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ı::ı;_;~.ı.E~ (Ecnebi Matbuat Hulasaları ve T eliraflar) 
me:i~i;n~:~~a e~:::r::::~ Rusya da Müthiş bir fırtına İngiltereyi kasıp kavurdu 
bunu M. Mecliılne vermiıti. L O d d 1 • d t (Birinci sayfadan m 
Bu yeni (kanun layihası) nın HÜKÜMETE ERZAK VER- n ra a ev erı n amı UÇ u ilmühaber tedarikine 
devlet mönakasalarında ya- MEYEN KÖYLÜLER MAH- FIRTINA BİRÇOK KAZAURA SEBEBiYET VERMiŞ vaffak olan Yiilya m 
pılan yolauzluklann önüne KE~YE "VERİLDiLER ON BiNLERCE AGAÇ DEVRİLMiŞ, DIVARLAR , le komıiyonundan ela 
geçilmek için hazırlandığı Bakuden zarya va.toka,, YIKILMIŞTIR çabuk btUrmek için N 
haber alınmııbr. (27-ZI, N 238) gazeteıine --:--- .. .. ki isminde bir muame 

1 h b l ka 
bildirildtXine göre Mugan Londra, 7 [A.A] - Dün babın dordune dofru ıtd- bul b ela 

veri en son a er er - 5 ln 1 . b d uyor ve una 
Vilayeti köylüleri hükümete gece gi terenın cenu un a detli bir yafmur ve dolu l 

nunun pek yakında mecliıte rzak ( h 1) yeniden tiddetli fırtınalar il "t f k la ak ku ira para vererek k 
.a __ ,_ dl L- e ta ı vermemiı ve e mu era ı o r v- d ku 

mU&a&ere e i ecelini hauer 700 t ikta d t hıl çıkmıt manıta bir Çok ka- ti f 1 k yon an itini rtanyor ri B b h ka on m rın a a ı ' ve e esen ırtına mem e e-
ve yor. u ayır nunun hususi tacirlere ıatmıılardır. zalar olnıuıtur. On ainlerce tin muhtelif aksamını yala- Kendiıl türk tebaa 
bir ayak evvel Meclisten Azerbaycanın bir çok kaza- ağaç davrilnıif, bir çok di- mııbr Sicilya adalan dva- dulu halde bu tekilde 
seçml esi temenni olunur· lanncla dahi tekerıilr eden varlar yıkılmııbr • iki kadın nncla fırtına adeta kudur- nanla olduktan ve 

unet P. ve arkaclaılan- b k b·l b d 1 kaz lb d -ım- ü tun d ldıktan 
mn ehemmiyet verdikleri iu da ~-k.ı! ise er ~elice- ;~ • ı.: : a k o uıt r. muı ve rüzgar saatte yüz u a a sonra 
(münakasalar) meı'elesi Hü- ı ~ e ~- l ~ti e~a ver- ~gar n r~o aklanncla milden fazla bir ıüratle e1- g6n Sirkeciden yataklı 
k6metln en hayırlı teıebbüa- m yen hkoy ü er lbapıeltmlı yui rüyfenl insan rı öteye be- mittir. Mervelie n•mandakt gonla y unanlıtana ha 

ve ma emeye ce etnı ıtlr. r ye ır atmııbr. Norveç vapuru kara a otur- ediyor. 
lerinden biri olacakbr · Gazete hükdmetln bu ademi Lo ( ) y 

BugGne kadar hilk(Unet muvaffakıyetlni "kolçomak- nra 7 A.A - Geçen muıtur. Tayfa11 Eaıtbourne Bir türk evlidı 
namına yapılan miizayede ların" tahrikitına hemlet- g~ceki fırtına Londrada mil- civarında bulunmuı ve kur- Yunanlı yapan bu ka 
ve mGnakasalar kapalı zarf mektedlr. hım hasarlar yapmııbr • Rüz- tanlmııbr. Manı denizinde qayyilbü göıteren 
uaul6 ile yapılıyordu. Yabıız Bm KOMİSERN AZLİİ 1~ evlerin damlannı ahp tehlike alinde bulunan bir Nurullah Bey çocuğu 
(gizil tutulması llzımgelen Azerbaycan lcraiyeıi- go ümıüı mahz~nleri su baı- Macar vapurundan iıUmdat bertarafa baı vuruyor. 
bu 1 uı1 arda , memleketin nin kararı mucibince Az. mıı ve birçok kıımeler elam- ipretleri ahDDUfbr. Birçok ada..ı dd 

M ı 1 d dü ki i 1 bil mu .,....yeU , mtl ei 
umumi emniyeUne alt olan uaveneU çtimalye komi- ar an ıen rem t erin ta ılye gemileri mezkdr va- dik bad I 
lhUyaçlar pazarlık ıuretile ıeri Muhtar Haclyef vazı- isabetile yaralanmııtır. Sa- purun imdadına kotmutlnr. m ' mu e e 
Jemln ediliyordu. feıinden azledilerek yerine İN . ~ tilrk murahhaıı 

Btr de idare edilmesi hu- Selimov Alt Evset tayin e- GİLİZ S~ YUN~ DONANMASI Cemal Bey tahkikata 
tuıl kanunlarla tayin edilen dilmittlr. Az. Ali iktisat Şu- NEZARETİ~~IN BİR İQIN YAPILAN byorlar ve aahtek 
( Nafia ) itleri bu p.rtlara raıı Reiı Muavinliği vazife- T~ 'l'E !,! ~ ilk emareleri 
tlbi delildi. Bu gibi bGyük sine Paruıin, Emek Komi- Londra, 7 ( A. A. ) - Yunaniıtan deniz teyya- çıkıyor. 
itlerin milnakaıaıı, vekiller ıeri Muavinliiine de Sarki- Sıhhiye Nezareti, sıhhiye re iclareıi tarafından ıeçen Galatasaray ve T 
h9J•tl kararile icra ediliyor, ıov tayin edilmltUr. (Zarya müdürlüklerine gönderdifl ıene nisan ayında İnpltere- pollı merkezleri, bum 
anıca t.llmatname ve ıart- Va.toka 29- 1, N 249) bi ta imd la b t ye ıfpanı edilmiı f olan alb fıncla M elam r m e yaf n eı en etra a 
lara t&bi tutuluyordu. Bun- SOVYET RUSYADA cocuklann aıhha tayyarenin inp.sı ikmal ve Zo 1:ki 
lar delerlerl (8etbln) bra- Moakuva komoDill fll'- -_-----:--:--.:-17 tine Y-..•p•etaa ~ ~ nya, OJini iımmoe 
dan milyonlara kadar elaya- kası fırka temizUll n ~;. , 
pan bCly(ik devlet itleri için- ıinde iç yGzleri meydana Je çoçaldarnu lumı ııhhaya Dlmltri isimlerindeki 
dl. Beıbtn liraya kadar çıkan ve "KomGntzm,,yolun- muvafık IUl'etle bGytıtml- yanaştıkları söyleniyor lerin ifadeleri abnmıı 
olan (aatua alma) itleri açık elan sapan 20000 meı'ul ko- yen ebeveynin mahkemeye Tokyo 1 (A.A) - "Muk- Diler taraftan Yül 
mQzayedeye tlbi tutuluyor- moniıt memurlarını ap.fı verilnıeıfni emretnıiftir. den" den gelen haberlere babaıı lsplro ve ana11 

