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~ M~~AffilRI
Bira ı tevekkuftan nunei ihtirasın ya gözihtİ\'a edcck nüshayı
1
MTURWJJ
desi, ya pezevenği ol•
bizzat getirn1ek sureti- sonra iltıYe etti .
- ~lahiınya, hayat 111ak icap eden şu alık
le bu haktan istifade
f ani<lir. Eyi yemek, herif in devlet hesabına
ctn1ekli,ğin1e 111 Ü sa d c
eyi İç nıek, eyi giyin- rütbevlc taltifine kızı
llu az bir .,c ref, az bir j ((Hanınıefendi:
huyurnıanızı ~inıdiden
yor ve çalı111ını ya adanıek ve tatlı uyunıak
nıazhariyet
3Iektubunuzu aldıın. rica ederin1.ı>
. ınivdi?Fikir,
.
itibarile alakadar de- Gönderilen nıekaleden
uSen1a11 sahihi, alela- işte bu fani hayatta lelerine, .yahut belaheğilsc de tesvidü tebyiz
zivade, n1ekaleye irn- cele karaladığı cevap- aranılacak saadetler; tine n1edyun olan serdolavı ile tan1an1en z~ koyan zat, ho:;;unıa na111eyi zarflıyarak iist tarafı hezevandır. se nı k fı ti b i hemen
Zatifılinizin btt büyük hen1en sillclenıek istişahsİna ait gördüğü gitti.
Hurrenıe uzattı:
hakikatı tan1anıen anvordu. ~lamafi san'arnel·alenin gazeteye l\levzu intihabında
Lütfen - dedi - ha- ladığınıza nasıyeniz, ' iına nıahsus incelik ve
verirsiniz • g-:niş nası yeniz şehadet
dercini artık bir en1ri olduğu gibi hizınetkar n ıınfendivc
•
durendişlik, bu hevesivaki addediyor, yüre- scçınektc de i.sabet ihtiraınatıını da •;üykr- etı:vor, ativcn de nıes ne galebe ettiği cihetle
ziniz. size gelince: ı.•öı·t rel;inizi h;>z•navın \:e ı zeki gazeteci, daha
ğine yeni yeni ne~eler
gösterdiğinizi anlıya•
doluyor<lu.
rak hir kere daha zek:.l- bası ınaınur bir ha '<.- yükselin, kabil olduğu fazla teheyyüç gösterta ·n<ı nıizct olduX·uİnı kadar viikselin.
Kanıuran bey,kısa bir
nıza takdirhan oldunı.
nıedi. Hurren1 budalaza
~iiphc
etnıiy()nın1.
lstihz; için söze haş sını, oksıva oksıva
nıülahazayı ınüteakıp Eınrinizc inkıyat etınek
Fransızca olarak şu
ho ·cuı.ll ır; ancak Ya- ı Tcriınan han:nı:n t:tc- la.1ıı~l·en, re •i., i kdanı, odadan dışarı çıkardı.
r ini h ıral·nı~ ınız, o ve ıı; :Iaz. tecinin ;H,a- ''c Qr;.,da : ~Iahadi var
mektubu yazdı:
t inizdc sebatınızı is
.,

ıf

anuli <ılarn\.:

ğil~

.r

ı

nerc\e

hil

[ ı uı.:.1 .. a}u(\_·tleu ınalıat;
vap1lan hu proııapndanın, yctAne

_ ırr " c , r. 1 ı "'O r1n: mahlut
,·ağ imal.1ıhanc ı olJu~u anlaşılmışt::.
n~. ~k. o far_, 'Lir kt .nının nazarı
dıkKaunı
lpeım t
(, linkıı bu kadlf imol~thare-•n ,·opuğı mahlut yağ·

.ı.tı ı11-.ı.n

t:ınhu

Terke~ ş rketı 1 lc U\UŞ·
ıtim ·nJ• n b
ulı!re•<ti. A'i·
Kadar c•k n, lıu l:ıal'Crl tekzıp • tmrkı ,

"Jc
ımk aç•lacakG .

Feci bir kaza

bir tayyare

Yuna~ ı arrn

rena yağlar

J·., anctin

\C şc'lir

~laarif Yckiliıniz
A~kaıa., 1 ~ 11. .\1. 1
l\

nacaktır.

k,,

Bermütat

dersleri

Millet mcktcplenndc kadınların

~~--------------------~~~~

ştır.

Memıe kel

Kadın

hırsızı

Taksimde gümu, suyu caddcsınde
bila numaralı evde otur.n mıralaylık
ıan mütekait Ap<li beyin oğlu 20
yaşınd , ·acı cfenll. duçar oıduklan
« Jetten
muıecssi. en
tabancasile
~ı hant t ,c bus erıiştir. Gtl!; ünden
h
~ 1nan
cı g ·mıı~
suyu
h
·ne \a•·rılT"ışor.

ıar

nı ektcpler-

· resmi

dcki ıru.'ı ınler kafi gdcli 1 lcrindcn ecnebi \'~ a~.ıliyct mcktcplcrindcki hocaların ve ya muncvvcrlcrir rrıillct mektepleri nıt -·
allinılıJlırıe tayıııkrıııa 1uz Lı.'11

•• ••
Sefalet yuzunden intihar

mış~·.

ı

oıdimll ınu.ız1..m l'ır

Şımdilik

Bu sabah, Uzunçarşıda Şerif ~a
Mehmet zeki efendinin
dükkanına hırsız girmişse de bir şey

<>ı keci ı\nkıra Nelinde sakın Çor·
ulu Tlakluyn n~' bir &a:ıti 13 liraya
sa· -ı kor kAzımla
Ja ı '
lan

Aı

Dersane muallimleri

hırsızlar

tedrisatına per~cmh: güniı b3şJ:ı.

alan1amışur

saat sara

mi~tır.

mışur.

cüzdanı çalinrnıştır

Adı

Millet mektepleri uımını ile
iştigal etmek Ye bu mcktLpkre
ait mu;ııııdatı tahriri ycyi ifa
eyleme~ uzcc yeni tqkil cck l
}.!. mckt,plcri ın,ı<,..,ı meınt ·luıc ur ı il' ..ı.ırif mu trİ\ et L:ir
!erinden ~lünür hl y tl n cdil-

kalmamıştır.

hanı altın ~a

Dün gece, Siı kccide 1!Jmıdiye ead<k inde Ilamdi efendinin dükkılnın\fw
bir çok eşva ~-:ılaP •al,ıkalı Alaettin
bu <abah ~ultan Ahmette yakalanmışur.

Pan 1;j 'A. \j
Jcu~ Yk ns şıir
l\oJk ı au ( 1 h~ ppc Chabanl"i. ı e
Tc c h \ , CL nı ir.

Bir tayin

yakalanmışlardır.

Gündüz

tutuldu

ni

Pc 1 cpk-

.r

Beyazııta oturan. Ayşe hanım dün
sokakta üzüm alırken içinde 15 lir":sı
bulunan cüzdanı sirkat edilm~tır.
Şüphe üzerine üzümcil izzet yakalan·

Hamdi Rıfat isminde bir zat dün
Karakövde trafl"\ap bıncrkcn sabıka
lılardan
Arap Ramazan tarafından

Hırsız

şiir mcikatatı

.c\rı ı

sirnycone meydan veril-

Tramvaya binerken

sf>ndür. lmfi ... :~ ..

de

0L!1

1 , 1•

hazır bulunacaklardır.

Üzüm alırken

apartmanında

meden &öndiırülm~şıiir.

yangın

~ı ıu

paşa

Raif

çalmışlarsa

yangın

el

g<c"

rip·n "'·adı mera ·;rlc \ apLıcJk
tır. Bu ınıı:ıa Lbdk: dcrsanL:t rd..:
birer bando b t• l u ndurulacak,
talebe tarafından nıiLiı ın • '.:ır
taganni cdilcccl.tir~ b.ı merasimde maarif idaresi nııntak.ı n·üfrttişlcri Ye mahalli lıük[ -ı·ct
mcınurlarile halk fırkası ,aza
ve nahiye hcy'eti idare rci !eri

Galatada H:ısan bey hanına kun·
duracı Dlnıiır! ile :'.':ecdct ..isminde
birisi girmiş, kapıcı ;\lchmedin banda
bulunmamasından bilistifade bazı eşya

~zml rifot beyin dairesinden 'yangın

Toronto 31 ( A.A ) Kanadada
Joggimincs namındaki kıiçük bir ,ehirde zuhur cduı bir yangın neticesinde yirmi lıir bina harap olmuştur.
Şehirde itfaiye ııılumhnları olmadığın
dan ahali yangın 1 ı uğra mış ve civar
şehirlerden imdat ııclınceye kadar yan-

'
i -ı.:r ~n t'e

Yakalanan

ile taarruz

Vatan rnustahdimın idarehanesi sahilıi ismail Ilnkkı efendiye
çakıyle taarruz eden llozkırlı Mustafa
derdest olunmoştur.

çapulcum ( ı.ıo) Vehabi araiI:-tda bir müsadcm"' vuku buhnucrur.
l\lüsademc vahim ıa)ı:ıta uğra>1r ça·
puıculann hezimctile n<ticclenmiştir.

gın

~ı.-tır

Sirkecıdc

deve

Bir

olmuııur.

i!'temiş~

üstünden indirmek

Çakı

Loadr:ı, 31 (,L\.)
Kr :ın gündıi
y!i rahat geçirdiği hu gLn iığleden
sonra resmen bildirilırı<tir.

ol, ıplııııı ı '.ılııııstı. Bir
an it in ı,or ıı ı.ır hirlıir Ieriııı·
11•1 cl1IP1'. llnvıula
'u:ıl<lı ıı·al
Ptıı.l\ ı hlr
nl'l't lı.ıllııılı• lıa 1 '1'111 ı \ ı
!Jaıı,
(' ~ ııl ıı•.ı, yı•ı•lpı•ı •
hazPıı 'uc· ıllaı ııa "nfll.ı lıu

habilerin mu ..
sademesi

Kralın sıhhatı

oüzlc•ri arkada ol lıalılc• ta Sf'yil Ali
l'l'İslıı i:;;aı•f'l ı•tı i!)i uı)aı; lıklı yı•rt' katlar uitıııi~li.
Huratla aıJııı;larııı arkasın
da 1-i"ı<-ül\ lıir kllist'ye, bir

tir. Bu e:'naı.Lı da karşı ki ınacal:ırın
Lirisind, "\ ,\li beye kocaman bir bira
bard.ığı fırlaulınış, ve bunu diğer bar·
daL' 1r ta ıp em:.ıe laş\unıi~, salon
aitti t olmuşıur .

