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Telefon:

1.ı ~
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h

-

............................

\..~...-----------' •••••t•••••••••••••••t'l"rf'f~o
ı 'ushası her ./erde (:)) kuruş

uvvetleri arasında müsademeler ol
man Arapları tenkil etmektedirler

,

!ll*ııl~~~~~~~~~

Postadaki kitaplar ne oluyor?
'

1r®.Jhlkrrlk®.1t lm®'~Il®.dlrr
· apl
poli,
nH.:rkLzkri, chmmi\ etli bir mc •
'clcnın tnhkil İne
başlamı .. Jardır.
Tahkik t:dıkn
'elenin hliddı ı

nı.ıhiyctini gcı;
mcmi~

ile iktifa edeceğiz.
Hadi :sc

şudur:

llun dan iiç,
durt gun <.' d
Galatadn Aul ..,eJ
·ılın, n kitapların ....mlına-.ı için murm:a.lt edilen , c
.L:aldırımdaki ı"u- /. ıbit t\ ı nıc 'h:dcn haberdar ed .. n 1 utuphanei Alem

tiıpanei .Aalcınc ( ı 7" -18 ~ a~I· rıntla Riza hmindc bir ç ıcuJ... g;itmi~. ) anında bulunan her biri
(50-60) kuru~ kt) mctindt: olan
~muhtelif mektep

kitaplurını p;u~

'c her birini r l 5;

kurt~n

satmak istemiştir. l"it.ıpcı, pçk
bcda\ a satılan kitapların hatta
n:ışirinc

bile (15,1 hunı':'a mal
olamıyaca~ını du, un erek :;-upc•en-

f

mı" akat renk 'crmh·erck .,"un-

lan Ü)lcın!,tir:
- Bunları (l 5) 1,uru..-L alına
m m1cak (ı O) kuru:;-a alabilirim.
- Çocuk bu pazarlıba rn:ıı:ı
olmu~ 'e kitnpları, crtc ..i p;un
p:ırasmı gelip alma! u:rerc bırak
ım~ 'c bu e;;nada kitapçı) a şu
ızahnt1 "crm i~tir:
-- Benim u~tam \lehmct efendi Şehzaclcba\mda t.ıtlıcılıh , apar. kitapcılnrl:ı nıuna .. ibeti ,·:ır
dır. ize her z.ıman kitap ,..1.:tıre
bilirim.
J at ,ı) ni c; ın J, t ınc, 1.:
gicl rd, orada 'alnı;, bulunan , c
me leden habcrcl.ır ulnm an çı
ra n c;aflctİndcn l'il blif.ıde k·capla ı .ılıp ~itmi,tir.

Aradan uç ~un gcçıni,. dun
oc ı koltuj!;unda
ı 20 ) rane
kitap clutı;u lı. lclc,kit,ıpçn .ı tcl"-

- Babı <llide 'c ., ch1.ac.k başında dııkUııı bulunan ustam
.\leh met efendi~ c bu kitapları bir
po-.ta memuru ~ctiri) or.
l

"t•mı d.ı bunl.ırı

ı h: kıt ıl ırı

mcrl,czi, çocugun bu
lr:'\dc-.ini aldıktmı ~onra çocuğu
da, C\ rakıda al:\l...ıdar olmaq hacbile ı:minonu merkezine gon-

dcrmbtir.
J:midonu mcrkezı, tatlıcı .'.\lchmct efendinin hu kirnplan aldığı

po . . ta memurunun him olduğunu
tahkik ccL:d.. aynı .1.amanda
h'ızı:-.1 1 c.lcn tal.. ihau ) .tpat::ıhtır.
.\ nl ~ıldı~ıırn ~öre, bazı l..Litlipıclcre ait mcl..tcn kitnplan
.\naduhl\n "C\l..cdil;.ıck uzcrc
pu:otn}a 'erildiktcn ~oııra, orada
çalınarak t· .! cıva 'eril mi ve ·a.
'

r:

tılınl\ :ı h:ı-.l:ınnıı,..tır.

1lf. nün telklkalma göre,
bazı

ıı

. .

naaileYh ay-

mlilaua-.

ı nı zamanda
.IUı 11· Jıülui

ssıilar ylizün ...

den

a

no -

yaya
gitmek üzere )>flSU f)OJ'•
tunu yaptır
nushr.
.. r\J u nı

olduğu

nıctini ora da da tem Sefir Ratip lır.>
sil ettii)in dPn it ima~ımmf'sini tak dim etmist i.

yazıldı.

Bu

lwsusf(,(
/ıayuan bor-l
sası icla11e meclisi ve ]{asaŞirndilık 'azi)·et bundan ibarettir.
Et mr.c;'elcsi hakkında ii',ahat \'eren ka :ıplar şirketi
\
dığer taraftan tel~r:ıf idare~i nez.
reisi .ı\hıne· bey
plar
şirketi
dınde ele rnhkil,ac yaptık. i... tcrn
Jwrllşa salllll'lwn lm fiaita
reısı
Kara .1Juslqfa ::ade
telg1:ıf ,ııkctinin tcl 0traf kabul etti
gayn tabii bir sebep aJ'an - 1
.lfeluııel bey. bi:e şu i::alıafl
2- nci sahifemizde:
l!,1111 ö,ı,ı en dik.
ımyacağım, bu hesabm gös Pl'f'di:
Telgraf haberleri, Polb haber1
ferecelf i famaatu.uleyim.
leri, Se) it \ 1i rei ...
- « Royun son ay ::ar llalb11ki, bir Jıay1Jan, ona
fziıda ,,ok a: geldi. Gtirıde
3- ncü sahilemizde:
llll'l'lmt bir el borsası, bir
~>,IJOO lwyım gelirken son ::aşehremaneti ve ona merbut
CLinun tarihi, Kari siıtunu, Serseri
Henuz. netice
manlarda şe/ıre gelen koyurı
hayat, ... aat ( 13) ü çalar mı?.
2 milyon varidata ya/dm tivermedi ...
adedi 300-500 arasmdaclll'.
cari malıiyetie bir Me;baha
4.. ncü sahifemizde:
idare meclisi var. JMlrin />1111Bunun selıebi meusimdir. Şi
Haklarınd:ı tahkikatta bulunulan
Bir
avuç kul, Karanlıklar içinde.
/arm el üzerind<· ufak bir
kimseler diın de istic\ ap 'c mü' amdiye kadar gelen mallar.
cchı: edilmişlerdir. 1csclc. tıımık edı
soll baltw ve çayır mail idi. muamele göriincc /ıarekele
5 - nci sahifemizde:
lecektiı.
geç
melcl'i
lcizım
ilcerı
haM
o
Şimdi /ıer kes, malmı arpa
Sinema sutunu, ı. . ari :-;umnu
fo, kuflar müddeiumumiliğe ımir:ı
mıitavassd/arm micmlmıa terıe kuru otla be,•iiye koymuş
mabadi, inema hııbcrlcri.
c:ıat ederek kefalet ile tahliye edilvckküf edilmesi garip değil
tur.
Şuba/111
13
ine
doğru
im
melerini istemişlerse de cüriımleri ağır
midir? Me::.balıa idal'l' meclisi
6 - nci sahifemizde:
bcsideld malları şehrimize
ı.:c7.aya temas ettiğinden tnlcplcri i ...ar.
madem
Jd
böyledir,
neye
ha11 :\faccra arayan kadın
edilememiştir .
!Jl'Iİrmlye /Jaşlıyacaklarda·.
yvan kestirip piyasaya el
Bu yıizden lıer sene im . çılwnmyor'I>)
Ecnebilerin ikamet vesikaları
mevsimde. piyasada l'l fiyatDiğer al<ilwdar bir :al fa
. Son ..Saat
larmda f ercffü olur.
demiştir kir
Ec11ebilere verilegel- « Mc:lm/ıa resmi, /ıay
SiNEMA MUSABAKASI
Bt,sidcld mallar ve o ::a ınekte
olan ikaınet
vcm, et borsa/an resmi ve
mana kadar !JclİŞl'cek koyunsaire olarak elin oklwsmdarı vesikaları, yeni harf...
(!]@]~[fili!][!]
lar gclmiyc başlaymca el
20-.10 kuruş almıyor. Sonra
mcb;;ullc.Jİr ve fiallar da dıişr.r,
lerle yazılınak ıcap
da « et palıalı, mr1lavass1l Isın, ve odrcs:
Bence t'lin pahalllaşmasm
/arda kalw/ırrl» eliyorlar. llaeylediğinden
tebdil
tla [/ayn tabii bir sebep yokn=------kilwl mcyclwıdadll'.>l
olunacaktır. Bunların
iup.
11fcitemmlm tahkikalmuuı
1fail tabiide me;;balıada
nuktarı (70-SO) bin kagöre yolda 1fi uıine kaclar
günde 4,UOO koyun kesilirken
şebrlmf=e yelmek ıi::ere bir
dardır.
son gıil'lcnlc :rplıi',yat yekıi1111
lıayll koyun lmlunmaklaclır.
1,lJfJU-/.)OU aras111dadtr. <;e çcn hajfo bir glin ancak SOO
. •·•:.
koyun krsildi. SOU koyun.
asafjı yııkarı J.>.oou okka t'l
tlcnu·ktir. 7.iO,OtJO 1111fw;/wı
1 lıer birine 2-:J dirlıcm l'l drizla
' tk~ır ©\ll"n
~-"""
şıiyor. J:'I, hu rıün loptan 8.>,
ıwrt1ke11dc !J0-100 k11rwja :-abeğ~ıııiy lf
.\ı·naYul 1111\ta :-1ou idarp il ttlı!/Or.
Jslaulm/da 800 /,oyun ke 1 h.•l)('dtli'ılü iİZPl'İIH' ),azı
clc\vlN lt•ı· hk kralltk ~«'ki
.. i silcli!/i !Jlİll 7,000 koyun v<lr<lı . •\.... koyım :.cphinc sl'l>cp
olan yeni \ ı·n:lYlll tlf'\ 1('talebin a;lı!/l, bir /\tsım lıal tinin yPni sf'ldini ta~lili
fan l'ii palıalı olduğu için
f'lmi~, lmzıları is<• la~lik
alnwmasıdır. Basit bir Jıesap:
m1rnm(lole-Siini talik <'t mislfr:urmmla 20 okka gden
lerdi. nu nrnda hükimı~
bir lwyumm fialt 10 liradır.
lirniz d<:· \rmn ut hiiku 1i'(1/J;o11a kadar bir koyun
metinin lastildni lf'hfr
f•yl,\m l~t İl'.
G••t·<•ıı lt•rc1'•
için ruban, nf parası yarım

1 1
\C

et

p 0 1.

tc 'i )l ll UJl H ıde-.i , IH1ır
kcn, \ uk ritlc 'le lı İtıı/ mc de
me) dana çıkını nr
Çocuk, :l<ll> t1.:dc u H.1de} ı

ı

L:~~~~

w·ı~n·

YENİ MÜSABAKAMIZ
nç.•..

itaıva

liradır.

lıariciy'\ nıiisl<•f"arı müs;•ü
Grandinin
S<''~ahati
de '
•
.r

TiirJ\ .. l talyan dostlu{jnnun bir eseri ceınilekfü·isi
olduğu kadar bu nıes'cle

(15} bin lira

ne oldu?

ile
alfllmsı bulmulu(jmıu
..

l· rnnsız

matbuatı

lmYdevl<'mişti. Alman son 1ı:1heİ·lcre 'e ~clwimiz \rnanıt

poı..,lanr i

tarn. fından l\m·at1Pni1: hatlına
~.vkedilt?n po.;,la ıml\Nlt•ri

malıaf'ilinin malllmatlaı·ı

lçınden 1ii,000 lirahk bir

na

nöı·c

nwzktir hiikftmf'lası iki
az zamanda bir <'IHJ'İ \'Hl\i

r•tlilnıistir

Zahilt• hu hususla lal;lii ~
~~ala. h.•:;.1.um~ Y<• .., üphe
UZ('l'JIW bir 1\io.;i 1•• 1ıt 1 ıw
Z.'Wl'lt• almmı .... ıw.