du 
Daha aonra acele ınıaat ve ikinci derecede milesae- nazaran, Sovyetlerle Man- le 1 da la b • ~·~ d m~~ ~ ıılerl emaneten, yani miina- ıelere göndermeyi karara Buu..ınDE ÇARPIŞMA çuri arasın a akdedilmıı k cakl 

kaaaıız yapılabiliyordu. almııtır. Danlardan 1000 
1 

olan ve f&l'k timendtferleri aça an ihpar edil 
MGnakaaa Kanununun de- amele sıfatile fabrika ve - Berin 7 (A.A.) -Komu- lhUli.fmın halli için yakında den bunlar hakkında 

llıUrtlmesine te,ebbGı edil- imalethanelere,300; vilayet- nistlerle poliıler araımcla icra edileck müzakera- mu- allkadarlara emirler v 
meatnden anlaııhyor,kl elde lere -SOOü, köylere; 200 de bir çarpııma olmuı, iki polis kaddema teıkil eden mite- mtıUr. 
mevcut kanun beklenen fay- orta Aıyaya gönderilecektir. yaralanmıı ve birçok kim- kaddim IUlifı Nanken Hhii- Bu mes'ele etraf 
dalan temin etmemektedir. (Zarya vaıtoka N249-27-vl) ıeler tevkif eclflmittir. kllmetinfn tasvip etmif ol- tahkikat tamik ollunıllllll 
Hektkaten kapalı zarfla bü- - - ___ dufu rivayet edilmektedir. tadır. 
yClk mOnakaıa uıullerinin zararile kapanıyor bitiyordu. Herhalde yeni kanun liyi _ ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!;;~~;;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
buiOnkil ıekll ile ihtiyacı Daha sonra ikinci bir haıında bu cihetler de dik- Sultan Aziz devrinden 
tatmin edemiyecefinl dGıün- oyun baılıyordu : _ kate alınmıı olacakbr. 

Grlil suUıti- Bu da taahhut edilen Eldeki kanunun (21 ve 
mek ve hert malın teılimt sıralannda 22) dd 
mailerin 6nClne geçilebilecek 

1 
b d M h inci ma eleri maksadı 

0 up itiyor u. üta it - t lmi k f d bir kanun ve nizam yapmak , a ne i ayet e emezdi. 
llzımdı. ler, ya göılerdi.deri nilmu- Eldeki kanunda milbayaa 

Kapalı zarf usulfi mQna- neye uyrun çıkmıyan çilrGk heyetlerindeki (azalarla bun
katalarda devıet alclandıJı mal veriyorlardı, yahut lann ebeveyn veya evlit ve 

l verdikleri etyanın malze -stbl, devletle if yapan ann i 
1 

(" di I d ) zevcelerinin ) münakasaya-
eepleri doluyordu. Bir iki meı n ttl~ 1~: ~ uya[ bizzat veya ( bilvasıta ) 
1ermayedar mfieıaese bir :;"~ e n:.0~ : • 

1
; ce e ittirak edemlyecekleri sara-

ara,.a gelerek ıtzllce anla· evaleclat bl e ad al tanıyor) halle kaydedflmlttir. 
da ralannda ve ıyor, ev e e ma 

pyorlar, aonra af k verenler de iki defa kaza - Fakat: ( ebeveyn, evlat 
kararlafbrdıklan iyab a- myorlardı. ve zevce ) kayitlerine, bir 
palı ı:.ıa dı hClkAmete teklif- Tabii aradaki büyilk de : ( akraba ve dostlar ) 

edi~~y~a heyetlerine ve- kiiçük yolsuzluklar baıka kaydile : ( vaııta da olamaz 
rilen kapalı zarflardaki fi- idi. Hülisa: blıımılı bir lar) ibar~ıinfn iliveıi elbet 
yatlar, zaten mGnakasaya dolaptı ki dönilp gidiyordu. düıünülmuı olacaktır. 
kanfanlar araımda malilnı Yukardan beri sayılıp Millet Meclisi ve: B. V. 
bulunuyordu. Birinin çok dökülen ıu esaslar gösteriyor Pap. eier Osmanlı lmpara
ylluek pıt ve bedelle ver- ki itin yalnız taahhüt oyun- torluğundan miras kalan 
mele talip olduğu eıya de- lartle oiraıanlara temaıı ıu kangreni kopanp atar -
lerlnl, atekl biraz daha bulunuyor· Bunun bir de mü- larsa (ıimendifer muvaffaki
lunyor, daha 6teki de kendi bayaa heyet ve memurla - yaUnln yanına) bu bllyiik ~ ••••. ü\ ... .::,,~ ._. -j(' ~ f'~.I_ J r'"J...·.:)~r~ ... 
aralarında danıııklı döviif nna temaı eden cepheıl himmetin yazıldıfını g6r - . 
olan bir fiyat teklif ediyordu. vardır. Tabii bu cepheye mekle cidden iftihar elllnler! 
NeUce: hazinenin ybde yQz ipret etmeden ıeçilemezcli: ARIF ORUÇ 

lıte geldim kapınıza. Seldm verdim tapunuza •. P 
Pat •• , Pat ••• 
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<-•M•r•m•le•k•·rt-l•la•b•e•rl•er•i-> 
\T aniköy harap mı ediliyor, in1ar mı? 

Bahçelerden geçen bir yol Tahkikat bitti 
Alta yilZ bin liralık Gümrük -----ALAKADARLAR CESİM DUVARLARIN resmi davası 

Yakında görülecek YIKILMASINA İMKAN GÖREMEYİNCE .. 

Standart Oil kumpanya· Üsküdar_ Beykoz yolu- Bu yolun bir tarafından sa-

YŞTE BAHRİYE YERLt MALLAR VE sı tarfın.d~n istirdat esnasın- nun Vanıköyden imtidat bık maliye nazırlarından 
1JIEKTEBİ KADINLAR da getırılf p Karııyakadan eden kısmı bazı yalı sahip- Nazif paıanın koruıunu 