" - Ben buradayarım saat müca·
delr ettim,b•ni yaralayanları bir müddet tııtmıya muvaffak oldum, fakat siz
glinı"mcdiniz. Ka,·ga bittikten, mütecavi1Jer kaçtıktan srnra gcldin'z. Size
adrr:simı
crmiyoruın. varın bizzat
polıs m dur._nu tir... r gorcLcğı " demiştir. l ladisc de bu suretle kapan·

masa,.ının

Nccitfc•••
İngilizlerle Ve ..

rüııce

t ürhf'siııf'

Halk saat (24) te eski seneyi teşyi
ve yeni seneyi işıikbal için çılgınca
147.ahuraı yaparken Ali bey isminde
bir doktor da nuvotnideki masasının
üzerine çıkmış:
- Yaşa .• Yaşa!..
,
Diye haykırmıya ba~lamışnr.
Burada bulunan mtişterilı·r, Ali beyi

deleye ait mualiak mes'eleleri müzakere edecceklerdir. Bitaraf dza da bi·
raz <opra ,\rıhrava gidcceclerdir.

du(Ju

yordıı.

- \'av 1111.1111, \':I\ !...
Uh• l'l'<'I, 'f'I'<'
·l.iıııdl•ı
•
1

hatun, o

ısrarına

ı•vllya

olmuşıur.

Aıina, ll 1 - Tiirk· Yunan mübadele
murehhasları Ankarada bütün müba-

a,ıı ıc,ık

Tam yanm saat süren bu mücadelede yüzden fazla bardak kırılmış,
m3'alar devrilmiş, kadınlar korkudan
bayılmış, doktor Ali bevin de kafası
kınlmış, fakat bu yanm Saat zarfın
da Polis bulmak kabil olmamış, vak'
aya sebep olan ve ilk bardağı aı.an da
kaçmışur. Yanın Saat sonra l'olis
gelmiş ve başı yanlan Ali beyin
adresini almak istemi~, fakat doktor:

Dön gece eski sene geçtikten \'e
yem seno girdikten tam bir dakika
sonra, nuvotııi birahanesinde bir vak'a

&gdad 31 [ A
\ : ingiliz
ıayyareieriie '\ecit hmiLdu ci,arında

Sahip Bat
lıiııııı'ıl

1111)1•

bir bira.ha.nede ka.vğa. olmuş, yarım sa.at sonra gelen polis mecruhu yaka.la.mağa.
muvaffak olmuştur!

Bitaraf Aza Ankara.ya. mı gidiyor

!Jl'ÇIUİ~li.

hııluıııhıldarı

Ya !inin iki turafııulaki '
) aııı.ıı·lara t ırnıaııırlarkl'n

fü.'.;ur \ l 1'

yarısı

Gece

• ofya, 30 ~ Otru gazetesine göre
A!"k.radaki Ttirk • llulgar mrızakeratı
musoı: surette ilerlcmekttdir.Türk hüktımeri, baıı Hull".ar noktai nazarlanru
kalıul etmış oldu[!ıından müzakerann
yakında hitamına imizaz edilmektedir.
~obranyanın Şubat nihaysılerinde ve ya
l\ları iptidalannda Türk. Aıılgar misakını müzakere edeceği tahmin edilmektedir.

lıanıııılık ı;i'ıktü, olılufln
n•rıll' lılı· l.iilı·ı• l'L YI' ke-

ll<'islf't'İılİll f'llll'İ iizPı-'.ıH'
ra~ııollaı·
lt•l,raı·
ri<'al
ı•tıllı•r. St') il \li l't'İs, onların ~ı·kihlikll•rini !JÜ -

ca

T ü r k - Bulgar
m üza.ke ra.tı eyi
bir sefha.da.

yl'lindeıı infikıi/c elmiş,

J

ycri11e

Bekir :::wle llaıııcli bey tayin
ulıııııııı ışl ıı r.
1

I

Son S t

•
ser'ıll&'tn

Se
Maarıf

vek·

•

mız

in

iç yüzleri ne

imiş?

J49- ..~fuharriJ·i:

l<lı·i$ J/11hıef1'
başka.. Dışı başka..
1 pir ettiği ckikk beledi\ c kalın
bir du' ar çd.cr. \nc~ık bu dm ar
L< .mr.ı~ a ı..,itınck içm kapıdan
duz dcgil, bizim pat~ oda t,ürdliok..
ırı .tı ımı.1. ı.aınan buray3
ı.,lınüz gıhi upkı bir aparnım:ın
ircrh.1.:n ol.m ha) rctim aklıma
ccphc:ilni gôsteıir. \ e Bö) lece
geldi. 1:rraf ı kt lubderk Çl''Hilmiş
Bueno \) rc . . in ~ok.ıklarım iki
olan l u mc) dan cadde~ c nazır
taraflı
ıralı)an muntazam binacephe
cki.1. 1 atlı muhtc,cm dir
J:ır
manzarası
hn'II olur.
aparcumanı
~ · ,kri) orbu.
I lani
Arjantin ~)le bö) le ancak
bir ... z ' ardır:
) uz senelik bir bukı'ımcttir. ) üz
l zal..tan baktım hir YL"'il tursene c\ el bu topraklarda kırmızı
bc.. lcinc ~rdim cstag[urullah
derili, çıplak 'ücutliı, in::ıan eti
tö' be.. Derkr.. Tıpkı onun gibi.
) i) ne 'ah fil \ am) anılardan başka
Ben değil, l im ol :ı du aparJ..inısccikler ) ok mu-:-.•
tum:rn, hem de na::.ıl, pencereleri,
Bu giin i c bir kaç a ırhk Şi
broddi perdeleri ile tam hir aparmalı
~mcrika mcdcni)etinc hetuman manı.arasmın iç yuzlimin
men rekabet edecek dereceye
böj le pl.!k mas.karaca bir şey olyakl~nııştır.
duğuna gözLi ile günncden inanl\fatild hem anlatıyor hP.m de
maz.
yunı) orduk,
Garip bir mecburiyet
Ben bu izahao aldıktan sonra
Fakat btc fıen ,.,füdum \ c bu
ağımd,ı) luında p;ürdti:.,uın munzgaril <.:nın tahtında ml -.tetir hm eam hin,ılann iç ) uzlcrini hep büy) i de \Jatildc
r:trak :miadını.
lc bizim paC) o gibi olarak gcmiB.ıkın i)in iç ~uzu ne imi ....

içi

Parası olmıyanlar
rd m:
•
- Pc i, ) a e\ ) :ıptıran hcr"fçı eı l mm kanunun te-.pit ettiği
ekil, t ~zı mimari '~ bu) i.ıkluk
mu it

par:u.ı

yoksa'?_

O a da çare bulmu lar. :\lc~eu l ir ar an 'ar, oru) arlar:
Bizim kabul etti "nıiz ckilde
mmaffık

me ·ele ) ok.
-

\ ı ha\ r der e?

( > zam~ hu • damın istediği ekil de c\ ) .ıpilın;k hurri) et

'e arzu una m:ıni olunmuyor~ ancak thul haricinde in aat ~ ap;m
her mai sahibi, ar::,asının sokak
cephe ini beledi) ece takdir t:dilccck ki\ met uzı..:rindcn para mı
almak ,::ırtile iki metre ~eni liginde kı ınını terkctmck mecburiyetindedir

l

Yüz sene &Yel
onra?
onra-.ı, butlın

...okak cepmu iki metre
uı un tcs-

hesini kaplı) an a
li

'!!!

uzerind

yorum.

DcrnLk du ı..ördu um uz binaların hemen ck-.cri i onu ka' al
:ırk:ısı i hJ e· ..

.. 1...
Buıun

E kiden, l c on sene cvcline neline") c ktıdar öyle imi'.5.
I akat simdi pek ar. k.ılmı.;-?
- llu tar.1.da ~ .ıpılanlar ne olmu..{
zaman ğeçtiJ..çe \rjantin
ikri aden 'uk elm~ ar,ızi kıymeti
arcmı ... Bir "Jk
zcnx-;nlcr
o-elıni ...\ l'
6
h
ler, J~rcdi ile i~ ) apan zenğin ~irketlcr te~ekkul ctıni~. Beledi) enin
1

yaptığı

cephe

du·rnnnın arka-:ını

cla tamamlı) anık mual.lam hinalar mq dana gdirmi..,lcr.

elektrik nurları içinde 'ıkanan
geniş, temiz 'c a..faıt 'hir cuddcden g-cçi) rduk . (Jckn. p;idcn
ke;if bir halk kalabalıı:tı renğa
renk ampuller içinde pırıl pırıl
yanan sağlı :-;ollu mağazalann
'itrinlcri ön un den gt:çi) orlardı.
:.\latild bu Zİ) ahıra biırımımi,;
'itrinlerden birini gö terdi :
- Şu sapka \.itrinin c bakınız,
derhal çok li.ık bir diıkkanın
mc~heri olduJtuna hukmcder.. ini7..,
deg.il mi? J-falbuki o. npkı bizim
pat) onun dm arı gibi ) alancı
bir cephedir. Bcledi) e yapağı
bu dU\ arlardan da menfaat temin eder. Alt kat kısmına mağa
za 'itrini ekli 'erir 'e btiyeıı
kira ile tutar.
(:\lahadi 'ar)

f akiiltelerinde ve bay•
tar nıekteplerinde baytarlığın tahsil ınüddeti

kadar dört se.
· ne olduo·u halde son
sinıdive

Ba ıc rlık ..

~ hs:l me'selesi
nas1/ e ıe şekil

e

olmalı?

.

1-

, t -

· u

ne
sı ltın a e ı 1üte <lİt
b·r ba~tar tarafından
) dzıln11!:' bir nnital. ava
te:.;adiıf ettik; Bu hl'. -

susta bizim de hir kaç
soz söylenıeka· giınize
n1ü .,rı en izi rica ederiz
~luhterenı nıuharri

rin ha) tarhğın terak1 is i i ç · n dcrn1e, an
bu) urdu;,u fil ir .,hiç
tc ne ülcn1re 'e haka., ıka nütabıl~ devildir.
l~a., t ırhk ga' et 'asi
bir neslcl\. olı~ıak itiharile hunun üç senede
ta ısili ne kabil ne de
ihtin1al d ahiJindedir.
Bütün dünva baytar
"'

~

alınmaya
başlandı

dan

Necati bey Onü kaval, içi şişane!
tehlikeli bir o 111uazzaııı hiııa c<~ı)l1elt~ı·iniıı
ha talık
k<\raın<\ti siıııdi aııla~1lı) or.
atla ıyor. Camekanları nur içindeki maea-

\r .ı tin pa' ıt htı olan Bucnos \\ :.. hclcdl\c i \ehrin hını
m ) .ıı rken bir kanun çıkarını~.
Bu 1 n ın dıri L ı; mm taka) a
rl) ırmı-. 'c ht:
:runtal ıda lıı:-a
dil ·
hı..:r t lu mt baninin ~ekil, rur ı mim n 'c irtif, h rını
t pit
mi-.. ller k , t:\, apart m. n \ aptır.ı k Lr J.:c.., bu kanuna t l i c ınn mecbur imi-;.

