 c\·el mi
ber'ıa\ a olduğunu tabı! anlı\'amadı .
i~ 'arıda kalrn,ı,.;;a taman1lamak üzere
deınır ynlu kupriisu~e dııl!;ru ilerledi .
l)<!l;~:ı kırarın t~ırrup f'tCl ·j \.1kic ;i mJ.1 i~tikaınetind.e a\dc• etmekte olan
.. \"indikti\'e ., i ~ördı • ('-1 SU\ari>i

kruvaıurlin ll' <lctini görüne\.!' umumi
ri<.:at cmrinın \·eıılmiş olduğuna hükınetti . Kı:ndi kendine ya hücum hareketi bitmi•. ahut ta rw.ı:;;\rın ılcj!;iş
m'"" ~üzünde~ hücumdan yazgcçil~
oldu~unu dü>ündiı .
)'üzlJa,.ı
~imdi iki şıktan bitini
incihap etmek mcchuriyetindc idi~
1 - c-:ı ıahtclbahirinin yopoj!;t tohrib:ıti itmam etmek ıçin dalga kıranın
•ltındo ıı•·mi,ıni infilak ruirınek,
'.!
\ enı bir hLcuı:ı ıcra . e<lildi,1·j
tnkdirde ( -1 ile tckrır arzı hizmet
etmek uzcre geri dilnınck.
Bu ikinci "-ıkkı mL' 1fık g;-H•crck
"'dete karır verdi. llu kar·ırı maııhcren
amiral tarafından do ta'"P edi di.

Kurtuluş

1

Oli.•111

pek çok ça-

\"apurtınu

il
I_ sA"""L
~
ı aı n uk-~n1!~!~na,eberil,l ı
••

ınrrcpit)

ümidi yoktu ama?

Bu Zcbrüj ba~kıntna i~tirak edenlerin hiç biri dt,;tnir yolu kCiprüsi.ınc
hücum eden k:ıhraınan al'kadaşları
tekrar ~ürcccğini ümit ctmiyoadu.
Tahtelbahirlerin demir yolu ki>rpüsü
alana b'İrl'bilınclerinde de ümit ;ızıJı,
Fakat ınürcttelıatın avdeti< inde hiç
iimit , oktu. ( ~crı;i gemilerin son da·
k .!uıda <C\ k \'e idare,; için vapılan
crtıl :ı.. ti3\ c~indc mtirettclxıtın kurtul
n1ası ·htirnalt.lrl artmı~tı. ı:akat herke:;
bili10r<lu ki bü l<ahraıT'nnlar \Uptıkb
rı i~in kat'i rıu\'ol.takıYctır den emin
olmadıkçı ı,cnıilerini )·eni '"'"T!.1 'atin
taliine terketmiı e1.cklcrdir•• it k"m de
")·le oldu.
hcndilerı de bir daha geri d" neni-

' ccekler•~i lıı '\ nrbrJ: Ilı ''"' rağmco
gi null J tedailer
mbli U değıldi.
1• l'cr \:tpılac:ık işi r-al•ı\·ctinı unc"Uen
ıulıı ·lbahı cil r >L
l•il,;derdi butL
l'u çoJ, tehli el '·ızif 'i <!.r• h.
t
mek ı..stc lcreı.i.
Bu l•akikatcn r. ,,,k .-e ır, hatııralı
harcKc he
turlü met 'e sıtay ,in
r \ ınt..c tir u el..... ı"ra t: ldt. \
(' . J nu111 11 tahtc 1L hır m
L l: ı
unın
u ı ı t aşarın ı bı h_ ıka,
J..ur ma· 1
hı ırucizc
<lu. (,ıı.
ıipl
i o !tlar 'aha 1r<ı ([hı>" c)
uh: ibı"dc ••k ar buyuk t ıJlkc' r

J

ttılar

'ioe adan ogrcndiğ.'ııize g<'rc 1 izim
hücumumuz esra$ında bı İk!etli
ir
Alman müırezcsi ıla
1. -ın muho' fızlarıııın imdadına k arken d mır
yolu ko•pl'USUOU..1 bcrh Ya Q)duğUDU
bilmedij\i için karanlıkta <l ze yu
rnrlanrl'ışlardı.

