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iDARE İ!;ıl l.Rİ

Yunan hükfımeti, yeni bir donanma programı hazırlamaktadır.
Bunu bir İngiliz hey'eti tahakkuk ettirecek imiş.
İnşaalll1h bu sefer kökleri kurur,, 1fce~:kiiat İş zabitenin himmetine kalıyor

Daw~fcooo

ID>lill~~<eil~1f~ karşıoe Mevkuflar- Yangın. y~lfil~ırlind.~
Bunlarla ufraşmak için d~~ ~iri ne Mahzenlerin çofu yıkıldı,
daimi bir teşkilat yapddı soyliyor? kalanlarına dikkat lizım!

Fransızlar
Beşiktaşı
çafırdılar
Aldığımı:

mcrlıimala

qorc

Fransı,:. futbol frderasyoı;ım
dan Be.5il\laş full>ol tahmmmı
bir buçuk aylık bfr turne
irra cclip <•clt•ıni!Jl'teiJi lıak landa bir ll'klif gelmiştir. Bu
il'ldife gôrt•, dfwl'/ edilen lalam. Fransam ı /ımltt'l (7-8)
futbol lwlulm ılc• /,ar.'\ılaı;a -

rt• dainu hh'
l <•skilitt \·ii•
(•utlu H4:'l i rihui~tiı·. İld
ımlis
hıtai
) t'

'~

l~Oll)S('J'•

oldukça iyi

takıı

nsm < Reel Star

cilik <•ttiklN·i UÜl'İilen ('0•
cuklarm Y('lileri nrnhk e.•

ö

0

ıneye 'erilnıekledir.
Uu te5Jdhlt nıütemadi
~C"kilde faaliyette bu1una4."'ak, şehir tlahiliıulc bir

t<'k dll<'nci kalmam asma
.;ahşacakt11·.

ı

Ü TIJE

Bır

talmııilt'

Rapid takımı, yine Fnmsı: -

larm Monpelye lakmww 111a!/lt1p olmııJtnr. R11 itilmrla •

kaç ı:;uıı

ha adcni de 'ukua
gelen fı~uııad:ı limanımı/.a gelen Sam·
-.un \apuru tarafından Sılc açıklarında
denize atılmh kullı\ etlı mık tarda Ho
ınam a k.ıla-. 'c l,erc~tcleri gorulmiı~tuı .
Hunun fıı tın:n ıı ıutulmuş bir \ :ıpura
ait olduıı,u zıınncdildıı'!;indcn Sile liınaıı ıtı~lıgınc hahcr ' ı ılmi~tir.
C\ el

me,.f,<·=i Aıırupa

!.ar
co/, iııi
uelirrh·r almadan bu J;mı;,,.
yoruru unu·/crl' n/,nwlan
Cl 7. \ 1

para yiyen mandal

an 'e ÇJI lıra ı
\ armı
Bundan
bir hafta cvel, bu
liraların
ha ına
hakıım: nt' gdmış.
J.\alil :ıganın ın.ın·

bir ta..
er

önt\ne ko-

tomar tomar kaatlan gayet lezzetle gögdt'\ e inci ır 11111 • Ge-

hafta Halil a a lir l ın 11 " la-

~ çakını p k c lu ve kirlı Jdugu
'İrin eöbnll§ııf tnııi ve 1 racıllannı
ic
bf

kete Uad

d ldurmu

sonra

w.dı 1 eliti net 1 e sarıp koca
~ J'lpnıf1 bu attan boh-

çayı ... '•ms~

Guniın tarihi, Kari ~lıtuno, Scf!'cri

ha) at.
1\aranlıkh.ır

içinde.

5- illi sahifemizda:
Sinema

:-ütumı.,

mabadi, hik:ı~ c

kadın

muhıtc gidecek o
l ..ı.
. . \
1 LIOU )lll\:O l.ı1ımım ı•
.
1l r- ı. 'ucuduııuıı
muka\ emeti dola\ ı-.ılc ıhhı h11 aıı
z 1\ a oıtramaz.

hok.. \ ucudun lıer

-

nuntılm

ınüfet fişliği
ta ı·a f ın d mı
''ilftyete valil olan bir
ınürac~ıatta,

) annın yerl c r i Jl d (' k İ
ınahzenlP ı·in lwdıne dileı•ek huı· n hırda ld
hastalıklı

lia eh il in r

'il .

l lcı st:ılıklı k:ıJınl.ıra mrkc olan ııınlızı.:ıılcrdt•n hiri

icrayı fuhş<"tm~l<-rlnin

öniine get:llnwsl rica (•diluıfş, c·t:'rt•rmı

t-df•n muJıabf"ral netl(•f"sindc• Şehı•f' ıuaneti ,.Jliiy(•h• YN·difii
ccnıı>ta, bu ıuahzenlt•rin
lusmı a1,auıının lu•dmt'tlirilmiş olduğunu, yalnız
Heyazıldairesi dahilindt•ki

bazı büyük ınalızenlt'rin

hedmi kabil

olmudıyı

Polis müdürh eti, şehrim izde mc\ cüt
hi!Omuın cemi} etlerin muar-el.lt 'e
hc-.ab:ıtını teftiş ctıirmckteJir.

Be) oğlu cihı:tindckı 1 crin tdti~kri
nihn~ et bulmak uzcrcdir. BiBhara h -

el e

ııı

di

~ e ğötürüp :ıl11°nrı dU\ arlan arasın-

1laki

ko' ııklnr<lan

lıirinC"

sokrııu~.

Sôlmıu, :ıma. ahmlııki kaat t İr\ akisi

manda L.o, ııkt:ıl.i k.iat kolrnsunu :ı
lıııca ılerhal ıpini koparıp oraya yana~ıııı~ 'c kaatlarla Leraber ndaıııca
ğızııı çil ı;ıl altınlarıııı da \ ııtmu ....
Biraz onrn ahıra giren 1Jalil ağa,
mandayı orada ha ı bo. 'e ipsiz
Madadi 2 ncı 1&.tu ede]

~unu.

bat Rama1.ana tesaduf cuıjti
7 şubetta tc~·ıı edilecektir.
O gün l lil:\li ahıııcr rozetleri tend
edileck, c mı\ et menfaatın:ı 'er \er
balolar, musamercler '.!t ilccck 'c ·bu
meyanda Gulhıme parkında cglenceler
teıtıp olunacaktır:

kadmlara

olmaktan
liurtarıhuası için zabit enin
himmeti litzım !Jt'ldqji nürühnt•l\lf•cllr.
Jll('IC<"

Tütünlcrimiz için

Hayrettin iske - ·
lesinde muazzam
bir depo yapddı

Vilayette ehliyetname
ol:ın

mcmurl:ınn ehliyctna~clcri diıııdcn itibaren
te\ zi edilmiştir. Bunlara birer ki ta da
loto ı.ır il .ıl... olıının.ıı.ıadıı .

·nNIMOSAB
FiUm s<&n'atk.aırlan
kimi

içinde en. fazla

beğeniyorsunuz?

.ı<lclc

1() , ucihetle.

..

ı ıllClli
w• cıvarmdaki nıahzenlcrin ahluk ız Ye ha·:'\tahklı

t.,Jh·aki, bilhassa

ı;:ıhta nddedilml'ktcdır.

lrı) t ı·ılıl .. ıı , t'ııi dı.:po

1'ıihi n iıılıisar idaresi, yeni
sem• pi/aıu·osw111 lt•spil ellik-

/en sonra faabyelini

ellirecck

ba:ı

ameli

inküurf
leşel>/ms

lerc de f/İrİı.;meUc yc•cil,mt·di,
Bu cumledt•n olarnk Besi/• /asla. Jlayrrtfin iske/esmde
bliyıik bir antnpo imws111a
baş/(1(/1.

<:ok mua::am

bir hin"
olması
lalımin
rdilen im
a11tupo mımlws1ren idare11i11

KALi\IADI

Bu sene 1lıl:llı ahmcr

ettiğini bildirmiştir.

cihctindekilcr tcf ıiş edileceklerdir. Mua)' en muddct zarfında kongıa ..ını aktcunemi,, 'c hes:ıb:ıtı gaHı
muntazam olan cemi} etler hali infi-

eden )eganc spordur.
Z.ıınanınıızd:ı bok-. hir fen olmu-.
'
t uı. B.ı fennin h eclel'ı, j n ,anı cı i muhakeme) c alı urm.ık, eri 1-ı.ııaı ' cı
ııi~ı:.
ouk 1-.ınlılıt-'l nı ını.ıhafaıdı •. ,
tcl:\o;,,ı z du" unın cğe alı llrm:ıkur. Hu
itib:ıı la boks çocukların adalarını in
ki.-:ıf ettirdiği gibi onlaıın zck ı ını da
tckı:ınmul etti ınckıcdir.
ingılız çocu l:ı ı bu csa,Jar d.ıi ı c-i ulc

Hilili ahmcr Qünü

ht•lle bunlarm, znbitenin
sıkı bir tt-rtiş Ye nnıraka
bt•.shw tabi tutulması ic~•ı>

t:ınbul

~i ıi tak\İ\P

\ c' niki •n-:ırrufi, c
ihraz edemi\ enlerin nıal t.ılcp etmek
haklan tamamen akıt olınuştbr .
iskan idaresine diın re bugün 7-8
kişi müracuda enakı tasamıfiye ibraz
edeceklerini söylemişkrse d.: kendilerine şimdive kadar muracaat etmedikleri için hiç bir haklan kalmadığı
cc\ ahı 'crilmi, tir .

ci -

cemiyetleri teftiş

imtihanlarda mll\ afr:ık

8 - nci sahifemizde:

n,!ı it ete 1l,ı,, c k"ııı
\I . l'll
' . (fi
la l ll\ .ınııı

bul

1,ari sütunu
.

fır

\)başına J.:ad:ır

rı'Ulan

r

bıı

HAKLARı

ııcm

b

3 -·ICÜ sahifemizde:

Halk

kası 1stan -

tcıhİ\c cdilmcktcdiı.

tan<'rık

çen

Telgraf haberleri, Polis hal,crJeri, eyit Ali rek

ınuı..a

dı•ı:r

Bilh.h':ı

2- nci sahifamizde:

Bir a\ uç kul,

' illet ( dıci hi ı
hak ~ı:uı mc,idir.
( ocuk. hu a
hıtcn

MADda, g alhnı iade etmiş
üçü midesinde mi er.idi?!

otedenberi
lıaat yemegi pek

' C\c

Mündercat

4 - l1Gii sahifemizde:

µ;
en mufıt
• porlard:ııı biri bo·
kstur.
Bunun en birin·
cı faidcsi çocuk.
lan korkudan kur
taı m:ı.. ı. on1an on
ı derece cc,,,ur 'c

1ecek

\cdı:.~:ı\cthıı· mu-

Halil a~©\ ıını~rakta

dalarından

ingılızlcrt· ~>re
çocuklııra 0 •ıetı

lıcı

clo!/ru olmmw yt·rl'/;111.

Altın

NE DERSİNİZ?

Görülen ke., Çocuklar ircstclcr han- çin boks
ei vapurun? laideli imiş~

karşılaşmış lJC mu.·ak ( 2-1 )
!/Cdip uelebilmişlir. \ 'iyaıwlı

takımlarmu
fo/,mılarrna

f'(•vkedilııwktedir. J)iJeı~.

'l'ut ulan dih·neiler, ınii' c·atl(•l<" l<"~ldhtlnun t.~mrinP
ıah is c•clllen J\amronlarJa
tlarülat'<"ZPp• . <·vkohın nıakht 't• orada hnMarında
• ·thldl\a1 İf'J"H t•dihnf.'ktc- elit·. Kinı:st·~iz 't• alil eş -

n

ı•

has n1iie5'lsesede ahkonulıuakta, h\ınl:w <·ahsnuva
]iudretleri OlthliJ;l m~lnsildığı takdirde ınahkenıeye

ahııaklachr.

ŞİLf:

ıL.t ı

foaııhulun t>zdi bir derdi ol:ın dilencilerJ!'ıı ...

JUlla\·ini Hamil H. nıe •
111111·lardan lwr niinliü faali~"' lt•ri lmldunda raı>or

(:ılnl>ı'i

mevcut
kanaatlar hilüfma Frarısı:lar

Be

filiiiiiiiiiii••·------------.1

tt•şliihat, Emaıwtt• nu•rhut
huhuıuml"ta,
~-lıreınini

irirı

dercct.•li futlml
lakmılan ıw muit ki iri er. .Son'
iki hafla içinde Sparla, J>a -

IHC'IHU -

hir nıiirPI~., ·•
t1<'n
lif•p olan hu

zamanm musail olmadıf/t kaıuıalindeyi:.

ild zahPlt•di-

l"lllltlıtıı

göre 1111111/wsiren lJrf\İ/itosa ciiltir.
•
Hususi mahiyeli hai: ol malda ·beraber, lıi: Jremı:
icrası

~

.

liıtc

tm·11c•

• 1

f•llllt'k 'İİZt' -

caklır, İcra t dıltp c dilC'miyccclfi lıemı= farliyel k.cspelnıi
yen bu seyalwl, lcklifin f\ek-

lıdyle bir

ın iit·adPI<•

it•

'fe\•kifat etıafındaki tahkikata devam
edilmektedir.Bu arada bazı şahitler de
dinlenilmtştir. Dinlenilcnler arasında
doktor Şerefettin bey de 'ardır. Şu
bir kaç glin içinde, c\Takı tahkikiye
uzerindeki tetkıknt uı ikmal edilecektir Uünkü nüshamııda, maznunların,
i:;tıntak hdk;mincc ceza kanununun
(t;;u) inci maddesi mucibince ittiham
cd 1 klcıini uzm uk. Bu madde
Şl Jur
(Het i cumhur hakkında sui ka'iıtta
bı 1 n:ınlarla b~:ı tc\'ebbu:. edenler.
fıı eri te ebbüsu tam dcrcce~inde ise
idam ccza-.ilc, n:ıkı:. ise muebbet ağır
h:ıpı le cczulandırılır. )
J) r;er taraftan dlın malOmatlanna
muraca:ıt cdildığinı ) azdığıınız .Zekai
'c Yu~uf Zıza be) lctden hir ta\ si) e
mc ele i ~onılıfluştur.
if:ıdelerin alındığı sırada mc\ kuflıır
dan biri i:.tic\ ahı esnasında, o 7,.ıman
şeker inhlsaıı miıdiıriı olan Yusuf
Zi\ :ı be) le Zekai he) e, bir mebusı:ın
aldıği tn\ i) e mektubu ile, kendine
miına ip .hir ı~ \erilmesi için müracaat
etmiş olduğunu ~o) lerniutir. J Jc) 'et
kerfİ\ etin tahkikine }uzum görmüş.
Zekılı \e )U:ıuf 7..ha hc,ıerden mahiın:ıt Hemi\'tir.
Ccıck ~iıkcti ha~ ı·i~e. gerek muskir:ıt muduıleı ·, nrudan bir haylı 7.:ı
man geçtiği cihetle hu ta\ si) e mesele·
ni h:ıurh' am tlıklannı ~ .. lemişlerdir.