Şehremanetinde

Dostları t&rafın

.,,

a

laba

Radiçın intikamı

H.AT RALARI

zaların

3

~

zaınanf,trda hu nıüddet
bazı
nı e ın l eketlerde
dokuz sönıestrc ~ a 111

Geçenlerde Sırp nleclisi ıneh'usanında diğer
bir nıeb'us tarafından
katledilen İstefan Radiçin ınuakkihi bir polis
hafiyesi , BeJgrad<la ,
güpegündüz bir kahve
içinde dört kürşunla
ağır surette yaralannuştır.

l3uadaın,vaktile

Radi
çi Viyana ve L.ondrada
takıp etınişti. Vaka
şöyle olnıuştur:

Polis hafiyesi, kahvede otururken bir ara
telefonla dışarı çagırılnuş, telefon odasına
giderken, bir kapı arkasına saklanan bir
şahıs tarafından üzerine dört el ateş olunn1uştur. Fakat katili
bulınak ve hatta teş
hıs edebiln1ek nlüınkün
olnıaınıştır.

Kimler firaridir?
Ba::ı malıkt ml'lcrce

pasa -

porlla !Jidenh·r firari a ldt:dilmt•mekle ise de mufarclwl elmis olanlarm emvali lıakkmela ela emvali metruke kanunlarımn lalbikı mukle=i b11luıı
m11s olmaMa badema emvali
mclruke clcwalarmcla bu su -

.

rrlle

mıidafaada lmlumılması

ve bu dJr,•lin

gı.•re/,

malrke ml'İ asliyedt• l't ycrl'k temyiz
ltiyılwsmda l<iyıkı ile t<w:ihl
lu=umu

al<ikadarn11a

tebliğ

edilmi~Jiir.

Bir defterbano taltifi
Sinop Vilayetinin ~28
senesi Sa yun vergisini
nıüddt!tİ
kan u niyesi
zarfında kamilen tahsilini ten1in eden nıa
halli defterdarı Lütfü
hey 1\1. veke:\letince taltif ediln1iştir.

Vilayetlerde şiddaUi

soğuklar

Bir kaç gündenberi
bazı vilayetlerde şid
detli soğuklar başladığı
haber verilnlektedir.
lişın

Tutun tuccanndım Fcsd z:ıdc Naşit
bc)in Suphı p:ı_a 7..adc Alıduhchap
be) in kerimeleri Belkıs hanımla nişan
mara imi, Bursada ki hanelerinde 'e
bir çok zı•, :ıtın hu;,ı;uıil:ı icra cdilmiş
ur. Tarak\ ne ...:ı:ıdctlcr temenni ederiz.

iyi olur. Alanıafi diğer

gi-

bi nıezunların refahını
ten1in edecek e~bap ye
vasaitin de ihzarı la zını gelir fikrindeyiz
efendinı.

İstanbul B,. atar n1uha( ,-,) sene 'e hazı ~er- denet ccnıiyeti reis.·. e.
I~iza İsnıa il
lerde hcs sene' e iblağ

cdiln1iştir,13in~enale) h
bizinı geri geri kiderek

bu ınüddct i üç sene) e
in( · rıneıniz hir veçhi le
m · lasip ola naz.
l\lcktebc rağbet tezviti etnıek için ta lehe' "
1 ıp talche yıu·dun<la
olduğu gibi ınünasip
bir ücret itası hizçe de

cdı..:bi)RO kazandırdi. Amerikanın
btı) uk

feylo~ofu

'e terbi) cebi

olan john De\ C) 1 tıınbula geldiği
zaman kendi mcslcginı g~)CC <.:)i
tetebbu

etmi~

'c terbi) e

prağma

tiımacılı~ hakl...ında

merasimi

nıesJeklcrdeolduğu

güzel nruihatl.ırını dinlcdı. Ter
bi) e ile uğra~mı) an mu nen erlerin is' içreli profe.,füdcn hir çok
istifadl.! ettiklerim c,ıhmin ediyo
nını. Pı ofoa orun kontcran l.mnı
takip cdcmedip;im için Turk ami
krinc bilha... -.a ne "0\kdi~ni
i...idLınedim. plnız f l de ubesinden mc zun ol m eski l ir t.ılc::·
hem '.\1ılli i\1cl.'m nın ça\ zirnfrtinde ) anım.ı eldi. '\ u
:kri
su~ kdi· Prnfc ...br n k n ı..:r m ,arı
111 t.ıkip ettim. Bu mı..:' /.ul,ır l ... ascn al.:lkadar oldu~umuz mc' zuJardı. Ben ) cp ) eni bir nazari) c
bulmak umidilc bıitmi tim. hiraf
ederim ki onu hul:ımadım.
(Ecole Acth e). Centre D intcrct)- Butun bunlar ) eni Pcdagoçya edcbiyaomn sahifalarını
te~kil edi) or.. Şimdi Turld) eyi
ilk dafa Zİ) arctc gelen ecnebi
Profesürünun hararetli da' alannı,
bir yandanda Turk felsefe talebesinin bu giınku i tiğna,ını dü~u• nüyomm. Du~Lince beni J '>08 inl,11<\bını mutenkip 1\irki) ede ba"Jıyan yeni terbiye hareketinin
haara.;ına sürükle) or: O zaman
mekteplerde orca zaman adam
mefkure.ine mutabık bir terbi)e
telukkbinin hutün kaideleri cari
[idi Ezber, atalc~ da) ak, hakaret,
ma rur 'c mutchakkim hocalar
'l! muba .. ırlar!.. O z ıınan rı..:sim,
mu ikı, el j ...i. tem-.ıl dcr-.leri ~er
çi haram n,Jm zdı, fak. t ne tı.:r
bi) c' ı n de mc...Ickı hiç bir hurm ec de J,ı\ ık orulmc.ldi. Bu de' ir nıcklcplcrınin ) arı dini, ) arı
ci'manı, fakat daim,ı lamilli olan
tedri atı ruhlar, bir fc) iz 'e ecel n \ermekten l"at"i) en aciı.<lı.
1<ıo de J t.ınbul da l ),ırulmualJi
mini iptid:ti) c ile .:\lana arda
l: kup de ahri C'emıl 'c Etem
ejnt be}lerin nesri) anlc b. ,lı
) an '\eni hareketin Turk mektebinde ne ribi manc\ l ihtilaller
'c maddi inkbaflar ' ucuda '"'etireccğini tahmin etmek munıl,un
değildi. \ almz gonılcn ~u idi: Bir
çok genç 'c rmitcfckkir mcktepcilcr !-ICfcrber olmu,Jar, hep e.;ki
an'amt) ı ) ıkmakta idiler. zaman
'1 urk mektebine nhlaki bir ah i)Ct \iCrdi. llemen her mektepte
v1.: hcr derecLdc fikrin, du, ı.:;unun
v iracknin kahramanlarını ) eti-.tirir. \ irmi enc1ik tcf ekkı r 'e
tt:tehhu ha) ,ıtı Tur!\ 0 .ııctderinc.,
Turk mernm:ılarına kendi tabirleri, kendi tc~bihkri \ e kendi
rı..:mayullerilc bir Turk peciagoçya

okuyacak olanlara çalış
fikl.an yerlerden mıısade
edilmelıdir

Ben dürt sahı ( an
ihan~t ailenin 11~ ·setini
çalı arak idanıe eden
ycg{tne kızı) 1111. lstanhulda cahştığını nıağa
zada on 1... isi vaı-du-.
Sa hah Je, in sekizde işe

kanaat cdın
mi olan Turk d:ırulf ununu talebc..iJe tema edi~ or 'e memnuni) etlerini ~aklamİ) ordn. Bu tun hu
müşahedeler u:.rerine si>) le yorumki Tiırki) c yirmi en eden beri
~

başhvor, akşaınları yedide çıka b İ 1iyoruın .
l\1illet ınekteplerinin
kadınlara ait ders saatleri günduzdür işime
o giınlcri gitn1cscn1

mi yoksa tramvay şirketinde mi

r~m:ıner te hın t-d
) apılncaknr.
Edime k:ıpı 'ol

11

Je~il.

ıhmali

F~m:ınctin

in

ı

ırketıa

uzunden

tcahur etmekredir )

Tram\:t\ şırkctınin ıddı:ı-.ı ı tc bu

merkezde.

\ceha k:ıb:ıh:ıt h.1, l aten

Şehrcmanctiııdc ıni

Ucretli lıastaııe

.
ma ar rıı dm b
o tl rL\ ım. 1-.tc h1.. biri ı
mutf
dJn r nı...ız ) .ıh ut uf
bir p~mı) la d ' l r:m ( Camine
te 1-.ilau, l~tı.: hl:p""i 'i) ah onlı.ik
gi) l:rck ha) atta oldugu ı · mckkpte de birli~i gö ..tcren mektep
adapu.
iste sush.i, çok kcrrc tatlıikı guç
nazari) dere mukabil ~.ıde fakat
be~rt fıkirlcri g:t) et c~ i hazmet
tiren sarnimJ bir tcdnsat. 1~-ıc
ukala 'c all ındcrc mukabil talabc.-.iııi
ı:;orcn.
c' en, ~ uk-.cltcn
hir murebhi kalhi.. Bence bunlar
mucizelerden daha kun erlidir.
bunlara, bu un ...urlnra malik olan
bir millet milli bir maarife de
\a

kı)ct

J.ırını

m·ıliktır.

iş arıyorum
«J7)) yaşındayın1

ilk
tahsilimi' e sof
. ör n1ektebini hitirdinı.
Garajlarda, ) azıl a'
ne ve' a ticareth ne111aboaza heni ı·ıkardı
"$'
orrı
gibi aileınin n1aişeti <le lerde "'ve a c ent t: rde
sektcdar olur ben ne ufak hir ucretle ç 'ış
) 'tpa. ıın rica edcrin1 ın;: k isti) orun1.
) ol göstenniz.
Fatih kız tasuıd,ı soB--ı kı rköyden
fu} ır c·ıddcs' n<lt bakHalide
ı~ a 1 İ h r, him tfcn<li
<c Son S ıat »
}) rs
'~ sıtasiJe
Ku ·n1
*
saatleri ı ntcl) ye11dir.
§ ·yeni turkç ·ıe ti(: lıst ;, ı z r l P ğ aza cari ınuan1elat ifa,
der g· · ~ ·ı iz için si ·
defterleri usule göre
l"'iİnizck n · 1 aran1az.
Hu takdirde bize hir tanziın \e nınhive
"'
n1ektupla ihhari key- lira gibi eh' en bir ücfiyet ve ayrıca vilayete retle çahsınak istiyorum.
M.
sikfı vet ediniz.
~
"'