_J

~<·hrimize

'crıni~tir:

"iirl,at

Tahkikat

rmunnı:r ©wn~@rıı:r
Arnavut uaun tarafımız dun tastiki yaklaşmış mı?!

&Illl®.Ih

t

n11,..nr.

.ı ı

Beroğlıı

1, 'ıın

tır

benim ,

taml:ı sııtm) or.

•itın

paket

Sıı uist:ınla

uüne

.
ı'\Mündercatl

klı

PaJ\c.•l

mn son 9ıin
lerde yüksel dlği ve bumm
emanet iktisat

ihtilal çık

ri İbrahim
Uatip hey
hh· ild
Jrndar

Et .fiallan -

başlanuşur.

gelmezse ekspres gidecek f akal tiren yelmiyecektir.)>

.

l ,, \ılım. dcını
1it p._.ı bi

uğradığını,

inkıt:ıa

koyun SürÜSÜ 70neliyor

ylı

lıaber

sadece bu hadisenin na ıl orta·
) a çıktığını n:ı-

ıar

ıminakalaun

SEFiRi

~~Il~IT' ~~ cdliiW©ıfıRo'?~ yaya
hr. . b. h
gıdıyor
Ya k ınd a. şe ımıze ır a- nı.~11· sf'n-

cc Hal>er doğrudur. Bir

oldugudu,Lincrcl..,

.

bazı şayıa-

~11s1R

IK\

h ıtta ekspres sefcılerinin de bu
) uzden muv:ıkkat zaman içın tatil
edildiği meı kczındc idi.
Tren eferleıin n tatilinin ne deı cı.:c dı>!,'Tll oldu unu :;;.ırk şoınen
duferlrl nczdınd~ tahkik ettik bıze
şu ce\'ap verildı

nıe

termiş

Bu sahalı şehrimizde
de\ eran etmıye
Bu ş:ı} ı:ıhır Sırbbuında
tığını ve uu yüzden
1.ır

J:ımmı•m

mı

Sırbistaİıda
·aıarı çıktı

iŞ

Be) op;lu

bir

L

Son günlerde etfiatları neden arttıı

ucuz ihtilal şayı

Tatlıcının

mı1.

e oluyor

1

tin

ı.u·.ıfnmztlnıı

olacaJ<lll'. Hunun idn dt'

1 \

z

aracla lmzı f'ildı· l«'aİisi Ya·
ıulm•ı f,ta imb.
·

lalımil

1

1

Tralı::onda

l apura

11c1·eli, tayyare imıesi

ve \'ap11rda yedek ot 1 liradu-.. İslaıılmlda 1rapurda11
ialılfyc 30, pay malıalliııde
cmanel alun llcrell 15, lıay
ıwrı borsası resmi 7, el borsasl resmi 7, mezbalıa resmi
16.>, buz/ıaııc ucrcli .50, me;:.balıada11 şehre nakliye ücreti
de 2.> kuruşillr.
Bunlarla kasap dıikkli.nla
ı·ma 2U okkalık bir koyun
.j49 kurlu5a maloluyor. Koyun
cwıh lwıJlıamlır, fdcfal tJrrir.
} /İli

ıf,/;llSI

/Wr<1kl'l1</c

mJ-]{J()

ı 8: Pül. RİH l'ER

Sinema mcnıklısı laıilcrimiz için
~
lur musabaka
:ıçtık. Otuz ),adın ye otuz erkek
mi kO) acağız.
Bunların içinde kimi beğendiğini~ bize bıldirccckJniz. En
çok bcğ nılen kadın ,·e ) a erkc"k aıti.;te rep ermiş olan ka~
rıler m
r ,ında çekilecek kura\-. mJh.:ıkip birincilığl
k
ta ,ehıimizin· bıi) uk inem l:ınnd n birinin
{o)
1boıı1.". ikircilıgı ka :ın.ıcak z:ıt:ı J) ll) lık abone,
d n onuııcu\a hadar (I)u :ı~lık abone \c11k ektir.
~un ilk sahifamızd:ı bıılaca~ınıl kuponlan birikurln
ve mii alı:ık:ının ııilııı~ ı t bulduğu gün lıir tıınr ..inın üstü
ııc ı,ııı i ıi,d 'e :ıdrc~iııi:ıi p:ı:nrnk en fa1Jcı beğendiğiniz
"'illl utk.irm ı rsıııı ile hirlıl..tc Jıjz~ ı;vııdt'r rinız
0

•

5

ACYA l TUNDEN

f:tj

Bir hırsız

ı.a.ı=:..:;..;;;;;.:;;;;....=.=-.::....;;;..:::...::iu.!LtJu

kurşun çalı,,,,

yordu.

Dört gündenberi yoktur, bulua-

Seyit Ali reis Seni aaişa ın f evkaUide izzet
ve ikramına nail olmuştu, fakat niçin?
-1 Ol-J/11/1111.,·i,·i: Apt ıtllalt Ziya
(;eç

oıılal'I ... lla<;ıl,a'! ..

l'Pll('l'ı'ı'IPriııde

-

de

<ll•nıiı· vaı·dı ...
-

l'alaııııı ho~ mına sarılmış,
<;ıa pıır ~1111111· yanakların ılau iıpi'ıyorılu. l'ala llü Si'\ in
lıl'llı•ııiıı
Plindı•n

yol,tu ...
Bula lıula lııııılaı·ı mı
buldun ıw·t.. Ha.ska
bil•
•
şey 11iir111Pdin ıııi! ..
l\l'llP lll•f,ir l.:11:dı:
- Eliııin körıı... ll«•di,
dalı.ı m• ol.ı<'al,tı hP'! .. Uıı·
d(• ralıitıll' o ııüı.l'I ı,ız
''arclı! ..
lll'll i lııı 1,a.l.11· ııı '! ..
All ılıı
uurıııedııı
mi,
A 1.ılıı'! ..
1 ı Ilı• lıü)iik lıir ">a l'f('tle
{Jl'ri !Jl'l'İ ÇPkildi:
1 Ü\ lw esta(jfurııllah ...
()ı~li, Ut' Allalıı be'! ..
Pala oıııuzlarıııı blilıfal'
ile ilkti:
Uen de seni hir dil,kalll adam za111wdı•rdiııı ..
Uedi, dcnwk sen nıahPılin
c•ıı dilılıulı• ılııran, yarıma

lıa!_;;l,a kinısl'nin

rahipten
nirıııl'dijji

ta<;ıtan

Allalıı

niirıııı•<lin,

ha'l ..
Kı•llP
elini lii'ılılhının
nrka ııulan içeriye sokuı,
tıa..;ın ı ka~ııh:

l lan, o Allah

mı

idi"! .•
f)l'ıli, anıma da hü) ül.:lü
ha ... Hen onu put zannettim bP ...
O neııt• ınıt ... Kfıfirler
ona
tnpıyorlar...
lla':ıa
sllnınıı• ha a sanki o Al lalııııış ••• Sen ,.imdi hun la1·111N; ... \llalıııı ııerl'siııe
dikl,at t•lliıı"t ..
1 l'lll' Hl'l.iı· lııı ıııiiııa selwt ·iz su ıl İIZPl'İllC t .. ı,
rnr kızılı:
- B •ııi ... imdi l.iıtii k(itıı
so. IPIUJI'... l't·Psillt' dikknl NIPrPl,ıııi,iııı lıe"! ..
--tıflzlPı' ıu• ... (~ozk•rlıw ..
(,ozlPı·iııdl' ıw 'ardı'! ..
L· ohwak'? .. Hir la lll'Sİ hiı· ıulı•ıu oı)luııu) ·iz·Ierl't! ... ene t•cdaılilt-, piı; kı·ill'

lıirliktı': hf'sliyeı·l'k

kıular ı,ıynwlli

il.i l'lmas! ..
Vay t'anına ... Jk•nwlc

~inuli

sen o

elnınslaı•ı 11fı

rul:ulııı ha'!! ..
adaııı dl'j)ilsiıı

l\1'111'
muzııııa

knl.l•alın

Nli:
-

l'lan, olur
tw l'ala'! ..
Bekir, Palanın oPlilı•

vıırarak

ili' giihlii, dcnıııı

\"nllalıi
aklına

l>ak, hu ki IJl'ldi, be ...
Ciiistt'r halrnvıın
su <•I .
nıa">l::ırı ... Df'sl'tH' l.i /Pil•
nıin

olduk {Jilli he ...
Hekir hunları söylı•ı•kl'n
hir taraftan rla
KPllı•

Ha\;>l,a'! ..

yı·r

-

11iıı

İçimh• dua ıodill'l'l'k

(;p(; ...

.

madı
Şişlide oturan lıııva gazi şirketi
\'ezneı.l.ırlarmdan
Süleyman
beyin
evladı m:ıncvisi ( 18 ) yaımda Havva
dürt günden beri gaiptir. Zabite genç
kızı aramakıadır ,

•

keıulisiııl
)tır,

zorla
lw ...

l.:urtardı:
ı.ojjuhll'a

jjıııı -dl~«' lıaylilrılı - lıı•ndl' l'lıııas l'il<iıı yok ... Sanki,
lı.ıııi, ~ol, 11111 ya ... Hir

daha h ıYll' lıir malıPth•
1".ıstlnr ,,j \il alım nozlı.• riıı 1,11,. ı ıı ı di~" siir ledinı ...
kcllP ..,oııııırlaı·aJ, l'al.ıyı
illi:
- lla~ di ~ur. daıı, koca
S('ı"' 'ili...
IJt•ıli,
ılı•ııwk
ltl'ııı

elınasl.ırı
ııörtlün,
hem de ıııjru la ıııaıl ın lıa •.•
Ejjı·r lılr daha lıcııiııı yaııııııda

uc;ıl.

uözliikll'll,
l\aysl•rili oldujJuıulan fi tim halısı•dı•rseıı nliıııallah.
I\ı•llt', sözünü hilir<'mcdl. Yalıancı lıir el omu zıına ıloJ,uııınus, tanıma dı\jı bir ses kulaj)ının tlihinde aksctnıi~t i:
- Kimsiniz'! 1'e iş görürsünüz'! 1'erı•dpn gelir>
n<'rı•yc IJİ <•rsiııiz'! ..
Kı•lle yüzünü buru!;>luraraı> nt•riyı• dündü. Çam
yarması gilıi iri bir llinlli,
ouııızlnula koca hlr nıız rak, kendfü•rinl süzüyordu.
Pala Hüseyin omuzla rını silkti:
- Uo!lrusunu islcrs<'n
bu sordıı(Jun ~ı·ylt-ri biz
dı• hilnıiyoruz, hahacığıml.

()(•di, fal,al hir taraftan
da hrrif'in maksadını an lıyahilıul'k it:iıı nCız ucu
Ilı• etrul'ıııı kolluyordu.
lliıılll de 0111111 kendi siıuku ı;eklııdijjiııl anla llll';'t ı:

-llcı~ Hadenınırılan

hu'"') a 11l'lt•cpk olan bir kafile) i bel.il yorum!
Hcıll. Pala ilı~ Kelle beril'«' dikkatli dikkatli bak1ılaı·. Hintli ilı1ve elli:
Sı·nt padi<;ıalıı şah
llasaıı ınir.1.aııııı gı•mi u ':<'lJIYllll ... lhıyduJ, ki di yarı rum hükümdarının
kaptanı Pili yolda~ilc hu
taı•aflara {Jl'lirnıl~ ... Şahı
mız

emir

buyuı·du,

hu
spyalıları hıılup huzuruna
11ütürı•cPği111, kPndilı•ri a-

ğırlıuııp nöııüll<'ri hoşnut

t•dilecek ...
(:Uabadi var)

İki cüretkar
Zabite Hasköylü isak Morduhay ve
Ester isminde bir kadını derdest
ederek adliyeye vermiştir. Bunlar
akrabalarından
bir asker firarisini
merkeze cöıiinnekte olan polis Hakkı
efendinin önüne geçerek memura tC·
Ca\ üz etmişler ve firariyi k&Çll'llllf·
tardır.