Duma

uıutıarı

iplıiı:c ı.ı) krll\iJZürlcrinın

\L

k ""a\.t1 nu,ıl
,, el ~· ~ \·c

;.tnlar n:ıJan
dı maıı
:;; ç~ıı\ a mcı lllr
ı . . ~çuctik gcnıılerin r.lali\ etlcrı i hıl\ 'c
edccci!İm .
~un· dun :ı , 1..· si:' pt..rCL c ·i ' cıı<le
p;cuın<:h.: için l"'ir çt k kiiçuh. bı.:n1ile,...
;,uhdan:ıda liizuı:- ha<ı] cıtdu . Hunlar
notorlli
ka l 1 g.~ri . ku~ük
ınotıorl ot gibi teknelerdir
{ Vindi' ·' e ) c ~ .;a k,rana takamı p
ederle'! bunl:ır d:ı hep birden ıler"·
·e ek ımıhtelil 'ozifekr l(ürcceklcrdi.
ı~,,·ela hLdm yoluınuzla s· hil :il'ısır.dı
bıt duman perdesi ~c cceklcrdi . Bu
1. scrctlc Zebriij limanıı ın iki tarafındaki
..hil baıu11·:ılan ile (illankenbcrghe)
limanı unüne pcıde çekiliyordu •
(llilankenlıcrglıe) önlerinde suni >İS
n«şı inJc.n mabat
buradaki
Almaıı
karakol
ve · toıJlİto m-Otiirbotlarını
nıü<kih\ta maruz bırakmaktı.
Sonra d:ılg-n kı!'iının ucundaki Alman
hntar\ alannın ön tinde de :.unf si-. bulutlnrı yapılacaktı .

batırıldıklarını

EYY&la işler yolunda itli,
Fakat sonra...

Yüzba~ı F.I !. S:tnd[ord ılal~:ı kıra
nın ve demir rnlu köprüsünün tahribi

.

L~

mtircttchat. ıı

t;ük \apur, ingiltcrc<lcn Zl.!brijj linlerine !-adar olan nılun bü\ÜK hir k"·
ınını kendi makinr::>ilc kacctıni~, Ye
tanı zaınanında tahlis iş:nc lı:ışlamıştı.

-

-

tnhteliıahrinin

( - .J

JE,ın2çELE ~

kurtariyor!

dcnızdcn toplamak \:tzııcsi, tahtcllıalıırın ;u\·arisi (;;andforJ). tın biı adcri
( F. 11. Sandford ) un hm:u1<la>ında
lıulunan bir apur3 nrilm\şt. Bu kü