•
'
'
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1

sc11.yı
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a
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~şlandı
Çok defa gocuğ1111a sardıp uyurk(·n İsmail gibi
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.i\taliYe
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Bu genıileriıı ilzzaiında. rn.un ,,W.ddet çalışmlş,

ınüfettisleri
•

tecriib<J

olirmüştü

devunu u- iO ~n1un1i,·ede evrakı nakB 7 oin torpito iıücumu
ti\ e ı..ui istin1ali tahkiiht:\at nıilılıımı ...Balk<.·, kuınaı·
sın laı..:ı B :' :rıumaı.ı ı rn ·ttrl)( ~ t." rkatına t eYan1 cdilınek
he~ 1ııo metro ilu ıle J. ı~.ı kınrı
tediı·. ı •
Ye :2~• Lira- .~onnu~ \ e t ... ı 'c; a .:,~ edc.:rek ft"ı .:,
.1
ı
h ldarın tadı:. ı ikn1al rin l-.11r unı.:: dol
Li •rı
thalin • k <~ ıha '" µ;
edilnlİ tir; ıc• Liralık ınani:ı1annı
c, k r-ını LJ:\ 111 cCe' ~
sahilin \:tnt '1a; 13 p, . Jh ,c l~J.tL ·
ların tadat Ye nunıar'h
hu mnnial:ın takip d.• Sonr ı durJı
~ıı·a ·ile t.anz!ıniı;ıe baş\C hücuın cdcı.:c,gi he dLti L in etti. r
) a 11ın1 ş tıı-. wuo Ye 2:-. J):ılga :kıı ıııın iı; ılı ıııına \ulıt\..:.mı
'l'
1"'
nr 'ır 'ıı ol
ı !!i"
lira 1• darda n1uhi.n ,.e t.:..~ JJ \ı ., -u~~ c
n11kdarda fark var.dır. ' tıır '"n1 .. alladı. 'o a netiı f\l
mck iç•-ı tekrar durdu. 'J'orpi onun
Tetkikatın daha iki a . · du~mnn mı:':ırıbı'.tin kJmanda ki1Jrt'.<ü
i tikamctindc iştial e ·~i göruı-!Jı•e oc
deYaın edooegi zannerü"' .:-t eraıu
[ ıtıu\ ·akı\ et e.ıdc
dili ·or.
edilip et!ilmedijtini katiyetlc ta) ınc