ery~clen: Kudustrıı bildiriliyor: çıkarılmıı olan küll~~etli lerinin tikayetlerini mucip ihata eden büynk ve muh-
~:aarıf ~e~aretinin Süve- Hayfada ve Filistinin sa- m!ktarda bir gaz partısıni~ olınuıtur. Bu yali sahipleri kem bir duvar diler taraf-
ınşa et~ığı .l3ahriye Mek- ir şehirleriııde, yerli mal- gumrük r~s~i verilmediğı istimlak ameliyesinin muva- ta da alb yalının bahçele-
merasuni mutade .1 1 h' . b' hakkında hır ıhbar vukubul- f k t d k l t 1 d rini tahdit eden eski veba-
tı ı e arın ımayesı ve ccne ı cm- d b ı arz a arar af ırı ma ı-

~~~a~ · _ taanın mümkün olduğu ka- uğunu ve unun üzerine ğını ileri sürmektedirler.Ali- rap duvarlar vardır. Emanet 
et mezkur mektep d . . 

1 
d'l . b-t- tahkikata baılandığını iz - k d l _ 1 d 1 kaldırılması\eyenldeninp.ıı 

ürlü ı-,- F . ar ıstıma e ı mesı, u un d H' a ar ar ıu muta aa a ar: 
6ttne enerler idaresi k d 

1 
k d b'l' mir e ızmet gazetesi yaz- çok büyük masrafı mucip o-

dür M · l . a ınların mem e ·et a ı ın- . . . . 
ua\•tn cnnden Amir d .. kk' . . mııtı: Bffi ARAZI ISI lacak bu duvan iltimllk 

ndinin tayinini muvafık k~ safın~):ıınhter~ 
1
:
151 ' 'e ın- Refikımızın haber aldı- Başkalarmın ınalla;ına etmektense cepheleri denize 

ü.:: fr d ·ışa ıçın ertur u muave- _ 
: e e ınezkür daire nett b 

1 1 
t ı'nı' gına gore birkaç aydan konmuşlar nazır bulunan yalıların ba.h· 

aılevb · · e u unma arının em _ j 
J ın ıdareden ayrıl- . . k d . 1 . t k'l beri Rusumat dare ve Hey- Urlanın Malkacı mevki- çelerinden bir kısmının iı· 

ıııa ıçın ·a ııı ccmı) et erı eş ı t 
d 

muvafakat etmedi- ed'l . . el teftifiyesi tarafından ta- inde Gülbahçeye iskan edil· Umli.kini karalaıbnnıttır. 
en M ·f 1 mıştır ik d"l k 1 h l . . aan Naıareti de- İRA.NDA FİLİSTİN' m e ı me le o an ta ki- mit muhacirlere tahsis olun· ıte bu suretle toprak· 

a ikt: mal~matı haiz bu- MES'ELSİ kat hitam bulmuı ve vaki muıken bilahare istirdat Iarından bir kısmının zıyaa 
·ı" d~~~r hır mühendisin Tahravdarı ya:ılıyor: ihbar tahakkuk etmiıtir. it- edilerek müzayede ile satılan uğramasından mütee11ir o-

ın1· tesın.ı ~enerler İdaresin- Bütün iran gazeteleri hü- hal edilen ga.zin Gümrük arazi üzerinde bir suiistimal lan bir kaç yalı aahibi bu 
s enı17tır i 600 b ' l' k d · · d k k İdar · ktimetiıı Filistin arap1arına reım ın ıra a ar d k 1 tı S karara ıtıraz e ere mu a-

nıaın:k n~ektep .nıüdürsüz muavenet ctmesiııi ve cemi- tahmin olunuyor. Davacı, :;ey an~k~ı a~kı .mıı r: d~~ bil cihette ki Nazif pafa 
uzcre bır müh b . d' E ,_ M-dd ı an m ar ı ııer yuz o . ft>•-· i i t i int'h en- veti akvamdaki İran müra- azıne ır. VJ'&K, u el- - ld ğu h ld i koru&unun ııtim aa.ın ı e-

ı ap ederek bildir J • 1• • _ • num o u a e yen sa- . . 
karar . me- hasının bu bapta sarfı me- umumı ığe verılmek uzredır. h· 1 h h b mıılerdır. 
ASV :~n1181c:ıET,tir. . sai eylemesini nnısırrane ta- Muhakeme yakında baılıya- d~~ ~ri~-kemeni iemt en iflner Halbuki 250 metre uzun .. 

ı · ~-. LERi . . . cakt onum u araz y asaru a-
ıırede11 ya·ılıyo . lep tedıyorlar ancak dcvaırı ır · · - l ld ki h l x..nda ve iıUmllkl karar-
A 

~ r. . _ _ . "il 'f k' . d rı a tına a ı arı mesa a Us• 
svan su b tl . . resmıyedc hukümetm resmen .ı.,faarı ve ·ı] ı yakın a il b l A . la -t ddit b hçe· z en ennın do- . . _ İ . . · e sa it o muıtur. razınin laıtırı n mu ea a 

· metre ,,fıks lt'l . umuru dalılıycsıne ınudaha- zmıre gıdıyor . h 1 1 t kil eden 
susun . J c 1 nıcsı · . istirdadı için li.zımgelen mu- lerın cep es n eı 

. un hır nıil on iki le~ı maııasmı ıfade edecek Mevsukan haber aldığı - 5 
z ~.ın .ingi]iz liras; bedel olan bu haraketin hukuku mıza göre maarif vekili ameleye tevessül olunmuı- bu duvarın ka:dırılarak 40 
. ır ıııgiliı şirketine iha- düvele münafi olacağı, an- Cemal Hüsnü Bey yakında tur.. metre geriyheka ınması ;-;;;e-
1 .t~karrür etmişti. Bu hu- cak İran siyasi ·cemiyetleri- ıehrlmize gelecektir. Vekil Iımirde et İstihHikiitı la çok mu em ve r aı 
ıçın tanzi 1 . 1. . . f' B k 1 T . 1 f d yükıek olan bir metre nıi-v l "il m o unan mu- nın ve umum aha ısının ı- ey, mınta a ve vl Ayeti - eırınevve ayı zar ın a k I 

e e ı,fısır Hf kt1 t. . . . . . •f 1 . b h d 209 kabı kadar topragın a -~ 1 nıe ı na- lıstın araplarına karşı nıua- 1 mımızın maarı ve mektep zmır mez e asın a 4 
na afia azırı H- . .. . . . . 1 . . k'k d k k 1050 k . 248 ··k- dırılması gibi büyük maara• 
şa il . u eyııı \•enet go tenııesını ve ıane ıı erını tet ı e ece ve oyun, eçı, o uz, 

ne] Si~ ş1ırket namına ko- cemiyetleri teşkilini menet- bir müddet kaldıktan sonra 885 inek, 50 manda, 13 de- fı mucip olacaktır. Emanet 
fından · ııyortan Brift ta- miyeceX-i be)an edilmekte- Ankaraya avdet edecektir. ve 91 dana, 5 malak ve 8 bu musip kararında israr 

ınıza ed'l · . . o ı mıştır. dır. ( lli.:met) domuz kseilmiıtir. etmektetir. 

ÇIRAGAN SARAYI BASKINI TEFRİKASI 

-8-
catını to~ •uallerden batının mutlak bir belaya giriltar 
tunıdu. Pun~:: dellldı. Bu adamlann tutuınlan bir baıka 