Sinema meraklısı kal'ilenmiz içın
~eni bir mii~a\laka
açtık. Otuz kadın \e otuz erkek re mi
ko)acağıır..
Hunların içinde kimi beğendiğinizi bizı.: bildireceksini7- ~;n
çok beğenilen kadın \ e ya erkek artiste reY' ermiş olan kan leı imiz arasında çekilecek kurayı müteakip birinciliği
ı.~zan:ıcak zat:ı şehrimizin büyük

sinemalarından bırınin

(6) a\ lık ıbone,i, ikinciliği kazanacak zata J a ıl.. bone,
uçuncudcn onuncu~a kadar (l}er :ı)lık abone ,
el.ur.
1fer gun ilk :ıhifamızda bulacağınız l.uporıları biriktirin
' c ımi salı.ık.111111 ııih:ı~ et bulduğu gün lıır hıncsı ın ustü·
ıw ı ..nıiııi zi ' ı.: :ıdr!'~İııizi ) :ızarak en tlzla beğendiğiniz
...,,ıı·ııık:ırırı n·smi jle hirliktt- lıizt: gondl'r ıiniz.

işle11memiş /ıam lıilıi11lcri11e
lalısis c·clilc·rrk. tıilıinler im rmla c•n eııni şerait dairesin-

f

tle muamele !/Ol cccktir.
Son Saat

SllEMA MÜSlBAKASI
[!][!JrınJ[!]~
isim ve ndrea:

8::--------~--~--

•
•

kidevirlzrdekıTürkkorsanlarindan

E

/

Tl.._H

SISJ

....

edince
etibba muha e ...
net cemiyet• ne
olacak?

liUll:kıı.ve

Seyit Ali reisle arkadaş" arının yard rnına
yetişen rahip raşpotlann reisine hitaben- / OU-Jlıılu11·1·iı·i: .lpt utfalı Ziya
vı•

11i"w -

-ı, ırnl,ırı, tlol; un ınayııı!.

lta;;;ııotların rı•lsi,

IJeıli. ltnlıilıin
l'mrııu
ılinll'llll'tli.ji lakılirıle kı·n

r.ıda lıııhıı11lııu1111111
ııı<'flilı•r, ııaliha ..•

lk'ill.

Jıu~ııulsıızhıkla
yiizii.ııii
huı·ıı;ılur.lıı; fal.al r.ılılhiıı
siiziiııii ılinlPmt•I;: ıııeı hıı
rl:t·linıtı•

itli.

Ha ııotların IH'psl

toııla

nıp tliıılPıııiyı• lıa1.ırla111lı

lar. Uahlıı l'lini Sl'maya
do(Jru J,alılıı·dı. Kıılsi , .••
li huli oıu .. y. t;:ıl .an 1 ir
ı•slı•:

r.
ı

imdi

hiitiın m<'crıılı

dl l,l'lldİ. İllİ {ıltlÜl't't'l'(Jinl
bili. ı r 11. O z .ıııaıı lılilfın
ı·a potlar iı;lrı
l,Pııtlisini
Yı•
ı hın a ,~ ı. "ı• taalhil 1 ıı ıılr rııwl, t r in
1 orl'll olae. , tı. Hı•i ıı aln•ıı la
oö ;, lt•r t n<'lt•rl
ht•l,rıııi I•.
i ı ıi ı, ı•
:111• iln.ıt ı ılilıli lııl"!!ÜI' 111'1'
ı ıı ı•n ç •ı li:

) aC'llil'l'l't• -

tımar

rııııt

rı

ııiz, ıııul ıuldı'<; ııı. hudıııı

<.'illi' t aı·z.usu
~ı'(li.

oltlııuu iı:ın

rahllıin uı•I memnun olıııa

llll'sindrn
mı~I •.
Fal at muhtl'rem ıw
d rinı, dedi, bunlar bir
öhHirdül,l<'ri

ııihl
Pli

lhıdaııın
dı, nıulıafızı v•• lıa

cliıııl

olan IH•ni de tol.al r, hıınlaı·ın h~(I i

mulrntldt•->

l::ıdıl

füiiıııü

haı,ı,cııııi ·ll'ı-clir,

lıize nıiisı.ıadc t•diııiz! •.

H.ısııotlarıu
rl'i"i bu
siMlt•ri SÜl lt•dlktı•ıı Olll'fi
ı·, hilıiıı

cı•v.ıp

hekleiıwdcn

n•rıu(•si.nl

adauılaı·ma

lıayl,ırılı:

.. .

Hiilüıı t•sirlt't'İ i:ıhlü-

'

1·1111111.•••

Fal,at
at ılılı,
ııüı

ham. an

rahibi

r.-i-;iıı lwliıult•ıı lıc
ı...ııılal'I

l.ıı ·ııuıanıı;:;

olan haııı:ı•riııi f}f'l,fıı alılı
\'(' J,t•ııdi ui'n sf 1 t' dayadı:
- Hıı s.-~ yalıların lıiı•
J l m· luıta uclirse kendin i olılf rüriim; U111laııın
1'11 riııı•
'ı

!)l'lı•ıılı•ı·iıı

r,ar'jl

lıallııe! ..
IJl'ıli

vr

..ıınra

ll;ivr ı•Ui:
ol-;un o ra~ııo

- L.iıwl
ta! .• (:)
lla pollaru\
1

t

m:ıb

ı•e. si clı•lı;ıt'I

h ~« ~.n

ıoın1ll

\fir .ıt. 1 r
t'"crııuhı. ["" .• yan

: • ban11lt: inden '~nı .. : mir
rı· Jm .• t cfcıınu·klc m. •ul ra1' rlrr,
r; pt t i.fı.tıı.,, ,-anı h.:1dunw.-:ı a lıı u
ı;elı k . baru pret k tnlr•c h•ıı~•·
ı· 11
ı.ı İnı' d .ı.,·
p Lız rnt.tekcflıl
t•'ınu ı•, ıırar ı·dcr~e· -,. L. ııJ mu
k· lcr

Jıı..lA~

u

'

rıl'.,

dl. : ,.

\ı

fil\..ıLi I~

lal

e.ı

1° mıı,. 1
b.. r.ılı p k ııc .•
su u L~·ylrt. ... 1 ldt..ın11.1; ol~ \ch:ıli
azı . ol p ona
hep olan rn,pulıın
lrnı.. ı .. ı 'C' c 1 \e L.,zı \C" tC\ lın
ki Trr t ::ı ınclıu 'a:lofunur

1

ıı

sii ·lı',
• eılı•

ll•kı·ar

endust

*a

1\. İIP l'ar ıo,· • "' r ncl.-n
ı:ıkı 1 011 ('. 1 il • lı •il tıı.
lllahf'llf' il.ı ı,a<I 11 a ir liklf' ralılhiıı vı rıı otların ıl,ı yartlııııl c• s ·~il .\il
rl'i in Vl' arl,atla,.1 rııı ın
yaraları tını. r eırlmi li.
u i~te < ıı ;tJtrarıı çıl..an
h.<'lh• Uckalan ve

orada ııt•stili rıkan ~clu•k
ya n·usu aı·tıı. lıir daha
kolay liolay ılı)arı) a ı;ıl. ııııyoı't lıı•ll• l'alaııııı t•nsı•
arlık
ı".;kisi
alııııyortlıı.

taklak

SC'\ il Ali

i -

rı•ls

ralıiplo Si'\ utiısiılf• l~l'k

kür

arkatla';'lıırlle

edip

ber:ıber

m.

kı•ı·vun

lwttcrı :t}ı·ılılı.

oeıu•

drvaııı <'d<'cı•I,ll.

.

sı•ff'l' Jıı•,.; lils.'İ

yoluna
J•'akat lıu

.

<'ksilmisli.

Parkl'rtlı•ıı ayrılnwa fanı

tlll

hı•;;;

urııı lla';'pıllblan

ı;üllPrintlı•n uı•çf'rl'k Sl'ıı

ıhıslan
Yaııl,c

Orada

huduıhııııla

l.ıiin

ı;;t•lıriıw Y:ıı·dılar.
yorııl:ın tll'n•lı•rini

·

tlc{jiı:tirip lıc:j {JÜIHll' Ba{jı
fetlıe vaı·ılıl!.

Hu ras ı
l'l'hl'i itli.

lıir

ıııü

~·yil.

1üıııan
\li l'Pis

lıııı·aıla lıir iıııaın ı;a\jll"lıtı

ili!}<' hiıı!Jı"ll hat 1111 ile ııi
kiilııııı l.ıyılıı·dı.

itil ıtil,:ifılan

Slllll'a Zl'l'-

dt•,j1. ııila,ıa

1.arııını IJÜ 1.t•lı'l' doyuran Pala, Kı•llı~
B••f,iı•i lıir J,ii. •'Y" ı;ı•kli:
- G<'l lıaf,alıııı, Hallııl
uaziııln IH'ııı::;ı•ı•isi, sana
Jıir diyeeefıiın ,·ar!.

f)rdi.

Kı•m•

başın1ızdan

aşkın. Gcec gündüz
çalışıyorun1. ı>ara hol

ikram bol, hatta rütbe
dc aldın1. IJakin emdiğim üt te burnunıdan geliyor.
Ve koltuğundan iıç
tane gazete çıkarıp
odacıya verdi:
- Okut, sonra 111emleketinc gönder .13eniın
rütbeıni )azıyod

'ğreııdiğimize

mumaıJeıhin

Fransız

Şarnp

müt• h m yakında
ge'ecclc ve m teakiben şa
rap minuknlanna giderek tetkikatta
şehrimize

htıh:. . nc'lk "'-

Bu geceki balo
Bu gece Perapalas~a l iimayei eıfal
balo;.11 erilce kti . Balonun mükemmel
ulına'I ;çin çok ç·ıl ,ılmıştır

'>ırada k~'\tip

efendi,e ü' lira borcunu
hat ırlatnıak isti yen
Arapkirli, bilaihtiyar
gazeteleri aldı ve rüthe kelin1esinin gözlerine Yerdigi izaınkür
bir garabeti rü'yetlc
Hurrenıi daha boylu
hoslu, daha geniş o-

-

nuızlu görnıiye başladı.
}>arasını isteınek

için

hazırladı vı, keli nıeler,

gülünç bir handei ri-

Eıibba odoları kanunu hakkında
ho-, lanan talimatname he) eti vekilede
bulun akta.dır • Bu talim;ıınamenin
tasdilmdcn >onra her şehirde ve bu
mc)anda da şehrimizde bir oda teşkil
edilecektir.
Bu vaziyet dahilinde etibba muhadenrt
cemi etinin ~ekli ne olacağı hakkında
aldığımız
malılmw güre, doktorlar
cemiyetlerini ]ıalile ipkaya karar ver·
mişlmlir.

İstanbul eıibba odasına gayri müslim doktorlar da dahil olacaklannd&n
cemiyet Türk doktorlannı, toplu bir
halde lıulundurmak gayesi- ile dağınl·
mamaktadır.

e 1 g raf
nberleri

murları

f.!"'aneı,

bu
ne ' • d • Ej'upte
lıır ""panser hın ı ' ,ıo.."aeaktır.

İhsan Ab.dın bey
İktisat vekaleti mu tcşan Ihsan
ı\bidin

her şehrim "zc r:clmi~tİr.

elırcmanrıi .:ıemurfannın

hu!tnmet
,eriJdigi

me ur•ı olma.'ı 6 ına k.ır•r
·molumdor.
E;manct clylim kendi memurlanna
mah us hır t:ılimam:ıme vücude getirmektedir. Bı:. hosusııı tutıin •nhisar
klııresiııin ve büyıik bankal.ann nizamnnmc ve talimamamelcrinden istifade
edilecektir.

kazanamıyan/ar Çalınan evrakııı
l\laarif iuorc i, }eni pzıdan nıha!
ime; •aıılanl:ı mu•affak olamayan me·
mı rlann i>imlerini mensup oldukları
dairelere bildi' mişıir. Bunların yckOnu
50 · 60 kodardır
Baklannda ne yapılacağı mensup
oldukları Vek.l.letlerden i.stifsar edil·
meltcdir.

saıgın dağilmiş

Gnp
Şehrimizde

salgın bır

hastalığı hüklim

ıntıl1akeniesi
evrak mcs ek'Sİndcn
ceza

haHındoki

neşriyat

üzerine ~ihhiyc M. ne mürr.·
caat «ttik. Bıze hafi hazıada şehı·dc
gı'ip ha talığınm salğın ş• kilde- olma·
dıgı temin edildi.