Xo!.·ıli: .tlıü(iıı J)ın·pı·

'I' ııpili · •.". Jiı <le" !Tllıt Jlit r .. ·1- Ağzınıda ne bakla doldurup pazaı· can1ii- de evrakı n1athuanın
ı
i' ~' l'i dı: r ....· t ~ aiti ncfcı: ·n
n1azbata ve taLkikai.:
v ar,
n t: n1ercin1ek. nin kapısına astınrdı.
< ' tılr.
1
ü
.ı.: ıI~H . ı u huçu·n
3, t ·dd1.;t1i ll" ıahin ... li t.. ı... atc~i
İsnıail aga iki yi'17Jü
Buna nıul·abil Şüley evrakının Ye nıahkeıne
altı "~ ic ı ~·· ıi .. u .
bir adanıdır. l'avşana ınan ağanın yapacaj:,11 ilanlarının Arap harfr ıot' l tJar ı
J\ t
it
en
leri
ile
:azı
ahileceğini
1lan
kaç! ·razıya: tut! der. , şey. ara :;ıra selan1 -en.
Paz ant oğluna selün1 rip halii 1-.aiır oı·nıak ihtİ\'a etnıekte<lir. Bu
Muhri~ıe•n :arekatı !
:; ollar, iıatır sorar, İs- tan ibaretti. Gerçi, n1~ dde bu..ı guna teJ 1a.rckd.ta
J l !.,~[O m ıhril İ J~tİrık
t:tnıi;-ıı. Buı • ":.'l:ın a .ı açıkta mu •
reddüdü
nıucjp
olnllı~
tanbula da küğıt yazıp onun şiındi sü:lediğ-i
.:ıac t n ılı rlcr de. i tir.
0kt:.ı:'l
hünkfıra hulus çakar.
söz, hir saat cvel baba- YC hundan evrakı '-'ari• ıık -.:.ıı .ı;.. l ı 1-ardı nan \ pr111 .ı
ırc.:mur root 1rh:rc re' ık.
tınek ~ur.! ..
İı,;i dışına u 'nıaz, bir sının ser ettiği müta- de Ye sadıra <İeftede
tile · dıırda lıL 1 •nm "!" dır.
sözü ölür süzünü tut- laa_'Cl mu "3.fıktı, aynı rinin 1\rap harflcrile
\luhrip !Jadla<ı kaptanı \\ ilfrod
tutulacağı
ınanası
isin ın ııı"l kıJmardasınw bulunun1az, ilah bir, dedi- zanıan a Bölukbaşının
yo du. l!u ı.:ıt amı alla bcrnlıcr \\· ••
ğinden ba. ·ası yalan,
Rusçuktan aynlma- tihraç edilip edilen1eI'\ cı ) ınu'ırifıinde
idi 1 \\'ilkinom)
yeceği
alt
kadarlardan
mub
iplerin
hu
hucum
ıçin t.ııım Ye
bir düzen z. Bu ak- nıa • i t
_·nde.. güzel
Jı....ıo1nı.la
hL)
uk
bir
laa!İ\ct
l(ll>tcr·
müonit değ; eli.
orulmustur.
~anı hizi baş~na topla- karısından da ayrıl
ı:nişli. Bıt 11 muldptcn 'alrıız ( \\'ar~iman mlreri1ıiıı hüt:umu
' ıck) c hiç bir Y':lzifc \Cl'ilnıcıni~ti •
nıaktan 111al·sadı başınlan1ak en1Cii seziliyor- Kadın hırsızlar
l)ün n1atbuat cen1iBu suret!c.\nıır 1 buıün harekatı idare
karşısında
n1ıza çorap örn1ektir. du. 1\daıncağız, ihti-·
ede"'
k Ye ihtıvaç gilrtHcn nokta.ya
yetinde
l3alo
hey'eti
l!ütün bn harckcl csna:"ttıd.:ı kLiçıi
l~alıkcsir civarında,
g1<lccekti.
·ya sana, ya hana, \'i- nıaJ ki Tersenkli oğlu
tekne dalJ!:a kırandaki makineli
içtin1a ederek diğeı· cük
Saı-ıköyde, bir takın1
1Iart:kAu hcy"cti umumiyc~ile ciı i~ i
tül'cklcrlc kanalın şarkındaki sahil
diııc gidin, bozulan or- nun kendi karısına göz
perşenıhe ak ş a n11 arı batar~ a~ının atcşh:rirc maruzdu. Bu k ı ı\ "'cnk yer i~e, şüplıe.;;iz fenerin
hırsız kadınların peyda
duya yardını edin diye- koyduğunu ic;;itıniş ve oldukları bildirilnıek - dolu olduğu ,cihetle mad3 birdenbire dü~ınan ~emıleri '• r idi ..
~iıründu. llurİar hcırer I~ 7 nıımo. ılı
Fener civarında muhripler
ccktir. B ·n bülüğün1ü \'idinc sevki halinde
tcdir.Bunlar Ün1n1ühan ınatb~ıat balosunun(27) 1 muturhota fı.ucun1 c ...Hcr.•\ nı zamn.r:'"l hohc.. \'C •· •oı t '°'ıır.•. mr hr ;lt•ri
sen 1· ı zanlarını alıp karısına el uzatiJacada liın_, dahilındek. bir t ır · duba·
Şubat
ta
yeriln1esine
de
on r Ci\'mnda icrJn har kıt~ •nei_le Bu )·adının gelini 1
'ında bulunan bir makine•· tuick tc
m
r
edildi.er. 1 u iki ı;cmi 1 gece
R usçuktan ı;.ıktıkn11, ğından korkmuştu.
karar vcrnıiştir.
motüıbotn ateş cdhnnllı.
lfakattır. Bunlar, n1um thiş bir imtihan gcçirdilı'r. 1lücu·
Paz\•ant o!rluna haber Kendisinin hu gizli enınu-ı lıiıbyctinde \\'arvick ile beraber,
B
7
nin
akıbeti
allim Nuri bcvin evinin
Şirketler arasında
uçuracak, ya pusuda, dişelere ortak ohnası
dlişm:ının dalga kırana yf.- ~mış olan
B 7. diğer taraftan duman ncşrrt
duvarını delerek içeri
İzınir otoınatik tele- mck 'azıfc;o;ilc de ınükcllcfti. 1\u işi hücüın kıt"alarıııı hamil gemilerini torva bir derbentte ana- na hiç bir sebep yoktu.
girn1iş, kıyınetli eşya
f on ~irketi, ikide bir de giırınek için ram volla scı retler· pillemc•ıne mani olmak ınıa ihti •Ç
mı.zı belletecek. Onun
.M.u ;tafa, bütün bu
lıa>ıl olduğıı t kdiı·dc dum:ın ncşrıne
ken k.ıranlıkıa uiı· şan=dıraıa çnprtı.
naınına ne bulmuslarsa
cereyan
Yeren
ye bu Jhı müsademe neticesinde ha~ ta.ro.: ı , ... yardım eden g. mılere muavenet tıuck
•
•
için dil bir.Jiği edelin1 noktaları düşündükten
alnu)lardır.
vüzden bir gün ·feci da lıüvük bir rnhnc aç•ldı. Bu r:ılıne\i va ksini llcruhte etmiHi.
herife karşı koyalın1, sonra:
l\•smı külli in başında bulunan ·ıu
kapatmanın imkanı yoktu. Fakat tekbir
{aza
çıkarınası
t:onya
meKtiipçüsü
gemiler <hl~a kır:ının \D.Jıına y1klaş·
ne_) c su tlolnınm:ı ını teınin edecek
diyorum. İşte hakla da
- Ağa - dedi - bugün
tı dnn zam .. n süratlcrini ten~is ettiler,
bir
ço
c
\anlı.
.
ı..ıııti
tez~
t
ederek
111uhteınel
bulunan
Kon,·a
ilaveti
nlekbu, fasulye de bu!
canın, galiba şakalaş.
"
bizim \indik tire gı:çıikten sonra karamoturhotıın lıa,r.ıı harnra .kaldırmak.
e
cktirik
-şirketini protüpçüsü
izzettin
bey
kol
vazik ini • )a haşladılar. Bu e>·
Il
~
hu
varaı'la
başka
ıv
,,;oremi.
ccc~i
lust.afa, l'ersenkli nıak istivor. Ben ki nada
müthiş bir nı:ınia atcşı nlnnda
O\·dctc l<ar:ır \ erıl"~ - Ü>I ınJc .,
oöi.uııa hürn1etk:ir idi. n1im ki lsn1ail ağa ile evelki gün şehrimize testo ederek daya ika- için
h;.ıl<lılaıve ıuütcaddit defalar dalga
nçıkl.1nı~ gelince ınot~rli bo:ıuldu 'c
mesile
tehtit
ev
lem·
ştir
geln1iştir:.
kıran
batarı
a!ıırıaın mermi )ııi\'mu•ıına
Onun bir ipek böceği oınuz ölçüsevin1. Hele
durmıya mecbur 'oldu. l)uruncu rah·
•
· · J! ·•: . Ll:
m1111111
ugradılar.
nc .. in<lcn sular lıücumn başla.dı. ı\z
gi i seci istihalelerle o ne kadaı: İ·üçüln1eli
kal>rn baş iı<tü batıp giı.li -ordu. Bir
Sisler içinde kaybolııyurlar!
YARIN AKŞAM
l·i sonra, hana pusu
muhrip imdadına yeti crck ycı.lcğinı.
reıık·den renge Ye şeki l1\f \" •1 sııni · Sisten doları diğer
aldı Ye ~ Domin·s ·· u kadar utlinlü.
gemilerle, hııtla bt-biıkrile teması
den.. le riı·işine, n1 ini kursun. 13unları geç te
6
ba.s.-ka sözün yarsa onu
B5in Alman torpitosuna umu uhnfaza etmeleri mu·l<iJJı. Çok l(•Ç·
n1ini bir zerre haiinden söyle.
nıedcn (l'hnlıi!) ile ( • 'oıt Star),
Otcki arkadaşı 13 .i num=ıra1ı motörllatimPr 'e K 'milla 1Iorn ın
(\\ cruuch) ;c
aynlmıya
mecbur
bot, ınil~zım ( Outlınite) nin !;uman·
bü;u.;·e büyüye heybet·Bölükhaşının t,TOzu
oıdular,
llu
gemi
tlc
htiC"'.ım
sonuna
da>ında idi : hirdcnhirc kendini :ılalı;n
k.ıdar ) 1ln 1. b ına bizi torpitcı h c•J·
nüma bir mahiyet alı- ]·arardı, HüsnJen ai'ra
kı :ınd:ın ıR ıner.o ınes:ıfcde giJrdiı
mundan kor~mak için k. :ıkol ı•P·
c
rcncri
d
la"m:ık
içın
rot.ı.
ını
deşına, bir fiskelik canı da hafifçe sarardı. 13e!!"aktı el: am etti.
'imalı
ark!
ti amcıınde
Muazzam 1 ·min 11K iraesi j!;iŞtirdi
varken canlar alacak, ri tarafta eli daha seri
" ort Sar arl ~-•ları-ıdan a ·rı·
ilc'l'li,cn bir \iman torpitobotu gorc
Jır
a nlmnz. kc dine tıı ı edil n ' a·
rck hücum için ..:ıır '"Olb üst '1C
hanüınaıılar yıkacak
bir sıirette i::;lemive
şeref ine ÜYÜK GALA müsa·
rnbı m:-ıııkmm•a dornı
we baş a·
salılınlı . Fak t !:ııı sır:ıd:ı yanan bir
kadar kuv,·et kazan- koyuldu . i\lu ;tafan.ın
maresi re bu münasebetle tenvir fişcl';i il ;. i duşmana go<tcrdi • dı. Fak t .~i dumanlar '..z · den
mc,·kıni ta},dc çok ı.u~u~ r.ıllşkı
rnrpilthoıu dt'l'akap projektü·
ınasına öteden beri
\-Ctxlitr1 cevap, vahin1
Arnoldi orkestresının sinf onik .\iman
l:ı.ta ugradı.
Bu sırada ansıt.:ın bir
ı ünıi )"ıka "' ateşe başladı.
hayran idi.' Yeniçeri bir vaziyet ihdas etnıiş
Alman
gcmi~ilc
ka. şılaştı. J)Uşın:ının
il 5 :ıtış mcnzilinı.. g:irincc torpilini
konseri
projektfır
.ı~:ısı
~a~csındc
... ı. "ort
I1aci 1-f asanın oğlu, oluyordu. Şu anlaşn1a
ı..:-ı ir ( 11 r i , )(':ıtl)l·hscti irac 'c taS\ i· eden hı
~ıttı, toı·pil
dliş1nan
torpit 'hotl:ırırıın
~tar.,
l~ar
..
ı:,ınt
.lkı
g~minin
attığı
torj ' ' .
hu~ taruh""a i!)ahct cttı. T3u esnada
I~usçuk <iyanını, şu fikri, ya'ııi ağaya kar:>ilin k n
tune doğru g ... lt.,,.ôıni
dalµ;e kt andaki t.ırı!arı~ bir çol';,· il .5
"-'l'ıkar nr Jr\!ttc gün.L.ı.
nıeshur ·rersenkli o<r- şı kuvvetlice hir cephe
in üc:tünc ateşe ı.la~l!ı nışlardır. \lotörhoı ı;d tar .. ıtan
l.İtc.nerk"- bu· 'ltc~
Düşmanın selamını iade !
lun~ı heın tetkik, he,~ 1 alnıak düşüncesi ort< ya 1
oltında kalınca ,\1 ıan m hibı m akı
" ort "ı.ar ' d jşır -ın ~t lAnn l
taklit olunacak nıünl- atıldıktan sonra nlüspet
bctı ıle \'e denize doku.edC"i toplaiade etmek qeza!,,tin ~c sterdi. 'abt
mak'
mc"
u·
ot
1\J.r..._'
oradan
u~~~
ı\lın e n1uL. ibı in sel:lmı ;ibı i;ı ı .:n
6
taz bir şahsiyet olarak bir netice a ınaınadığı
la rr:ı~ ı mecbur oh..: . ._ı:c:a:-ıen ingıl ... s ·"1mı da boşa ıı;.•,,işti. Alına. torpi·
· ·
takdirde işin rengi delc 1 cıncn d..11ma vır behaı _ hr ..
kabul ctn1ıştı.
.
. ·
. v
tol>OtJ o ınw karın 1 iare!• k ·tol 'u.
ç0 k l f
v
ğışcccktı. lsınaı 1aganın
1 ,,:ı, '
aste~ denize diı Jlenlcri tc plaın
( e a gocuguna
hu akiın teşebbüsü ha- f'.i.;~~~~~~~~§
~\:.ı ·a~• auct iuıha •. <!mi;Icrdi. \ Davcrj
'frı) :r(lre ceuı~ycli
sarılıp uvun11av
..
ırn
il 5 \ıundnn son a şarka doğru sey·
.l •
::; çalısır: •
her
alır aln1az llllltC~le;"
\ ap dar-len ••
<ra crıbı
ll.\.\IIICL.\ 'e çar;,_con ... (;ilıanşyınuı bir
rinc devanı etli Ye lıu istikametle sis
Bir memuken Ismaıl a o' ô
şohrc:tc malik lıü\uk, )ılcJız oltn:ığa ınuva[s,ebbisleı·ı· ez.ecegvrı"nde s.u·· ı)
oaçan diı:;cr gemilere yardımda bu·
.
..
ru hakkında.
yukselnıek, _h_ı nlerc_e he yoktu. Bölükdaşı, bir
fak olan bir Arap kızının ~:k romanı l'a·
lumlu .
...
ı
111ey){ı
]
··
1
l"l
1
'"'·
~aharclerr
,.
mm:ıffal,i
-eti işte
şikayet etti
hall{lll efıelldl ..,
Dalga kırana bomba hücumu
GlÇ vuz le ı .:an ı ve
· Q"eçn1eı{ ·ıçın
· ) ure·
- ·
Yarin akşamdan itibaren
'fayyare cen1iyeti i.;;tne
yer ı·ı yenıçeriler
üzerinyapan motörbotlar !
Diğ r u~ r.< i et d
, 2;ı. >u '"
ğinde bir eınel doğdu- de nüfuz sahibi oln1ak
Melek sinemasında
tanbul vilayetine mü'1 nu~
lı
oıoı ı- ılar dJg ı k• ana
racaat ederek cen1iyegunu görn1üştü. Bu itibarile, 'fer enkli o<r!:>aşkı bir şekilde h c ma m~cbur < '·
mı 'enli. •JL:llar
ı -ı-a ...ır
p
tin sabik nıenuırlarin
en1el filhakika, doğ<lu- ]unun tahakl-ün1ünd~n
tır. .da \ıı:'.Jnan \iman d n
• ~·
dan Giritli Ali Galip
ğu ande sönüyordu. kalben nıüşteki ol<lu, re' in iı< !har ko 1e lıunl: lar ıta
efendinin cen1iyet hisal...fıkin , bıral·tığı iz, ğuna hükn1ettiği, daha
c~ ' dı • ı:; netr ı n c.. Jı.n ~ 'ga
kır ,
mu~ı;ıdJ' ı
ı.:r
rnı
ctt·
hına bazı dolandırıcıA1ustafanın benliğinde doğrusu nefsine kıyas
le . ]ot b ltlann bı i t.aın "
ı; ıy ..
ateşten bir hat gibi ederek R.usçuk ayanıyaptığı beyan
ar lcr• ıin rlun ~go • "l!\ ım ar : ' lıklar
nı devirınekte n1enfaına c'e c han r.ırı :ı r ~ c
Bu
edilerek hakkında icap
yaşıyordu. Bu kadar
...,ot
Jfl
ot,
kı
ÔL
mnr:
ı
1ı.:mL
ta
at ınüla haza edeceğieden ınuanıclenin icraınühim göı·dü&rii ve
tı..:~
:ıi '. ı lı m "
11H,
r ınlıane zahip olduğu l\lusnnı keı:-.L' sukt
1 .bl~a kıranL:
sını talep ctıni~tir. vim
us
m ~. r
h ' 1r
etvarü mişvarını taklit tafanın bihikis aX-aya
""ş ~ ,-nru:·rı u .... d
ı~ı ı:mı~ .
layet keyfiyeti p o 1is .
etn1ek istediği bir a - yar çıktığını ·gö;fınce
23 numaralı liman içinde
( ) {(~Sİ
l ll İ
Alfabesi
n1üdürÜYl'tİne b i 1d i rdan1la, Bölük başının şaşırdı. Ağ-;:ı dan :;ahne yaptı?
ıniştir.
l"l \ 4•
B. r1r"'. --Jan pcJ... \ı..: ı 1 ir t:_ da '\'"1, lmı~, c·n
\lıtat !:-adul'
2.1 nuırnrnlı ıııoıurı.ot kanalın a:ı;
hatırı için nasıl bozu- san korknııvordu, anm
,ııncl ~ir . hl·dir.
zında batırılacak olan ıiç krurnzurun
şabilirdi. İsınail ağa, cak onunla· ınevsiınsiz
Kürkçü
l'cfc)» uz kitaphı· c i.
O k oruş ( l opı:an alanlara mü·
~atıldığı \er
dalga kıranı geçmelerine mtizor edi·
hiır tc~, Ik)
yordu. \akit ı;cldiğini görür gıirmez
dilerse, ken<.l" ini küçük bir nıücadeleyc girıne
./. 81~' J '/\. ()
kılmaı'lak \iıı "\liT \T S \1 )1 1.1, \l !_ in
hlitün ı.iratih· ileri ouldı ve tıhtıma
.\luhtcrl:tn tnÜ~terilLTinin vil ba~ı
bir efendi yapabilir, yi de arzu etn1iyordu.
yana-;;n117 olan hır ,\iman gemisine
lannı tl'hri k eder.
tnrpilini attı.
dilerse, deri ine saınan
~labadi var
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nakledi) ordum. Akrabadan yaşlı
iıir zat om umdan q;ikre :
- Yine ne yazıyorsun evlAdım?