-

mı~tır

Kardeş kardeşi

1

- Gizli kapal b bir edi'nı<, bir kaç d) sonra. hıı harnire
o ru, 1 torlannıalar şey yok. Akşanı topla- de bol hol tazminat Hrilcrek alaka,ı nıücevh ratı etınediler.
l aı
bil istif adc, ~ah si nacak değil ıniyiz, sö- ke>ılıni~tir.
Ankarada ne yaptılar
ihtiyarca bir z:ıt olan bu Fran;:,ızın
g ·ı r zlerini, cnıellerini züınüzü bir edclin1, di- <la clyc' ın ~chrimizd.c bulunduğu bilnıenı.
\C
t ....zminac
olarak .o.ld.ı/!ı p:n:ıları,
ı nine ·ol ararlardı ve yoruın. Bunun neresiFakat hildiği111 bir
•
ticaret
apa\·
ın
derken
ka\
lıctti~ı
an~
ni düşünü~·ors4n?
huııun için de, davetsev
. varsa, o da nıüzel:ıı:.ılmı.;tır
i\lustafa, ince ve çeli r arasında dost te!erdeki esva
.. ve nıücev'
iıte Jl:lb;ı olup ta clyC\m barıçte
nesine doğru düşükçe l ıılunanlardan lıiri ~ 1 la ..... isminde heratın satılnııyacağı
ınininc uğra :;;ı rlardı .
ühin1 işler için ya- bıvıklarının iki ucunu Nr famenidir. llu adamın, hir müJ- dır ve V ekalct bu hupılan İçtinıa ların hiç
asabiyetle çekerek ba- det 1lısırda \'akit geçirdikte'l 'onra. susta bir nıüddet evel
Pıırı..;c ,.:ıdcrck hır ()tel id:ırL' ctnıh c
hir senıre \'erıneınesi, ğırdı:
'ıaşladııtı \"e hir Rumun Ja ı\tinada
>>
teıninat ta ·ernıisti.
•
- Anladınısa arap fcrıhu fahLr iımu geçirm•·ktu cıklu)tıı · mmıım ,mmııııımımı ı.. "'" mnııımınnıruııı
ahut nıaküs neticeler
•
· sıl etnıcsi hep bu olayın1, ağzındaki bak- '"1 bt·r 'lltrınışur.
pera sineması·
ki paralaan fcrsu·
Dığer taraftan
llu g-tin
lavı,
allah
askına,
çıkar.
gizli tertibattan ileri
d..,·lcıi hır komi::,yon r.iı\aCehe ınde
MERİ PİKFORDA
gelirdi. Yalnız R~nıeli Haklı değl ıniyiın llü-.- ' kılmakt,ı ıdi. Bu komisrnmla mülıı;a
tan!ından
nıen ağa?
ftyanının değil lstant\la1ivc "czarcti nanıtna hJ mtlme} z
1\1 us t afanın İsn1ini de bulvıııonlu \hım J.c,hir de :ıa
bulda da vukua gelen
mü
sil içtinıaların yadettiği adanı, Bü- lumaı1n~ mUr:ıcnat cdilt·cc~5 anla·;ıl
1 C
iç
bir az eYel
o u <la daiına bövle lükbasının
•
gözile iı;;aret ettiği arılk çıkardı.
J\ ustafa ağa, toplan- kadası idi.Şinıdiye kadar nıuha Yereve
kanı;;Konserve Fabrikası .ü urıyetı
•
ınalara ait hu ananeyi
ınıyan bu zat, ~u hitap
M ılıh•rı•ııı ahali~ P yPnl
bilı ı l 1 beraber, Bösı•nf' miinası•lwlilı• h·bÜ?,erine kuru bir sesle
llt \'l K KO'l'f l'O ..
lü basının anlaşnıa
ı•il.::i! ıll! ıw:aıı Pıll't'.
ceYap verdi:
t c lifi ne birdenbire
- Benin1 o pilaYda
şa
a an nıenı nef- kaşığım yok!
1
Hıç
sed nıedi. Çünkü BüDükkan sahibi elindeki.
•
lükba~ının o gece ını
uzun iğneyi bir nıeşin
ıralı
kat edecek nıüşakere parÇ<'sına sokup çıka
ıneclisindeki veri her
rıyordu, zahiren isile
halde kendisininkinden nıeşgul gör Ü nen bu
·n ( l ııant~ll ) cndıt,....
rlUl.S"' •
· 1
İn <1.tl .~\ t:C
!!, tİt
mijhinıdi. Binaenaleyh
a{~anııa bütün ku,·ye1
ı "Jhneh.:r ıcnnın c-n son tck-uınmul:1·1Jc ... ınt:tll:..\a nlınan c1n ı \'C mukc.:mn1cl
onun bu anlaşnıa tek- tini kulaklannda tek::ılllolar. ıştc ı numtiz.Utk
Pt·rşcnhc a!. amı
lifini garip buluyordu. sif ettiğ-i küçük bir
i\ 1a.İi1 ~ si ı H • ıı l tı ~ ı ı H !a
Süleynıan ağa
olsa dikkatle anla~ılabilir
irac tdilrcc
olsa köv ve kaza <1 - di.
Gerçi kendisi, su kuyanlaril~, yani İsnıail
lak tecessüsünü ihsas
ağanın ,<Vassal,, larile
an la şa bilirdi. Aceba ctnıenıiye itinadan ha"' il
li değildilakiı1 i~ncsi
şu dostane yanaşış, bir
lli.HllWllUlll ,
·
:il
ni
a
·nı
ncıktada
kullatilki düzeni ıniydi?
.'ll'l11U> »id ğcnıız O onu
U
•
Yahut, Bülükbaşı, nı~ı, ıncşiniıı üstünde \· Kahraman l'İlimıni hatıılarsanız niha>et>iz çıilkr:n, ııa·
nıuntazaın bir iplik izikarısı hakkındaki dernusur hahramaıılıgın !'ilim: ~·lan (;o:\lll.Lü h.\l IR.\.11 \:\!. • qi
dikodulara nihavct nin belirnıenıesi, o cl,i
vern1ek için ha ictinıa işinin pek de ıneş'ur bir
Gorınck ii1.crc onü!l' ,ıdekı ç;ı aml
:ıkşıımı ıııuti:ıka \1.1 l\.lllL\
dan i, tifad<' ıni etn1ek sev olınadığını vazı han
l1 c~
g«~steriyordu. l\lustaistiyordu?
l\lu tafanın, ce,·a p f anın «Ç:ıka rağzından
baklavı! » di c hağır
verıniyerck hayale danıası, .Hüsnı~n ağadan
lıp gittiğini gören Süleyman ağa, karşısında da ınedet uınn1ası üzeoturan arkadaşına göz rine ınütece"ısİs saracın
kırptıktan sonra iz ve kulakları helJi h lirsiz
oynadı. iğnesini laalettitiz bir sesle sordu :
Dinn \Olunda <ıhhi e muze, altın.Ja l~O nu'."l:µ'lt kir·1'ı 1+4 lira ınuza)C
- Ne o Bayraktar, tayin nıe;ine sokup çı de 9 K.S. 9~9 ıla dcltcrto lıkta • 'Pılacak,ır.
e korku ınu düştü? kararak nıuhaverevi
.
~1 , fa, nıuka\ ves - daha bariz bir nıerak
ile - dinleıniyc koyulaşları
attı, çekikçe
Şi lidc l\ır soka*ıııda IJ nıLherrrr OL.maralı b:~lı4 ·tr~ın 2f70I l1ra kı)meti.
1'1Zarlık sureti le >atılacaktır..\lı.ıaı ede 12 Kanun <an• 'l:.?IJ dcfıcrdarlık•3.
g lerin<le
ert bir du. B;>H1 , "'. Uerini
dizleri üzerine ko. ar
lem titredi :
-Da · Bü ükb ı ol- pehlivanfuıe hir tavır
nvulım
dedi - o 111 - aldı:
reti11 tad
bilcvin1.
var
•