Sırp buhranı
Belgrat, 2 (AA) • • ·Royıer- Sırp
ve Hırvat ihtilifmdan dol:ıyı tefrika
çıkupndan naşi Yugu lavp kabinesi
di ·rt ı;un .-el istifa mı vermiştir.
Kral AlcXandr iiındl bu ~ci!aji
kabul eylemışt>r

dolayı ikind

mahkcme~ine

ilk çocuk gazetesi
TÜRKÇE GAZETE
Bu~ün

yeni hlfflerle ilk çucuk ga·
zetc i çıkını ur. Na~irleıi Resimli Ay
mucsscsesl, \C >•hıbi Sabiha Zekeriya
honıırdır. llütıin ani ve babalar çocuk·
laıına bu mecmuadan birer tane a].
malıdır }';,,u 5 kuruştur.

millet mektepleri ve

kadınlar

Ru gtin rıllct mckttplerindc
kadınlara da der verilmi e ba)a-

Ahırcn

muhtrhf m:ı!ıalkrden gc:lrn
Kavak ıabafiüzh:uıesıne g<i·
tiirüp gcıircn m<>törciıleukn bir ı;u·
rup, lıugün, bir haftadan heri paıala
nnı almadıklınndaıı lı:ıhs ık \ ıl:lyeıc
müracaat ttmişlerdir. llunlaıın derlıal
pır.ıl.lr' ın \erı·mt i erı f"rilfT"i tir.

ımıhacirleri

ı·ııııtlan

ıııı•raldı

Jıir ~ey

siıy liyı·ı·ı•fılni aıılaıııı-;;ı ı.

-

.

.

ı;ı•ıw nı• yuııııırllınt-

eal,sın, lıakalıııı·t .•

"oı·ılıı.
Sı•n kıil'irlerin

Oiye

ıom si
Bu aham ~at 21 de, yarınl<ı Cuma

günu saat 15~0da maıinc 'e <aat
'>I de ~uvarede rnc\>ımin en huı ıi-k
opereti ( Chr:<tinc \C
(Y ns ' lira ndc) nin son e.•eri
u-:s TIHliS JEL. ·'\~S FiLl..E..'i
cı·:s

Gayet hoş Ye guzd mu>ıka parçalarile malimal olan bu operet go·
rülmemi.ş bir dcrccci mııkcmmcliyeııe tem•ıl cdilcctku:.
Cumane i 'c Pa. :ar ,:ünu o\;şam
lan daima azım mu» ... Jakıyetlcrle
O)"llJllOIJS olan

lllf's c;lıliıule hiı; lıiı· ::ıı•p• dikkat l'lıut•ıliıı ıııi'? .•
K •llt• lıir ıuütlılı·t llii ';'iillflii.
Kııııırıın iiııiiıufP iki

,·u:C

afıaı; vardı, cll'ıli, ııw~ı;itliıı

"on derece ınt:ınnu, 'e mahzuz

kulılwsi ~ ııval'laklı ... Ta~
hıı·ı penhı• rl'ııl\li

(

:Hahaıli

idi ...
var )

oldu.

- ~lübarek olsun, inşallah 11Vezir vüzera»
da olursun, biz de kapında uşaklık ederiz.
J)iyerck çalıınh katibi etekledi, ve koltuğuna girerek arabadan indirdi. Bu nıanzaraya eşikten nigeran
olan kapıcı, nıuhasehe
başkatibinin, eteği ö pülecek bir halal<lığı
nı görnıekle beraber
işin nıahiyetini anlıya
nıadı, ve hu anlanıa-

1v

nıaz ıga

v

ragıncn

ya-

nından geçtiği sırada
Hurren•i
etcklcıniYl'

Sd:lniktrn hıldiril.li-

ğine göre C"'f'zkılr ~hrin 11126 tr.şriııi
eve!• caddesinde yangın yiihur etmiş

yirmi diikkıin, üç hane 'r. bir otrl
yanmı.ştır, 1lasar l'O Ya~a ti tahminlere s~re lıcş milyon dralıııııdir.

donanması

Yunan

A"llı "A 2- Yunan lıahrı)""'"i tensik ve i!.lah maksadilc Yunanıst3nda

buluunn lııghz a.keri hP) 'etine bu
Lonı1raılan yeni bir rei~
gelecektir. bu ınunascl-ıctle Yunan
<lorıanntaııuın t:tll iyr. i ıçi'n bir prı•·
günlı·rdc

~c-ıilik

«ltftktır.

Pazcr günü

saat

ltı maıin•s;nde

·o.... • ·o.... . \. ·ı-:-m:.
ınüsaraat

gösterdi.
Delikanlı.
birkaç
gazete de kapıcıya
verdi ve ayni tenbihi
tekrarladı:

- Rüthcmi yazıyor,
okut, sonra da nıen1leketine gönder!
Hurrenı, adeta koltukta yukariye çıktı,
kalcnı

odasına

gırer

ginnez büyük bir alki;;la istikbal olundn.
~laaşına zaın olunduğu gün yapıldıi'rı gibi
hi.itün rüfekası el çır
pı ·or. Ba~ırıyor, izharı ~etaret ediyorlardı.
Hu el çırpn1alar, hu
all·ı. lar,
hakikatte

lamışlarsa

para

yıyen

'e )Ula gitti?

- lnııdanın Lamına, tc Lu l:\:ıt
)"iyen ct·nalu:t n1aıı(L1, kıiJtlıır içiıı<lı•
sarılı Ctlın Lcniın tam on ,li altın
paranı·

Ja berahc ) ...;tnın,;.

lf.
Kufliı nıt•s'çlr) ı

ı;ülii· ı..-k

lwr

rtlrrkı:n İçlr

,1nhu~~k•nn

kes ı.,r

..:nnra

fık-r hı an

inden \-tiıi:

- - \hr }fal il ;ı~.l, nf'! t:l a ı·d
'-tın.

lır~lı~

lır.11.11·

IHraz,

Yor-

l..oiaılarla

lıf•r·ıl>t:ı' ı;İ~11· r-:ııu· lllt') dana. drıu•
.\ı·ou.l;an ,:ırını S.1.at

lirıılar i~i,rr, üçtr

uur,ı lıak katen

mc,tlana

ı,1kınaı;a

haşlauıı., 'ı• c,'ıLa ı~ık;ı lirHl<ınıı tfoku"ı çıkmı;-, falnt aradan ],,r h:ılt ı

h:ıldc hlLi

ı·..;ı·ı· \ıkınaıııı-;.

ü.;

Bıı

tar.ı·~uu.h:.n hır

üç altın art ha

Ilalil .ığ.ı

a.. l:ı lıı·t
giin lıfr saat
ınandan1.1
l ~\' ugdibı de, lıuııu hÜl•·m•·~teılır •c hu
da cıcldrn nıerak f•clilPrek bu· ınrs l:
1111·

lı·d ı·.

Lı; m<..1tlı•nt

el

ııltııı,

mıı

t

.ın ı

da hu açık

J!;'OZ

hu

m -

Si ·~lıc C'rİınez } ~

serseriyi

I!ikml'I hanımın ifadesine nazaran
ç~ ıta,
JQO) li a<bn l':ışka
(1000) Jir:ı k:)mttindc müce,hcrau da
ihll\. tımc:.ıcdir
Zabite bu •Ç' buz serseri
maktJ'1r.
kapılan

ı

llir(l,-n} ire arkasııı(laıı vtırdtılar
Dun gtce Fenerde kanlı ·lU' cuh
hadl'-csi olmu~tur. vak'a..
:Jr
Ra!att.ı oturı<• C,el!l JL, gece e' ,e
gidcrkenhn• rdc "ir arbJoş·,a tesoduf
•ımiş. •ckııkıa iki arhdaş .. onoşmaj!;a
ba.şlamı.,!ndır.

Bu sırada Ccl:llin aı'ka ına ya\'aşca
birisi ı-aklaşmış, bunu ( el.ilin omışnıjl;u
arkadaıı körmüşse de Cet.ile şaka ya·
pacaj';ıııı zaııneun•şur.

ArkoJal' ı akla~an ad:un H dehire
bcl'nden
:una ı. ı çekmış, Celalin
arkasına ol•nca ~un·eıile •aplamıştır.
kamalı adam Ccı.Ji yüzündn de varalomış ve kaçmıştır. Yapılan tahkiko.t·
ta, carihim tel•izci Arif isminde birisi
olduğu anlaşılmıştır. Carih aranmak·
tadır.

HAı\lAIJLAR

HIRSIZ

üsküdarda oturan i\füriJV-''t han-ın
dün gece, l.laydarpa~adar geçerken
Klızım, KAmil, ibrabim, Ali ısmmd~
düre hamalın tccavUzı.ine maruz k:ıl·
nu<, Çınt»ı çalınmışnr .\ ktean·tizle~
yakalanmışlardor.

Haydarpaşada

manda

olarak kö.ri.ince 1nc~'ele-vi anlaını:;.:
- Eyvah lirarıklarım da. liraol.lanm!
Diye fl'ıyaJa 1ı;! l ış. Bunu Jul an köyluler kelını,Jn,
- \he ııc oldu, HPtlİl" Lu ıd·i~ın
-ALn nolac:ık! Bitim un ıki altın
gHli.
-

taşıyan

;akalamaıa mu\a[fok ol.:ımamı !ardır.

l'fDm haurlanmol.t "'"·

Aıtın

i. mini

den ı:rçerkrn hiç tanımadığı bir şah
>ın elindeki çanıayı kapıp kaçmai!;a
b:ışlam~ı üzerine şaşırmış \'C istimıla.t
ctmi~cir .
llalk, eneli bu isıimdaııın bir şey

Salıilıiyellar

seıanikte yangın
2

hanım

hdıoca~ll. dalı:ın dalgın köprü fütün·

anlam:unış bilahıre hırsızı t:ıkihc baş·

güre
«500ıı bin İngili::. lir11sı ıııes'efesi, l'ıınwıisla111n Tıirkiyeye
karşı bir kefaleli olup. bıı
para (lfl('(I/,: rımuııislaııılakı
Tıirk
emMki Tıirkiyedeki
Rıım emlıikinderı f11:la oldıı
ğıı sabit oldıığu takdirde verilecektir.
Ankara sefiri M. · Padadan
hariciye ne::.areliııe gelen soıı
malıimafta
Türk - Yıınarı
mii:11keralının bir tevakkuf
ve inti::.ar halinde olduğu
bildirilnıekleılir.
ATl'.'JA

kapıp kaçmı·n~

J likml:t

mahafilıle soylendiyiııe

ncn:ılı.: kalJı?

hır

ıa<m

müzakere tevakkuf
•
deyresinde mi?

~ur

kcran ıçin hü
cılacak ,.c onlan

il:• ip lir ~ r
dnr • bir serer, koprüdc ı;• çen bır han.mm çan-

Ytınanlılarla

t!"';t •i

trm~

1300

Su •de

li Necati Leyin vffatı üz rıne ın..-z
kıir vd•.Uete ~loskova >eJİrİ \ a>ıf
beyin getinlını· i >on derece muhte·
meldir, Bu lııısu5ta Vasıf beyin fihri
iştim,aç edile<:Pği şayidir. llcr ı>C
ladar \"ımf bey elycrnl 111cb'ııs de·
ğllse de İnnirdcn namıet göHrrilrııe•i
mümkündür.

PAS Sl'lt l.A l>ULTI it:
( y,ain) in yeni adapta>.H•m:.~a
ı;orc t•m il edilecek olan bu meş·
eoper.ı

Bir

'la.ır;.1 "''

A. 'K.ARA 3 iL M.J

l'raruız Iİ}atrosund;ı .llUGADURun

Operu

0

Necati beyi veka- liralık çantasını
lette istihfaf ec:te- 1 kapıp kaçtılar
!Juı .ııat
Gal:ıt:ı kunrıi·
cek mi?

[ ı rn·i sahifeden mahat)

nacütır.

~ fotörcülerin parası

!'

~'© ;~~w
kadının

aşırılan

vcriknlerin
mı.:hakemcsi dtin de devam etmiş,
ha<tıılık raporu ibraz edilmesi
iizcrinc muhakeme tehir olunmuştur.

halde Gnp

slird~ "Ü

şubeden

Polis birinci

ı ~~~~--:::-dXJ

\\'7
.
~\6.lfö~);)Jfill Wo

Alina, 2 -

Emanet me-

Eyüpte drspanser

ınunkalip
Yılışa yılışa:

O

~ore.

nam ,. Fransadan bir şarap
mi.Jtcha~ı:'ı cc-1L ine te~cbbiis etmişlcr
dır .\lukavcle•i derd t' ıkmal olan bu
i•lore

yaya

t M11JfüWJ.
-/.')

ahiren aı·det

: :-

onun lav -

•

- ışııniz

ttmişt

yihi

l\.orsaıılaı•nı yaraları

yilı''ıiııc<'

~alih:ıttın

uLc mü
il. l r mccor a

ıığı tetkJc •el"ahotınden

lıiçaı•ıı Tosuııt·ıık olıııu.tu.

siııtll'

idare

İmtihanları

et MUfiAffilRf

Ne )apar ın - dedi

durlc ıric

<'ili.

t:ı•nk esııa.-111 a
J.iriıı ı·ı•lıiıııle

JJhı

t

h'.rlıkıe idare he"1bına fi. rupad:ı vap-

lt•r .•

rı•isl

ıwtl•~·ri tıılıııılıı <•imi~

tl.nclaşımızı

lı

•
)ı~ e

hü} lı'(Iir!

llıı ııol h11·ın

.ıııı:ı·rı

oo

ıııabı•ıle n.ıl.lcdltı

laı ıııı

bu

Ji.al -

\ılaııılarıııa ılornlfı,
ho{jıık hir sı•slı•:

\dnıııl:ıi'm hPniııı hıı

--

doııı . p

1.orkudan

1111::-t 1.