FENA

ŞAkA

Perşembe günü akşamı Sirkecide
halk kıroathanesınde l\lehmct isminde
1iri ıırkudaşı Karakaş ı_rahimle taban'"' ile şakalaşıı ]arken taba ıca kazaen
a• ş al· ak ı rıhı ,in a\ağ~ <lan ağır
surette yaral~masına sebebiyet vermiş.
ıır; mecruh derhal ha>=eye nakle •
dil ş, carih vakayi miııetkıp firar
e)!emışse de yakalanmıştır.

Sabahki

yangın

Bu s:ılıah saat altı buçukta Halıcı
oğl nda, h:umlar.ılı:ıne caad<!sirde hacı O :nan ağanın (121) numaralı kah·
vesinden yangın çıkmış, ittisal ,deKi
(117· 119) numaralı :\lihailın w:mav
<lükkAnları tamamen ve (l 15) nuına·
ralı dükkArun çatısı, (113) numaralı
Koçonun hanesinin arka taraf kapla
malan kısmen yanmışıır. l\:ıhvede' i
eşyalar (500) liraya sigortalı oldııgun·
dan tahkikata devam edilmektedir.
Yangının sebebi zuhuru henüz meÇ·
huldür.

Haşlanan
Hcyo!)luıula

(8)

çocuk
Hı•nıll'klı•

denıek

isterlerken 11va.
şau diyorlardı ve Hurrem, bu müstehzi, hu
hasut seslerden zeykJap olarak bir Q"elin
gibi -nazanü hıraman
oda içinde salınıyor,
arkadaşlarına dişleri. nin hazzını gösteriyor-

du. Mümeyyiz efendi,
aleJAcele sağ elinin iki
parmağına sıkıştırdılYı
enfiyeyı burnuna isal
d:Jrıeyi unutarak ye-

' rinden

fırlanıış,

oda

ortasında
başkatibin
bovnuna
sarılnustı :
.

.

- Yahu,
nerdesin?
gazetede
okumasak
Istanbuldan savuştu
ğuna inanacaktık. Bu
kadar da uzun bovlu
kaybolunur mu yai
Hurrem sahte bir
istiğna ile;
- Ya - dedi- gazetede
okudunuz ha.
ve sonra dayanamı
yarak ilfıve etti:
- lkn belki okuma-

İz mirde

..

aktedilen
fırka kongrası, köylüye yapılnıası h1zım gelen kredi işini halle
doğ·ru ehemnıiyetli bir
karar vermiştir. Bu
karara göre bu seneden
itibaren İzmirin kaza
ve köylerınde nlecburi
kredi
kooperatifleri
teı:;kil edilecek (300) bin
lira sermayesi olacak.:
tır. ~1üessese yüzde (9)
faiz alacaldir. ,

oturan
l\esiınin iki ya:;;ındaki o(Jhı Saıııoil dün nıanual
kı•narınıla oynark<'n içinde ka)'nar su bulunan
teıu•ı•re devrilmiş, Sanıo
lliıı

vücudu lclılikl•li su rPtle yanını'.:'lır.
Çıwuk Elliı.I hastanesine
yatırılıııı':ıt ır.

Yok yere cinayet
Kasınıııa-:ada

oturan
~lalıınııt ~ı·ıliııı, diiıı (;a.
lalaıla arkada:;ına henzPtllı}i hir ıulama ılit.k.ılle
hal,ıııı;:;, hu yüzdı•ıı lıiıvi
y«'ti ıncı:lnıl tıdanıla kavua
l'tnıi;:-lir.
.\ ı•t;hul adanı
.\lahınul ~·ı•dinıi iki yt> rlndı•n yaı·alaıııı~. kaç nıı:;tır.

Mımarlarm içtımaı
Buğün

öyleden sonra
güzel san'atlar birliii·inde nıinıari şubesi
nin senelik kongrası
aktedilecektir. 13iltıha
re de mektepten yeni
çıkan

nıinıarlar şere

fine bir çay ziyafeti
verilecektir.
diye hepinize birer gazete verecektim!
~lümeyyizden itibaren bütün efendilerin,
bu söz üzerine çehrelerinde dolaşan sessiz
kahkahayı görmiye rek tevziata girişti.
Her efendi ye ikişer gazete verdi ve iltifatta
bulundu:
- Yadigarını olsun,
saklayın. Ara sıra görünce ilk rütbe aldı
~ım günü hatırlarsı
nız.

Efendiler şu n1askar a l ık tan nıaddetcn
nıüstefit oln1n vı ihn1al

ctınczlerdi. İç.lerindcn

münteşir

"Hizmet» refikimiz bu
gün beşinci senesini idrak etmiştir. Tebrik
ve nluvaff akiyet dilerız.

Bu gfinku mfisabaka/ar kimler-

le olacak?
Şampivona maçlannın tehir edilme·
sine rağmen bu cuma spor laaliyed
yük:;ck olarak geçecektir.
Evvela Borsanın kuvvetli bir futbol
takımı otan (San'atk!rıan yurdu) bir
kaç maç yapı 1ak tizere şehrimize
gelmiştir ve bu gun ilk maçını Beşik·
tıış l inci takımıylc yapaı..aktır.
Bu, havli rmh:n maç Taksim Sıa
diynmu•dadır. Bir 'kaç haftadan beri
an. •cnınan bfil nı:tc bulunan lleşıkta·
şın, kuvvetli rakılıınin kJrşı.:nda Büyük müşkül ta düşmiyeccği tahmin
tılunAbilİr .
ikincı
mu;abaka Ka<lıköyündedir.
Fcnerlıahçe birinci ıakunile Süteyma·
mye hirinci rnlamı -:ırasında hususi
mahiyette ıapı! ·1k bu maç, iki ta·
kımın <la hıııh ıcmandır ma<: yapma.
ma>ı <lola11 ile
O:::,;kmi cellıcdiyor.
Bundan m5ıb ile, oğlunda
eskirim
mu»bakn1'ırı
ç cJiclcccktir.

HALASKAK TESADÜF
Kanser hakkuııla konfıranslar \'ermfk uıcrc ~ehkimizc gelen ı\merika·
lı <loktnr Şart \'idova <lıin tedavisin·
del' umit kt ilen kanstrli bir ihtiı·ar
mtiracı.at ttmi~. doktor bu biçare .ada~
mın tcılavi ücret ile beraber ameli·
yatını da deruhte eylemiştir, llayaonı
bu güzel tesadüfe medyun ol:m ibti,
var ahnd• •"Jetiyııt ol~c::ıkor

biri.
- Anladık beyfendi
anıa -dedi- kuru yadigardan bir şey çıkmaz,
maaşınızın arttığı gün
ziyafet vadettiniz, yapmadınız. Şimdi de işi
on paralık gazetile
savuşturmak istiyorsunuz. Yağma yok.
Biz eğlence isteriz.
Hurrem, bu serzenişe
hak verdi, mes'ut bir
gurur ile sürekli kahkahalar savurarak:
Bizinı gibiler, sözünde durur - dedi va 'diıni f aizile yerine
gctircceginı.

\'e. 'erinıan

Atina, 3 · · ingiliz Akdeniz filo·
!UIJun yalında Pireye geleceği bahriye
nezareti ve liman riyasetine bildiri]·
~tir. Filoya kalbi bir istikbal ha·
:zırlanmaktadır.

Yunanistanda kabine

hanımın

işleri

3 -

Venizelos kabinesinde
kısmen bazı
tebeddülat yapılac•ğı
hakkındaki haberler resmen tekzip
edilmektedir.

Atinada

~

Hıznıet reııkımiz

İzmirde

yunanlstanı ziya.ret
etmeğe gelecek.

Aıina,

bırakarak kaçmıştır.

numaralı cvıle

dınız

-80-

ya.kında

Dün gece saat üç buçukta meçhul
bir hırsız Ayasofya camlinin kubbesine ip atarak çıkmış, yeni yapılan
kurşunları sökmiye başlamışor.
Hırsız pek az bir zaman zamnda
( 17 ) okka kurşun sökmüş , inerken
· bekçi Hurrem tarafından görülmüştür.
Hırsız bekçinin dur emrine itaat etmemiş üç el silh aolmca kurşunlan

Köylüye kredi

ilil~

n

M. Grandiye intizar
Atına,

3 - İtalya hariciye müste·
Grandiye yapılacak istikbal
için her nezaret bir program hazırla·
maktadll' S. Grandinin Sofyaya da
gideceği tekzip cdilıiıekte<lir.
şarı S.

Yunan gazeteleri
Efgaıusıaıı hakkında

ne söleyorlar?
Atinoda çıkan (Proia) gJzetesi Ef·
g•ııistandaJd irtic1 ,.c 'ıtil:ll harak~rına
dair yazdığı bir fıkrada diyor ki :
( - ~lerkczi Amıpado. beşeri~etln
umumi seyrli lnkiıJfına "arşı alAkadar
olanlann nazarı dikkatini cellıedeceK
bir mücahede yapılmaktadır.
Mes'de Efgan huı<iındnrrıın kendi
memleketinde yap..-ak ıstedi~ ısla.Iıat
ve teceddüt nies'ck<idir. Efgan kra·
tının cesur "ıit hamle ile memleketine
ıatbık etmek istediği islahat ve tarak·
kiyaon bir çok noktai nazardan henüz
ipti<b.i bir halıle bulunan dağlı aha·
tisinin muhalefetine maruz kalması
ıabü idi
Bu, müşarünileyhin azmi cesaret
teceddudp rveranesini nakisedar et·
memcktedir.
Efgan kralliğinin bazı kuvvetli kom·
şuları bu irtica ihtilAline nawri mem·
nuniyetle bakmakta · olduğlt halde
Efgan kralının mes:ıisi beşeriyetin
teceddüt yolumiaki mücahcdesinin
şerefli ve namuıkAr bir safhasını teş·
kil etmektedir.

Araplara

karşı

Amman, (Fili•tin) 3 (AA) -

(Roy·

l l

d .··........
. ,t 7'1~ ~
nunl
ş. . . _ı
..

Ceıniyeti

beledive
bütçe encüıneni dün
toplanarak süt işi ile
meşgul olnıuştur. Bu
içtinıada en1anet makanıını şehremini muavini Şerif B. temsil
etmiş, emanetin tasavvurları ve kararları
hakkında
encümeni
tenvir evlenıistir.
.
.

m
<t

istıfa

Emanette bir
Enıanet

heyeti tefti-_
sivesinin
kıynıetli
uzu"
.
vlarından Arif B. vazifesi!'lden istifa etıniş
tir. Arif B. b~ denıa
Sena)'i ve nıaden ban-

.

kasında çalışacaktır,
Şüpheli

bir Alman
tin

nıeınnu nıı

Çatalca

ntakasında

dola~an

ik

Vilhelın

isminde bir
Alman yakalanarak
zabıtaya teslinı edil miştir. Hakkında takibat yapılmaktadır. ·
Limanımızın

faaliveti

'f

Geçen l 928 sonesi iptitfasından ni

1\1
mc

hayetine kadar (l 2) ay zarfın<fa i'tan·
bul limanına (12,550,000) tonluk va.
pur gelmi<tir .
Bu vapıırlal'dan (6,8~0.000) tonluğU
Çannkkaicden, ( 5,900,000)

z

'··
,,

ıonluğu

Karadenizden gelmiş ve limanla mu·

1•

ter) 23 toptan mürekkep olan ve
nmcle yapmıştır.
hudut ku v vetkrin e mensup bı r m Ü1• 1!!!l...,!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9
rezesi bir ingliz zalıiti ile Emır AbJul·

ıııııılalmsuıa

lahın

edilir.

bir

müm~ssılinin

komındas1

alanda bulunan kuvvetli br kol Beni

Sakir kabilesi Azasını tecziye etmek
üzere geçen cum rtcsi gıinlı Amman·
dan
efradı

emri

n::.ıf akar

c'ıniştir. Hu

kabik

•r n

zamanlarda Abdullahın
hilıtfına . . 'ec·t ara.ı.. ine akın

yapını, a·<lır.

Koicn

hcdcfıc

va ıl

olmuş ,-c p•rşemlıc günü mes'ul şey·
hm o~'unu rhinc H bir çok deveyi
de cezayi nakti olarak getırmıştir.