klerine I _ h bulup PAt&yı idama mahklm ettirmek iltea 

aı a fup e edilmezdi. 
Bır insan ne k d 

nılerde bü a ar ceaaretll olurıa olıun, böyle korkulu 
düımiif b~O.n ;ıetanettni kaybediyordu. iıte Süleyman pafa 
mına bt r la anıdı, bu bahtsız adamda cesaret ve metanet 

r tey er bırakına l rdı K k d l ına alt olm mıı a · endi uman an ığı zama-
H•- ıyan ıuallar ıormaktan bile çekindikleri yoktu. 

&&111etçl Muıtafa birlca ıG.nd 
ak teklif edi rd T b ç en bert Süleyman pataya kaç-

tına Yerlpyalo ..1~ _ a 11 pata bunu htznıetçiılnin ıadakat Ye 
uannıJordu. 

Ah •• Böyle herkes ı. fı dan 
danıa hizmetçi de olsa ~f n _ bırakılarak terkedilnılt bir 
üyük teselli oluyordu? a aoıtennek isteyince ne kadar 

Scıleyman P&f& çok clalganclı M 
önrıemfıti. Muıtafa neden bu. uıtafanın içeriye airdlifni 

Çiinkü .. Ü 1&bah peJc ten &6rünQyordu? 
yuz aülerekten efendiıfnln yanına glmıltti. Süleyman 

ta neden aonra Muıtafayı gönrıüıtn: 

ıord:. Ne var oflum, daha divanıbarpten gelmdiler mi? diye 

Hütkat, Divanıharp memurlan hersabalı k l' IJ_ k bt p b k er en ge ıppara uı 
atanın atına çö erlerken bu sabah a k im 1 d 

Mustafa aillerek: eç a ıı ar ı. 

- Daha ıelmedfler Pap.m. 
dedi. Ne vardı? yene ne oluyordu? 
Mustafa niçin gOlerek: 
- Daha rıelmeclller. diyordu. 

Birinci ~efrrikamwn ilk aabn 1292 seneıi olacak yerde 
1928 olarak dizilmUUr. lUzar ederiz. 

ALİ SUAVİ hadisesi •:• ~1uharriri: AYHAN 
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- Mitat ve Ziya paıalarla Namık Kemal beyin de bilme .. 

leri ihtimal dahilindedir. 
- Bu adamı Turhan efendi olarak tanıyorlardı. Kleantl 

veyahut Turhan efendi Sultan Muradın adamlanndan idi. Da
ha açıkbaıı veliahtlığından bir kadeh yoldatı bulunuyordu.• Aynı 
zamanda (Mason) teıkilitı reiıi idi. Sultan Muradı bu tefki-
lita sokmuıtu. 
Maksadı Murat efendinin tekrar paclfpb olmaııni te'min 

etmekti. Tabii böyle bir ıey yapabilirse maıon teıkillbndan 
alelade bir i.zi sıf ati le bulunan Sultan Maradı lıtedlfi yola 
çekip götürerek dilediğini yaptıracaktı. 

Mes'ele bu kadar açık ve basit idi. İıte Kleantl Sultan Ha
mide büıbütün düıman olmaıı lbımgelen SOleyman pap.yı 
bunun için kaçırmak istiyordu. 

Malum ya .. Aptülaziz hanı hal'ederek Sultan Muradı saray
dan alıp çıkarak cülusunu temin eden Süleyman pap.dan bq
kaıı değildi. 

Demek Süleyman Paıa mahpuı bulunurken Apdulhamidln 
hal'i ile uirapnlar ekıik deifldi. [*] 

Atlı kitabımıza müracat •.• 
lıtanbul muhafızı Mehmet Pata: Turhan efeni olarak tamyıp 

bellediii Klıantinin asıl dört katlılık zamanında ıarayda 
sofracı oğlanlıtı ettiğini biliyor muydu. 

Ne gezer, onu Cennet mekln Abdülaziz han belki hayaİ 
meyal hatırlayabilirse de aııl en Alasını Abdülmecit han bilirdi. 

Onun son senelerine Kleantl ıofracılık etmiıti. Kleantlyi 
cıvanlıiında görüp takdir ederek ıaraya tavıiye edenin Doktor 
Şiiptıer oldufn rivayetediliyordu. 

Doktor Şipiter Abdülmecldin tabii ve candan doıtu idi. 
Muhafız Mehmet paıa artık gidecekti. Burada yapılacak bir 

iti kalmamııb. 

(*] ikinci cildi de lntip.r eden: Sultan Abdülaziz nasıl ba'lec:lfldı. 
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manet A liye Maarif Liman ii~ haberleri u nasıl iş' 
RESİM AKADEMiS 1" 

Borsada A k t K tt d. · H k ırkası MEKTEP nEGiLr-11 VU ~.ar IY~-- a iri a Oldukç;-garip bir 

İNGİLİZ DÜSMEKTE Baroda toplandılar BlT.ı\RAF'LARDA GELIYOR KONGRELERİ fiyetl öğreniyoruz: yül6 in 
DEVAM EDİYOR Baro senelik heyeti umu- Yunanistanda bulunan Halk fırkası nahiye kon- tahsil derecesinde addeclı t 
Du··n 1047 de kapandı greleri ı'çtı'malarına devam resı· kademı'sı· d 7 8 • mlye içtimaını dün aktetti. Takdiri Kıymet Komisiyonu m a n e - " 
Borsada ingiliz lirası mü- Heyetı' ı"dare raporu okundu. etmektedirler. Bu iştimalar tahsilden sonrn çıkan t,\ye 

Azaları talimat almak üzere ı...d 
temadiyen düşmektedir . Rapor heyeti umumiye tara- . . . iiç be~ güne kadar ikmal benin muallimlik hakkı .,. 
Dün de bu sukut 1047 ye fından knbul edildi. Müte- ~ehrımıze gelmi§tır. edilecek ve sonra kaza kon- bul olunmıyormuş! Bu t r 

kadar olmuştur. akıben 32 yeni avukat diğer Alınan malumata göre grelerinc ba§lanacaktır. be bu kadar senelik 
Dünkü sukut hükume- meslektaşlara takdim olun- komisyon bitaraf azaları 1 "Şeh~imizde 13 kaza ol- den sonra maarif vekalet 

tin aldığı tedbirlerden ileri du. Bunlar meyanında kadın 12 Ktınunuevvele şehrimiz- dugu cıhetle kaza kongre- ce hiç bir hakkı müktesep\S 
gelmektedir. avukatlardan Nigar H. bu- de bulunacaktir. leri 15 günde bitirilecektir. tanınmiyor. Bunun kin a 

Dün borsada milli ban- lunuyordu. içtima geç vakte Komisi h . Vilayet kongresi ise ayın dedilen sebep te geçen 1 d 
kalar, 41.000 ingiliz satmış- kadar devam etti. yon eyetı umu - otuzunda toplanacak ve sene 

miyesi uzun müddetten beri ba<ı.ına kadar fırka teckila"' tı çıknn ve muallimlik için o4r lardır. Borsa Komiser Vekili E ll ... ... 