-

Sbler ,.c karanlıkl:ır ara . . ınd:ı ha\ aletler gihi denızin
timde karııta-~~
ıekncl"dckiler bi rlıırleıiııi ~ğı.rdı lar.
\ lotorlıoı:ıaki( r i ;tiınpota nakledildi! r,

tirr·z olmLştur. Bunun" için ('l'hcti:, , ·

JJk sis ve duınan neşri o kadar iyi
vapıldı ki etrafı kaplıvan kesif >blcP,
hedefimizin vanı başına sokulunrıya
kadar düşn1:ının hizi gdrmesınc mani
oldu. Fakat rilzg:\nn istikameti dcgişir dcA·işmt:z :-;is neşri progrınımızıtı
tatbiki imkan boricine çıktı. l~sa,en
hu ihtimal evelden düşünülmüş \'e >İS
geınileıinc !ar.tın gelen emirler \-eril·
mı tı.

Bu emre te>fikıııı iemiler her teh·
likni ,,;öze aldırarak ~ahil barnn·alarina kadar mümkün oldugu derece
>okuldular ye bizim me\-cudciyetimizl
gayet vakından >açtıkları dumanlarla
örtmiye çalı,ular.\

16 Numaralı Motör~ct
ihtiv~ıt vUzha,şı

(~lac \'can) ın ku-

mand;>ındaki 16 numaralı mot<irbot
(Blankerberghl') yi dumana boğm~k
eıxıriııi almı;tı. i\lotur fcnn işlediği \'O
akıno!ann tc(;irile mt·vkiini ıvi bile·
mcdiğı ıçiµ (\lac Vean) (Vindiktivc)
l<unıı azorunü takiben dalg• kırana
30 metro kalıncırn kadar ,aklru;n10~,
sonra da~ga kıranı gl~rünce donüp
(Jllankenher~he) ye tc,·cccüh etmişti.
Bu biııanın ağzında. 4 toplu bir
1 a.uırvanın ateşine maruz kaldı. Buna.
ragınen ta ı·ıhtırolara kaılar yaklaşa
r:-ık duman neşrine ,.c ara sıra ciuman
perdelerini ) enılemive mm·a!fak oldu,
l l:ıreket bitinchc k.ıdar faalivetine
dc\am etti.

23 B nin faaliyeti
Yüzba,ı

'\Ycllm:ın) ın

kumandası

a!rında lıul~nan

motörbotlar cidden
\'azifelcrinde muvaffak oldular. Bu
muktcılir zabit bizzat 23 13. numaı·alt
motorbotta bulunuyordu. \'eni bir va·
y,iyet kJ.r'ı~ında yeni bir emir ,·ermek
i6tcdi, !akut o kadar ınüşkil:ıta maru.J
k:ıldı ki nıharct kendine ta'in cdılen
haılılin haıici~e çıkınıp mecbur oldu.
Yani, ,·azifesi olmadı~ı hnlüe bizzat
duman ne~ ine tcşcbhu' cd rck dalga
kırın :, __.., n-ırın 'lnunc ntılJ.ı.
Almr .. ların şedit ateşine ,.c riizg~lrın
de~işrr.ı o1rn.ıc;ın~ı rağmen her zaman
en dllikcli yazifel :·i kabl cdeıı htt
c ssur zabit, diğer iki rnotörbotun da
yardımı ile düşman toplarının önune
mütell'ndi bir dum ~ perdesi çekınl ·e
m•J\•,ffak olnr:ık hnrek
t::ini

·k
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Zcbrıl<

·ı

Lınonının

ve ve d;ıl(•
. kıranın arkaibtıına yanaf11"'1 bulıınan Al-

.

gırr:ı~

mıill gemilerine hür:<ılll etnıiye çah~·
nuşbrdı.

teşkil

Zcbrıij hücumunun
""'
. "tl •-'~•!in met·
eden ..uç eskı. kru,;.zorv
,. ......
haıtn<lc bnunlnıasını t-.nıin eden teda.·
birden biri ek sunl si; " 0 dumau

bunlnr bizden aynldı~n biraz son.
ra Kôzden kayboldular ve yalmz lıış·

!arına ayn ayrı lıaı·eıtet ettiler·. •

[ :vuha<lı

•
'

Y~r J

. 1 K·nu

Sahife

~anı

lia\)~a
K çuk
:ıı ..n c

\a

,\ltı

d. ın

ındJhl

\

H rı ın' t . rıH 1.ırlı h:l\ al.ıt fa
hep ba.1ber kız.ıg.1 bin1.r, atlan

L ..l

. Marie \~.ıs ili1..' na! :\larie
\' .1....silie\ na!
· Kapıdan çıkın ık üzere olan

..