Irakta müsademeler
Haijdat, 3 ( .\. A. ) Vt>lıhahi kahilPlcl'inin I ı·akta ~.. cıı hududu cihı•
tindt•ıı yeni akınlıırda bulunnıaları lıir ınıktar <'il diŞ(' tı•vlit •'t ıni:;tir.
Irak orılıısıına mensup
kıtaatı
naldPdcn hususi
bir tiren K«'ı·hclıiya mü tevPccihen Haijdattan ınü
farakat etıııi:;lir. Hu kıta
at karakol \'azifl'siııi ira
etnwk ÜZl'l'I' ÇölÜll UUl'Jl

o sabah eJine

tutuştur

duğu banknotları

ce-

binden çıkardı:
- işte size on lira,
istediğiniz gibi el'rlenin!
l\lümeyyizin çehresi
vehleten sarardı, ve
müt~akiben eski kır
mızılığını aldı. Otuz
senedir şu dairede kalem oynattığı, bir çok
elenıler çektiği halde
henuz cebine bir tek
bank kainıesi girmen1işti. Şu napuhte ve
nateraşide katip, ipekten ınamul liraları nereden buluyordu? i\laaş, rütbe, banknot; ...
hunlar, bu ikbal vesi-

{JÖUdeı•ile

-

Düzcede milli mektepler
Dıizcc,3

Knıııın

( A.A) -

saniııiıı biriııci günıi

dalıilinde 69
coşkıııı

Dıizce

millet

mektebi
arasmda
Kaymakam bey

lc=alııırat

ı

açılıııı!Jlır.
iki ıııeklcple· lıaıj inkıld/ıınıı
za dair koııferaııs vermiştir.

Bulgar harbiye

J
m

nazırı

Sofra. 3 (AA.) - Gazctcr harbiye
nazın :\!. \'olkoffun istifaya karar vermiş oldu~unu pzmakıadır.Bu kararın
doğru oldutu

\'olkoffun

tdıcyyün etmiştir.

Anupa

l\.L

Payitahtlarının

birine sefir taı,n edil mc;i muhte•
mel dır

italyada kar
Roma, J [A.A)

!ki gün<lcnbcıi

mebınl

surette lcar yagmaktadil'.
Lomlıardi ·ada, Alplerde \'C Apcninlerde ~ıddctli bir fırtına hüküm surmekt<dir • 'chirlerin ve seyel!planıı seviy·
ycsi rnksclmiştir.

kalan re'yelayın görülenlerdi. Kim bilir alık
oğlanın göze görünmıyen
daha neleri
vardı? ~lünıeyyiz efendi, bu hasudane mülahaza sırasında Hurremin pırlanta kol düğ
mesini, platinden masnu zarif kordonunu,
boyun bağına merbut
incili iğneyi gördü, ve
teskini gayz için, ulu
orta küfür etmemek
için enfiye kutusunun
hemen yarısını bumuna nakletti, aynı zamanda Hurrenı ıçın
yirnıi · günden
beri
Mabadi var

ı

S

Saat

on üçü

•

ÇI

S

nıf far.hı görünmez, akşam mesai
olduğu zaman amele ile direktör

_J 52

.1/ulu:n·ı·iri:

ll

a
d ... n u ıı ba ın
mi n d Jktor
\C \1. he-

un 7. kim -c ) i
V.c :meal.. şehri
rth

m Arjan-

l

11 :ı.nlnttıca~m.

fü r ı

ı;l1ndu1:lcri j.,

hu KC'

.'.!

'\; .., ıçlcri

.ı ında

olduğu1!_dan

•r :tenha oJu~or J'aknt a1.n
t aiud n itibaren 1 a.,-

Hr.:

a

1;: labahk girtitçe mtı .arta
~'Itla

k

~onan

aT

mobiller
na ıı--liça'b~n

•

, e Jl<lrn

, ,n n

l

flucr "

cc... .\on ntil' l\.ui!.ır cğl1..nmcgi bir ıhti~ .ıç lıınıl :.--um~ r. ı
Bocoos ...l~.rc :
oc ~atmd,ı

-

• H..:' •

sın

idris

Jlulıtefi

İst.ınbul .11tınu hukuk

numanıların

ebri gez-

fırnk:ı

:da uı:.ukmc.7A\..,, m, mc ·ıi ati hıttiğl, pa)do~ duthı~ı çaldı!!;! zaman çantac:uu ko un n .ütıııa. lmı... abri1..admı
n <lirl'
oo tonu-

as
e •
e ~·demi
yor uş.

saati bittiği, paydos
bir arada. bulunur

baret ettiği mıntaka
iara ,..idcrh.:r. A~ nca butun hatlard. n hcçcn, bizim :;-irkcti ha) ri~ cnjn h""; j,kelc) c u~rı) an dilenci
'apurlan ğihi hı.r ınıntaka) ı kar

nlınış

eclin ) alınız bizım paranm:l,ı ~;rmi par:ı. ödi~ cceksiniz

Bu meblag Arjantinin en ufak
p..
n 5 crnton sa müs.1\ idir '\ani h, rl>i umumiden C\ el

<en u .tk parnmız nasıl 5
idi be 5 ·ento\.O .ta ö~k
e t Ü\] ucuz hi.- ücretle
~ .tun 18
... A~Tcstt: ili buçuk
, ııtHk bir sc~-a1ıat 1.azyElir.
Tram~ ayhırda Ü) le birin<.i, llcinci mc\ ki gihi mıf far1' ı ) (Jktur.
1 kp~i de mar kLn kaplı p;tizc:l
b< '. lı .. irin 'L ter tcmil arahabi/

"'-

't°r. \al nl/

chir-

kadınla

bir

J,ocasınm

l cndisınc hiç gostcnncdiğinden
sil.,ı\·ı..:t ctmckt<.:dir. Buna kan.1
~oc~ğun babası ŞÖ\ le SÖ\ liyor:
- ı 'için go tcrmİ)CCckmişim?
Bü bütıın \ cnncm, çünku anası
şimdi başka~ilc <.:\ lcmiştir. Am.ı
arad.ı
sırada
gelsin, benim
C\ imde çcx:uğumuzu gor:;ün1
Buna da k.1dın itiraz odi~or.
- A, na ıl ulur? Hiç ~eni
kocam c ·i kocamın vanma
citmeme mu aadc eder mi? Razı
~imaz e\hcne. Onun cYindc
rom t:rn kabit {je~·ll!
tı
•
du
Bunun für..crinc rc1s sor :
- Şııhaldc başka bir ) erde
çu~uğtınu ,gör. Başka hir yer de
bula mı rormusunuz?
- .. crı:dc.ıı bulayım? Onun
gô t\:fC(\:gl ur bana uygun
bdl1ll:Z.

r~ı~ı

1

mah-

Ut·

için

varakayi al, oku diJckafe şayan bulduğun
cümlel,!rin altını kalem ile çiz

~iııııı

gürun!

ha ıun l:•·ert'k
lkrif
ni h

ı·alı ı) l

ı

uı

l

k tılı

.ımnnet ~'···

::una mo 'o :\l ' t' 1lı.ııi'
ı
.ılı ıe rni .kullaı ııı ' '
Tkk lti'lm m ..

-

J\
~e)··· )

t

t

- :Ziuuı "ok \azı, mu
ılıı
~örıiııınel'İ de. hilııır z ılrltil.,ıu 'a'...
Hn)di matınenııı lı.~ma ~t'Ç pta, •
Jığut Jii7..ıunu ~ol'.-

1X

Bnıno

dö Ksstriv

.. hı

Jıiznı t1rınİn öıııı

ıra ml.lpı ""trı_)or

•
'ide

do. lu ndamm .ark.n ın :ı htr
u :u ir terzııı ın <rliuden
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Kabul edilmiyor
1
iskAn idaresi
.aş a ' enıyor Frantalimat istedi

Muharrlrı' : U"l .TuRWMıI

ij,

orduna eöz koymadık

sin bey dahiliye vekaletine müracaatla evrak ve dosvaları tanı
olmadığınd~n dolayı
kanun ınucibince müracaatları kabul edile-

da şahin salmadık; komşuluk hakkına
- afık mı gır
• d·~
riayette eksiklik gostermedik. Araya mun
ı.

--'J,)babasından
' - Aakada~lar! \'idin-1 Evet!...
den tuhaf haberler nıevrus bir vicdan ragelir . Pazyant oğlu bıtasile Hacı Bektaş
için Rusçuğa akın et- j oca lrına nasıl nıerbut
b
•
l
mek ister, denir. Biz 1 ise, Y eniçeriliğı nası
onunla can ciğer kar- nıukaddes bir şey adde:;;tik. Ne yurduna dedi .vorsa, 'fersenkli
göz koyduk, ne orına oğlu İsnıail ağaya da
nına
şahin
saldık.
ona vakın bir kalb
Konışuluk hakkına rialfıka ·ı, d ·rin bir nıuayette
eksiklik b•rö ·ter- habbeti vardı. Bunun
•
medik. Ara va münafık sebebini la~ıkile tahlil
mı girdi, y~ksa kendisi edenıiyorsa da ağayı,
bir şeyden nıi işkilJeıı bü ·ük, çok büyül( gödi? ne oldise bize yan rüyor<lu. Gerçi Bölük
başının da erliğini, ye
baknııya başladı. Rusçuklular Lofçalılardan ğitliğini beğeniyor ve
takdir edivordu. Laaşağı
değildir. Tersenkli oğlu da, küçük kin Terse~kli oğlu ile
Hüseyin paşaya benze- ikisini karşılaştırınca

nıiyen

.

nıuharririmize şunları

Lofçada kötek yiyen
Pazyant oğlu, burada
urııduğundan çok yaO-lı
kurşun yer, ancak o,
bizim
sınırı
aşarsa
kövlüler
incinir, ufak.
•
tefek hasaret olur.Ben
buna da dayanamam.
Sizinle İşte burasını
müşavere etnıek isterim.
iz Vidine gidip
te donsuz yatarak düş
görmenin ·ne demek
olduğl\nu mu anlatalım, yoksa, güııahı vebali ·onun buynuna olsun deyip burada nıı
bekliyelim?
ıBütün misa,firler, tane tane söylenen bu
sözleri derin ve zahiren hürmetkar bir sükut ile dinlerken ağa
nın hangi cihete ınail
olduğunu tayine uğra
şıyorlardı.
Tersenkli
oğlu, mühimce işlerde
böyle ınüşa vere nıec
lisleri akteder, her kesi söylettikten sonra
kendi fikri neyse yine
onu terviç ettirirdi.
Davetlilerden bilnıe mezlikle ağanın fikrine muhalif mütalaada
bulunanlar çinicebin
ve bazen de hakaret
görürlerdi. l~usçuk ve
civarının şu ehli silah

birine kadar kab~ıl ettik. Bun,.
dan sonra 'va.ki olan
müracaatları
kanun
nıucibiııce kabul etmiyoruz. Ancak bazı vaziyetler hasıl oldu; bu
hususta ne yapnıak lazım geldiğini vekaletten sorduk.

tavşan peşine düşınt'.z.

n1eydana bir kere
atıldık. Bari vüzaklı
ğıile
adanı · olnııya
çalışalıın. (:an1 durur
]·en saza yapışn1ıya

zar

yerine

gelnıişti.

Etrafı görnıiyecek

ka-

dar dalgın bulunduğu
için, bir köylü ile çekişe

olı ndardı.
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iri varı iki ada-

nalık

beklediklerini de

mmıı:ıııımıını

!~

edenıedi.