Hasan B. bir muharririmize mane e: umumi içtima aktetmemiş- senelik mesaisini bitirmi~ tahsili şart koyan kanund 
sukutun hükumet tarafın- Ceıııi,eti Helrdi\c içtiınaı tir. olacaktır. Ocak ve nahiye Bu talebenin orta ~\ 

d b d CemJ 1·yeti Bele,,diye bugu-n B f k 1 d b dl sillert olmadığı ileri sür~t dan alınan cezri te a ir en itara azanın ayın 12 ongre.erin e leş it e i en rek muallimlik hakkı iPra 
ileri geldiğini söylemiştir öğleden sonra toplanacak sinde şehrimize gelmesini halk dilekleri arasında bil-

cdilmekt edir. Akademi!\ Muhtelif haberler ve karaağaç müessesatının mütakıp umumi bir ]çtima hassa nazarı dikkati celbe- ali tahsil olduğu niçin rl.e: 
tarzı idaresini tesbit ede- d dd I il t 

l k ı en ma e er, yo arın a- 'tib I d ., "' KARARANIN cektir. yapı aca ve yeni ta fnıat- . . k h . ızarı ı ara a ınma ıgı ı·ar 

SEYAHAT!
. lıeyetı· mır ve ın§ası, me tep i tı- ı rip bir •eydir. Bu hal nıe' 

Lüzumlu bir teftiş name umumiyede · "h t ·ı · ~ 1a yacına nı nye verı mesı ve 1 ki i d t' . ~ 
Ankaraya geleceği ha- Emanet, son günlerde müzakere olunarak katiyet kafi derecede hastane tesi- ı e elr n eye l§hmdıf genlç r~ 

b ·ı R s Harı'ciye Ko- b f b k b d k . d "b t' sam arımızın e er o ma er verı en u fırınları sıkı ir te tişe ta i es e ece tir. sın en ı aret ır. j -
miseri Karahanın gelecek tutmaktadır. Dün de bu • _ na ve memlekette yega i 

Noel yortularının da yak- V Iavette· · k b f' hafta Ankaraya hareket e- teftişata devam edilmi~ ve tT • resım me te imizin in ı A 

deceği hakkında alakadar birçok fırınlardan külliyetli laşmış olmasından heyet bir Kırklareli \ali(;i şehrimiz<le hına sebep olmaktadır. Nı, 
mahafile malumat gelmi~tir. surette ekmek musadere an evvel içtima ederek ta- Kırklareli Valisi Durmuş z~dikkatf celbederiz. ~ 
Şehitlikleri İmar Ct'ınİ)etindc edimiştir. limatnaıneyi ikmal edecek- BeydünsabahValiMuhiddin Emvali metruke -e 

dünkü içt imn ): angını haber 'enni) enlere tir. Beyi ziyaret etmiştir. İnebolu emvali metruh 
şehitlikleri imar komsi~ ceza \ C'rilcecek Şehrimize gelen takdiri Pul ıniifrtti !iği iıntilıanı itlerinin çok karışık oldut 

yonu dün toplanmış ve yenı Ufak ve mevzii yangın- kıymet komisyonu azaları da Pul müfetti~liği için diin ve bu meyanda tapu kayilt 
yapılacak abideler ha~kı_n- ların ihbarı halinde kendi- bunu müteakıp mahalli Defterdarlıkta imtihan yapıl- lerinin yekdiğerine tevafJlr 
da karar ittihaz eylemıştır. lerinden 25 lira ceza alın- . . . mış ve netice Maliye Veka- etmediğı söylenmektedir. l 
İlıtiyar l1cyct]eri intihabatı dığını zanneden halk her me~urıyetıne azımet ede- Jetine bildirilmiştir. 

Kanunuevelde şehrimizin yangını itfaiyeye haber ver- ı cektır · . . . -= · 1 · ---Y enı rak J~abıııac:ı 
her tarafında iht.iya.r hey- memektedir. Halbuki böyle!KARMAKINESIGELDI 

h t h b t Naci Paşa Süveydinin 

Daimi "Crtii 
Kahire ticaret odası ını 

sır nıamulat ve masnuatte 
etleri ve mu tar ın ı a a ı bir kayit olmadığı gibi Şiddetli kış vukuunda riyaseti altında t kk-ı 
yapılacaktır n k .. eşe u 

• l . . bundan sonra velev en ufak 1 yo arı açma uzre emane- eden yeni Irak kabfnası mini için Kahirede bir s e 
Halk Fırkası namz~t erını bir yangın pa olsa halk it- tin Avrupa ya sipariş ettiği 1 sabık kabinanın h . A • k .. 1· ee 

teshil için hazırlamaga baş- ,. . _ . . . A • arıcı ve gı açma uzre ma ıye n 
lamıı ve muhalli ocakların- faiyeye haber verm.ezse al.a- kar ı:"~kınesi dun şehrımıze Jdahılı ... ~ıy~selinde devam zaretinden müsaade taleP 
dandefterleri istemiştir. kadarlara ceza verılecektır. gelmıştır. edecegını bıldirrniştir. etmiştir. 

~ref rikanızı l~ı11anınızı keser kırarsanız 
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s··1 an pafa mes'elesinde Kleanti ile anla§mış gitmitlerdi. 
u eym S"l h· t· dikleri ğibi Mehmet paşa u eyman paşanın ızme ıne 

Karar ver bi ·k· ·· ·· l k it 
M t f a cesaret verici r ı ı soz soy eyece a ya-

bakan usa ay 
.. t kiler getirip taınamlıyacaklardı. 

nını 0 
el f h psi de hoş şeylerdi. Lakin bu Mehmet paşanın 

Buna ın e 
k ( Kleanti ) ile alış verişi vardı. Nasıl oluyor da 

sofracı ırması 

Ki ti ·n sözlerinden dışarıya çıkmıyordu. 
ean nı k b . . d. H d b. d f Bunun sebebi de pe asıl ı ı: arp zamanın a ır e a 

. S f gitmi<ı.ti. Oradan (Rusçuk)a Süleyman paşanın 
Kleantı o yaya ~ S f k 

k istiyordu. Mehmet pnfa o zaman o ya u-
nına uğrama 

ya b lunu ordu. İşte Kleanti ne yapip etmiş, Sofyada 
mandanı u y vucu içine almak dirayetini göstermişti. Meh
Mehınet paıayı a · b" · "d· Ki t' · k t havasına uyan zatın ırı ı ı. ean ının pe 
met pata za en . t . . . t' 

A • t ·f ettiği gizli cemıye e gırı vermış ı. 
insanı dıye avsı . . ... 

(Murat) tekrar cülus ederse eslcı seryaverlıgıne mu-
Sultau - - 1 b'l' d' 1 1 i · d b "d 

d f mabeyin müşuru o a ı ır ı. çın e u vaı 
kabil bu e a • 

ler varhdı. t ( Pata ) Kleantinin yanına geldi landa ile geriye 
Me me · b. kt k d · d· 

i gı'decekti Kleantı paşayı ıne aşına a ar geçır ı d" üp ev ne · 
on d di ki· - Siz vazifenizi yapınız, ben mutlaka gelip 