1m~turur, koı.;tururuz..

Czun muddet bu tath ve
bul) alı mus:ıh:ıbclcri dc..:Y.ım etti.
Ortalık k..mınnca, Marie Verayı uzun uzun optü;
-- Ren gidiyorum, dedi, bebeği
de aldım!
Vera halsiz söylendi:
- Ama, onunla beraber yat
hal..
Sonra bebeği göğsünün üstüne
oturtarak nasihat verdi:
- Marinin evinde uslu otur
ha.. Y okı;a geldiği zaman bana
seni nbüti.in yaramazlıklarını anlatır ha.. Ben de sonra seni sevmemi

ır<l~

- Ne var?
- . Gel beni bir daha öp..
Seni ok~dar çok seviyorum ki ..
Marie koştu &ıkız gibi bembeyaz yatağa eğildi. İki yavrunun saçları birbirine karıştı, du,
daklan birleşti. Marie Veradan
üç dört yaş büyüktü.
Vera, Katerinovk.1 valisinin
kızıydı. Kemik hast.tlığına tutulmuş altı aydır alçılar, demir çenberlcr içinde yatıyordu.
Doktorlar tedavi tedbirleri
ar.ısında çocuğun sıkılm.ıması
için kendisine bir kuçuk arkadaş
bulunm.ı mı da bab.ısına t~wsiye

**

Di~.ırıd.ı kar diz boyudu.
~faria guçlukle ;iını) or, buna

etmişlerdi.

Katennovk.ı va~isi

için bundan
1
ko ~y bir şey yoktu. Maiyyctindeki memurlardan hanın
o birine
SO) lesc lazına gondcnnemczlik
edemezdi . Nitdcim oylc oldu.
Herkes birbirilc musabaka etti.
Fakat Vera bunl.mn hiç birinden
hoşlaşmadı. Yalnız ara sıra evlerine gelip hizmet goren dul
kadının kızı Mariyi istiyordu.
V cranın babası Kolçak ordusile
çarpışırken ölmüş Vassili Eptimoviç isminde bir zahitti.
Vera ile Marie arasındaki dost)uk adeta çocuklar arasındaki
bir sevgi şeklinden çıkmış, büyük adamlar meyanında mevcut
muhabbetler kadar kuvvetleşmiş
ti.

rağmen

bebcA-ini büyük bir ihtim.ım \ c ihti} attı kuca,::;-ında sım
sıkı tutuyordu.
Gc.;cnlcr bu fıC\ imli kıza. tebe5usm etmekten ve onun yanal\larmı okşamadan geçemiyorlardı.

Birden.. Camlan şanğır şan
ğir aşağı indiren, binaların temelini sarsan, insanların kulak zarlarını patlatan bia infil~ oldu.
Köşedeki polis koştu. Sokaktakilerin her biri bir kenara sı
ğınmışlardı. Yalruz arkadaki kar
yığını eri) ivenni, köşedeki duvar yıkılmıştı.
Yerde bebeğin kırık alçı kafası
onun yanında Vcranın kanlı
başı yatıyordu. Masum yüzü
hala gullıyor gibiydi.
Bebeğin obur. pa rç alan da
yavmca~ın kopan kolları arasın
da bulunmuştu.
Bunu bir muamma zannetmeyin. Mes'clc gayet basit. Eski
çar taraftan ruslar ara sıra
hariçten Rusyaya boyle bombalı
Qebekler yollıyolardı. İşte bunlarden biri de kaymakam Andıiye
f in Vcraya getirdit,ri, onun da
Mariye htdiye ettiği bebekti.
Vera, Marinin arkasından çok
ağladı, bir kızı
olursa adını
Marie koymıya ahtetti.
Nakleden· Ahmat Hidayet

**

Marie ertesi gün mutadı veç..
hile mektepten döndükten sonra
geldiği vakit Vera dediki:
- Senin beni g e celeri de
hatırından çıkarmaman için ne
yapacağım biliyormusun. Babamın dostlanndan kay m akam
Andriefin getirdigi bu bebeği
sana vereceğim. Onu alıp eve
gotürecek, onunla beraber yatacaksın olmaz mı? Çünkü bu bebek bana o kadar benziyorki:
- Marie, ihtiyarladığımız zaman da bir birimizden aynlmıyacağız deği mi? Koca filan
nemize gc,rek.. Ama senin kız,
benim bir erkek çocuğumuz
olsun onları evlendirelim.