dedi.
«Son Saat» e hıkaye.
Ne hikayesi o oyle?
Çin hikayesi ...
Başka lıika ye bulamadın da
mı Çın hikayesine
yanaştın,
yoksa?... Hikaye yazmak için
Çine, Hinde, Amerikaya, gitmiye ne hacet .. Bizde hikaye kıt
lığına kıran mı ~rdi ki? Ben
sana hem de hakıkl hayattan
ne hikayeler bulayım neler... »
Çin hikayesindtn ancak dört
beş satır kadar yazmıştım.
- P~ki! Oylcysc anlat bakalım.

Dedim.
(dzmirdc, Çarığın çarşısında
tuccaranı
mutcbereden Hacı
Nureddin, Kamil pasaların çiftli~de otururdu. Tabii buyük bir
refah içinde. İki oğluna d.ı mükemmel bir tah il \ e terbiye
v7rdı.. Evlatlarının tahsili için
hıç hır şey esirkemedi: Birisini
Avrupada, birisim de Amerikanın en vüksek darülfünunlarında
okuttu. ikisi de mütehassıs yetiştiler.
Bu sırada lzınir işgal altına alı
nıyor; varı yoğu hepsi yunanlı.
lar tarafından müsadere olunan
Hacı Murcddin efendi tığıteber
kalarak İstanbula iltica ediyor.
Evlatlarının her ikisi de tahsillerini ikmM etmişler: Biri makina ve sanayi mühendisi· öteki
elektirik mütehassısı.
'
1\ vrupadan gelen. esnayi tın.
silde taaşşuk ettigi bir macera
kadınile evleniyor; Amerikadan
gelen de bir Rus metres tutmuş
yaşıvor ...

.

e !atlar

(Garibeler )..-..-...vz._.u..,.__.......,

m

1 J • t p Jerlerinc dt mı p
mı_ orlar. Zavallı peder aher
om nde refahı saadet beklerken
iş b raks oluyor.
Ha\ırsız ev!.itlar hakkı übüv"i eti
tanunıyarak
p e derlcrinin
medarı maişetini temin etmiyorlar.
Bu aralık Zonguldaktan gelen
Anadolulu bir kadın ihtiyar adama iltica ediyor: hem muhafazai
namusa, hem de ihtiyarı düşmüş
ölduğll girdabı sefaletten tahlise
çalışıyor.

Sokaktan çalı çırpı topbyarak
bu kış kıyamette o ihtiyarın
önüne kot parçalan koyuyor.
Bunlar «Paşa Bahçeıı nin üst
tarafında dağ başında · hıırap bir
kulübede oturuyorlar. ihtiyar
evlltlanndan para istedikçe:
- Eşek gibisin çalış!
.Ccı·abını alıyor.

za, allı adamcağız yolda azat
edilmiş bir uyuz cş~k buluyor:
ka'.akoldan ödiınç iki teneke alarak şu taşı yor.
Pedcrlerinin bu sefaleti bile
ha\ırsız evlitlann dikkati insaniydcrini uyandırmıya k:lfi gelmıyor, ne de:;riniz?... Çok şayanı
teessüf değil rr..i?
Nihayet peder hayırsız evlatlardan hakkı meşruunu almak
için kanuna muracaat etti.
Fakat işin en aaklı tarafı şu
ki adamcağız daha ilk mahkemede Lapıcian çıkarken sektei
Lalpten füc' eten vefatetti•.. :ıı
Hikaye burada bitm;şti.
Hazır bulı.nanlardan

biri

atıldı:

- Kurtulmuş!
Dedi ve ilave etti:
- .Hem o, hemde ötekiler!._
Celalettin Ekrem

Saat on üçü hiç çalar mı!

Simdi düşünüyor...
Bir gece eve/ cereyan eden ır4k'91 en 1r1J9J1r
tefernudı tle t - e n • 'aA;poı F

-1 !)- l\'akili: A. Centalettin
Gerek mustaıııik gerek pol's hafiye•• Miyet, gerche mö 6 Kro
Landrinin blltlln bn emırın anahı~
nnı elinde bulundnrdutuna kani idı
ler. Krote odada bulmuş olduğu kn·
~q ııarçaoUe

ıtma ile

alıın hokkayı

kemalı

cOzdanına yulqtirdi

'c
bir ııılık.la 'filliye kendisini talıip
etmesini emrederek o gnlunç yilrii·
yü§iı ile odadaıı çıktı.

Sostaa PllllA afelli

Poı;. hafiyesi mlllyli Jiisten Miytt

tıı.dde ken.ıi

ZCTk vo- hnesinc ğöte
döşcmlt cılılııtu knçlllı: bir CTde oturuyordu.
ne girealer ev •ahibinin ciddi ve llll6u bir ad.anı oldu-

a.

ğunu derhal anlarlu'.ı.? mlley4 Krof<'
bilhassa ceıinı fyaa . . _ ııablbinin
nevi meşguliyeu hillıacla bir fikir

verecek derecede kitap, aıııhteliflil..
eİıı8 ~ya ıle dolu idı •llmİnenin ıı...
ttı.ıde mwwam bir safer heykeli o.

uya girerıı.rin ylldlne gııınyorda,
lı:ocaman bir lduıınle aelı:er gibi bir
llnya dizilmiş heupeuı dosyalar kaim bır toz talıakaııı :ılımda mehabedi
vekarb duruyorlardı. Üzerinde ya• makinaeınıo ıhırmalıta lıuhmcluğıı

•e

kGçllk mıve

d"'

MlaıH

iı;iode lfY•yt eftr...
......_
,__,_
h,
--"'u18Jm"D1 mu .tı:aıa
adıaa ııynalı do-

ile

•'• ......_.
,

~ı:;8 ::ı, Vllmda ....,.. Mıyet lll!fadı
m
ve ınethuru tM9ya Gregu arın
bilyOlı bir remu ,,.._ Datamrda
meıhur katillerin

bcııuu lur

~nlı~n ~rl

v• ·.:...::

Ula-....

:ıen lgOze çarpıyordu ayrıe9 ,_,..

...

fıW .:ış ı,ı.~
ya ..ın.
..,.. gnn ~

ve

. ıı·11 184i'
-.
......., .....
11 .... - !~
...,

taı

mabnWO, • • • J Wır u jsı:Ja .,_
tiiDde ıPolit lıafJy9ııt . . . . lıi'9lıl•
•Katiller mektebi>, •ıı..

•

1 ,.

nın

1lllllleftll gibi m~ llt )ılP bç
eildin yaldızlı harflerle '-'-t -·
nameleıt gt.e çuptJordu.
lıt~ llu M tam n flllllullO

mana.

allo bir polla ha!'i;'tli hlk:erei meaaiaınin upın açıldı " içerıye Merya-

delı: ı.a.a dııayeti tahlıibtuıclan
.... d.ıt eden mlllye ıo,. p.ıı_ Polis

lıafiyelİ . . .

ft

QGS,... - . . .

--

pudlldllaa bir
attı",...

....

...._ i1ıMr Wrem' 1 ~ ~ oeııı.

_.

A1ıı61et1ai mwya _,.., ve

ha mı da ellerin· n arasına alarak derin b. r duşünce} e daldi.
Bır gece CTelkı vakayi ırilıninde
canlanıyordu. O gece mösyö Miyet
eğlenmek, O) un oeyretmek için de~il,
eırf ·, kaç zamuıd:ın beri Len.il
mahalleainı ha.-aca ke1D1Jf olan genç
ve mahır bir hını:n tCTkif etm~k
içın Alambra tiyatrosuna gitmişi~
Mllay6 Muiyeı)ıırsıUık ederek kazaııdıgı . r.raiarı tivatrolarda, harlarda,
damijıerde
•an.den bu hovarda
hıma yakalayıp c Oranplas • taki
pom merkezine teslim etmiye muvaffak olduğu zaman saat abalım bir
buçı>ğu olm"' ve yorgun poliıı hlfı •
ye<I tamam evine avdet edeceği za •
man Meryadelı:lerin köşküntın oalıne
olduğn e!l'Pralut cinayetten haberdar
ediblıiş ve alelacele oraya koşmıya

mecbur

olmuştu.

Mösyö Miyet Meryadeklerin köş !tünden çıkup zaman saatine bir göz
•bp:
- Aman 9a.u altı buçuğa gelmişi
Eyvah du gece de uykusuz kaldık!
I>edijı saman mCısyö .Miyeı hakikaten
Y?r~Wı: ve uykll!llZluktan bitkin
bır lıde g kaqıı.

Mö<yö Miyet evine Jdir gelmez

w:andı ve ılri oaat kadar
uyudn ve uyanınca ıcak bır ban~o
yaparak biraz kendine !\eldikten sonra gıymdı ve mu&sınııı başırıa geçti.
J\liyet itılıeleline oftıruı oturmaz ilk
işi telrfonon alıiıe~nı Pline almak
tıt<»yö Soeten İsminde: biri ini ara •
mak oldu.
M~sy6 Mi) et lıır çok yanlış numaralar verildikten ve biça~ polis hafi7..; bir çok lıere telefon matmanl .
Jenne !il)endikıen tonra nlhııyet

uiurıuz

-

evler_.