Yavaıca e · 

Süleyman Paşayı gorürüm. 
_ Mabeyin müşürü olacağınız tekrar temin ederim! 
Mehmet Paıa bir şey söylememişti. sadece başını sallamış. 

P kı. demek istemişti. e .... 
ş· di araba yavaş yavaş havludan çıkmııtı. Paşayı konağına 
-

1~ .. du İstanbul muhafızı çok ağır bir yük altına girdiğini 
göturuyor · 

i or değildi. Ama bir kere de muvaffak olurlarsa ömrü-
hisetrtı Y ., b . ·· - ı- "·· ·· k l nde hayaline getirmediği ı!_ma eyın ınuşur ugunu ya a amıs 

olacaktı. 
Ertesi sabah Mayısın ikinci Salı günüydü. Mehmet Paşa 

ıab~h erkenden muhafızlık dairesine gitmişti. 

badhava kitap sahibi olursunuz 
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Bakalım bir şeyler becermeğe muktedir olabilirse fnşallab 

hu gece Süleyman paşa mahpusluktan kurtulacak, başını sela
mete çıkarabilecekti. Mehmet paşa odasına girer girmez hizmetçi 
Mustafayı istetti: 

- Oğlum, dün geceden beri paşa hazretleri sıkılıyor mu? 
diye sordu. Paşanın maksadı sırasını dütürerek hizmetçiyi kol· 
tuklamaktan ibaretti. 

Hizmetçi - Çok sıkılıyor paşam. Bütün gece uyumuyor! 

Cevabını verdi. Hizmetçi Mustafa muhafız Mehmet paşadan 
yardım göreceklerini biliyordu. Daha evvel Kleantinin adamla
rile temas etmiş, haber almışti. Bunun için paşanın karşısinda 
serbest konuşuyordu. 

Mehmet paşa: 

- Bak oğlum, dedi, sen fedakar bir çocuğa benziyorsun. 
Anladın mı, ben bile Süleyman paşa gibi bir zat için her feda
karlığı göze aldım. 

Mesela sen efendini pek ala kurtarabilirsin oğlum Mustafa .. 
- ? . . . . . . . . 
- Gece yarısı nöbetçiler uyuyor. Paşaya bir kat sivil elbise 

tedarik edip te gizlice çıkıp gidemez misiniz? 
- ? . . . . . . . . 

- Haydi oğlum. Ben bir şey bilmeyorum! Sana birşey söy-
lemedim. Anladın [mı? 

- Anladım Efenim! 
- Öyle ise haydi hizmetine git. 

Mehmet Paşa yapacağını yapmaya muvaffak olmuştu, Mustfa 
Paşanın yanından çikar çıkmaz dogru Süleyman Paşanın 
yanına gitti. 

Süleyman Paşa bugün yapılacak istintaklartn son kısmına 
hazırlanıyordu : 

Artık herşeydel\ çoktan ümidi kesmi§ti. Çünkü divanıharp 
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İzrnitte 
Konısu tjTa);t1n 

ihtiyaçları 

( t;tn aradan aldığımız T eie,12~ ve T e ~tif h ... abeı:@EJ 

Burada her esnafın ken
ne ınahaus bir teıkilatı 

FENER BAHÇENİN 1 Kırk ıni)yon liralık borcun1uz kaldı İZI\iİRDE LİK -VIAQI 
BUG'ÜNKÜ MAÇI ~ --- DEVAM EDİYOR 

fen!r~:h: :ar~:~~~ia~ada 180 milyonu ödendi ma:~:::~ 7 (~. A~~m~ ~: -----tur. Bütün esnafın, muk- Gençler Birliği kulubü ile bir HUKÜMET MVHTELİF GRUPLARA devam edilmit ve birinci 
et bulunduğu birtcıkilat maç yapal'aptır. . EHEMMİYETİ TEDİYATTA BULUNDU takımlar arasında yapılan 
dır. Bu teıkilat muntazam ÇOCUK BA.HQELERI -·• müsabakalarda Sakarya bire 
re ediliyor. Çalııkan eller j Ankara 7 ( hususi) - Ankara, 7 - (Hususi) ( 110) milyon ödenmi§tir. kar§ı iki ile Yıldızı, AJtın-
buJunuyor. Himayei Etfal her tarfta Hükümetin şimendifer in- Ayrıca Kayseri atelyesi bor- ordu, Kar~ıyaka Sebat sıfıra 
Belediyenin b"'t . 

90 
Çöcuk bahçeleri yaptırmağa ~aatı için (220) milyon lira- cuna mahsuben ( 5) milyon karıı birle göztepeyi ma~lüp 

bin lirad F u ~eaı - karar vermiıtir. lık bono vermit olduğuma- lira tediye olunmuıtur. etmitlerdir. İkinci takımlar 
ır. aa iyet ve BİR TAMİM arasında yapılan maçta Gü-

a~tı,B bütçesi nisbetinde Ankara 7 ( hususi ) - lumdur. Şu hesaba nazaran bü- zelizmir sıfıra kar~ı iki ile 
r · elediye re.f i b Bu (220) milyonluk borç kümetin kanun mucibince 

• 
5 on eı, iskan Müdüriyeti Umumiyesi Göztepeyi tasfiyeye uğrat-

ht 
senbelık dürüst ve iskan dairelerine bir tamim muhtelif gruplara karıı la- vermiş olduğu bonolardan mııtır. 

ereın lr zatt Y l ahhüt edilmiştir. ( 180) milyonu ödenmiı KASTAMONİDE BANKA kabah ır' a nız göndererek mübadillerden 

t atı var.O da varı- v "k t rafı·yesni bir Bonolardan tlmdiye ka- oluyor. Ankara 7 ( hususi ) -
ın t 'di esaı ı opog 1 ezyı çarelerinin f d ib etmiyen- dar uveçlilere (30) milyon, Geriye kalan ( 40) mil- Kastamoni Vilayeti"S0,000,, 
ıtırınamas d Ş h . ay zar ın a raz B k 

han 
1
• 1 ır.' e rın lere iskam adi muamelesi (Kütnhya -Tavıanlı) hattına yon lira da muayyen za- liralık birKastamoni an ası 

kte~~ a aEkafsı ıhmal edil- yapılacağını bildirdi. (32) milyon, İsveçlilere de manlarda ödenecektir. tetkiline karar verdi. 
r. t aiye tevkilatı ANKARA ISTANBUL 

rdır · Bu da ancak aıağı yeye kadar eyi ve çok Gelecek yazılarımda kı- milyon kadardır. Kiloca azal- Ta') are po talan ba)ı} or 
haller içindir. Araba faaldi. Bir buçuk senedir saca yazdığım bu mevzula- masına rağmen nevi ve cins Ankark 7 (hususi) _ 
~ıyan

11 

yokarı mahaller- sönük ve kapalıdır. ra tekrar döneceğim. İhti- itibarile yüksek olduğundan İstanbul Ankara arasındaki 
u teıkilat ihrnal edil- Hatla binanın bir kıımı- yaçları daha derin görüı- bu seneki mahsulün geçen lk 

t v h tayyr.re postalarına i ha-