' iıll':

ı

lL

------~~

J\alıip, l'll ııotlal'lll l't'İ -

ODAI~ARI

Teşekkül

~~ ö1(&~J if@~~
-~--

E"flBBA

ya

gııı

I Iaydarp:ışadı. koşu yolunda prens•s
Nevcivan hanımın kuşkü iıtisalindckl
ahu-don yangın çıkmış. ahır kı<ır n
ynndığı halde söndüriilm~tür

Kızkulesinde biı

ceset
Bu sabah , Kızhlcsinin iotanbu!
ciheti a\·ıklw.ııda bir genç kadın naşı
bulunmuştur.
, "aş (JO) il:\

(35) yaşında , oldukça
güztl hiı' kadına aittir
Bu kadınır bir kaza)& mı, Pir kasta
mı l..uı ban ddLğı.ı
hen uz malôm
değildir. intihar etmiş elması ihtimali
de dii ünü!mckıtdir
(;enç kadının hiı\iyeti te;piı edile·
mcmi~tir

;\ rJddci uınuıni \az~ıvct ettikten
uzcrt ar.anılarak C\1"3k zuhur
cdn c h , i en · '• ılacıktır.
ı;onra

Könıür ihracatımız
G•·çcn k4n·•ntl<I

1928 l)ı ıpudıı·

ındml nira~ etine kodar 7.ongu!dakıın

(.lU) \4purla (.';IJ,414) ton maden köc\ll'f.li111 • tir •
1 ıı kom" lerd n (~400) ton izmire,
(45(~)) ton Pireye scvkcdılmı~tir
Ceç< l Tcşr~1isarl 1928 Z:triında ise
( S5 ) >aı>ur!a ( 5J,900) ton kömür
naklolc mc l~r .
Murıı

küçük et parçası bütün tect;lliyah fikriyenin olduğu gibi riyanın
da müdafii, muavını
ve siislevicisidir.
Yü•
rekteki sıkıntı, ruhun
bulantı.
dil
bırakır; kulakların11zın, taşıdığı
bu yiizden ne kadar ve süzgecinden geçerken
ne ka(lar yanhş ihtiza- çok defa rengini demahiyetini
zata 111akes olduğunu ğiştirir •
bihakkın tahınin etsek, tebdil eder ve ınüte
edebilsek, cidden hay- kellinıin finefsilemir
rete düşeriz. Kulak gaseyan olan duygusu
davulunda «canını!» bu sayede muhatabı~
~klinde inik<1s uyançehresine buse olar-ak
yapışır.
dıran nıcvcelerin, haBeledi dairesinin
kikatte «canın çıksın!»
dan muharref olduğu nıuhasebe kalemi ı
nu ekseriya biJıneyiz efendileri de : «yuha!»
ve anlanıavız. ))il, o
Mahadi var
gulguleli bir <ı yuha! ı>
dan ibaretti. Ruhun
çıkardığı sayhalara
dilimiz ekseriya, tebdili şcklettirir, ve onu
nıuharrefen havaya

•
)h~
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(illl{ Tl J

b 1 vi iyeti

1 TEŞVİKi SA~.'AYI

Serserlil&lınlı1

.
HAT AALARI
n ınşas-,~-------m-.;;;.;.;.-'iim1

..

'

~Sürmene

e bir

p,
.h c

kızı eş
kıyalık yapı

Ermeni

,L

;~:, ~~~\'""""'
5

·111

ı.::ıdik

,j.

Elimde resim ile yalağa
ve resmi eski yerine

pro:.?,ram md-

cil ı ı.:1. m ~ı m.ı \....mır \erdiği yoll··rı
·zu cdikn .;cr.ıiti fenni) 1.yc
tL' fık-tn in .ı etmek lı1.crc 'ih\) e--

yormuş.

Evelce karar vermiştim

1/11/ıillin

davası

bey

İşmindeki

ar-

/\ac1cN tanıjmdaıı Gd:;/cpcclcki
<'l'İll I • l>ir llcr la/İmi t•sııas -

ul ı 6ldm tJlt•n .. \li -.Nihal
l>t·yi n peda ı 1t• valitlu;i forafmdan açzlwı dcwaycı dıin
l skuclrtr cc:a malıkcmesimle
<lem.mı edilmi.'if.fr.
JJmıkti cclesc(le. cııelce okrı
l

.•

ıl

le b"r l.ı:.dıı ~ an
batakhane k panlmı ur.
-'le..·eı
pt)en·u irkcc"den d
bir ucın .., turmt! ı \e c rad:ı ...O\durc

i-.r\ıı

ın;ı ı ılc mc~da a çı'kmı,ur. .\cb
.lorku-und:ın pcn eıc\i :ı~ıp so t>'"
all mı~ z.alma\l\ mu~--aat etm~t .
.... ~onr.ı elel.nk ı~ · -:m ikm:ıl
cdılm :-.. cncbaşı gec\: i ı,;\:ıc~:ın \crıl

ehli

mm

Jıibrc>

raporumla

mııfltm:l

i:ah bulwımı nok ftıla- ~alıil sifai.'lt' celboluwm
Jmkzimct dokluru Kii:ım bt• ydt•n soruimu.~lnr. Ki'ı=ım
beyin i:a/uıtı clinlenildikfen
sonra rmiddi ımwmi iddana11u:sini serdelmd;. ıl:ere t'UJ'a1\.1 mutalaaya lllnwj ve mu Jw/\eme ı:; J\ciıwnsani Salı

,.ckadar ince :td,,\lı. nakadar
h ' a bir kız_
i-.in derhal farkına 'armı';' , c
ın.ı
·ız,ıp
\ crmcnıch. için i ı...
n ili~nin ıc-.mini hndi di ile

mi~tır.

gumme IJ1ral.ıl1111sfır.

Balo hasılatı
Hilali ahnıerin bu
sene verdiği balo hasıh'ltı oldukça ı11ucihi
n1cınnuniycttir. Şin1diden tahsil ediln1iş ;;:->OO

lira

vardır.

])anığa

resnıi verildikten sonra hasılatı safiyenin

ouoo lira) ı

geçeceği

ınuhakkak

göri.iln1ek-

tedir.

Son eserler
B"ı·

Z rı a verııen mevadı müştaııe

Zurraa bilaresiın veri1n1el·te olan 111cvadı
ıniiştaileniıi, her türlü
sui istin1alata n1ahal
ka)nıaınak üzere telYİn edildikten sonra
te' zii lehinde J->etrol
idarei inhi ariyesi tarafından ~lali ., e VckftJetine bir ınaddci kaınınİ) e teklif cdilnıiş
tir.

ke;\nun saniden itibaren Arap harflerile
her nevi kitap tabının
nıeınnu olduğu, aksi
harekette bulunan ına
tbaalar hakkında nıuaınelci lazınıc ifası alakadarana tebliğ edilıniştir.l~u sebebe mebni eYelce ı-\rap. Harfleri ile kitap yazn1ış
olan, zevat son f orına
Jcırını evelki gün ınat
buat nıcınurluğuna tev
di et111işlcrdir ·. Tarih
encü111eni de tabettirn1ckte olduğu eski
kitap]arın diğer f ormalarını yeni harflerile bastıracaktır.

Bu, b.ı a çok dokundu 7.a al1ı
l ız him hihr o rc ... mi k:lklınrkcn
n.ık.ıclnr ıztır.ıp dm mu-..tu_
( )nun hana ) apn~ hu uk h i·
likkri \ c her e) i bana anlat~m
aınimi) et 'c safi~ eti kar~Nnda
olmuş bir Jn-.anı kı.Ji:,ınma ı'"'ım
çok :t ıp \ c çok nank(m."t :ine
bir hareket olurdu.
l~tc bunu du~iınerck •')ağa
kalktım.

bir ~~

U) kmeden
doğru<..-.ı komodine ~ urudum çekfatildc

me) i çektim.

) uıii koyun knpanmı::- (lurJn
tali':,iz [ st.ı~m rc. . mini nkhm.
M:ıtild, hiç bir ::-e) "Ü) lemcdcn
hiç bir harekette hulunnıadan
odanın ortasında ma :ı.nın ) anın
da duru) or \ e ch.:mli go:t.lcrilc
han:k;\tımı nmı- ut cdh ordu.
ihtimal re mi 'ırnp par~-.1 parç.ı edcl:cğime .z,ıhip oldu.
1hı) .ıcındu çok 1.ı ~metli , c çok
fı;ei izler hırakan bu hatıra\ a
\ a-.Jaııan gozkrimk -on hir , eda
\a-..ı

ezdim.

Yapac:ıt-ı i . . c c\ dd n kar.ır , crmi~ in-..m l:ırm k.ıtİ\ 1,;ti i ·i•1de
dimdc l"\. ın )•\t< .ı }ahhMını
'l: hurmcth.:.. futo~m ı c ki ) e-

rme taktım.
\rknmdan dir -hıçkırık c i
geldi.
\latild ı-alm.dcmemi ..., h1..\ cc•ı
nı 1 z pt:ı. mU\ af[ k o m. mıŞtL
Biçarc)C teselli \ermek için
~ .mına ~ akl tıın.
Tekrar l anapc) 1: <tnrmt , cllcrfü·

~ uzlillu kapamıs

a lı
bir crkc1' man

lı)an

n.ıkad.ır

çirlJn

cnç bir

ulur-,a

h.ıdın

oı

in.

ıa ı

,ı..., nan

m.ıı·zar.ı-.l

da o
dcrcı.:c ~u1.d olunır.. l ldc bu
cnç kadın ndi bir m:ıhlt k ılur
ı.. ~akın beni 'kd. ':l-.ı l kL-ı,
k. lp i1.likk ittiham ctml' in. ~·iz~
• l

lcllıh.tcn

h.ıh t:dh ın T • \cı

mak hi ... j ha. . ka. gu1.clli
k:ı~ı
-.ınd.ı mutcha i olmak ~ ne l~
k dır. Bardaktan ho~amn:a ma
) ap;an hir )aj!;mun n, dolunun
pptı!tı tahribat.ı ra~men "C~ rcdili~i nakadar ho~ 'c gece ~ amı
kızı 1 alc\ le r
manzarn-.1~

açan bir 'an,ırdaıı-ın
•
!">
biıtlın

mcn nakadar ncf i

fcı.:aatinc raıt-

i-.c ellerini

) tizunc J,ap:ımı~ :ı1J;lı~ an g-enç
bir kız da o dere1.:c guzcLIO kadar
bedii ve do) ulmaz bir manzara
:ırzcdcr.

.\1atild_. Dedim.. Xiçin ağ
lıyor ;un. Dun)ada ôlmi)cn kim
'ar ki...
-

sının hanğisi olduğ·unu

göstern1ek vazife icabı

olduğunu

hatırla

tırken odasından

Bu do rn deg ı r

Perseı11hc giı ıü Se

sefer nıerl ez· l le ı;

_

~ ında 1
İl.

su l

tcrcn1
ril ·r
ri('a cd
ı
Bir nnıaı ı
da .
f

ne h itn1i,. tinı.
lenin int. et i ·
·z ı lua ·inli!ône
a tıın
. bjr

ınü

hizını gclikıs~nı kapı-

ar üzerinde tabelaların bulunn1an1ası dola' ı ile nnıa inlik hiir~~unun hanğisi olduğuııu scyrisefcr nıer
kez odacısından sorınak
nıcchurh etinde
I·aldun; odacı eshabı
n1esalihc sühulet ğös
tenncsi lf zı 111 gelirkeıı
infial ·e şiddetJe :
Ben n1uc.n·inin çobanı det..ilinı
,7
' ho·it ara
hul, CCYabını verdi;
ben ise kc ndisine oda-

ınuavin

astım

Jf uluırriri: idris

--1,'j1

ort.ıdan k.ıkhrmı~tı.

Neç

yaklaştım

çikan

bey kenıali
nezaket ve hüsnü nuı
anıele ile heni nezdine
kabul etti; hu esnada
n1crkez ıneınuru İhsan
ile) pencereden baş nı
uzatarak :
- VaY
bura .., hevinı
""
s111ı trann av
. e: hın nıı
zannettiniz?
_j1enıur
efendilere dönerek:
- Atın ~u adanıı disarive!
. _, Enırini yerdi.
l\lemurlardan İsn1ail
Hal 1 ı efendi' e yanın
da iki nıenıur efendi

ı.1/ullte/1'

Ya...Jı gozlcri ile bana baku:
Jkn l .. t:ı-.ı:ı ağlamı) onun.
'ı :t~

'i/.c .wıı

erdi.ı.,imi

gördli-

gum İljİn ali-lı)l nıın.

Jkni ırn:mnun etm1.:k içın he1·
....c~ c k tl:ın:ır: ., bu) uk bir feda
kırlık ~ ' tcrcrck re mi ) erine
a<.,tJnIZ.

lla>ır
uzıılmcdim..

:ııatild..

Ben hiç
l liç bir •unp içinde

de ilim. l lem niçin nla) ı m..

Ben ~ob. fena ) aptım. "ize
kendi ha) atım hakkında o 'kadar
derin ınalt'ımat 'crıni) eccktiın.
Bil.ll~is d,ıha

i) i oldu. Bundan bü~l~ za\alh C t.~ın rL>smi
hep or,ıda kakıL1ık \ c biz sık ık
ondan h.ıh:st:dc~ ·lıiz....
ni1.u, goz hd>eklcrinc kadar
t,üldu.:
•ak.ıd:rr i :isiniz.... tiİ) erek.
bol mıma sanlc.h.

. .

. . .
Yoscl?..

-

. . . . ..
)

~t::n ).,l"l:l! J...ır.mlıkrn mı

) a-

aıı ~ın .ı\lhnhJ..ca mı~

. .