Şart.., batıl ititratlar diyan derler.

Halhuki AYTUpa ve llatu Ame•a bu
huoueta şarlıı pek çok f!"ÇRIİ~r. Bugün en mcdcııt d-.liğimız, Frasızlar,
İngılizler, 1 panyollar, İtalpnlar,
tasavvuru bik 18çma iıWatlua ina ımıakıadırlar. MeoJıur ve meum 13
rakkanımdan başka çocuk yapu •ıı·
!ara, muhabbet ekoiri topraklara, gü·
aah afr•yen taşlara inanan itikat
eden şarklılar değil garplılardır. Bu
hatıl itikatlardaa bir tanesiai daha
6ğrendik. Bu yeni yapılmış bir evin
rametidir. Ufaklar değil, böy1lk ko.
ııaklar.. Şatolar, inşalanm milteakıp
eğer aalıipleri tarafından ikamete
tahsis ediline mutlaka bir felUı:t
getirirmiş.

konak ve ıato eahipleri,
ınşaaun hitamınba kendilerini felaketten kurtannak için c-vforini bir
kaç aylık olmak uzrre yok bahasına
• Böyle

başkalnnna kiralarlarmı~.
Boyle düşünenleri cahıl

\"C

talıı

kai avamdan zannetmeyiniz. İçlerinde
çok munevvcr 'e şiihr•·tleri :Uemşu
mul kimseler de var. Mesela lord
Salishury, Fransa da Riviera üzerinde yaptırdığı kAtanenin ilk sakini
olmamak için aylarca müşteri ara •
mıştır.

BBYyerada yeni yapıldıklan halı!•
lalı.ipleri tarafından aynı şeamet düfftnceeile ikamet edilmeden melTlık
kalmış, harabe y1lz tutmuş şatolar
aayılmıyacak kadar çoktur.
• Jille Grevi >ni yapıırdığı binada
ilk defa ikamet ettiği için başına
fe!Akeı gelmi~ ve reisi ~mburluktan
iatifa ya meeb11r lı:ahm§.
Keza • Şarıulire , caddesindeki
kAşanc inde ilk defa ikamet eden
prenses Ojeni CBrartngiz bir hast:ılığa
tutularak ölmüş.. Ondan eonra da
akıllı Avrupalılar bu feliletin m!loebbibi addettikleri koca kAşaneyı yılı

JWflar.•
Bu nlerin şeameti ilk kurbandan
eonra zail oluyorınu~,
Yirminci medeniyet, ilim, irfan
urını yaradan avrupalıların bu bir
ayıp t"'kil Nlen garip ve hatıl iti katlari o d!'rccedc imiş ki.. i\k•kt'll
bııhtanının şiddı·tlo lıiikiını sürıliigil
bu do virdc her k•·s S-Olakta yatmayı
yeni bir kl~.ıncde yntmn~a tcr,ıh
ediyorlamıı•.

Teffiz iti

Huddef biHi,

ne yapılıyor?
Tel!iz maomc!Atının tamamile ik·
mali için vali muavini Fazlı heyin
riyastthıde ki komisyondan maada
llıinci bir i kin komisyonu ıqkıli
Bu komisyona Mekıcpçıı Hud.ı
bey ti aseı edecektir. Temlık kanununun miıddeıi dun niha el bulmuş
tnr. Bu giınden itıbaren muracaadar
kabul edilme)ecek, )alnız tefviz muamelesi yapılacaktır. Tefviz ı.ılep
edenltr dun akşama kadar ellerinde
ti bilumum ve aıkı wamıflyeyl iskan miidtlrly
ı m etmltlerdlr

llimayei etfal cemi>eti isıanbul
merkezinden: Himayei etfal cemiyeti
tarafından her ~ene oldugu gibi -hu
sene de gayet mukemmcl bir balo
tertip edilmiştir. Balo kAnuı>sanıniıı
üçiıncü pcrşeııbe gıinü perapala sa·
lonlannda verilecektir.
Bikes ve şehit yavrular menfeanne
olan işbu baloya tehrimızin hamiyetli
balkının iştirak cd« klerini umit ederi/.

zati•

temııeıı

gelebil4i •e

anlıırmcla f6Yle bİ!. mnh...mı ~ti:

- Alld - Seıım8in

So.te.7 ben
KiyetL Yahu yanın auttir ııenı
arıywum. lluıa IJıtiy.eım ,._, Çebak

t9!:es'ele milhiılı, cıalı ...-ı.
elercle olıııdun mu~Herifler JMde
çaıı.lı Jıııber alınıtl-1

Evetl El·et!.•

Hemen pi; bekliyorııml...

Mtret telefonu kaparken himıetçi
ai ele o ııGUil mektuplannı getirerek
lldne bilalı:nuttı. .Mektuplar arasında
0
8'lnllıı gMeteleri de vardı. Bu ga zeteleıd., bir iki taneei meryııolek
lıötkıınllıı ııahae olduau katmerli ~ na yetten ı•nı.dlere bas bir fus..ıt
tafai!Aı mebsur 1etile bahsediyorlar
T• bu cınayetlerin eıbap ve ~ailoi
lıaklanda da bır birine tabım tabana
mt talım.iııatta lııalunuyorlardı..

[ Ma1ıadı var

mubadanat

cemiyılllld11:

istanhul Baı tar muhadeneı cemiycıi
senelık kongrasıru 3 kAnun ani 1929
perşenlıe günü Türk ocaJ;ında akdedeccğınden dzının saat l s,ao da
teşrifleri ri<:a olonur.
Fransız

Ara sıra haıat palıaıw rndan 1 •lıs·
edilirken bazı)ın, şimtllki pnhnlıhkla
eski zaırıanın ucuzluğunu mukaıeseye
kalkışıyor ve sanki, bir hikmet Si\ u·
m)'O"""f gibi :
- .A1aJ diyorla, nerede o esld •·
manın ucııylup, ne idi o giınler, o

Hustısl ha)-ratl~ıı·ııı(l<:ı
Bebe Danyels kumarbaz - Lora
Laplant ile Kol/in .."Aur arasın
daki dostluk· Muhteşem bir patron ve şahane ameleler

elanetm olılıuı kırk, fasulyenin okka·
il alblllf paraya olduğu günleı1

Fakat, bu efendiler düşiinınlyorlar
ki, insan, bn dünyaya sadece ucuz
ucuz ve bol bol ekmekle kunt f81tıl·
kışın

ye yiyip

servi

mangal

başında, yazın

gölpliııde pineklemek

için pl-

memiştir.

Seadetıer

* ederiz!
temenni

Gazetelerde her ?.aman görtırllz:
(Filanla falaıı nikablanınışlar, yabut
evlenmişler, kendilerine seadcıter temenni ederiz).
Etmeoinc hep eacriz ama, seadet
insa.fta öyle bir kaç kisinin kupkuru
teınennisile gcl<c d~ şimdi dunvada
mesut olaınıyan hemen hemen kimse
kalmazdı.
Arasıra

gazeıtlerde

bu ; ( seadetler
temenni ederiz ) cumlesinl gördiilı:çe
içimden ne kadar gülerim . Vaktile
evlenirken, yine bole r;cndisine gerek
gazetelerle , gerek ağızdan bir çok
s.adetler temenni edilmiş olan birisine
geçen gıin sordum :
'asıl mesut musun l'
Ve şu cevadı aldım:
- kandan bir dayak yemediğim
kaldı , eğer onu da yersem , artılr
seadetimize payan olmıyacakıır.

Bebe daııyell Holı:.ıvucmı en iyi briç oynııcuaudnt • Rtliıııde kendisini
cviade Klan BM, Jan Amır, Net Httnilton ve Roben Keıde bu oynnan
hilelerini öğretirken görityorsunı>z.

Çonn Mebıne11tr
'7aktile bizim iki tane çoban Meh·
vardı .
bnnların llrlsi de
Erzincanlı idi. Bunlar nöbetle memlekedcrine giderler ve oradan nöbetle
gelip bizim yanımızda çobanhlr eder·
1erdı., her ikisi de birer 8fllı kifi idi •
Geceleri yalvara yalıra beni odalarına
alıp boyuna ( Aşık Kerem , Aşık
Garip, Ferhatla Şirin ) gibi kitapları
olrutrlar ' wnlerler ' sonra kendileri
okuı amadıkları için içlerini çeker,
dururlar ,. daha
sonra hırslarını
kavallarından
alırlardı • Bu çoban
Mehm.eıler şimdi nerededirler bılmem
Orıadıki yiızlcrce, binlere•, yüzbın
lercc çoban Mchmedin okur vazarlara
ıltihak edecc~ı şu sırada. eğer sajl;salar u alılan çınl n 1
Atıık lier çoban Mehmet, Aşık lremııle Atık garibi kimseye mınnet t·
med o. kendi lıendine <>!< acak. ve
çok gi çmeden, Anadolunun bütun
köşe bucağını bu lpııda , hiklyrler
ıııedimiz

yerine "'"n h'U.e ve romanlan kap·
lıyacak ve hiç şilphcsız, Ltzlm çoban
ınehınıtilerin şimdi· Tandır başında :
Lora Laplant ve KoUinmur çok sevişen iki arka~urlar. Resimde kendilerini
adonal ) mıdyolarıııda lroDlıı Mıınm lrOClll ye sahne VIZll Nilyım
Seyter ile birlikte goruyorsunuz •

Al kapnıon lwuu
Kan tutmuş yakasını
Kır at ahırda kişniyor
istiyor ağı ını

Diye

ıurkü çağıraıı

oğullan,

( Flnt

kızları,

Jakında çini

sobalar karşı ında Alı:a
r;tinduziı llüse~in
Rahmiyi, Re at
eri) 1 okuyarak olmüş babalannın
olınınıya mıişıak ruhlaımı sevindire•lıleldir.