1
--~

Adliyeden bir davet

istanbuldn bulunan ve Kırşehir
m~c;Jdci umumt muavinliğine tayin
edılcn Kadri beyin hemen mahalli
memuriyetine gttmesJ IUzumu bildJrilmektedir.

ihtiyat zabitlsrine

Eyup askerlik şubesinden: Eyup askerlik şubesinde mukayyet bulunnn
ihtiyat ümcnı ve zabitan ile mensubini askeriye ve esnafanı askeriyenin

Seyri sefain
MERSİN SÜRAT POSTASI

(KONYA) 'ıapuru l kAnun snni
Snlı
l 2 de Galata nhumından
hareketle Çnrşnnba 10 da izmiı·e
murnsalılt ve aynı günün akşamı
hareketle [Antnlya, Aldiyc, Mersin)c
gidecek ve [ Taşucu , .Anamor ,
Alfliye Antnl} o, izmir] c f;raynr:ık
ı;clecektir .

Ayvalık

sürat

postası

i)29 miline kadar bir kıta fotograf
ve nufus cüzdanlnrile Eyup askerlik

[MERSiN] \:apuru 1 kdnunu sani
Salı 17 de Sirkeci
nhumından
hareketle Gelibolu, Çanakkale, Küçük kuyu , Edremit , Burhaniye ,
Ayvnlı~'ll gidecek ve dönüşte mez·
kör iskc:Jelcrle birlikte Altunoluğa

fube ine murncaatları ilrın olunur.

uğrayacııknr.

yoklamaları icra edilecğinden ı k4nun
t:ınl •929 tarihinden 31 ktınun snnl

Gelibolu için yalnız yolcu alınır,

l~adyo,

sine, tiyatro

FERAH sinemads
SEMALAR HA1M1
Ayrica mükcnımel variyet\!

S

Nnşit bey tenı~illeri bu gece
Şehzade başında .millet tiyatrosunda Ant kıilar komedi S perde

SŞehzadebaşı

Tnrlı salonu 31
Ununuovel yıl başı ak~amı saba.
hn kadar dane, Hriycte

ŞEHREMANETi BU AKŞAM

~ :r:PJ..;;~
Ş

t 21/39 da
) ~u1.ız muıillhn

Jcrlc talebelere

ıımm

mamurlar

Nasıl

bagırdı:

~faric

5 \

mn}ıtaus

R. lL R.

Yapma Adamlar
4 pU"tle
o:ıuhamri: Kari Çapek
mtıtecciıd: Halit Fahn

)Ük

alınmaz.

Galata köprü başında merkez
acentesi. Beyoğlu 2362
Mes'adet hanı altında dairei
mahsusada oulw acentesi. lstanbul

2740

Yel kenci
VAPURLARI
Karadeniz lüks ve siirat

S amson

postası

Vapuru 2
klinunu snni

Çarşamba

günü akşamı

sirkeci nhumından
hareketle doğru [ 7A>nguldnk, ine
~hı , Samsan , ordu , Gireson ,
~ırabzon • Sürmene ve Riye J ı.:
gıdel.~ktir •
TafsflAt için Sirkecide Mesadet
l l:ıru iuic;alinde ) elkcnci hanında
k:\in aceme ine muracaaL
Tel. ı:.ıanhul J:; 1:i

tedavi
edilecekler

Hasta n1 e n1urların
tedavi masrafları hakkında ahiren alakadarlara bir emir gelmiştir.
Bu en1re göre, n1e rtıur olup ta tedaviye
mühtaç oldukları raporla sabit olanların
tedavi ınasraflan hükumet veznesinden verilecektir. Fakat bu
lüzun1 hasıl olunca ev!
vela vekalete yazılacak
ha va le istenecektir
1.,ahsısat gelinciye ka~
dar hasta n1 en1urlar
hastahaneye yatırıl
m1vacaktır.

Yani bu suretle hükunıet bir taahhüt altına kon n1 ı yacaktır.
Hastalık İçin n1ezuniyet nıüddetleri bunların n1 e nı u r iye t j ere
m üb aşeretlerine göre
tayin olunacak ve bu
nıüddetlergcçince haklarında nıalulin n1 isili
muamele v~n1lacaktır.
ın

v ri &t
Emane~ t~r.afından me'rnur gön. derıldığınden tespit edilivor
lst~nbul Şehrenıaneti
Evkaftan devren aldı
ğı suların varidatında

tasarruf

etnıek

kına nıaliktir.

hak-

Evkaf, uzun zanıan
Şehremanetine nıüra
c~atla vakfiyeleri tet-

lok ederek sular varidatını

tespit etnıek için
n1en1ur gönderilnıesini
istenıiş, fakat en1anet
n1en1ur tayin etmenıekte israr etmişti.
Nihayet geçen çarşan1ba günü Eıuanet
bu işle ıneşgul olnıak
üz~e .ik_i nıenıur tayin
ettığnu evkafa bildirıniş, dünden itibaren
de bu n~~ınurlar kuyod.u vak~ ıye ınüdüriye
tınde ı fayı vazifeye
başlanıışlardır.