On-

la r(İan biri.
- Bavraktar
- dedi .
dalgın. · Kinı bilir, ne
hcs2p kuruyor?
Arkadaşı cevap vertıı:
- Her halda düşün

yapnıanıak

ıçın

reylerini, tartarak, inceden inceye düşüne
rek, vermek istiyorlardı, hepsi, reyini sona
saklamak emelini güttügünden söz söyle mekte kimsenin istical
ettiği yoktu.
İsmail ağa bir müd det bekledikten sonra
- Süleyman ağa dedi-sen söyle bakalını
•
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( LÜÇİVANO ALBER.TİNİ)
muva 1ki\ctlcr k.ızanmıştıı·.
'\LflERTiNı) nin ha\ '' 1'aha<na ,ıvna•lı'ı •tl.rna •alıncleri ve hevccanhahş numar•'ar tem1,ak mı ı'1erık ve hL)ccana $c\kctmek '<.li:. \'elh. ıl
!ilil";nin

k•!ıram ,,ı

t:ms:ıJ.:iz

- Çağıralıın nıı şunu?
-Hay hay!
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1
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Hermanc "ipıe'!'r ve ŞürekAsı Düzce
şubesi vekili Kavalalı Mehmet beye ait
evrak ve se~edat ile sekiz adet Tapu
senedi bir paket halinde olarak kAnun
saninin Birinci salı günil saat 14,30 da
Kadıköyünde~ hareketeden Kalamış vapurunda unutul.Juğundan bulan zatin
Galata voyvoda caddesinde Bağdat
han kapucusuna teslim etmeleri rica
olunur. ikramıyesi venlecektir.

-

.-

•

ı

" intrepid " in macerası !
Sindi \I intrcpid"' in rnacera~ına. ge·
lelim. Bu kruvazör de, dalgo kırana
vaklaştığı zaman düşmanın mania aıe

Şıne maruz bulunan s:ıhaya gir<li ve

bir mrrmi yağmuu altında kaldı.
Fakat bu yağmurdan pek zarar görmedi. Dalga kıranı bile muşkil,'\tla
dolaşdı, <1 lbo ve ağ manialannın arasından geçen bir rota ( yol ) takibine
başladı. Esasen önündeki ~ Tbetis "
dubalardan birini batırmış ve ağ mania;ını sürükleyip götürmüş olduğu
için " intrepid" in bu noktadan geçmesi çok kolaylaşmışa.
" intrcpid '' tam yolla kanalı~ met·
haline doğrn ilerlediği sırada düşmanın
ateşinden lıin~'5be az mütees«ir oldu.
Çünkü bu esnada düşman toplan
" Thetis ~ e ateş ediyorlardı, vahut ta
tb!~a kırana 1 ıicum eri en ingiliz ku\ vctlc•·inc•.

intrepid kanala amut
vaziyete gelince
Qn trepid) hücum plar. -ıda lc-:ıdisine
gi:bterilıniş olan me\ Kie \'asıl

Sinemasında

önıiınuzd kı pazanesi giinünden itib . tn ı:örülmemiş muazzam

emsal•iz fcvkal!de bir süper film:

F olkland Deniz Muharebesi
Zamanırnızın

cı

l

-

en biiyük en IDUthiş t.lı.:niı rnuharl': c:-i

o

old~ğı:ı

cihetle suvari~i gemi~ i karala an1ut
uziyete gerironck i.,;i~ Jond~rrncğc
l aşJadı. lliraz sor a ıntrepid artık
daha fazla >alınıyordlL Çür'·ü burada
ka, a: çok darJı. Kruvazurur kar 1asını
patlatmadan daha e\ eı IJ" jr,ttebata
terki
sdine
cınr,
verileli. Ilcr
kes fili.. - a aal<.!;'.ıı:; ~ uz çarhçı
zt'>iti l\ki~le ıle tç kuçük ,a"i~ meVJu.. mü~teı

Lüksenburg

flikada I

llu esnada düşman hiç durmadan
ate<e dernm edivordu. Mürettebat bu
'
.
ateş altında gemide saglam kalmış olan
yeğine flikaya binerek şimAI ıstika
metinde uzaklaşalar. Bu istikamette,
1 üç kruvazöre yol göstermiş olan 526
numaralı tahtelbahir muhribini bulacaklarını ümit ediyorlardı, Mürettebatın bind leri !:.ika, geminin lıüyiik
işkampaviyesi idi; mermi parçalarıı·la
ütesi berisi delinmiş olan bu tekne
tabii a~ıına kadar adam dolu idi. :\lürettcbaıın çot;u yaralı idi. Suvari ile
ikinci de mccrublar arasında idiler;
aynı zamanda zehirli gazler teneffüs
etm i~lerdi .
526' numaralı tahtelbahir muhribinin gördüğG işleıi ve .. Thetis ~ ve
-- intrepid .. tn mürettebatını nasıl kurtardıRıııı sonra izah ederim.

llul(lln '\ir''ek

ı::~·~-~

koşar.

yanının

-----

( üH.~'l'A bAH.HO) ve (CON JILBERT)

düğü yeğit açnıazıdır.

bayraktar,

v~

oldukları alLış ve
har olmu lardır.

:-iL

Hlimini g.>rd~nilz mii; g/jnnc
dir·z ise 1:-er halde bug~n gıdip
gÖ~U/.. (::ı\ et n1likt.:ınmel YC ::ofl
1.
Jercrc cazip ye mer.ıkavcı· ııo::1hne·
1· r. mal imale r.

]'

Bizinı

har ka filiminde hl yık
takdirlere mazBu filimde pek
güzel şeyler ve bilhassa Londranııı
en büyük Mrkı görülmckt~dir. lU
kı:.lm tek.mili hir defada.

llluazzam

Düşman ateşi altında

'l.o-1.;:i d!Melek
l •----------·

n1ın kendisinden a~i- ~

ten1yİz

Bunun üzerine geminin kiç tarafın
daki ateşteme tertibatına muracaat
edilr. J::vela butün mlirettebata güverteve çıkmalan emredildi. Sonra mev;dı ınüştaile ateşlendi, krm·azörün
knrinn>ı parçalandı. ( Thctis ) bir kaç
dakika zarfında bam. Sular üst gilvertenin fevkine kadar v!ik.,cldi.

••

1

Sipahi

şey

a-

1''.:'.Jl!:ll

olamıyordu.

sın.da

QLUM Çenberi

. Alhamra 'iııe111asının
KAHRAMAN

hu adetini
bildiklerinden ters bir

nıenıleket

, , ..

"Jjkf

yere taş sürınez.
• - Övledir, hakkı da
var. 1\tı yöğrük, bıça
ğı keskin bir adan1.
.i...:'
il! ~-\ J...ıh_;
El açıklı<rı,
vürek
teo
.,
ll!iii
ınizliği de caba. Böyle
•va' ruları analar kırk
yılda bir doğurur. Biziın gibi ölüın uykusuna yatacak değil a,
elbette ıneranı peşinde

ağaları,

••

-

ı.iiıniıı

zıkredıl

Gösterilmiş olan son, ıcm<illrıil

Amcrik ının en hararetli içki ale•"
.darları kanunun müzakcrc..,i csn~~ında
rcv vermek ;çin pek ~·ık tereddüt nmiş
lerdir. Zira im sııretle ·oıı;uğa ve se;p;uk algınlığına karii en müc.sir tcdbiderden Wri olan (mıırtel) konyagını
istimal edememek Jztiraı;ımLı kalmış

sırada

Bu gemilerin her üçünün de slntinelerine icabında kar!nalanru patlatarak azami sür'atle batmal:ınnı temin
edecek tertibari yapılmış,mcvacli müş
t.ıile ihzar edilmişti.
Bu mevadı müştaile elektirik techizatile geminin muhtelif noktalanndan
ateşlenebilirdi. (Thetis) te bu mevadı
iştial ettirmek icin geminin baş tarafina memur edilmiş olan küçük zabit
maktul Clüşmüştü.
Bu ateşleme terribatıni kumbara infilaklan ve suni sislerin hasıl cttği
dumanlar arasında bulmak mümkün

MAJİK

Sin.em.

karinayı parçalıyor!

Dinamit

3kşam

dün

içki aleyhdarıığı Ve grip

lım.

fine emrini de v reccg·i ı;p nda çarkçı
iskele mak•naşını lılctmeğr trU\ ıffak
oldu.
Thetis, bir müddet a~ır agır ilcrlcd!;
fakat kıç tarafı dibi buluyordu. Görünüşe nazaran gemi kanala giden taranmış yolun içinde dc~il, bilakis aşi
kıtr bir surette ona amı;t bir vazi) et
almış bulunuyordu. llinaenaley'ı (1hetis), batırılmak için en müna<ip vaziyette idi Suvari evvlce takarrür ettiği
üzere kruvazöıiin karinasını berhava
etmeği tensip etti.

fvERhER KRAUS) ve (JtHNI JÜGOı

----

Şu

ısımlen

(iphigenia) biraz uzaklaşır uzaklaş
maz (Thetis) in su\.ırbi suni bir sis
bulutu neşrini emretti. ~ram terki se-

Bu isimler meydana
çıkmakla beraber rezaletin bütün vüs'atı henüz anlaşılmış
değilbir. Bu . şebekenin
reisi
sıfatilc clvcvm tevkif edilmiş
olan matl:ıın lfano i'ınimkki
kadının sözkrinc bakılırsa asıl
rualct yeni ba<lamaktadır. Bir
çok dcdct ricali de şimdiden
müplıun bir surette ittihaın
edil nıcktcdirkr.

sebebi

Bır ıntinarın

pek küçülüyordu.
Bayraktar J\lustafa
bu n;ülüzaları zihninden geçirdikten sonra
kendi kendine söv., lendi:
- Avı avına giden

Rusçuğun nıeşhur

gazctelcnnın

Tbetis en münasip yerde!

m:ın..ıne

c

ıu.c~icndiğ, .am:ın hcııu.c;

da.ıresini

tcıketmcıru\lcr~

.
Memnfi hu don kişinin <le eceller!
gelmemiş olacak ki dördü de kurtuldular. intrepid derhal battı .

526 numara

mürettebatı alıyor!

:Vlürettebaa hamil filikalar hemen
denize doğru açıldılar. Biraz evel
(Thetis) in mürettebatını kurttırıııış
olan 526 numarlı tahtelbahir muhribi
buulann da bir kısmını denizden aldı.

1

.\'aktfi: .lbidiıı Daı•er

- ·23 -

mcktedir,

iki kdnıınsani tarihli nüshanızda
sefalet vüzlindcn intıhar ettiğimi ) "yors.ınuz. Sefalet hiç çekmedim. ve
sefalet çekecek \azi) ette de değifim.
.\ks'ele şundan ibaretti;- Biraz fazla
içrni,.tim ve rc,·oh crlı: O\ narkt.:n hafif
sı c;te yaralqudırr.. :\ lcs c'c\ i g:ı.zctca
nızdc bu surette te,·zih etmen zi rica
'f3ksimdc (;ümüş
ederim.
.._, u ~.1 .. ·o. da
,\Jehmet , · aci
S. S - İntiharın evclce tarafımız
(! ., kl\·dedilcn selıc'ıi roli, raporunJnn alınmıştı.

kıvn1eti

J\lusta fa bu

l ı\lüraca -

atları avın

.

Bölükbasının

Bundan bir kaç zaman eve!
f raıı.sada misli görülmemiş bir
rezalet koptu. Gizli m~ııev~eler:
le fakir halkı soymak ıstcdıklen
anlasılan bir şebeke ve bu şe
beı.c vi iclJrc eden bir gazetenin
malııyeti meydana çıktı . Bu gazete kıvnıeti sukut eden hansız
frangını'müdafaa ı·azifcsiııi üzerine
aldığım söyliyen Gazat dö.Franktı.
Rezaletin ıncnlaııa çıkması uzerinc gazete k:1pa,.ıdı, müdür ve
sahipleri hapse atıldı. Fakat iş
bıım,,la da kalnı.ıdı. !şin iç yüzünü bikn Ye bildiklerini söylememek ve yazmamak için bazı
gazetelerin bu şebekeden para
aldıldan anlaşıldı. Şimdiye kadar
ma!.ıın isimler arasında Frank gazetesinden para sızdırmış olarak
Ju'T.ıl, . l~otidy~n ':'e _Rüm?r

va~iyetlerini sorıı1uş
tur. l'ahsin bev bir

.1

nıez.

konulmuş
patlatılabilecek şekilde hazırlanmıştı

pıuhacirlerin

söylenıiştir:

1

sada henüz İştial edecek mad~elet
Cieminin muhtelif noktalanna
ve ele?ctrik1
yem•

İske:'tn n1üdürü Tah-

Ormanına

KAAANLIKLA
BOGAZc; BÖC.AZA

Oııtrcp

d) in h!ikılaıınclan bir dalgl
kıranı dolJ~up denize çıkını,-u. l~urutı
içindckileıı Jc (ll'kiılwind) muhribi
ku tarJı l 't' epid) in >UVari>İ ile <İn
ci i. ~ey;r zabiti dört J,üçı k z:ıbİ·

kru\ 11zori.ı

en

tcrkettiler. BaşkJ

"011

kalm"dığı için denize bir
İndirdiler Ye k Jr,k çekcı•ck 282 nU•

flik4

maı alı

tahtelbabıı•

nıu!·ri\ınc d<JğfU

ilcrlcdiıcr.