;. rna alli teıkilatlara nı kiraya bile vermi~tir. lerle gösterecek, izalesi ça- ıenelere nisbetle daha fazla harda baılanacaktır. 

s~e ılnıtıtir. Bu da nok- Spor teıkilatı da yalınız relerini araıtıracak, iktisa- ragbet uyandıracağı kuvvet- YENi BiR CEMİYET 
h:~ n!~ teıkilatın en 'İttihat spor kulübüne inhisar diyatın günden güne alçal- le muhtemeldir. Ankara 7 ( hususi ) 

r Yer su tası da susuzluk ediyor. On sekiz senelik bir ması esbabınin amillerini Az ve iyi mahsul fikri Ankarade bir Arıcılar Cemi-
ınarn d depolarının hu- mazisi bulunan hu kulübün tahlile çalııacağım. anlaıılmıı ve ona göre ha-

1
. te .. kll edilmektedir . 

ası ır. . ye ı x-
u Şehirde b' faallyetı son senelerde azal- *** rekete başlanılmııtır. 8 emiyel 15 kanunuevvel 

b ır orta mek- ı ()/1( (' ut x \ u c k b l 
i, dört ilk k mııtır bunun en mü ıim se- Tütüncülüğe gelince: 341_ \ ' ,. de toplanacak. An ara a 

v h me tep var- bebi mant ksızlıktır. 1 1 . d . J"' nı himaye edecek-
, e epai muhtel"ıttı·r Bı'r v·ı· tl f l' 926 - 92 sene erın e maa !randa ecncbı memurlar ve arıcı gıa e ·11 • ı aye e umran aa ı-

1 K mektep daha açıl- . l h 1 t . mülhakat iki, iki buçuk mil- Tahrandan: İran bükü- tir. k - yetme ço c e cmm ye verı- . _ _ . t 
. ıyor ve ararel e evam . UZere bulunmaktadır 1· h l d yon kılo tutun yetiştiren z-ı meli orada müstahtem ec- 'l'u u1aıı ec;rar 

mektepler ihtiyaca k~ fi d' K· 11 li E ref mıtte son senelerde satıı- nebi memur ve müsteıar-
ğild· a e ıyor. ıymet. va ı 
ev ır. Sını~larm talebe Beyi bu hususla takdirle ya- larda görülen alçalış dolayı- farından bir~ çoğunu bitmek 

lskenderi) eden : Sahil 
muhafaza idaresinin göster
digi faaliyet neticesi olarak 
sene iptidasından beri tu
tulan esrar 10,500 kiloya 
baliğ olmu§tur. 

hı cudu çoktur. Yatı mek- dederiz. sile zeriyat bir buçuk mil- üzre bulunan konturatola
A~lr Kandırada ve biri Yeni sene meclisi umu-,yonakadartenezzülctmi§tir. rını tecdit etmiıtir. Bunla-
r- ~eıede vardır. misi bet kanunusanide top- Bu sene 928 senesi tütün rm arasından 18 tanesi Ala-

ur ocağı geçen sene- }anacaktır. mahsulü İzmitte bir buçuk manyalıdır. 

ALRAVNE l\1II<NA ,-·ısı..ı l~Ol\1AN 

Pröfötar: 
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~e ıarap getir, Alotı ! emrini verdi. 
nra yeğenine döndü . 

F Buradamı yatmak i~tersin Frank, yoksa !i>oför beklesin mi? 
rank Braun baıını salladı : 

İkisi de ist d d' . emez, e ı, ~ehre kadar yaya döneceğim. Avlu-
:c:e~~nce uzun sa lana girdiler. Salon bütün duvarları bo
Pr f ~n.~erce kitap yığılı kütüphane raflarile dolu idi • 

0 
osor alravne'sini sedirin üzerine attı, Ve yeğenine: 

- Şimdi söyle bal ahın! dedi. 
Frank Bravn ~ 

d 1. d UfatSın açtığı ıarabı içli, ağaç kökünden adamı 
ı, e m e oynamaıa ba.ıladı. Kütük hala ıslak ve sanki yu

uıamıı görünüyordu. 

m -h Va~h surette belli oluyor .• diye mırıldandı. İ te gözleri, 
k er i isi de!·· Şurada bumu kütleıiyor ıurası da ağzı .. 
• 

1 
na, ya yüzünü burufturuyor g'bi değiİ mi? Kolları biraz 

ık, bacakları da dizkapaklarına kadar bitiıik tefekkül etmig. 
garip bir ıey ! 

Kütüğü havaya kaldırdı, Alravne'nin yüzünü odanın her la
fına doğru çevirdi : 

- Her tarafa iyi bak, Alravne'cik ! diye bağırdı. İtte senin 
ni vatanın .. Artık efendin Profösör Ten Brinken'in eline ge

Yorsun ha ! Bu Gontramın evinden aladır ! 
Sonra devam etti : 

- Sen hayli yaılısın, dört yüz asır, belki altı yüz asırlık, 
iki de daha fazla ! Senin babanı astılar, çünkü baban bir 
lildi, yahut hir at hırsızı, yahut ta zamanın ricalinden birini 

cveden bir hezelname yazdığı için asıldı. Her ne yapmıı sa 
Pmıı, vaktında cani olmuı, onu asmıflar vesselam! O vakit 
ao~ hayat damlasını toprağa terketti ve seni yarattı seni acip 

ahluk, ıeni ! . Ve toprak anamız seni bu caninin vedaından 

l~on1anınızı kitap gibi kırınız 
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Maam11f;b, bütün bunlara rağmen, bu Alravne denilen taı 

kökler dr. ma pek makbül olmuılar, gayet yüksek flatlarla 
alınıp sat mıı!ardır. Rivayet ederlerki meıhür ( Vallenıtayn) 
bütün hayatında bir Alravne'yi daima yanında taıırdı. ingiltere
nin harisi ıöhret kıralı sekizinci Hanri için de ayni ıey söy
lenir ... 

Her Menasse, sustu, sert kütü~ü önündeki masanın üzerine 
atıp yuvarladı. 

Misafirlerden kont Gerolingen: 
- Çok meraklı! hakikaten çok meraklı ıey! Diye bağırdı. 

Her Menase, bu küçük nutkunuz için size cidden minnettarım! 
Madam Mariyan ise büyle bir mahlukun kendi evinde bir 
dakika bile bulnnmasına tahamül edemiyeceğini hafyetle söyli
yördu, ve Frov Ganlromun hafifce rengi uçmuf yüzüne hüra

feler dolu, körkulu gözlerle bakiyordu . 
Frank Brovn Profösörün yanına ıüratle yürüdü. Gözleri 

parlıyarak, heycanla ihtiyar adamın amuzunu tutu: 
- Dayı .• Dayı . . . diye mırıldandı. 
Profösör: 

- Hayrola delikanlı ne var? dJye sordu. 
Fakat 0 da 'yerinden kalktı, yefenlni pencerenin önüne kadar 

takip etti. 
Orada gene talebe tekrar etti : 
- Dayı ! . iıte tam ! . itte tam ! . itte tam senin aradığın şey, 