Abdülhamidin
varisleri mübadele komisyonuna
. protesto gönderdiler

8aktıyar kıtap! ..
Dünyımın en çok satılan

kitabı hanki bahtiy :ır millettedir?
niye si~c bir sual sorsalar
başta Amerika olduğu halde
bütün avrupa milletlerini sayarsınız faknt gene bu bahtiyar
milleti bulamıızsımz. Niçin mi?
Çünkü bu millet avrupalılar arasımfa degildir. .Merakta fazla
bırakmamak için hemen haber
verelim:
Çindir. Çinde her sene milli
matbaa bir salname neşretmektedir.Avru pa gazetelerinde okudUğumuza göre bu salnamenin
her sene satışı altı milyon..
Yanlış okumadınız.. Tam altı
ıruıyon imiş. Salname intişar
eder etmez derhal kapaşılınn1ş.
Zira bütün Çinliler, ister Nankinli ve ister Pekinli olsun bu
salnamcyi satın almaz1ars.ı büyük bir günah işlemiş olacal<la.nna tamamen kani imişler.
Falcı ot
Daha bakalım neler işiteeeği2..
Ne garibelcre şahit olacağız..
Bakm, a. Rouhier ve M. Perrot
isminde iki Fransız alımı son
neşrettikleri bir kitapta ne diyorlar:
«Meksikada yaşıyan yerli ve
nim vahşi halk arasında asırlar
dan beri şöhreti ile tanınmış
bir nebat vardır. Bu nebtın işmi
[yaje] dir. Yajc otunu kaynatıp
içen kimse uz.ıkta olan biten
işler 'e ~eylcrden haber verir
ve istikbali doğnı olarak şayanı
hayret bir surette keşfedermiş.
Meksika yerlileri gaip ettikleri
her hangi bir şeyi bulmak için
bu tılsımlı otu kaynatıp içerler-

Nasıl eğleniyor

Sinema payıtahtın aki ( Mayfer )
kulübü salonlarında bütün san'atkaarlan tophyan pir e{tlence yeri

mış.

Binbaşı «Mor.ıles'I)

isminde bir
zat (yej.ı) otundan içtiği g\in
dört yüz kilo metre uzakta olan
b.ıh..ı~ının oldu~unu ve kız kardeşin in ıtgır sur ttc ha~ta olduğunu anlamış. Aııcalc bir ay sonra gdc.:bilen posta ile aynı tarihte
binbaşının b.ıba-.ının vefat ettiği,
kız l\ardc inin de agır hasta olduğu bildirilmiŞtir.
Yalnız nieksikada değil,

ccmaaınarikada da
nebat istimal

hiri müttcfikai
bu garip tılsımlı
cdilmiye başl:uıınış.»
Fr,msız alimlerinin izahatı bur•llfa bitmektedir. Dec:;enize ki
yakın bir atide.: ...1spirin
gibi
falı.:ı otund.111
yapılan haplar
) utmak kahil olacak...

Denizin aıtmda

tatlı

Son gelen bir

menba suyu

Fransız

Sinema payı tahtındaki ( Mayfer ) kulübii
hemen heınen yalnız san'atkaarlara n1ahsus bir
eğlence yeridir. Resin1lerin1iz burada bir ğece
yarısı alınn1ıştır. Dans eden çiftleri dikkatle
gözden geçirirseniz Korin Grifti, Lora Laplantı,
l~ejina]d Denniyi, Konrad Nagel i)e karısını,
Jan Herşültü, Pasti Rut l\1illeri, Corç Levisi,
1\tarya ){ordayı, Luiz Broksu, Beli Benneti,
Doroti Sebastiyanı ve diğer tanıdığınuz bir çok
san'atkarları göreceksiniz.
Aınerikalılar sinema san'atkarlannı yakın
dan tetkik etmiye çok meraklı oldukları için bu
eğlence yeri dain1a hınca hınç doludur. l\1üessese
sahibinin bu fırsattan istifade ederek burayı
dünyanın en lüks ve en pahalı bir yeri haline
koyduğun~ tahmin etmek tabii 'güç değildir,

meemuıısında okuduğumuza göre
(florida) sahiline yakın bir yerde ve denizin içinde bal gibi
tatil bir menba suyu bulunmuş
tur. Denizin derinliği ı 5 metre
olduğu halde bu menbaın umku
50 metreye kadar iniyormuş.
.Menbadan fışkıran tatlı su mık
tan saatte yirmi milyon. litreyi
değiln1i?
mfıteca\·ız imiş. Bu itibarla bu \llllllJllll~mlllllllllılııllllllllllı:IDJlllllllJIUıılUlll!lllllımıııPlll~ıımııı8~!!!!!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!1!1!. .
garip menb:ı aynı xanıanda dünE
OIUtAN l\1ÜFETT1Şi
yanın en büyük ve km vetli tatlı
su menbmnı teşkil cdiyonnuş..
oPE~ADA:
işten elçektirilmesi hakkmda