282 num~. .:a kru\az<: rle~
takiben kanala sc kulmuştu.

Sandaldakilerin

başına

gelen!

Sandalakilcr tJt>J<; bir !(ezinti )3. •
mağa mecbur uldub. Çünkü an~ak
beş on mctı'O öt.ede bulunan sahilde.
bir Alman makineli tüfeği bulunuyor·
dıL Bu tüfek te diğer bir çok m:ıki•
neli tüfekle beraber (intrepid) e ateŞ
açmıştı. Tesadüfün aksiliğne bakinız!d.
dalgınlıkla salın üstünde unutulmul
olan bir can kurtaran simidi suya te•
~:is edince ziya neşrine başlamış ,-e
saldakileri düşmana· göstermişti. [ G.,.
celeri denize düşenleri kurtarmak içiJI
şuya atılır atılmaz ziya neşreden ftıs•
forlu tahlisiye simitleri vardır. A. IJ.]
Sandaldakileri tabit can kurtaran siıni·
tini söndürmek için ellerinden geleııl
yapalar. O kadar ki hatta ü;tıJlC
hile oturdular.
Fakat bütün gayretlerine rağtneD
Alman makineli tüfcki salın mevkiiııl
tayin edip ateş başlayıncaya kadar ınu·
vaffak olmadılar.

Makineli tüfek

ateşi!

Şimdi

makineli ıüi'ek, kolu ecrafıo•
müthiş kurşun yagmuru yağdırıvorJU
Denizin sathı bir !fasulye tcnccr
gibi kaynıyor, <ayanı hayrettir ki
I•
dakilere hiç bir isabet vakı olmayordO.
Bu kadar tehlikeli ve buhranli bit
vazıyet o!amazdi. l\"ihayet canlarını
dişlerine takarak harikiilide bir gayr•'
sarfettikten soura 282 numarulı ıaJı•
telbahir muhribine yanaşalar. 282 det•
akap hepsini denizden alarak uzak•
!aştı.

u

iphigenia ,, nın kazan borusu
patlıyor ...

" Jphlgenia " da " !ntrepid • 1 m!d·
ben, aşağı yukarı aynı şaralt tabıındt
dalga kıranın burnunu dolaşmış; fakP
biraz geri kaldığı için azami surati~ll
seyrederek, kanala doğru tevecciiJı
etmişti. Bu esnada tenvir fişenkleri ~
kadar çok atılıyordu ve o kadar ~ı
projektör y:ınıyordu ki bu zıyalar saye·
sinde kanal methaliniu iki tarafındaki
rıbamlann mevkiini tayin etmek pe~
1
kolay olıııll'itu. Esasen "Th'"d
eas
zıya işaretleri ile kanalın yolunu giiS•
teriyordu. "lphigenia ", "11ıetis .. in
yanından geçerken iki hambara i53'
beti oldı. :Vlerınilerin biri, makinO
dairesindeki buhar borul:ınndan birini
patlattı.
Borudan fırlıyan buharlal
geminin baş tarafını beyaz bir bulud•
kagladL
mabadı

var

:VIOGADOR OPRET lli:Y'ETiNıN
YE, 'i BiR :.\.TUVAfFAKf'ı:'ETi
Bu gün tam saat 15,3Q matinesil 1
akşnıni suvarc saat 21 de :
FHA ·sız TiYATROSU. 'DA
i\IOGADOR OPt::RETi
tarafından: (LES 3 JEC, \'ES, Fil/
LES, NUES) oprotinin son temsille~
Yarınki Cumartesi akşamilc Pazar ak'
şami yalnız iki defa olarak (PAS sCJl
L.\ llOIJC!IB)
Pazar günü matine saat 16 da N10
.·o... NA.::F.TTE... Pazartesi akşa~
•un defa oı ak ı
''0.- • '.\. 'E'l •
TE ... Salı o~amile Çarşanba akşarııl
fevlfalade gala müsameresi olarak ~
bu sene Parisin en büyük mu\ affa~ı·
yeti olan :
( COi\ITE OBUGADE)
opr<t hey'etinin sen h:üta•ı olm
üzere ;
LC1 U ve Cı DON GARÇO.' ol"'
retleri temsil edilecektir.

·o_

Fat.h sulh mahkemesi ü iınını b~·
ku!< u...resin.~en:
h. çı..k :Vlustafa Paşada gül cacııl'
şe ifi mahallesinde T •.ar ağıısi sokJ
~inu~ 22 numaralı h_,da vetat ed<"
mut.lwıdinl aı.l<eıiyeden Cenıll bd
terekesinin furuhtuna karar verilerV
bcrmucibi karar işbu Unun saı.iJtiP
sekizinci salı günü saat dokuzdan
bire

kadar

müzayede

o#

ıtıezkfu- hane önünde b ~·

satılacağından

talip olanların yevın

ve

iştirasııı'
vakti rtıt/'

kllrde mahal mezki\rde memuru ııı ~·
vacehesinde
olunur.

hazır

buluumalan i14~

)

~

a 't
~

n~ ı~Il~IT©
tt ilıı

a e<lileıni-

yecck hir eherniyet ald1

a
[3üncüsahifed nmabat]
hwkuk
ve çömert 0Jn1asıdır.
m
fnd~
n
sil
refolundu?
O zaınan yel değirme
Altıncı hukuk mahkemesinde
ninden islah edilmiş
vesay t da
bir un fabrikamız '~r ~Kan,
koca bk müddet evel
dı ki bunun idaresini boşanmışlar. Arada bir çocuk
babam Vangel isimli varmış. Anası, bu çocuğu yanuı
işgüzar bir
virde oğulları