ıl

.

..

'o

o ur

.

.ı.

.

..

..

..

c[j

\~ıntm!

( . . urscn 1. ndi orı-,anıını d.ı
'
,ına \ 1.:(t:) im.
c ın ın~ -,ebet.. Bu ha\ ad:ı
u-.unııltrmu. )
gect.: 1.uıu tah
taların uzcrimk \ .mı~ımt dah.ı
unutnı t!ını.
..

.

.. ' ..

'o en
.., \le ilJ ço1.um..

mi°?
- ı:f'l .. Bir p. rç.ı..
l la\ di '-l:n rah:ıtıT'a h~ık_
Size 1. zla t• ... ıJ ıt \er ncdi~ın
dcn dofau b.ın,ı kızma\ ın.
l lcp ·ı i anlattı! wrr ı ııra daha
ne taf i ıt lıd,li) or .. unu1.. l~te
-

l \kU

t:

l

'edik .• i ik.
Ko 1 tuh ' c onra da ) atak
!arımı a ınH ll:rck kar ~ kardc:~.mık.
B ıu n unun uzı ntulu
\ orı:ttınlu unu r.ıh.lt c.lo--eklerimil.dc 1,-"lk dık. Bund.m daha .ı ~\ ne
•
• • 1
ı ccr.. ınız...

r

l:ılıadı url

curetkar bir haydut
l\\cksika
asilerinin
reısı olup
iki defa
J\n1erika sefirini dağa
kaldırn11ya
tesebbüs
eden nıeshur
. saki
. ~1akimilyen Figeras .l\1eksika askerleri tarafın
dan yakalannıış ve
kurşuna dizilnıiştir.

d11

L'<lilmiş olan

.fencı i,

Tt. \iki

mınun muddcti

-.:ına~ i J..amı

l 'l k,\nunuc' el

l 02 tarihinde hmım buldu_rıın
dan kanunu mczhuı ahUmına
tc\ fikan mukaddema i cih-..ll edil·
mi-. olıın mu.ıfn et nıh atnamefc·
rinin ı 2 k ıunuc\ el carihındcn
itibaren iptal cdilmdc ıi al.Lh.. dar:ma tcblijı; cdihni~tir.

ŞEI<EJ~

\'E Pt:'"fROL

•

inhisar idaresi ıaavedi
lirsc işleri ne
olacak?
Şeker Ye petrol inhisarlan idan.-sinin .ıgu-.ıo tan itib.rren l.tg\ c-

Ji h.:(cgi lı.lkkınd.ı, idare 1.:rk:\nı
ademi matum..ıt be\ .ın ctmcl.:tcdirkr.
i\ldı;lımız

m:ı.hım.ıta

göre,

but ~ne 5ckcr ıan
6,2 50,000 \ c petrol İ1..in 1..cz:ı.
6,2 ;o,noo lir.ı inhi .ır n. mi
bulunm.ıkt. dır.

'aYnlilmis
Ş1.. er

petrol inhi rlJrı
\ vilcsi, \ .ılnu 'id cr

'c

id.m.: inin
'c pLtrolun inhi~ır n.: mini ulı
sil t'tıncktcn ib:ın:t d ~i1c.lir.
Zurrn..ı bıl.ın.: im 'crilmd 1'.:
ol.m lllC\ J ı mu tJİ) c .ıit i lcrlc de inhı~.ır idJı 1..si me-.gul
olmal~t.ıdır.

t:h r fa ") i .ıfJnmızl.ı
inh· ır i lm.: inin mu.ımch::kri
'ardır \ \,; bu l.ıl: rih.a Jnn sd 1.:rlı.:rini İt.bre ...,Jtın alnul taJ r.
l ı h.ıkik.ı -;d. .ı..:r \ l petrol idJresi l.1~' cdir r c bu ı l rin lunı-..i
mcrl'.ikr tar.ıfmdan tuh ir l...Jih.:ni

~cg1 mallmı d~l'"lildiı.

İhsan Ziya Bey
İstanbul
nıüddei
uınunıiliği

nuıavin1e

rinden İhsan Ziya Bey
geçenlerde l 1 r1a hakinılirrine ta) in olunınuştu. Bir nıuddettcn
beri r 1c' rasteniden rahatsız

bulunan nıunıa
ileyh, yeni vazifesi
başına

Son günJerdc iyileş
nıistir.
. )'arinki cunıa
günü İz111ir yolife llrla ya gidecektit.

/İl:

sure/le lcspil eclılmi:.; Rumdi ı·ilıclinde Uımıeli

Zekeriya 11t' Ha/l<'c h i yunden
.1ya:a!/a
6/flifji.
l\.dlıtam. Jli lwy, Rami. Da11ıdpa:w. Jfa:inedar, Jyaslafanus arl.-tı.-;mdall mıırnr ile
.1dalar dairi/ olarok Anadolu
!Jl'<İP
Bm>lwıba l
kopl'lıs111ıde1L I aslıym af, Ere.n/\oy. J\o:yalcı!fı, .lfrrditıen kot/, J.ilwd<". ( akalda{jı 11e
(ruk su arkasrndan ~ll,/Jaba.
/\.ulıalm:
kcıruesl
uımmlen

fmujwa

!/<'ccrck
mıi11td1i

.tnmlu/11 feuenm.·
hal dahilimlc•J,i rmı

lwlfrr.
\'ili'ıydiıı im Jwdml11 bele· diye dahilindeki malwllffiııe
ait ımisaldwfal ııer9isi f alısi
liilmclan yuzd"' yil'mi l~

bdecliyt• llissesi it'frik edilecek.
l>decli

ue.

Juuluihı

Jıaricilldeki

malwllerdcn ise lıelcdiye Iıis
.'\,.si al1mmyara/ılır. 1\eyfiyc•I
alcikadararw Leblilj eclilmişlir.

322,580 evrak
Bir sene zarfında
·et evrak kalenıi
ne 3:2:2 ~1~0 adet evrak
gelip gitnıi. tir.
\ 1ila

~1eınurlann azlığına

'e ınaa~• larının az olnıasına rağ 11en gösterilen bu nıes·ıi savanı
t akdir t')o-örülnıüs~' 'e
alakadaranın taltifleri
•

ınukarrer

ol

bulunıuuş-.

tur.

Papa Eftim kendini unutturmtyor
}>apa Eftin1 Ef. tarafından S. ~1usolini
cenaplarına bir telgraf gönderilerek 1"'\ırk
- ita]) a nıi alnnın İ tal.. a meclisinde ta~diki
n1ünasebetile, irat c ttikleı·i nutul·tan <lolavı tcbrikfıt ediln1iştir.

Mübim bir kont erans
Bu g ı ,.,
l akıcı r eke

t

J rtt H:ı d, de ha tJ
nele \er m mucadel

Kibrit geliyor

Şubatın ilk hafta sında 3 bin sandık kib-

rit gelecektir.

satılmıyor

mda clol:ı ıın b r mu·
h:ırıirimi in me..hud<ıtına gorc.
\rap
h:ıdlerık lıa<.ılmı.;
kitapl:ıı.ı hl:mcn
hiç miı cen çıkm:ım:ıktadır. Bt n:ı muk:ıhil ~eni lf:ıbc \e L.ıra:ıtlcnn kapt·
ı\dıj!:ı

~

J

0

Eski kitaplar
J\napçılar :ıra

w

.l

~u

gidenıenıişti.

daha olduğu halde beiş arıyornm
ni çıkarn1ak üzere gel- On sekiz yaşındayıın
diler, ben ise n1lıanıe eski veni harfleri okur
lenıi iknıal etnıeden ve 'azarını; is* istivo giden1i ,,'t.~ğinıi söylc- ru n.
Küçül~ 1\1ustafa pa~a
dinı:
bunun üzerine
orta fırın: Nivazi
İhsan hcv:
Teşekkıir ederim
Ş"nıdi daire paydos
l~cfikanıı:ı 'az'ı hanı
o]nıu tur, dedi.
Ji esnasında güsteı-dik
İhsan hcvin
tahiri Jeri h~izakat \'C ihti.,
veçhi le hen ınua vin nuundan dolayı
.. Saınbeyin 111akan11nı sor- ~un hastanesi open 1.öınalda orasını
na. l ru ve kadın hastalık
bir trann ay ahırına ları nıüt ha,-.;ı ı hinha~ı Ha ıtt
e doktor
hcnzettiğin1i bir türlü
İ1inhas t İ hrahiın he ·anlı anu. oruın?
krc cılcncn teşekkür
l . . atih sof ular nıa. so- edcrin1.
fular cad . l. 10:! de
San1sunda
nuızika
Ha ., n Yusuf
nuıalliıni Ahı11et İzzet
~

İslanhul sclıruum di lwdıı

Tarihi lll!;:ri olan 12 k!\nunue\ d 1:129 dan ıtihtuln onbc~ c
ne ıniıddctk mc' l~ii tathil c Yal.

) l

. .

Bir vergim elesi

Kanununun hük- Belediye ereler·
mü kalmadıgı {deki müsakkafateblie edildi ıttan hisse alacak?

J928

matHd ..

:\J

i

=

guruhncktcdir.

MitR talebe

birliğinde

i\1illi l'ürk

~ralebe

birliği gön?erdiği bir

teskere iJc ıdare he., eti yazifesinin şu surt.:t)e taksin1 ve tevzi cdildioini
bildirn1el,tedir.
ô
l~eis Ferruh (hul,ul,)
~nci rei~ I" annıran( orınan), dahili i~ler nıü
dürü Fazıl (edebiyat)
harici iskr nıü<lürü
llalit (hul,uk), ınuhasip Şchap (tic~ ret),
veznedar Sakir (ınü -

hendis), se,ahat

işleri

ıuüdürü ~rnıct (güzel san'atlar),spor j~le
ri ınüdiirü .Arif sezai
(tıp) beyler.

( ~tahadi ;, inci sahifede]

•

\ -,nı

uı

ç

ıMuharrı'rı': M.TuRJiAN

aeın odası
Uzun

Be,·oğlu
•
l

doldu

\ tA.n

ct:ı::.