R:-ovo, sine,. tiyatro
~ERAll

ııineıııada

SEMALAR llAKİMI
A}nca nıükcmm•l variyete
, aşit bey tcmsıllcrı bu gece
el ıa<l La-ıncla mili ı Iİ)alro><Uı
da hafı>ı Burhan be~ ince az he).
'eti Katil kenme Dmn 3 p<'rde
Haydutlar oteli komedi 3 perde

Darüttalim
Salonunda
ORTA OYUIU
lııı

Samuel Goklvin Aıaeıika.a • zengin flllmc:llerinden bllt olmakla maruf.
tur. Yarundakiler çahftmhgı san'at!Wlardan Vdıııa Bankı, Vılıer Blyroıı, IJH

~e•·e

üaınita

operet

teme i
~o · No - Nanette opeııtlnln
,muzafferiyeti
No • No • Naneııe Amerikan opereti
cahıııln edikllği vecbile diln
fimdiyc bdar mlalJ ııörülmemlş mu

•.-m

zalferlyeıleı Ü7aıllllfltr.

akta•

ile yarm
aqam saat ! l de teknr oynayacakor.
Perşembe ak..,ııile Cuma gttrıtı
matine ve suurede ( Yain ) in yeni
ve methur opertti ı
Les 8 Jeunes Fili es ues

AKU SEÜM
Çak m fakat çok kıy111m pek
111111 tr tnap. A: 100 kuruş.

ve Ronald Kolmaachr.

iktibu etıilimiz resmi ıı.- Amenkan mccmua<ı bö le mcbteşem bir pat·
ron '" bu kadar şahane ameleler gemi ınliz mu, di or. (.orduntlz m

ŞEHREMANETİ BU AKŞAM

ıiyaırosuııda

No • No • Natte bu

j~~~'-!:'o;a;;:~L~4

lf4ygıı.m%

Himayai atfal balosu

Ba~ar

~-!!!!1!!!111".:~

pahalılığı

l!!F

takurıir t~tir.

yatağ.na

istediği

Hayat

ı\ E~A

Bug/Jn:
OPERADA:
SERÇELR

Saat 21/30 da

! alnız muallinı
lrrff! ıaltbelere
mahsus

ALHAMRADA:
NAPOLW UN PÖSTACISJ

R. U. R.
\ apma Adamlar
4 perde
muharriri:
Kari Çapek
Halit fahri

MELEKTE:
SARI ZANBAK
AS~1DE:
YOLCU
MA'L11KTE:
KOHF.N ve KP.lLI PARISTE

İHTiYAT ZABİTierine
&lıı..W, -•lik şubesinden
BaJıır1ıOJ fll"9alııde mubyyet ihtiyat aPlcııııının yokla1811anıııı 5- ı ·919
da 1ıeş1aneca1c, ıı-2-m c1a hiıam 1ıu1acaltır

aııu-m ilıtlyat

.

zabiran

ve

memurini allıe

enin , aalıerlilı: ' esika19nyla btnber bu ıallddet zarfuıda

tubcye mftncaat eylemeleri , aksi Ü•
dirıle 50 !in CeztJı mabtOm edile·
celılcn

411 olunur.
defo

Hususi dersler
hanenizde ve ya

Berlitz

mektepte

Tecrübe
H r

t den 11

kllıı1111aıre

kaur.

MOptldl va lllltarlkkl 1lllOI için
JIAI kıır lltilJll

derıl meccanendir
asri lisanı ö~retir
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(PrnOOEN) tlksurük- Baı;ar hadahlclmrında. VELUTA St.8UNU" en 91hi dir KEF'ALJIN

DOKTORLARA SORUNUZ
SAF TRIKALSIN

, '< RAC4LILAR4 IJZVIET
IFLfXlAl?l'VIJ, lfA IYIL.E
KADINLARA, lo:;uKLA-

HOMPllİMIE,K~E,TOZ VE GRANULE
6ürıde 3 edat yahol 3 l<a!jı"1<
ocuhlaril rıısıh

J./E, "-'fli( /R/l(L/KL-1 M%~lz.!!!'~":'.Jfl~
/JAN KALKANU',RA

Yel 'enci
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t
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işler
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em3 siz b"r ,:·rat, azami
cıddiyetıa

takayyüt ve

gösterebılmeKle bahtiyardır.
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O pcı ' l hı.: gunu .ı.ıt l .+ tc ihal ~ı ıcı a cdilınek .,.; ere
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u . . atla ı \
a j.., ak i ·n d ' nu
ı <ic teri· lık

Biraderler vapurları
Karadeniz nıuntazaın
ve lüks po.,tası

Dumlupınar
':ııurıı ~

,ıclııl

Serınavesi:
.

Altın ~aldızlı

tabelalar, 111ağaza can1Jarı, bü~ ük her nevi :ağlı boya ve yaldızlı levhalar ·azılır. Le ·halarınızı 'e
siparişatınızı veı·n1cden bir kere re san1
Batistin atelvcsini ziy~1rct ediniz. Fiatlar
eh Tndir. 'faşradan sip: ri!;i kabul eder.
Posta ücreti alınnıaz.

.,d

ı

un1un1 ı 1üdirliği 1-..tanhul nıüba büyükmüz
r
lı m R ıt 1 ' j,
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'!lu\a katc'crılc biılıkcc tekli nameler :ıi
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de dolu keşide idir.

lllüe islerı

C lakdclin Ekrem

MACERA ARAY AN KADIN
zlerını

• C.o
gumı,,nn g •
rine dikti; 'e bu
ozlcrdc ar hır

\; nç lem·a~; '.'\ın

.llllL
il/ ~~r,ı

l{n

rei inin oğ
hı, ge,ç kı m ı>e·
mer•ne bakugı za ·
man .. ruvcl\ eri,
o insan ölduren
'·
korkunç ve mut·
ıüş aleti orada gormemi~ti .
Salomon adalarında bcıazl•nnın
her şeyden e\f' rıa)c.e mccl>ur ol·
duldan ılk madde udurBir be\ az hıç bir suretle zcncilerın
örunde korkaklık g ı ıerm meli
Jar bunu bilmi o değildi Buı ıık
bır cesaret go ter
ıpuğı hatavı
ıamır etmiye karnr
rdi
H~ın bir se 1
-:O.ize soyfİ\ rum,ey zenc•lcr' -dedi. ız çok laf, çok oylh rs n
~ '"P

\nlaşılı~or

mu.

'J'ı:"I \Ok,,

Gol(umı hu <ırnda. u>nica. bir adım

iltrlcdi . •· Jan " ııı etrafında 'clpaz~
\arı 'ıralanan diğel' zen,iler d< hıç
lıdli etmeden aın
harck ti tck'"ar
ctul• .
Ellerin<le t"ıtuklan oroklann 'azı
ı eunden maksatları pc ışıkir oL:ırak
anlaşıl!\ ord.u.

.1

belırdı~ın i g"rdu .
!'tlhakıka,

hı

Dr

:ı

tekrar ımır ne hır e. le gür-

ledi
Bamloulan biçin, durm!lııı !
Fakat Cogıımi "ene nrni t.ıl'zda bir
adım <laha atn •
Genç kız zencilerle ıı.a :~<lal,ı me
safe} i ş ıyle bir guz tahmmi '3parak
olçtu; 'e ~nladı k. imkanı \Ok. Kazara lıu}le bir harekette bulun a aruk
l aşak gibt bıçilrı.eğı nıuhakk tı
Etr:ıfındak çe'llbere
lircc o da
ttıkçe d!rla ıvordu
Hu anlarda ~enç k •ı kallı 'Jek•
d
'c
r ı, tar
tm k ç
uç
ıl

Jan ctr tın ~ ı ır. \cllll ırrların
çir!J ç hrder· 1e bakukp oıılan di
ma~ın ı a<l ta nakşcdi\ 1rJıı.
Ztncıocrin içınde bir, ihti
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lak meme!•
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hir h>·ll' hıı:ıkl\ordıı.
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dar hir ku a, paı ı..·a:-ı İ't.: hL.t n hu
zinc h.:ri t.ım:ınılaınal..c:ı idi .
~- J:ın .. ın 'laz.ırı dikk.:ırinc. hu :ır.ı
lık hır ihtnar zcnl'İ dah:ı ~-al'ptı
Hu
ihti' arın Llcn'ı ınu~ınul.l ~ihi ln.rtı·
~uk~l.o. 'c gL'n\" kızın k:ır~ıtında he·
hiwı bir ... eh\ ı..:tlt.
.anı:.ı;ıı· zangır titri·
'ordu .
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.l·ın, (~oµ;unlİ\t: h:ı.ı{ırdı
B·unhulaıı hiçmi~ı..: ha$1;ıın:ız:,an

k.ııanı

J,ır:tt:agıın.

.. ;ıni

Kabile rcbinıı og·
lu hı s JZlcrc cı..:\ap \crmt:di. ).. üzüJ daha derın hır ı,tohkıırla İl\ lece
duı du. Sonra ~ll!,'1 sola h:ık;ırak ~cnç
kızı
·ırnfında gittıl.cı· darfasan çen·
bcr•
zdu 1)u .. ınanın taın:uncn :;~ırıl
dı;...ıf!· r:ıoruncc ıncmn...
oldu, 'c bir
atlım ıbha ilerledi.
(lan · ' zi• eli lo
ıı
Kendisi
de l un J • ılaın;ık ı
.ilaı çekmi
ı <>rdu.
\ııık tek bir çoıe kalmı~ıı: 7.cncileri
) arup gc 'Tlck.
lhıdcnhır~ I;: MÇ't ını J,aldırJı ve
atını ı t..i tlı: nı ıh
ızln.ıı.ık ((;o~umi)
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adı~cIL-r hir
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olup hilİ\ erdi. Zincilcr or k·
farı haldır<lılar
'e (< ;, gumi) !(enç
J.;ızın Li .. tdnc
~ .. iıUdü
\tın .ı,aklari
:ılrında clilmcınck İ\=İl' kcndini biraz
\ana alarak elimle ki oıağı (lan) in
.ıaınanda

go\·<lc-.ınc <loğı

12 l7

\'at.ı

16 o
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İmsak
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u ':1' urdu.

Ccnç kız ikiı e biçilmcınek ~!İn
derhal atın boı nuııa cl(ildi:
Fistanın ucu, eger ve lıiraz da lıaı •
,·anın eti or:ıgın
ke~kin yüzilr aşını·
vermişti.

.\ynı zamanda (.Jan)ın kamçı'' zencinin suratında ş:ıklad1.
1lay\'an. mu.;;mula suratlı ihti)ar
ı nci' e çarpar;ık onu da de• ilmişti.
Bu sıırctle, geni' hz, bır arı içind•·
vamramların Ç<'mberini yardı '' hiı
tün süratile çiflii!;c dojtru uçtu.
Eve geldiğ"i zaman (Şeldon) o koltuk sandalı e>ine uzanmı< buldu. D<'rhal •·ak'an anlam.
ingiliz .bir !'>:ıni~ ede kar ı ını \ t:rcrck
ellerini çırptı ve hizmeıç;!el'iııi çağır
dı. Bir taraftan, henüz hik:lı esini bitirmiye çalışan (.lan) ı diriliı or, diğer
taraftan beline fişekliğini takarak ta·
h:ınca.~ini mu:ıytnr ediyordu.
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