bulgara
benimle

kızları da hemşırele -

da alıkoym\li ve babası aleyhine
dava açarak nafaka bağlatmış.
Ayda on ~ lira_.

~~~~

Sinemayı

ı

arasınaa

Bebe Danyels ve Klara Bov birbirlerini en /azla seven
san'afkarlardır

Aradan zaman geçmiş, çoeu-

rimle beraber düşer
kalkardık ; o derece
hüsnü münasebet gös-

ısı\oç s,ıhıllcnnde

fener nzifesi

Td ı.z tckfon, mcJcnı ha;atu
öyle mfıhim bir mevki almı<>tır
ki, bugun, bu parlak keşfin
istifadt:yc konmadıgı, hemen
hiç bir sah,ı oktur. denilebilir.
Nitekim u gordu~ınmz bir top
manzarası ar adcn lüıle uc;tundeki boru, bir telsiz telefon ahizesinden ba-.ka bir ŞC) değildir.
İngiltcrenin İsl\oı,;ya sahillerinde,

rtn

t"

bır

tcbiz ista'>yonu

gemiler, cok
uz.ık me~afclcrden gayu kt.ıvvcth bir sesle ikaz etmekte, eğer
varsa, tehlil\ed n haberdar edil mtktedirlcr, Daha donısu sahil
feneri giöı bir şey. Yalnız zİ) ası
ek ik lngiliy gazeteleri bu suretle bir senede akalli ( 3oo) vapur
kazasının onu alındığını mcmnunİ\ etle kaydctmclnedirler.
firtmaya

tutulan

mederı i)ıet
Bugünkünden, den,lebili ki, hemen hemen fark sız idi.

]i_;:ç/ci

; gun babası sulh mahkemesine
müracaat etmiş, çocuğun vasiye
muhtaç bulunduğunu idda etmis,
mahkeme kendisini vasi tayin
terirdik.
etmiş. Bu vaziyet karşısında
Vangel beni çok se- çocuğun anası hukuk mahkemesine müracaat ediyor. Vekili
verdi. Ben altı yaşla mahkeme huzurunda diyorki:
rında iken vefat etti.
- Çocuğuna nafaka vermesine
karar verilen baba aynı
Onun yerine ayın eh- zamanda
va5i olunca talıaddu:::.
~iyetle oğlu Sava ha- eden vaziyet haylı tetkike mükim oldu. Bu arada htaçur. Nafaka vermiyc mahkOm baba sıfa.tile icra veznesine
bağlarımızın üzümle- bir elite vereceği parayı, vasi
rini bir ern1eni köylere sıfatile obür elilc alacak. Esasen
çocuğun ne malı, ne mulku
götürür sa tardı. Ara, vardır. Vasi, ne yapacak? Vesasıra para getirnıediği
yete luzum yoktur. Bunun refini

olur, Sava babama şi
kayet eder, fakat merhum peder cönıertliği
yüzünden aldırınazdı.
Bu satıcı binnetice
henışirenıi ve enişten1i
öldürdü. Şu hal iyilik
yapılan bu gibi adaın
ların nasıl honhar birer canavar olduklarına
nazarı dikkati celbediyor ve diyorum ki:
Bu hadise nıillettaş
larıına bin bir vaka
arasında bir ibret mi sali daha olsun.

Muhabere
Fener yölundan M.1"".
M. heye : AJacağınız
ders için şehir bandosu şefi Hulusi hey şa
yanı tavsiyedir, efenLut golu

ci'lt.ınnda

çık.ın

meydan

Gurdugunuz şu re ım, bugun yaşayan bir millete ait bir
toprak parçası 'e o toprak uztrinde l tıin bir ıncdl i\ lt ınul e.zi q~ıldir. Epey L.un.ındanbui
Lut golu ctr.ılında e ki e erleri
aramak ilim yapılan h.tfri, at
netice inde ıne\ dan.1 çıkanlmış
ilJ.. mcdenivd de\ i krinc .üt hır

dinı.

csl ı şehir

'>ehirdır.

.Mil unlar ~.ırfılc hll)dan,1 çıl~anlan bu muazzam eser,
geçmı'- insJn ara ait hayatı büt n inı:eligint \ annl..I) a kadar
g tt. ~ım:ktedir. Bu e;c;crlerdcn
anlsıh) or ld geçmiş zamanlarda
ya).t), n ann bı.. gunl\u in::ı:ınlandan
medenıyet itib.ırilc farkları henıen hemc.:n ptk aldı.

·lıncı katibiadi
dairesinde
işler

emsalsiz bir surat, azaml itina, takayyüt ve
cıdd111etıe görulür.
Müessese alakadarlara en yüksek asari hürmet
gösterebilmeKle bahtiyardır.
Yeni postanP, ve Sanayi Bankası karşısında Vlora Han 1kat

-

ilaçlarınızı· B h

• 'ıh pıda:'\ec ti ec nc ... indcihzar ettiriniz.m
uaRcçetclcnnız taze eJ,ıyc ılc, cıddi hır dikkak \C
istık:ımetle :ıpılır. Dakik ıd ar tnhlilı ı 65 kuruştur.

Halis Baıı·k yag>,,;1 Bahçek~~ıd~
taze

nk şı ..
clcrı 90 kuiu ~ t uı.

alıh

Mecati eczanesinde
bırıncı morına Balık yağının kiloebene b"ın lira 'ar.

' ]a ıı.c.,,uşı)
• cnnı ıspat
.v
0

Usküdrhlar mu··1·de Çocuk
gidalan, emzik.
pantalon
gö muşamba

ğu luk, şırınga lasuıı, <..:am şınnğa,
nk sonda derece gibi bilcümle eşya}t
ıhhı e ılc krem, dış mac ınu. podra
t kolonya, c'ans gibi tuvalet eşyalan l:ncular sokağında }cni ıtrıyat \c 1 \ m nbbi"C ma•azasından ucuzça
tedarık edılir.

J

J)e\ let math a~
mtidtirl uji;ıınde.n

~

Operatör

Köy Kıraatı

Ahn1et Burhaneddin

Maarif vekc\leti

Cerrah Paşa hastahanesi operatörü

uır:ı ından

Muayenehane: Beyoğlu Rus sekarşısında 348 mımro
Surıye Ç rşı ı . partımanı 8 mı

faretl anesi
lu

nırod

Telrf· n·

Rr~o:;.ı,,

1611)

İş istiyorum
Tali tahsilin1i iknıal
etıniş (ı9) yaşında bir
gencin1. Nlesleğinı istikamet ve çahşlranhk
tır, her hangi bir nıü
esscsede çal1 •nak isti)roruın, fiJiın ticarethanelerinde hizınctinı
vardır, talip olanlarin
adresime nıüracaatlarını rica ederiın.
Sanıatya: Davutpaşa
ınahalJe ·i, Bekir pa~a

canıii sağında

(48) N.

M. Seyit

§ Yeni harflerle okuyup yazıyoruın. Ha yatınu idaıne için çalış
nıak

ıstiyoruml

Mahkeme, çoı.;.uğun v~yet
altına alinınsına kanunen luzum
gormedi, 'cs.n dİ refctt".

l(İBRİT işi

Hükfunete
geçtikten sonra daha İ5'
tifadeli oldu
Mef uh kibrit şirketi murahhaslan, bir haftaya kadar tekrar
Ankara)a giderek, Sinopt.1ki
fabrikanın makinelerini "atma)\
uzcrc hukCımetle muzakcrata
de' anı edccklcrdir.
Hu muzakerat neticesinde hukumcti11 kibrit idare;sinc diğLr
inhisarl.ır gibi ş.ıhc:.iycti hı kmİ\C
verilme i lehinde meclise bir
maddei kanuniye c:.evkcdeccği
anla.5ılm ,ıkt,ı<lı r.
) eni inş.ı edilecek kıbrit fahri!\ ı d ı ağh.:bi ihtimal Sinop
eh n hı. \al)ıl,11.:,ıktır.
Kıb İt ikctilc kibrit inhi annı
işl tınc umuru huktimetc intıkal
enı tl:n onral\i 7.aman arasınd ı
ki arf i \ata dair bir stnc; geçmt:dcn hal\iki bir muka\ C5.c
yapıl::ım,ımal\tadır.
Y.ılnu, bu son

,rjnc
atler

\.l;şhur sinema yıldızları (Klara BO\) ve

(Bebe nan) ele::) ç ılı:;.ma
saatleri haricindeki vakitlerini da.ima beraber (l'eçirirlcr. 1lolli\ utta
(Lora Laplant ) ile (Kollin :\tur) i ti na edilir ı,; onlar kaJar birbirlerini cvcn ba~ka kim . . c )Ok gibidir.
Re mimiz (Bebe Danyal) ve (IOara Bov)u Bebe Dan yel in evinde
veni c::nun alınmış bazı CŞ} ayı tetkik ederlerken gö term1.:k.tcdir.

Korrin Grifit Veni filimler
''üzme

şampiyonu

\ azİ) cnc,;; h.ı

lt:lıinc şimdiden şu ınenl.t
t.ıhakkuk ctmiştır:

Sabık
ı oo
'ardı;
tadır.

bin
bu

• ~irkt:tin
lira asgarı

kazancı

p.ıra lım~incye

kalmak-

"Lnedc

.,
Sabık şirket z.mı.mın.ı
gorc.:. bugün kadrolarda yapılan
tahdidat sende 60,000 lir:ı kadardır. Bu da hazineye
menfaat

(Norma Şerer) (fesadüflerin kadını)isin1li
yeni bir filinı yapmak•
tadır. Resınin1iz sahne
vazu (Sanı Vut) u,
kendisini ve (Con Mak
Brovn ) u bir filin1in
bir sahnesini cekn1iye
uğraşırlarken gösteri·
yor.

ll:mın etmiştir.

• - Bu ~ene kibrit mubayaa ı, '-İrkct z.ım.mmd:ıki mub.1ya.:1 f ı.mna n.ızaran çoK u..:uzdur.
Bu ,ırk t,ı h.ızinc k h· 11..dı .
929 senesi butçesine kibrit
varidatı olarak 2,000,000 lira
konulmuştur.
928 butçcsinc
mevzu olan bu varidat 1,790,000
lira idi.
!l-.lllllllnınııııuıııııııu ııı n ııı ı ıııı nııııııımımııı:mımm:l!ıııı::ıd

Bugün:
\OPERADA:

yüzücüleri arasında ismi geçen bir sineına

İSTİBDAT

~ ALHAM~ADA:
(
KAHRAMAN SiPAHİ

ınecburiyetinde - MELEKTE:
SİYAH INd
yim. Tica re} hanelerde 1f ASRiDE:
YOLCU
İş arıyorunı. Dışarıya

giderim.
Bu sütunlarda Aliye
adresine cevap veriln1esini i·ica ederiın.

Bir tavzih
Aldığınuz varakadır:

Muteber gazetenizin 2
kanunsani tarihli nushasında 1""a yyare cen1iyeti nannna para tahsil cttiğinıin ~azılı ol-

yıldızıdır.

Kendisine sorarsanız
en iyi sporun yüzme
olduğunu, en eğlenceli
saatlerin de ancak su
içinde ğeçirilebileceği·
ni söyler.
R iınde meşhur san-

MAJİKTE:

KOllEN ve KFI Lİ PARbTE

qlffltllllll~llll!ıtııaııl. . .

duğunu okubuın.

Hakikat şu n1erkezdedir : ·
Cen1iyette küçük bir
hesabnn vardır.
Bu hesap derdesti tesviyedir. Tarafıından
cemiyet nanıına tah';ilat yapılnuş degik'"
Ali Galip

atkarı

tehlikeli denebilecek bir irtifadan

°Korin Griffit Anıeri
k;1nın

n1cshur
.

kadın

suya atlamı) a bazır
lannıış vaziyette görüyorsunuz.

-

CUMARTESİ

T::::!?fon:
ı\ l ı h 1 l l\İ

\

·>

1202

~anunsani

ı

.i :

1929

•

t.,

··~·

1
()

•

Ş<ırk ı

•

•

,;r~,_. ·~·

~ .

.

•

.

•

Hülasası

l'.tlt

• ...

·re RKl\'E İ~ BAl 'KASI

ŞOFÖRLERİN NAZARI DIKKA Tİ

1

Sern.aycsi: tediye ediln1iş 1,.ucu.ovıı liradır
l'n1un1i i\1üdürlük

EN İYİ

VEZN İ

Aiıkara
şubeleri:

CİN S

TAMAM
r

\~nılık

İstanhul

\•lana
Trahzon

'.l.:<ııı;ııılıl;ıl,

nur,,a

naı İli.(':•;İr

İzmir
Samsun

liay:-.l't'i

Giı·t-son

l\lt•ı·sin

i;til.a.
c .. .::;ır

kU\\Cl \ ı;

s hat

!t~İn

dı.:vJ.Jr ·• JJilurr :nn

bulunur.

Lrınum!

fnbrika,ı.

Telefon

1J;.nına

ın ...

en

~ l't1İ

\IE:'l il I<

tt;kcrH

l~omoru

llcyoıtlu

l\liisail ımıaııwhil, kuıııharalaı·, J,;a..,alar

ihyn

~.ıkııı1111.;ı:

BENZİNİ

58,1. ve

DOxA

~rurlar

Kuvvet ve sıhhat
liaoı

cı ·dıtlcr ..,<lı:a

PRATTS

cı:z.ı.~1clL'•'llC

dcpulart

istanbul, Ekrem • ·!!cip eczn deposu.
Telefon: iot'1nbul 78.

E•lr<•nıil

ınüken1ıncl ve tanı

En

slniı·lerl

,..,.

takviye ellen

l~üyük
Altıncı

Arsenoferatos

tyyare. piyankosu
nunu,.ını

kc, ·de (11) k

dodır.

I 929

ık aml\c. ııır bertk hL,u hiğil H J\ r ·k
ıı nın
5. cı ter' ıın .n zengin \ e c uınıtıc doı ~ kcşı ~ >tdir.
Er bu uk ılc':ımıve
100,000 !im.ur
Bµndon b kı ı c ıc 100.00U
1 tane ~0.000

Bu

keşı_

ile temin
edilebilir.

çı .l.'uit

it banı le

ı

une

t_ıo,ooo

1 tane

20.UOO

r

tane

ı

tane

IO,OOU
':' ,000

Lczanelerle e

eyrisefain

z:ı

depolarınJa_

Anla ıya

'.000

Doktor Fevzi

t •

vilayeti
cn1Yali
.

. . . ...

.· , •. .

.

\larmaris. "iak11., C:uıakkalc, Cc
1 \a tıjtra,ac..'ıktıl'.

dt·cektir.
(L'.\lllHi\ \} \npuru !O k:lnuıı sani