. . ..-..__

5

KARANLIKLA
_

erlitz
istik:lill ra<ldesi i\-o .3.16

ıc;ıNOE

BOGAZ BOGAZA

<.!kseriyetie iri yapılı olan
S!kleti altında eziliyordu

a~ p@!4ça.landı

Çelik

Her lisan için hususi ve
uınuıni dersler

ınakatlar

frı:xınların

ıJs

kırılan

Fakat

--.'/4ı den ı ı Kanunusani t!J2S e kadar atideki
·- 22 Ba Yraktann avlu va lerinde piştoYlular da
lisanlar için yeni kurslar Yardır;
(Phoebe) de hasarata uğradı!
\'ar. Anbersizdügün oladını attıgı sırada içerJ'l"ırk<;e. Fransızca., iııg·ilizc<\
(Plıoebc) d,. t.'11 2-1 dal- " ını.d
riden l)iı· şahsın çı~tı ınaz, ıneseli bu içtidctlc (:\!0rıh Lar) 1 kıırıarırap 11lnı.
llem de Alın." l•a!a"\ ••. :ın hı •n ·
ı-\lnıaııca. İtal\ranca.
ğı 'e "lustaf~ . a !<en- nıa 'da düşünülı11en1iş
n.,'11 ü.ibİnde; on11nn t .. ~,1i \ c •ıı.uthış
'l\•eri"ılh• ıltıl"'-'İ nwı·eam·nıllı·.
ini taıııtn1an1ak için olacak ki n1isafirler
:ltcsl alıtnı.b. (Phochj!) bu c nada hii·
yüzünü ;,;aklanuya ça- içinde tek bir hoc" ır.==~~;;;;=:;~;=:;~~.:~~~~"9!"!"~! \ık ha.:ar ;..ı J~.amı.. 'l.t a ı·a~rrc'l
l'acm:ım.: -ı acleıa İt' ınıtc z ..t~ .
yok .• Te ı ıüftü, ne !.a- !!Opera inemasıll: \'!~ıa.r
J;ştığı gôrüldu. l~a y Ilcr ı.i g_ iniıı "u,-aııh.r \C rnu
rctteh:ıtı çok ~ı.vanı t.ı\di bı surette
raktar hu tahaffuzun 1 dı, ne de bir iınan1 ve \ !il
Bu sin
b ekct cım şlcrdi . ı·:;J en ;,lrıiz
f.• rkınd"l olmadı. Dal- 1 ya ınüezin konağa ça- 1
l'lUhripleri her zaman bmlc tik<c {
•
cesaretler
~c"stcrrı::-cklc m c:huu.turıoı1
ğırılnıan1 s. Deı .e ki
ın
ğ ıniığını n1ubafaza (, J tahtclbah • lorin
l'hLC<lc <le
derek İçeri girdi. ~luh-· sila a ait i~lerd onm~r. e ıller;
bulunan ) •lalı ıniircu.hatı da ık.,ci
,...
" li l •r .\HOR,.
İ
zn1ir
sürat
postası
hır defa muhıiptc yeni hcyecnnLır
ların
reyi
nıühin1sen
c
oc-;
il
\Rl.\IOR
i(A
teriz adaın, arkasın
geçirdiler.
Arnolu: r rke>tr'' urafınc!ıil
(iZ!lliR) vapuru 4 kılnunsani Cum
dan bir l:.\hza ona ba- n1iyor. -İn anların ·12 de C.ılata rıbumından hareketi'
.Tahtelbahir muhripleri ne yaptılar?
lJı•ertıir
/::!0/0111>[
Cuııuac;i
ıo Ja ızmire gidecek
şikt ıı ınc;zara kadar
ktı Ye sokağa sa\'u~tu.
oteki muhıipler \\'hirhvi~d, llirg>,
Ça.rkof~ki
ve pazar ı.1 de izmirden lı:ıreketle'
Tirident,
.\ Jansfi•lll, \'ek><, l\ lorıis.
Bu, iki aat eye}, dü- her adıınına ınüdaha
!'<IJI..; tesi ~c~ecektir. VapunLı mil·
:\loorson ve ,\1clpomenc ınuhriplcri
'f mevcuttur
kemmel bi~ 0rkesıra ve cazbant
Var)elede
leyi ihtiyar edinen hokanında ktilak tecessüZelırüj limanının 'şimalinde. sahil ci·
•
Parisli komik
.
varında karakol ı npmışlru-. F.kat zikre
caların
bu
büyük
topsü yaptığını gördügüj NIBOR ''raıın<laıı n~~ı 11---A-nt-a-lya-p-os-ta_s_ı__,. şayan ve mühim hiç b!i hatfüeyc
ça-ğırılnıa
nüz saraçtı, \'e işittiği lann11ya
maruz (,almamış!Jrılır.
··· ''lllllliilll' ıu:•ıuı.ııı ıw.rn ıırmuı. ıuırnıııll' ıwııı~ııııunıınınııillii' '
(Çanakkale) vapuru q kı\nun sanı
'f ahtclbahir muhriı:ıki kumandanı
ınası her halde sayanı
i tanb" da sır:. ın '" .ıınnıış olan
1 Pazar IO da (.ılata nhıımın<lıın
nuıha \'creyi Tersenkli
• •
kalyon kilpt1ıı1 ( 'oIHus ,=;,:;g nuına.ralı
- harekc:le
İzmir, külUk. llodr• m _
dikkat bir han1levi
oğluna iblağ etn1ek. ' . İstanbul
ıahıellıahir rnuhrihindc bulunuyordu .
llados, 1-ethi\c. l"'nikc, ı\ntalıa' ya
Bu gemi, kanat.la hatınlacak cıbn uç
cürctti.
Siltıhın
duadan
ten döniivordu.
Gölgelerinde
giderek •c dorıuşte ınczkr\ı· iskele·
.
c·,ki
krl'Va7.ı re dumaıı bulütları dahi·
lerle Jıirlikıc [ \nc'•fli. K ılamnki,
istiğnasını
gösteren
J(onağın büyük odası
linc
ı':irmcdcn
evcl,dalga kıı·nna t\ı)~ru
filimi bL,ük ç.ı ır.,;ıı \ ' ·. \
\ 1"rm:ırıs, '-akız. Çanakkale. (;e
bu
han1le,
l'ersenldi
kıla\
Uk!•1k
ederken
bü~ük bir mcha·
iT.\ Y \'O. C:) t,rafınJı.. ıcm, !
ı.· cılu J 'a ıı~ı··ı,J.rak ·r
lebalep dolu, ~ızun n1arcı ~ostcr'llişıi. •\ rnı zamanda C - J
'~ şc,..rinıizin SLf'.i tabaka ı:.un ıeci
katlar ekscrivetle ırı oğlundan doğuyordu. ı ~ .re mnnını tasrir etmektedir. ~a~ ;.ttıı
\nbnr kum
taktc'hahir'nln mu·-ettcbauııı tnp\;ımak
1000
- 1: \TCt \"C tuhaf bıı f'Sı;T(:'r
(JÜ(J .,
<;:ıkıl
O,
ele
geçirdiği
ildiiçin demiı• )Olu kiıprü.iiine dogrıJ
yapılı olan i~sanların
!il .ııı'''· . 11,ill! ı:: ,,,.mmunılll',~Dllli·m:ıııtı~l!ın,ıı : ıunı, lliı;. ..
ihaJc,i • fı, 1 929 Pazar
seyreden ,·apura cL' J,ıla\lJZI 1k etmiş
darı ancak kendi azsıkleti altında sanki
tir. Fc\ kaldde ıelılikeı. olan bu saha
1f
Yı
Y.karcl~ y:ılrız ıki blem nıalzeda
dola~ıı·kcn tıılıın lıü;-uk l>ır ıar·
111l! nıuı ai\.:ısa\ ı konulmuştur. \\.·r
·'
ezilivor, inliyor. En n1İne, kendi cüretine, ·_ ,K,
dımına m~zhar dmL•: cünkü ıalnız
ınek l"~evt.: lerin o giln
le\azım
ve kendi silahına n1e<lbaş köşede Terscnkli
bır tek i:'ilhct 3Jmıştır.
müduı f tine gc.:lmelcı i.
(
yun
oldui'rundan
hocaoğlu İsınail ağa bir
404 numara talisiz !
j
(Ja!at.ı kopcü başıııda merkez
ı·uzha~ı ~. lloben:>on ~ ur l. . um:ında
a: postuna bağdaş lara yüz verınezdi ha- 1 A/hamra Sinema;ının I dcentesı. Beyogıu 2:Hl:?
ettiği 4~-1' num"ralı tahtelbahir muh·
'adrt h:ıııı altında daireı
kurup oturuyor. Üs- -vatta mu ·affakivetin İıın bütün bu l-afoı ir;e edeee~i hı filim ı ınalıs~acia
ribiııe tali o kadar var "lmadı. Duman
şube ,;ıcentesi. istanperdesini t!l'Çtiktcn sonra ağır surl'.ttc
tünde kapıcı baştların « kale kile >> ile değil 1cidden : ir haril-:ı<'· (, dıp ır< rünuz
hl'! 2 740
ha;ara uğradı. SU\ an si ile iki n;ker
!abis l~eJdiği kol- zeminü zaınanın haz- ~ n ıurıırııunmıını ıınııWit:J!ıırmrrJnı ·· ": :~ :.ı ı: •11111,,
ıruıkıul d~tlilcr. lıir asker yaralandı
Cc-ninin
ikindsi vlizboşi i. U. Rulıir.
n1edece~i
seri
ve
cessur
r\\ iL /1Df·: ,\il ~L\F.\
<:alalada - lı.arakiı~ dti>uz bir {Ürl{ var. 13eson
42-l
ün
hareket cdcmivccck bir
r urun iuisalinolc Uin
ve biraderleri vapurları
linde gÇız~ bir hançe- atılganlıklarla ten1in
hale geldiğini gorerck teı·ki sefine
edileceğini bittecrübe
~mıini \erdi. Bütün miirPtt.-baı filika·
Muntazam Ayvalık postası
ı:in ka.bzası görünüyor.
lara bindikten rnnra µ;eroin ıun,.ıurdu
bilen İsn1ail ağa, halAyanlığına
rağn1en
Hüyük Pllıisı• fahl'ilrnsıııı
ve alc,·lcr içınde kalan .~liııeden 'ar·
rıldı. Bunlar 128 nmnarılı ıalıtl'ibalıir
kın
itikadına
rüsvet
ziyarı•l
ediniz.
En
:-;ik
h®üz sakal hırakma
'
vapuru
muhribi ıaıafıudan denizden alındı.
n:uş.
ski serhatliler olarak camiye gider,
l lcr Pcı-şı·ınbc .,.ünü istanhul·
110 numara da talisiz
1
dan
hareketle
<;dibolu ,
gibi bıyığını ken1ali fakat hocalara on1uz
E:rkek
Q 1
Yüzbaşı .. Yung .• un kumanda et·
c; ~akkalc Ye l\orfez ] İ'kclc· tiği 1 IO nunıa-alı ıahıclhahı• muhribi
Muşambaları
O :-ı ..ı..
itina ile - büyütn1üş, çevirirdi. ~lamafi o
lcr, ,c u~ ı . :ı•· (.\)Yalık a azilıcı
de avnı talisizliğc ııgradı. .\ lüıcaddit
'
a n· ta.iklc i>tarbula nnlc
l·'rke
nıidelerine
zün1renin
sert çehresine yakış
10.!.ı,r
"1lıctlcr alarak ağır şureııe yaı·alandı.
h'eceKtır
Paltoları
_\Lıhnlli murJcnat: Ycınis 'l'o\'I'
pek
dü:;kün
oldukları
Bunun
d:ı
uYarisi \ c .:-eyir zahici
tırnuş. Ağanın husuÇocuk
>ade !•irade lerıne muracaaı .
maktul;
lıir zahit ile iki nc'cr mccrJh
,,,, l ll
siyeti gözlerinde ve nı da göz önünde tuta-ı Müşambaları
nldular. iki ne~ ~ üı.lıa.şı Bı)\\'t:n terki
rak
ınuayyen
günlerde
~eline emrini vcı'tii, <luşman tarafından
it it it
ensesinde
ıne:;;hut; ..
e..;ır cdihncınck için sur.. t;:ı gemiyi
kendilerine birer keBartLn postası
gözler,
hilekarlıkla
Hanım efendiler
tı.:rk c·th.:rcli: uznklrıştıl:ır \ c 308 nu
mik
atardı.
Bu
gün
de
•nara
tarafın<--· tahlis edild er
cür'etin elele oynaştığı
IOtf eq okuyunuz:
\npuru
])unınn neşrine memur ki.içtik gc·
Her reıikte en münteiki kara ve iri nokta. itiyadını bozmaıniş, ~u
rıilcr, harek1ta işt.rok eden butün
~ Kanun sani cumartesi
hap
muşambalarınız
cemivete
bir
hoca
ça,;cmilcr
.,ıbi
fc\kah\de bir suretle
~nsesinde ise coşkun bir
gunu a:- am1 ~irkLl!İ ı1ht1mıntLm
gelmiştir. fiatları katç·ılı~cılar.
bı ekclic fae:tli. Zonguldak, ll;,nın,
ğtrn1an11ştı.
sıhhatin kızıJ katmeriyen rekabet kabul
urc ·i tahtc1ha.lrr muhriplerin'rı ye
hııruc1 'i le , «ede ] isktıckrine
Ağızları
kehrübalı,
duman ğcnıilcr nin faaliı·eıloıi hakkında
leri sırıtıvor.
Belli
etmez,
,,; dt cc tir
:1cridc biraz d3h ın3hımat \·crl'ccğım.
muhtelif
yerleri
ya
11er
renkte
.•
c
lıı
•
)
'
r
iradan
ı·:r.·ın
t.nu
ıhtım
h.:ı.n
~
rvmar.:ı
ki ag~·a, zeki, cessur ve
Simdi
a_;;ıl ~:ınal tıkam..;..,a nıt..:nıLr :iç
'
'
'~ ınır1caaı. Telefon i·t::ıhıl'..!(ı~-1
rt.uşambalar
" )- ~1ı:ırcn
Kru\•ıo.un ) :)ldıklar•m hıkaye ede·
tendürüsttür. Bariz bir günıüş,ya nıercan kak< -· liı
ı
IArıdae
). im.
nahvet, bu n1addi \'e ınalı uzun yasen1in çuPardesüler
">- ı • aren ..1 :-iııe, tt ·atro
Uç Rruvazör ölüme doğru giderken
' hı d<ı len
-ı'-------'
manevi evsafa ağır buklar, yakıldıktan,
Bu uı,. ~c:ıi ··ıı-ı.:t:ts.,, inuc. t, ıphi
H t \il bl. I· 1.11> \
-)~ l~iradaP
bir renk, tahakkün1le hazn1i taam için iri ve
rı..:nı.!..
ıuma\IŞ \C lŞg":ll muharL'h~~ı
Mantolar
fi.
ıtibarc
]Ju ak~;ıııı 'cnı prog~•ıın
1
\3pm ua m... t!'"ıır '"\'in<licth ...,.. ile diıter
karışık bir tehekkün1 kulpsuz fincanlara mevingiliı hıç:mindc
ma ... Jaıdan
.
YOLCU
bemilerin Jcrlemesi için yol kesınis·
.
.
.
zu sade kahveler içil1 irıJ:
çeşnısı verıyor.
ıe-di. }ı.;::r ıc..... o
kru\·a..· rlcrin her
Pardesülar . '-± ıtibarc.,
nıiıını·~ ... ili J \~ \'\'\EL
lıırtndc
kı...m:ınll:ı
'e
ınaııe\TC he~ et·
dikten sonra İsn1ail
\ \'J1t~.ı ınükcın1111·l 'arvı•tc
~lisafirlerin her biri
le ·i nıis1i te,,, it etlilmi ti \ .. s.cf -ınc
...
...
aga agır ağır söze·
~
ı l~
tı·nı~ ilı rı 1n.ı g... :
ayrı bir kıyafette! Yer.afi mıkur ın;rettcl at ta ı·e 'lmi~ti.
\ j!;mct.:
lıı:ıılı·lı.:ı~ı
\lillt·f
Iİ) a'rıısıında
Bu • ureılc kumanda mevki ve oıos
başladı:
li şa yaktan cepken,
tana
5Hll l. !' k,ıı, •..!i Jr ııı ı prr,
ını. ·1 lnrı , k ~ c~cr~c c trk pc
)
bulJa
~1ahadi var
n1evsin1in yazoln1asına
.ı de al.ap kuranda11 deruhte '<k·
c kı"
ragınen gocuk, kurt
ŞEHREMANETi BU AKSAM
EKSELSiOR
"opcı 1n t.lp h·ı:,ı d:ı, du, ın p,.:!Galata saraylıların taziy~tl
derisi, tilki postu,
"lılrr rıin ~ 'c bat."'r' 1ar ın
tı.: )4 • e
,-.
'-•
~r.,
t_ ...
Ll c, lc<lcni c klu\111'k 1ı EMPERMEABİ·
CC\ ıp ,err.c c amaılr h. h\orlardı.
"'"'t
.ı.
1r
..
I
n1aşlah, kebe, aha,
bu rtyı tın
LİZE PARDESÜLAR
m
R. U. R.
Top gilrültüleri nedir?
...\nı vcıl' tı C:. 'lct ve m: ct için ·ir
hepsi ı'nevcut. Bu karı
gi c !er
\
~ıpnıı
.\dnm'
r
1,:iy:ı olan, '.::
ı..iturı ın ,.ı.ı ıf er:
ını
Zira: 11 ·r ıu. lu tel:ıeddu .:ı ha\
(;ı.;;cc } ırı ına do~ru "\ -:<licti-vc,,dc
pr-rllr
şık kıyafetlerin gara- C."' in ' 'J Jnlcrc . . u,c.: :., ki · unı z;...n
ı)e hr ı \ iıı:u< ı
ıb.•u ıı:~hafa.
h z \:anı l aı;ı-ı.ı ~ ıul.c ı Lir tnp
.ıa etlen cg :""'c mu~amD •. '_rtlır
1111
1ıeşi ı?;llrı.iltiı :.ı ı
; k.. t k:-.i i;,tı
betini nıuhtelif şekil fahri r i • 'ecc.:l l'eıı-ı e" edı r,ıvbu
n ıılıaıriri:
k
,
c
""1.
r
z;:lrır.
.ıy ı
avrı ur•ıp
EKSELSİOR EMPEHMEABİLİZE
haJ'l Çapek
deki serpuşların aca- heıı, G ·.~ı ~raylı _r için bı..yuk bir
ıı<iıliı dü~ü k~11r >ıs ten hiç bır şey
Pm:dcsuı ri !;,enen ı her mcvsirrJ
nıOtcr~ıı11i:
11111111
ipliği adeta ikmal edi- rıate'"1 tcşk eJi,or Gnl.ıı.ıı <ar.v
için clıenıJır
l!nlıt Fahri
göremedik.
Gece yarısından sonra ilk J 5 dıJıka
yor.Burn1a sarıklı ka- k!~bü, kırnıetli rei-inin ,. fo::-dan Erkek ve kadınlara mahÇaylı
dans
dolayı samimi ıeesswforini ilan ederken
zarfınd:ı,
!iç gemi dlışman tara,ından
•us gayet mükemmel Vf
vuklardan keçe külaha merh 1mun ailesi crradına, hiL ılmct şık muşambalar,pardesü.\!uallim mcktepıcrı mezunları cem·
marıia ateşi alon:ı alınmış olan {)jr
i\"etindı.;n
sahadan geçtiler. üç gemi atideki
kadar çeşit çeşit baş ve mesai arkada L:rına ıaıiyetlerini
ler, paltolar, kostümler
l\:lnunusaninin onuncu perşcnbc günü
ni7.am üıere ilerliyorlardı. En başta
arzcder
ünyanfrnnse?.de tertip edilen Çaylı
lıklar, sert çehreleri
ve sairenin müntehap
firkateyn kaptanı kaymakam ( Rlaph
dansa lıılumum :lza aileleriyle bil'liktc
Galatasara, klülıu bu matemini
çeşitleri
mevcuttur.
Tel.
Sneyd
) ın kumandasındaki (Thetis) ,
davetlidirler. Azanın davetivclcrini al·
gö~elendiriyor. Bu a - izhar için bir •)' mücl<letle btitün spor
mak üzere cemiyete teşrifleri rica
arkasından yüıba~ı ( Stuart Banlıam·
Beyoğlu: 3503
cibülkıyafe zevatın iç- faalivctini t:ıtil eınıtştiJ.
olunur .
Carıer ) in ililarcsindeki ( intrepid )
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..iugıı • pııic,;..ıııa)
Hı.. bt: n in
nı rıi
ı: 'c ,,) r kuvun"'z
le .. c in i: Llrrlll ı
d~ll.ı ı, r ırlal' 1
( :cc
ı·ı'ldak
( \ nı ı
t
)
"tı .. 1dan
h: " r
f "iC~ ı r nr.
ı
ltıı c.! •!:il l k a:ı
» Urc.l · lnı
"-3
n11r:-ı1
Cc !>< Jhıt• m: 1uibı ırı ızt,r "' ık.ı ar·lk 1nlarl ç ırc.1ı ' ., ı ncr ı dk ~
mctınde k
uzluk c -,,eıı;c 1a, ıdı
Te)tıs) rom ol' ı len er .lula;;ıı ,-e
4..