ikinci Abdülhaınidin
varislerinin vek i 1leri
tarafından katibiadil
vasıtasile nuıhtelit n1üf Bugün:
bade]e koınisyonunun
1
bitaraf reisine ve Türk
Çlnde kitaplar nasıl satılır
hey'eti ınurahhasası
ALHAM~%~:
Bas bayaı;rı_ Bizim bildiğımiz ~ NAPOI...EONUN POSTACISI
reisi Cenıa) Hüsnü beye
gibi kütüphanelerde... Raflar ~ MELEKTEı
bir protestonaıne çekil- üzerine sıralanarak değil mi? HaSARI ZANBAK
n1işti~
·
ASRi DE:
) ır. Her halleri her adetleri birer
YOLCU
MAJiKTE:~
Buna sebep Vilayet garibe olan ak .1yı şark insanlarının
kitapları da, kütüphaneleri de bir 1 KOJIFN v" KEIJJ PARİSTE
unıuru hukukiye n1ügaribedir.. E\ Ycl:i. orada litap tJılllllRuı~~
dür iyeti tasdik ettiği her dukl<anda saulır. Kasapta, ' Ticaret mudüri}cti umumiycsinden:
Bilumum b:ınka muame!tsilc iştiğal
halde koınisyonun ken bakk:ıld:ı, kunduracıda, aşçıda
eylemek üzere 20 Teşrinisani 330 ta.dilerine gayrı mübadil ldtap bulabilirsiniz. Saniyen Çin
ribli kanun nhkllınına tevfikan Ttiııki
kitapları bizim bildiğimiz gibi
vesikası vern1emiş ol ycde ifayi muameleye mezun kılınan
cilt halinde \ ' C şcJ..lindc değildir. ingilte!'e tabiiyetini haiz ve altı yüz
ınasıdır. Keyfi yetin
hükfnneti ınerkeziye Ayn ayn yckdigerine merbut bin ingiliz lirası sennayeli ( Ayonyan
olmayan kflat parçalanııdan tc- Bank Llmitett ) şirketi bu kerre müden sorulduğu zanne- şcl<ki.il eder. Bu kit:ıpl:ıra cilt racaatla
tatili faaliyet eylediğini ve tas·
diliyor; 111üracaat daha \ azifesini de ayn ayn kutular fİ~c muamclAuna JO Teşrinisani 928°
tarihinden itıbaren başladığını ihbar
ziyade kadınlar tara- gorür.
fından yapılınaktadıı:.
J=>rotestonaınede, 8

gün
zarfında cevap verilınezse ikan1ei dava edileceği yazılıdır.

ar?

Yol'gun l)tnirlc:r 'e ınarzt aşklar
uzcrindc mhi tetkikler
Dr. Fahreuin Kcrım be) tamfında
}eni neşrolunan bu ı.:~1..ri kaıilenmıze
ta\, 'l' 1..\ kıız.

eylemiş olmakla mczkrır Banka ile
alikası bulunonlann İstanbul Aşir ef.
endı kütüphane caddesinde kılin Do yiçe Bankasındaki dairede tasfiye me-

muru Mihnilidis efendi) c .., e indelicap
ist.ınbul munukn~ı ticaret miidüriyetinr
lüıcmu. muracııatlan il:ln olunur .

ne diyor?

E\•elki günkü nüshamızda, Orman
mtifettisi Yakup beyin ir..en elçektirilmesini mucip obn esbabı kaydet·

mlştik.
Mum3iİeyh, bize gönderdiği b ir teskerede diyor ki:
( Tahkikat müfettişi umnmi B.
vazı) et euniştir.

Anvindeki memuriyetimden, hakkımda iki sene evci veriltn Ilı.zumu
muhakeme kararı, boradaki devamı
memuriyetime mııni detffdir. Kbyhiden
Cuzull para al~ maddesine gelince
geçen sene fcnmcmurluğu zamanımda
başmudüriin emri ve Beyoğlu idaro
heyetinin kararile barcirah alarak
köylUnün malsandığına yaunnış oldu·
ğu mebaliği senet mukabilinde :ılmış
olmamdan gılamr.
işte elçektirmenin amili, salahiyctim
•
dahilindeki bazı bususann hU!fı .;allhiyec nddilc VckAletten bu bapta
emir istihsal edilmosi olmllfCUL Hdikat yakında tene'' iir cdeoektiır.