\\:r~cmhc sant 1~ dı..: ( ..,jtuı;ır surla
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ck:-prt:') oIJJ·ak t Radc.l,.;. ,\ IL'rS.in, i~
l.:endl'ı·ı ın . 'l rahlu!'ı , Bcrut. l layf:t.

fl)

'c dlinüşle mc:t.kı.'ıt· j1;;kl'lt:
/erk· birlikte r .\ndifli, l\alam;ıl\i.

lillolll

l'L l! l lll\i\ISTJ vapuru;- kanu·
nusani Pazartesi I:! de c:aı:ıc:ı

harckc.Jc incholu. s.un·
s..1n. ( .ire-.nn, 'l'rahzon llizc. t'lop:ı
\a ~·rdct'l'ı 'c dönüşte Pıız:ır iskcrıhtınıınd:ın

nıetnıke ıniidiiriveti
ilanları
.

l\\ai'allesı

Karabaş

•

•

11,'..ıt

•

içi

vapur iskelesi

ırnııağa

•

10
28
28-1

Ilııt

•

•

cadde:>i

ss

c

•

c

•

90
92

\'alı

ı Ieybeliadı

I!Fır ça\'UŞ

Azııavur

J'os'nıpaşa

t:t~ir

dükkan

hcYnt·lmilcl ~ 1i.Jh1t \.,gon

SCHC\'İ

c

•

156

•
•

96
80

lkametı(ıh

2-10
120
60
72
360

dükk"·ı

ı

. ş:ımlıa

•

144

Jıaııc

bedeli ırıılı
45,0CJ ı

N.

Sokağı

Mahallesi

atık Ahmet her ~=

nevi
kagir

murnsalat \e

~ınd:t

~ünün
ak~aını
haıTkctlc
[ \ ııt;ll\·a, 4\ hliye ..\ l cr~in c Jı,:İc.lccek
, c [ T:ı~ucu. ,\namor • ,\!;\iye •
.\ntal)<t . izmir J c uğra\'arak v;ele
cı..·ktir.

:\, h

•

h::lnunsruıi

l\:ıdınl:ır:ı

»

Erkeklen:

•
•
•
•
•

da 8
c;ı;ıt.

başında

apartıınan

lıudud•ı

dairei

(

Celilııııu

ev ıemeleri.

'ı.:

\ olı.:u

He~a<lh

c cadJc:-.ı

idare

anc . . inc

1 ul

n1ut

- H5
\lutercmıi: C'ela ('din Lkrvıı

tıACERA

ARAYAN KADIN

ıh ti yar

reis (:)el
doı. a dedı ki
. imdiye k•
d ar he hen, ne d1.
k ıbilcmdcn
hiç
kı msc
hundan ile- ..,.__..
J'ive ~çmedik.
\ e adanın iç ta·
nnarında

yaşıyan

yamyamlara ait fevk:ıl&do korkunç 'e
tıiyler

ürpertici vak'
' •lor anlaıo.
811 yamyamlar derece.inde vahı ,.•
h _nriz kimseler olnmazdLBunlar, eski
:zatDanla.rda, dağlık yerlerden sahıllere
doğru sık sık hücuın cderltr ·e "ruzlu
su adamı. dedikleri sahil kabılelcrin ı .n
başına bolA I;: ilirl n ,
"'et be

ıJ \O

e

ın

~

~ıldekı

nc

ıı...

~

L

1

u,
• ' ... o z

ıle'cr"h:r.

lır\r
:ındanhcı

b·\· L>iıı

ci\

i

< nlan

g Hmcmi':

ih. \Ol kıbı e ıc i 1 .:l c ını hıL.
dığL zalfi... '" !'-ıcldnn ,., ... dedik•
lliç mer:ıl- ctmeı ı . Unlar,
çarçabuk ( Cogumı ) nin lıakkımlar.
gelirler . Sahi ! Çabuk gchc·cec.k'c ,
çabuk yiyecekler.
Bunun lızerine daha ileri) c g1<1il
mckten s rfı nazrri' ediıdi ve gensin
geıi) e döndüler.
l~eklon) un vadrn.ği mük:lfaıların
çokluğuna rağmen, ihtiyar kabile reisi
ile adamları fazla bir adım bile atına·
1

ıııışlardL

::;cldon , tabiatile , ~anında <lort
gemici olduğu halde takıbc devam
edemezdi: böyle bir hareket çılgınca
bir şey olurdu. Çarnaçar döndUler .
Aynı güniın akşamı ']an) la :::eıuon,
)em kten sonra bir parl bilardo ile
'akıt goçirirlerken, ( ::;ey can ) bohçedc
ha'11dı

•

Bu

gı.:len 'or~un

iJi. 'f'oz

toprak

atg-'.n
jı·ind.ı:,

hır

z

nci

~anı_rt:ırJ

ıczcnmı~ bı~

halde hahç,.dc hckliHır,
\c hehemhal "Buyuk bc)nZ efendi,,
ile konuşmak i~tiyor<lu.
Vıık

geç olduğu için, ::;eldon

cercd<lut

ttti; 'e ~ ah:ıncıyı ıçcri

isteıııcdi. Sonra kararını

e\

ı i

almak

dcf!i~tirl'l'Ck

kcn,tı,; ç<ktı.

J\:ır~ısında.ki :tencinin pPı1~3n h .. lin ..
den pek mühim \ıır haber getirdığı
anlaşılıyordu.

1 laıin

bır

se;le surdu;

Güneş battıktan sonra c .. ımc n~

dive gelivorsun?
Zenci bitkin bir halde re >oluk >o·
luğa mınldanır gibi mahcub:lııc ıc ı le
cevap verdi:
- Ben (Şarley) iın ... 'Binu) ı.lan ••.
A ! Demek sen (Şarlcy) sin h;c'?
l\lerdivene çık; ve çabuk anlat, (bü·
yiik beyaz reis) ncrde ...
(lan) la (Şcldon) merak i>irde zcıı·

Hı

zcııci.

p;ı..;ac.l:

h: , ..

i•ıanhulda

'1ll

han

~ 11

n1,

_\ Lı~·a.

..ıı ı zı

·l·t

etli

Eıninönu •
\t'

ikamı za~i
Kadık

Cl'udııı) u1

a) nlurak ormanlara

ettim. 1 lükmü jüktur.

;, undc

Sindı.:

\o

f(a;iın

pa ·a

m~halle

CJ haııcdc ~ofor

Hl'c·ıı

1ıa, y

l:t:n

Lıkat

lıl'\aı

) amyamlar he yazlardan daha

da\'Ct edecek en ufak bir hareket bile

ba~ka

absc

sadece

upırnruu.

,·abani

ormanın

daracık yollanııa in:o;aıı tu:1.akl.ırı kurul~
muştu. \ ollann 'en umulmadık nrlerindc, içi ivri mızraklarla dcışenmiş
derin çukurlar p<'k tehlikeli oluyordu.
Yamyamlarla ilk temas fe, kalade
<los~ane olmuştu.

Beyazlar onlara tütün <r
etmiş;
\aınvamlar ilk defa kc ıandkları bu

nesneden pek fazla memnun görünmlişlcrdi.

Fakat bc·razlar en büyük deliliği
hından sonra \apUlar ' Y ımı·aınlara
iciıııac cai?. olmadığı h;ılue iıimat ctıiler.
l\Ln u~ diyordu ki:

uOUl'U"'"'.""- -

pcrşcınlıc

lı u çııj!;a

ktlnun~•ıninin

kadar mahalli

<ınuncu

mezkılrd:ı

hazır

1

tlliJl

günü Sa:ıt dokuzdan

klır hane ünun<lc
il;ln olunur

on

mcz-

hulunmaLıl'l

l\\üessisleri: Dresdner bank
Şaflıaı-zeıı~er bank ferayıı,
Nasiyo:ı al bank lor Döyçland .
Merkezi: Beri in; şubeleri:
1Iamburg, İstanbul •Galata ı·e
İstanbul , İzmir.
Galata kısmı telefon: Bc)'oğlu:
247, 2~3. 68-!, 985
A.

Kuruş

6 ıııcı salıifcde
5 inci
·! üncll «
3 lıncü «

•

lı

1

!ardı.

dokun nı<1kla

i~hıı

i~ti.n5İn:ı

.

>ahırlı

Burıl:ır<lan

ol:ın1ann

hilıniiza·

.son ....·11 11 t • iıı illi ııfrırıj (•s i

tlaln11şlar, ck"crİ~i hunıma~ a tutulmlLŞ

derilerine

satılaeaf!;ın<lan

,.t.!

\!)kert \ c:-.İhaınla ı o. ~ACJ Sufür

'l'cl. i tan

'ardı kı

~cdr

ta:;-lan toptan

ıi

dirirll'r.

ııdıatlaı·

l'""knzının

aksamının

.lr

kumla.rı ~ıkı_\arak ahın a.ra1111~ıardı.

~azı

yıkılmamış

.\ l alı

kla\ nz;, ·v,~ı u '"'"tuııe ı};ır a<laındı.
l\la\ u.~ BalazllllJ ııı.:hrıni ka\ıkla
na ıl çıktı" laıırtlan ba~ladı \C hırcr
lıırl'r hcp,in
hik " eni. ile) azlar
nı.:hir<.lcn

hali h:ı,atında yıkurJı~ a•-.

ile hl'nuz

İ stanbul kısıııı tclefoıı: İstan

t:fendiyc.: her \an.İl
'" hllııı. flunlar ~·ıık k'la ;ıdam. de
<lin1 ':ırınızda :-i'ah \ ar.. a sizin dost,
yok~a. ~ahi Sliyli\oroın, kar.ınızı kc·
serlt·r. :;izi J\ıtır kıtır J..::.ırınl:ırına in·

Sonra

~aını

bul 2812, 2843.

.aziınct

1 rı;-~

dinlı.: ·ıcr·

ncsır: n

MANOLAKİRAPTOPULO

ı ıhuın hanındaki

ınürac.;ıar.

dinden ('eın:t! <:fendinin mrzkılr lı.ı ·

Havat

/.ııYİ
iı;in

, uın:ı•.alı ha

( J.")

nede şa.k ı iken vctal cd .. n mütek:ıi

Erkek ve çocuk

"'·ı·er....

\lmak

I.
.\I.,:ı:ı-rı·ı· 1 ık Lo dı r

şık

~oıtal!ı"ınJa

1
(

Tarihi tesisi: 1906

ediniz.

l'dcccktir

\l' :t\UCt

müra-

ı·ac.:;ıac

a.ıakkalc

11,nıir } t'

\ l: l..:orfc/.tarikilc
'uk

. (

Fatih sulh mahkemesi üçiincü hukuk daire,indc'l.
Aksaraytla kcçilmun nıahalle,ııulc

Muşambaları

Sırkcci nlıurnaıı.Lın

1:'t.h:

lrarckcılc

.ıekiline

hı·r ~iin C'aV;al oğ"lunda
\ meli J la»t mektebine mu

Gayet

tayyar vapuru
(İ kaııun sani Pazar
~.ınu ~a:n

ye yahut

ı:ı·kek

l lantal z:ılİc Tan-r Yapıırları
1 \ \ _\ I 11\. İ/.\ l lR P-ı~·ı l~I

ccrse, efendih.n 56·7 ı - n numaralı fabrika$!
lıahçe ı ve bir tarafı ak '.ıı hanım lıbesire tahsi kılıııaıı
.ır a ,.e t ır.fı rabii ıııgjr soKagile malıdut
Ba.ada eı saf•
~harı or a, art, .ıııı b ·deli sekıl ser ede ıııukassiteıı kui ve edilmek ş·ırtilc mfılkiycti
l2· 1-929 tarihine ınüs1dı! ~ah gfınC •at l~ de ilı;ı.e,i icra \e bil'ıstızaıı ·aziııeJen alınacak emre gore
, uaınele ifa edil; .ek Ü'.ere tekrar ıruzayedcye nz olunmıışkr. laliplerın bedeli mukarrer üzerinden
, - zde 7, 50 lıes ,·1e 5 • ~ '• 50 hra d IJpzito akçeleri ve l • ınııkbeı banka nıekt ıiarıl hnva'i met. uke
ıki tara'ı

Jla1•uzlu han 9 1-!
J kr cins saat depo•u.

,\ luhtelif makinelerle 't• chrcn

bul 27 ..j.()

5 kat olup ı numaralı dairesi
7 oı.Ja ıki hal;i hır ıııulf ık, kiler, banyo, ı. l
\ e ı:çündı katlarda sekızcr od;ı ikiş<·r lıı ..i
birer ıııut"ak, baııy;ı, kılcı, çatı Ltt:: Taraça
i e .ıı deposu' iki k"çrk ola: lloduruı>ı katıı:
d müt,addıt odoıı ve kurnürli:k \C saırc ile
ar~" tırafi ıd·ı ı oo met ·o lcrlıiindc lıalıçeyi Jı ,.i

~.l,lO

accnm
'J'cl. j ~canhul 7': 4

ıeraiclc

ıııalısu~ada şube acente,ı. İstan

ıııa boduruııı

kuınpan\':l-

Erkek-Anı e li-

merkez

altında

.

numrud:ı

i;ıan\ıul,

kursları

2 3 G:2

acentesi. Beyoğlu
1<\e,'adet ham

ra 'l'"okatJi,·an k.ı.rşısınc.ta

Bt·yo~-lu

'l'cl

Rikar do Levi

Daktilo

t:l'ktir
lıalata hı.prii

'ılımda \att;ı :'\asycı·

İ:'tınbulda l~minöniinde İzmir sok:ı~ı n

StYriscf:ıin id.:ıı'l':'i
ıniitckaic.lin
'c itam cr:ımı\i,iı1 l{anun c\·cl
111:1 .... 'arı h.ıl:\dakı ~unlcrdc 'crilc-

c

müracaat.

turi:::t cccn::;iyc '('el. llcyYe

'

harckl.-dc ('.nr

izmiı-e

IO da

ürki~

'J

muşteıııılalı

cedit nig5r
meııc,i
bedeli ınüuyedc
a
11.~·ıo J.ra

ıt

ı ıhttm ı n<l:ın

n:ıl

:t\ nı
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dükkan
ı
(·fer a,.:a
•
aparlıı•ıanııı ik inci dairesi
c
c
l\lclı:rdar
102
hane
5.ıo
Küçüle pazar
Rusteııı paşa
Canba!lıaııe caddesi ı
kiğır dGkkaıı
480
.., Balada eı·safı mıılıJrrer emlakin ı tı· l ·921> tarilıiııe müsadıf Cumartesi gii·ıü saaı ı ~de ilıalelcri ııııı
k•rrerdir. Taliblerln T.mvali metruke icar komisyonuna müracaat eylemeleri.
J\le~rııtiyet

Birinci sokak
Bauariye

c::ıl:ıt:ı

•

(~c~

YC \':l lkyn~ 4

'l't:I. l\eyopJu 7:' l .7:"2

!unda l'cra pala;

.. a:ıt dtikk ın .ı.nnd:ııı' arJ~tnız.

'aAhanc

o·llu .J.599

lıaııc

ma bahçe dükk.1n
dükk:in

'd J!;İdccc ~·ur

( .\l.\11\ll T ::;ı·:n~~:·r I ' \ ~ \ )
\ "puru I h;lnun ... ani Sah 1~ de

300
210

dükk{jn

( 'cnı" a)

20
1o

otblı k:ıı;:ir

bir

\C

m:ır,.;ilya ,.c

\ 'aholi ,
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dukk~ıı

lSJ
4'!
4.1

g:linü

lir:ı,

1 ne

IS7

•

•
O

cadae.i

İskele

C:ı.fer a~a
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