'iınar. 11

ıı;1.. ıdaki

tc\·cccuJ-ı

dulıa

e •. J)a'ga

'ır

"a.nia~. ıa
ın

en c· n ..
da ki batarı anın toplarından bir kısmı
gem ye ha~ lı ııddetli hı ıt« 1çular .
Görünüşe naıare'1 lfadaki üç toplu
ağır batary1 !ltcş ~tm\.:di. l{ruva";c run
toplan bır tarassut \'c i,;ırct meYkü
addedilen fenere oteş açdılar_ Avnı
••manda bıraı cenubıa bulunan du·
ha da ateş altına alındı. Duba battı.

ağları parçalıynr

Thetis

Tlıkt",

'" şarkı c'oğ. u

~kınu,ına

.Kan met

kapıldı

ığ m:_....,iJ:'ın·n listlı:-ıc <lL~tii
caın

ye_ ll:ı

ıkı

şamandıranın

~c' ı· tciği

geı;ti \'c ~ğı

için

1

ama ...
şiudeı
\'c

c
çelik

l\ru\ ı7.ör

cıı ~im:ıldeki

:ı.rasınoar

p:ııçalayarak

~ur'atle

stirlı!

leyip
ı; ıı. rdG. Bu conada kanalın ag,.mda kı
nlıııırıar ~ ırürdü, fak.ıı çelik nj<;lar
U!ıkurJara ciylc bir s:ııılı~ ~aıılm:~tJ ki
m::ıkint:lcr durJ.u.

Almanlar

işin farKına vardılar

\µ;lebi ılııimal, işte bu sıralardadır
ki düşD'an vapuğımı7. hareketin asıl
nıanJ'lnı ,.c lıaKikl hedefini anlamağa
haşlamıştı.

IJalge imana yaptığımız hücum,
\Olu küprüs~nün berhava edil·
mesi, liman dahilinde patlayan torpiller; suni duınan buluılaı1 ruyeı şe·
raiıinin
ani dcg-işınesi, her traftan
birden 1*idilctı korkunç gürültüler, hep,
düşmanı hüvük bir şaşkınlığa uğrat
mıştı. l)üşman
cndi~c ve heyecan
içinde asıl maksadımızın ne olduğunu
kendi kendine soruyordu; -'luahharcn
oğrendiğimızc gore Almanlar bir ihraç
hareketi yapmaklığımızo hükmetmişler.
l lücum teşebbüsü, muıaarriz wafın
elinde bulundukça mudalıinin bütün
\11. aitini azami surette faydalı bir şe
şckil<lu kullanması imkan haricindedir.
1!er ne olursa olsun, \lr'lanlar bizim
hakiki hedefimizi çok geç anlayabildiler ve bu )"Ü7.den elkıindcki \'a aiti
müdafaaya M7.U ettikleri kadar şiddet
'e tc>irle ku llanomadılar.
demır

Thetis karaya oturuyor!
· ·iPJdi (This) dalga kıranda ki batarya ile, kanal civarındaki sahil bntaryann n şıddecli ateşleri alnndu bulunıynrrlu. 113' !i.ittimkki 1.5 lik toplar
<a~il bataı·ya<ına cc,·ap Yermekte idL
Gemi kanala 2;"0 nıctrc mcmec:sfcye
,·aklaşınca ··arin.sl dihı lıul<lu ve komlara ı; ımülrııcg-c haşladı.
Bu vazirctte kanalın mcıhaline
kadar ,-asıl olması ihtimali kalmamış
gibinli. 1 hcnis. bir çok 'sabeıler
almı; 'c muıeaddit )'•mginlar çıkmıştı.
1)iışm:ının ·ıtesi geminin usti.ine
• mc•kuz ermiş olup ark> · ıdaki iki
kı u\-

-',r lıı ıni~lıc

l'dtJ

ugr:ıını~lar<lır

bir

ArtıK

\a.lıl

chcnımiyetziı h:ısa

işaret:

Kanala doğru
ilerleyiniz !

1

i

sarıldı

tellPc geminin P.t:r' r.esine
yürümesini imk8rnız hale getfrdi

bu kemilerin hedefe

Thetiz,

ol 11ala11na ı-ırdımdan baıka bir
şc' }• 1mazdı. bunun üzerine

tir
{ nLıra:
Kanala ı.lü:tru ıicrlcf"i~ z r
,,aretıni kc :: Bu esnada s:ut ya·
n:'ldı.

) sonra ( •l'hı ,eniı)
l irbırın·, JlC'"l sıra. tT1 c_ İn ' ının·
dan .,cç_· c , ve ır:m ve diğı isnretlcr
sa~
de k11
l nı.: .... ni g(,.. .. r ~
rıhtı nlar "1 tn \' iint t...\jn P<lcbiJL!..;.1 cr.

l-.\'\ da ( i

reoıd

hu i~ g mınin

r

L

hu sc~nra

•"-ım. Şı 11di ('l'lıcuş, ın

y1pttkla·

·'U)c~c <leuın

}t rtk.ıtını

cdiycru'.11.
(\'a ıu< 1 l v.;r)

1

llcr ~ c-in a~maoı ic\zım

,;den <mat, drktk, s:ı t(am
ve sll\ en olan saatidir. ;-, ;.:
1

v~;

Acenta ve dipozitcri:
lscanbul Büyük Çar~ıda
BOCOS ,\RAP'i.\~

I

~
ı
0

1..

L

di

l r,

l

d .

M n "
. 11.n .ı
\ cltiill ır

bir
bir n 10 .ır

.ıJıı '
tnl.ldan pc';imizl:
.1<lanı takıldı. Elindl.! beş on

iki

bir
tane kıbrit kutusu vardı, bizimle
ber.ıbı.:r ) uru' or:
- Yu:1. p.ır.ı) .1.. Yu.l paraya!
Diye wyleni} ordu.
Sath..ının hali t.ı, ru insana
rıkk.ıt veriyordu. Üç dört kutu
alm.1) ı zihnimden g<.:çiriyordum.
Fakat mes'clc bu havada ilikli
p.ıltoımm onunu çot:up para vermekte idi.
Y.mıınd,tki arkad.15ım birden
hirc durdu. Kibrit<,-iyi baştan
:t)ağı bir ~uzdu. BLn paylayıp
l\m .ıc.ık L .ınncttim. Müdahale
tdcccktirP. Halbuki, baktım elini
et: bine okt ı, bir lira çt:kti uzattı
il\i kutu da J..irbit aldı. Ad~
m~y usanc lirayı geri vermek
istedi:
EfLndiın bunu bozacak
para brndc ne gezı.:rl dedi.
Arkada 11 ım mut.ıvazıane cevap
verdi:
. Bozmı) a haı.:Lt yok, hepsi
scmnl

Sinam.ı bina mm

önune gel-

miştik.

**

Arl~ada.,c;ım Ekmel Fcrnıh bey

vakıa edebiyat ve matbuat ale-

minde kuvve:tli bir mevki sahibi
'c oldukça zengindi. Fakat şu
sırnda bir kibritçi) c boyle hovardaca par.1 vermek hiç şüp
hesiz hayretimi mucip oldu.
Galiba oda bu ş.ışkınlığımı hissetti ki koltuklara yerleşir yerleşmez anlatmıya baslJdı:
I':ızfa

va

hritci' ..

comertliğime

hiç
şaşma. Ben bu lirayla adeta bir
borç ödedim.
- Bir borç mu?
'"
- Evet bir borı;... Bundan
n yedi on sekiz sene eveldi.
M.ıtbu.n hay.ıtın.ı ) eni girmiş,
ilk romanımı yazmı~um. Amai mini f il.ln hiç sorma. Çun u
ne rtdilmcdi. Mamaf ı btn o
z.ım.m onun bir şahl'::.er oldugun.ı k:ıildım. Annem hahamlı
da cdchiy.ıtt kendime mt lck
ittihaz etmiş olduğum için b zuşmu~tum b.1şka çJrc kalm.1-

ıbı..:.

,\

mu l

nııı... b.ı<>

'

Fr l ,1 lllL<..Ollicl
up n m.mımı

[.3üncü.5'ahifc:den n1abatJ

i

Şimdi anladın mı

o lira hangi

borcu odu)or.

Karaağaç nıüesS<..~atı
ınezbaha şef

Nakleden: Ahmet Hida)et
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1928 S(\Ut'si ortalarmdan h~ri (;ıkma"ı sabır ·ızhlda
b'•ldenil.-.n ( 'l'ÜHI\ \'H.. I ) ba..,ıhp . atıh~ja c;ılrnrılch (jın ı ol< nyucn larnıuza nı fıjdelcyeh iliriz,
Turk
. Y. •.ıı ı.t l

hın

1·tırk

daki k a r

31

tc.:Jiın.

kazandım.

nıı'Ytı.

ve uzak geçmiş amanl:mm \e bugünku hal~~ı aydınlau}or. 1lclc Turkculuk harcktinin tarih ni çok <:U'afü anlaul ,or. I.urı..ı"a
Ltım h tırı)etının
· · · doğuşunu mucmcl, fakat ozlü hiKd~e
•
'
~
ediyor.
I urkı)n cumhıl'ıyctınc dair butun malumat en me\ .. ı.k menbal:ırdan n':ı
rak Hrİ)Of. Turki}a cumhuriyen h:uicındc 1:-ulun.ın Turklcl' hakkında )aıı
lan makaldcr tam mutchassis ıııtlann kalemmden çıkmıştır.
1 urk ),Jınd:ı lanlenn yeni malumat bulac.ıkl:ırina şudhc etmi}oruı.

1

imha edilen etter

kanunevel ~)28 talkr biri mu ... \ cdddcri alıp
rih ve rnı;o numaralı
uç <lort Jllll yanı11d.ı .11.ıl,o) duk
nüshanızın birinci sat,m onra iade c:dı)orlar, b ı
hifesinde «Çok iğrenç
mı.:) anda goynumu almaktan da
ve çok f ecin serlavhah:ıli kalını\·orl.ırdı.
sı altında Mezbahada
Eserim çok guzelıniş, üslubum nefismiş, muvaffakiyetim
İınha edilen luhumun
Şa) aıu tcprikıniş, fak.tt hey' eti
çöp nıavnalarından aumumiyesi halkın seviyesinden
lınarak sucukçulara
yüksekmiş onun için tab,iudan
f üruht ve Emanetçe
bir faide mcmui değilmiş.
buna mani olacak teSon dı.:faki mürac.aanmda da
aynı CC\ ahı alınca, paketi koltudabi rin bulunup l\lezğumun altına sıkışurdım, odama
baha idaı·esine tebliğ
dönüyordum.
'
edildiği ka ydedilnıek
Artık hiç bir ümidim kalm.1mı;m. Hatta zihnimden intihar te ise de nıüessesenıizin
duşuncı.: ..i bile gLÇİ) ordu.
tarihi küşadi olan i~
Bc)Oglu c..tdde!:tindı.:n pan ~)O
tenunuz 331:1 tarihin numun bulunduğu karanlık sodenberi in1ha edilen
kağa 5apmak üzere idim. Karşi
luhun1 asitfenik dökülma tıpkı bu akşamki gibi bir
nıek suretile
telvis
kibritçi çıktı. Belki avnı adam,
bdki de başka ı... Peşimden koŞ
edildiğ·i gibi iki se mıya başl.ıdı:
nedenberi de 48 saat
- Be~ p:tr,ı,!.
nıahlulü
Ozam.mki beş paranın şln•lfi - asi df enik
ki )irmi beş kuruştan fazla d1e- derununda terkedilemmi ycti \ardı. Tabii o halimle
rek nıa vna Iara atılır
kolay kolay beş paraya kıymaz
ken ayrıca köınür tozu
dım.
dökülınek suretile de
Elinden kurtula),m diye C\ İ
istihlake gayrı salih
me gidecek yerde ba~k.ı sokağ.ı
bir hale getirilnıekte
sapum, şaşırıtnı.t 'erdim. Kabil
bulunduğu ve Emanet
değil, bıkmadı, usanmadı. Aynca
yolda rasgeldigimiz başkalann.1
nezafeti fenniye müdüda h.lıtul.m uıatıyordu.
riyetinden gelen nıüBeş .ılu d ıkika içinde « beş
7..ekkerede <le böyle bir
para! > lakırdı mı ihtimal ) uz
halin vukuuna değil
kereden f.ızLı t<.krar ctmi5ti.
.. ihayt:t bc.ş para) ı \erip bir
ihtinıaline İstinat edikutu aldım.
lerek petrol ile telvis
Fakat bu hal ban,1 dersi ibret
tavsiye ediln1ekte ye
oldu.
bu ise esasen yapılniak
Rom.ınım <: erlerim için, gazetele.re, tabilcrc mecmua müdür- ta olduğundan kefiyetin
lerine tıpkı o kibritçi gipi biko veçhile tavzihi rica
madan uc:;.ınmad, n tekrar· teh.ır
ve biJvesile teyidi hürmuracaatlarda buluna bıılun.ı
çok şu kür bugünkü me' kiinıi
nıet eylerin1 efendin1.
<..atm.ık

Avukatla müder
risler hakkın-

Dunya.;ının )akın

Türk Yılı Türk ocağı tarafından neşrediliyor.
Müteaddit makaleleri toplayıp tertibe koyan ve
bazı makaleleri yazan Akçura oğlu yusuf beydir.
H:J:J !oo.ahifC'lik hu ldt:ıhm ın tnind,~ i4 I ı·f'sim v,~
bir harita vardır. Kitaba ı ıetin hurici olaraJi. da
(la()ye lHl'ıC' ÜZt'l'İllO ha"lılllUŞ Jleisicunıhur hazretleı•inin bir ı·c' mi ile iJ<'llÇliğe hitabı ve muhtelif
rc•nldcrle hasıl mı~ bir Türld~ c cmnhuriy••ti haritası
ve 'l'ürkl<'rin ı O ve 12 inci a ırlard~ yayıldıkları
4'ahın ı flÜ°'ilPrPn ~n hwihi bir harita ihlv() olnnmuslur.

~ir

baytar
A. l\1ünür

intihaba itiraz

Karilerirnizden Han1di iınzah aldığınnz bir
n1ektupta Kireçburnu
nn1htar İntihahına itiraz cdilnıelde, eski ve
~y~ni harf!er~ biln1iyen
bır zatın ıntıhap olunn1asını garip buln1aktadır. Sıtku kizbi nıek
tup sahibine ait olan
bu nıes'eleyc, biz sadece nazarı dikkati celbetmckie iktifa eyliyoruz.
Şakir

Epey müddet

ıstanbul

tıncı
fşfer

kati

il

daire inde

salsiz bir sürat, azamı itina takayyüt v
ciddiyetle rrörülür.
J
&
üessese alakadarlara en yüksek asari ürmet

gösterebilmeKte bahtiyardır.
=Yeni postane Sa~a!' Ha Pi a~ı karşısında Vlora Han ı at
t=:aeeaeaa=s==:=:::5:5:555555~a•İI

istanbul icra dairesinden 32f) - 24!) dosya
numaralı ilanı n1ucibince Kadıköyünde oturan bir zattan alacağın1 var. Aluıuaileyh
bu nıehlağı tesvi. e etnıediği cihetle icra riyasetinc hapsı n1ukan·er hulundu u dan

0

icra d:ıirc ..inden:

cebhc.ct Topcular c.ıddc ile m:ıhtut
)UZ

ar,ınhır.

otu1. bort

l\lü~tcmilau hına ztmin lcaulc dört
kattan ıb:ıret tam kağır ve uç kntt:ı
ş:üın~ mc:.,cut mcrdh;cnlcı· moz:ıık ve
ctra ı ahşnp kLip1.:~tc 'c demir p:ırm:ık
lıklıdır.

Otc.k

demır J..an:ıtlı

Be).ımde

knpudan

-:oknğınd:m
giı ılir

sofalar
çıni dı elıdir. Onlıir od.1 uç hela doı t
mu,lu_klu U)U \e ::1on katta merdi.. en
haşınd:ı c. mekanlı a; dınlıgı vnıdır.
Otelin tahtındaki dukk11n el; C\ m
birah.ıncdi . ~cminın c.haıı çini \e
cephe ı camek:'ınlı \C kcpc.nkleri a~
toıdır
\!tında bir m:ıh1.c.n \c arka
tarafınJ,, a~ma buıc \ c matbah Pir
hala \aıdır. Camck.iıılı l ufc \c a ma
kat mu tccirc :ııt td-.mıl lıin:ıd:ı cllkuik H. tcrkos mc\ cuuur ve Ali bey
mu ..tcı:ırdir. Fazla m:'ıhımat 928-8985
do \•t"ındadır. Ym:de be~ ıammilc
taliplcri11 kı;muı muhnmmınc i 24150
lir:ıd:m hi c;cı mJ~ibe.::min mıkdarinda
'uzdc ıo ni pc.tindl kı pc.) :ıkçc ini

Tenevviı, yenilik daima nranan, istenen hoşa ~den bir ~e) dir.
Bunu dii.;Linen
bir \mcrikan sinemacısı soıı zam:mlarda ortnya ga·
,
rip bir fikir atmı~nr.
- Şimdiye kadar yapılan bünin filimler hep beyaz ırka mensup
san'atk:\rlann eserleridir. Niçin yalınız zencilerden mürekkep bir temsil hcy'cci vıicudc getirilmesin..
.
Bu fikir derhnl bti} ük bit alaka uyandırmı~ tatbikata gil"işilmış ve

filim

alınmıya ba..,lanmı~tır.

Rt::ıımlcrimizdc

}eni zenci filimi için bulunan san'atkı.lrlnn, yem~~
hur sahne vazılarından ( King Vidor ) un bunlardan ikisine nasıl
oynıyacaklannı oğrctmiyc ~<ılışnğını guruyon.um.u.
Amcriknlılar bu c erin büyük rnuvaffakiyctler kazanacağını idda
etmektedirler.

•

nanır mısınız?
ny

ti o

m. i o u

ISikiıyet ediyor

Parmakları alflnda futuşmıyan

yazı makinesi yokmu_ş!

tt"lım ,c.1.ne c.tmdidir. 21-1-929 ~ant

1;:,

t;

k

d:ır

ibalci k:ıti; t;•İ \apılacabı

Bugün:
OPERADA:

İSTiBDAT

ALHAM~AD.A:
KAI IRAMAN SlPl\llİ

olan

Polis, icrayi din1emiyor

filk~ nll~c.;;ı,
~all~rr

ve sagıre Şcnfc hanım
bilvcsa} c Mithat beyiıı Hasan
T:ılısın beyden borç aldığı donyuz
!irap mukabil \Cfarnfirağ e)lediği
Galatada Kernankc~ Kara rnu.;ıafop:ışa
m:ıhallcc;inde
Topcular cadde inde
beyzade sokağında cedit 42-44 46- J 11
numaralı m:ı dukk ·n \ c otelin ) irmi
dort hisse iubanlc yedi bisSC!>inin
tckraı· otnz nlıı -.chim terııhile alu
ehimi otuz gon mtiddc.tlc icı a kılınan
muı:ı; cdcsindc ) uz lırn hcdcllc taltbi
uhrc-:indc olup ıhalcı k:ıt'ı; l <i yapıl
mak uzcre tekraı• on beş gün muddctlc müzayede~ c konulmu~cur. Iludı.ıdu •aJtda Yunanlı ih ::ı vcresclcrinc
ait muskirnt f:ıbnka .. ı ~_ıl tarafı Be;
zade ~oka~ı , :ırka ı } ani birahane i

n1an sefer yapan ve -

leri l3üyükderedir.Brendiziye gider, geliler.

g

namına

MELEKTE:
SİYAH L lCİ
AS~iDE:
· YOi CU
MAJİKTE: .

.1 .1

• . mucellıdmi alrnak ıste enler '25 kurus trclit p:ıra ı ilave edeceklerdir.
1 C\71 tncrk Z 1 1
•
•
tan bu1-•
ua ıd:ıbı !\lı caddesındc 7.aman kutuph:ıncsidir

C\ el

:ılc

B la

Şehriınizc nuıntaza
nıerakınızi nıücip

işte t

avukat ve Dnriılf unuıı miıdeı·risi Apturrahman Münip \C Cevnt beyler ııleyhinc, temyize
verdikleri bir lAyıhanın tahrir tarzı ile
biJvekile takip ettikleri bir davayı
rü)et eden diğer bit mahkeme hey'ctini tahkir ettikleri noktasınduı dava
açılmıştır •
Bu mahkeme hcy'etini tahkir davasını tetkık eden istanbul üçüncü ceza
mahkemesi, müdaffa vazif sini ifa
maksatilc mahkemeye verilen Uyıhada
haknreti tazammün eden bir maiyet
görmemiş, dava edilcnltl' .hakkında
ber:ıct knran vermiştir.
Tem} iz mahkemesi, bu karnrı bir
defa nakz.ctmiı;, mahkeme eski hükmtinti t ı it etmişti.
Bu d:ı'ta, Tcm~i.zcc ~on gunlcr<le
bir daha nakzedilmış, muhikemeye
b:ışl:ınınışur. •
Şahsi haklar nokta ınd:ın vaki son
nakı üzerine , dava edılenlc_r , bunu
de vaıit gormemi,ler, nakza İttiba
olunma:sini istemişlerdir . ~l:ıhkcmc,
bu ciheti düşiınmek uzerc muhakemeyi lıaşka gimc bıral,mışur,

beye:

Türk oc ğı ocaklıların ve bütün Türklctavvareler, (Acro eksrın kolaylıkl alip okuyabilmelerini temin
perrs) denilen italyan
için Türk Yılına, tuttuğu masrafı bile ko- '
şirketinindir. i\1erkezrum yan bir fi koymu tur: 2 lira.

•

ne na.kzedildi

muhabere
Ali

ge-

(:

1'.0IH·

H

l\H 1 1 P \Rh-;ı E

uıwr.::::::ııtıııııımmı~

derdestilc icra ya iza1111

hakhında l{adıköy

polis n1erkez men1urluğuna yazılan ve tarih ve nunıaraJarı nczdinıde nıahfuz bulunan
altı kıt'a tezkere üzerine hala ne borçlu
icraya sevkcdilnıis, ne
de para tahsil \ e .,va
borçlu haps olunan1an11ştır.

Nazan dikkati

cclbetn1enizi rica evle.
nın.
Fahrünnisa
.;

...
.Amerikalılar dünya daktilo şaınpi)anunun ( Alberr Tangor) isimli
tir adam olduğunu idda etmektedirler. Bunu ::.öyli) enlem bakılma
bu adamın makine jle ~ aıJ ) azmaktaki urati akla durğunluk verecek

kadar fazladır I l na bir '.--Ok makineler bu urate tnhammill edememekte, kızı r. k anmaktı dırlnr.
Dun~ a dak

ımpİ) ( nunu re::.imdc (:\1. G.

t) sinema fabrikası

situd) olarında }apuıtı bir cccrubc esnasında görüyorsunuz ( :ronnn
, erer) , c ( C't 1 \lak Bre•\ n) ellerındc u koğalan ) w makinesinin
parlama mı bcklcmd.tc lirk ...
(Albeı t Tanp,ora rh a~ etlere ınanmak latım gelirse parmaklannın
.ıltınd:ı mtu... mı~ :ın hiç hır m:ıl-.inc bulunm:ım:ısmdan şik.av tçidiı.