dayı. Kurbağalarla murbafalarla, maymunlarla ve küçük çocuk
larla yapmıya uğraıtığın 1eyin iıte en mükemmeli ! . Bunu 
kabul etmelisin, dayı, Senden evvel hiç kimsenin yürümediği 
bir yoldan yürü ! 

Genç adamın sesi titriyor, asabi bir telaıla sigarasının du
manını hızlı hızlı çekiyordu : 

- Tek kelime anlamiyorum ! dedi. 



" mc:ı Sahife 

SİNEMA - TİYATRO POLiS HA8ERLERI )/ E b 
SESLİ FİLİM RUSY~~~ 

Düşn1anları neler söylüyor? Sarhoşluğun sonu Alman ve lıveçltle 
( 

-.>w~Qcaa • Cİ İS ıonra Yunanlılar da So 
Dün sinema hakkında fi- Bu dedikodular evvele ENZIN KAİL, OEMİL EFENDİYİ Ruıyayı terketmefe bat e B 

kirlerimizi yazarken sesli fi- meşhur san'atkarların acıkla DİVNAYOLUNDA ÔLD'ÔRD'()' 1 d r-kld b 
• G?~'"'~ : mıı ar ır. ı:..a en eri limlere karşı milliyet noktai rına ait iken sesli filimlcrin v: 

-
na7..anndan hücumlar başla- ortaya çıkması üzerine birden velkı gece yirmi iiçte ile Nuri Çavuı blrlbirlerinfn raynada yafıyan 50,000 ı ı 
dığını yazmı~tık . bire ınevzmınn değiştinni~tir nyolunda Metanet ga - üzerine ablmıılar ve bıçak- nanh vatanlarına avdet 

E 
Diva 

Bugün de saıı'at noktasın- Şimdi bütün meşhur san' nünde Bem:lnci lamail lannı çekmtılerdlr. Kavga mek lıUyorlar. Yunan 
dan yapılan tenkitlerden hah- atkarların derdi seslerini ter de bir sarhot bilhebep buyiiyüp sarboılann güzü kumeti bu vakta ka 

: rajı ö 
- fımin 

sedelim. . . . biyede mavaffak olup olmı yapnela Cemil Ef.yt dönünce Divanyo,undan ge- bunlardan yalnız 3,000 
Memle~etımızde sınema yacaklarıdır. Maamafi şimdi ifnin albndan bıçakla çen Ayaıofya Polfı Mer - vize vermiıtfr .• 

- ( 20) 
- göbe 

başkalarının yaptığı eserleri ye kadar tanınmı'l ve birin lamıfbr. kezine merbut Saraylçt iki idam mahkumu affedi 
yarım lira, bir lira duhuliye ci sınıf derecesine yükselmiş ichse f6yle cereyan Polfı mevkii murettebatın- Ukrayna Temyiz Mab 

_ yara 
H 

etmiı vererek seyretmekten ibaret san'atkarlardan 180 erkek ile tir. Benzind Şoför lı- elan Poliı Hüseyin Avni meıi idama mahkdm ech 
olduğu için dedikodusu 235 kadın kadro harici kal Emin, Muat&fa, Buik- Efenchntn oflu yirmi yaım- Dergal Ye Çerban nam - mali 
yoktur. Halbuki sinema mı'ltır. Bunlar içinde filim Nuri çavuı ve Hl.leyin da Cemil Efendi ile arka- Ukraynalıyı affetmlıUr. 

sanayiinin inkişaf ettiği fabrikatorları ile Rejisörle- Gzclen rakı ve esrar daıı Muıtafa Efendi yol- nunlar Yahudi aleyhtar 
letçt 
g{ind 

memleketlerde, sinema fab- rinden mürekkep olup bir kafalan tütsiilemif- dan geçerken sarhoıların yapmak ve yahudl pago 
rikaları, sinema atelyeleri ve filim yapıldığı zaman filimi ıece saıat yirmi iki kavgaıı arasına kanımıı- (kırgın) tertip etmekle it 

içerek 
ler ve 

sinema kolonileri ile sinema ve san'atkarlan tenkit ederek ukta kendllertnt bllmt
37

e- lar, Cemil efench elinde ham olunmuılardır. buç 
şehirleri teessüsetmiştir.Holli rey veren heyet tarafından ereceye eelerek AJ·a- biçakla etrafa saldıran lı- ~YE"Za V 
vod denilen şehir yalnız sine- en çok rey kazanan san'at- nıeydanmcan Divan- mailin önibıe geçerek ayır- oıtov an rya 
ma şehridir; buranın sakinleri karlar da vardır. una kadar birçok d6k- mak l.temtı fakat özleri- toka,, - Gazetesine bilchril 

cek d 
sofya 
yol 

yalnız sinemacılıkla alaka- Sesli filim şerefine sine- nt kan b:ı.- 1 • 1 ifne gore Roıtovela bıükılllll._ kAnla ' tkJl-1 b0 k ra Taarruz ebnitlerdfr. unıyen ımai bir- te erzak verme~1x.. i~•n 1 dar insanlardan mürekeptir. ma sana ar arının ırço - d b b wa• ~ 
B k bil fabrikator- lannın kadro harici kalma- içe dofru sarbUflann en lre lçarenfn üzerine kolhoz teıkllib mahkeme 

lar ;:u m~~panyaları ve s~ndan dolayı sesli filim aley- laruaa Bemtnd lnnaıbn ablmıı elindeki biçaaı Ce- verilmlı ve alikelar talu• 
Saat 
yan 

1 
. '}A hınde makaJeler neşreden Cemde de selmJftir. mil Efendinfn g6belfnin baPledf(mffUr • 

propaganda teşkı atına men- f'l" t . d" ki ot'-- Dt-nvnlunda sag tarafına saplamııbr. 
dostu 
Sarb . h ı ım gaze esı ıyor : ..., ... J- kad 

sup ınsanlarda bunlardan a- S 1. f'l" . .. __ _. Ga Cemil kanlar içinde yere qı Kemalin otomob Me ti. . - es ı ı ım sınema ........... rajuun 6n0ne ı_ı tJı ak ff n çtır · , . . -1a- k . . _111_1 seri11D1tUr. O ıırada Nuri a Yar rar etmtıtlr .-1 ıel Ayni zamanda yalnız in- san atını 0 urcce tir' ışte en auuerl vakit biriblrile Çavuıta ellerinden yaralan- liı devriyeleri kavıacı 
gilizce olarak 240 haftalık büyük san'atkirlar kadro ha- Ya tutuımu?ılardır. E-1 mıtbr. boılan yakalamıı ve 
180 aylık muntazaman çıkan rici kalırken ikinci ve üçün- sabıkalı olan l.matl Carib lmıad derhal ar- Efendi bitap bir ha 

kavga 
saıen 

sinema mecmuaları da hu cü dereced~kli d~rtistler ilk 

1
• Cerrabpaıa Haıtanea 

E rakkamlara ilave edilirse si- plana g~çmış er. ~r. . mva 1 metruke müdüriyetinddn yabnlnuılardır. Fakat m 
namadan ia~esini temin eden Bud sı~adı_na ıçın felakettır drya Çiftlllf mflateclri Onnik beyin nıedyun oldu- ruh ifade veremiyerek ..,Jl;I 
• 1 "k h kk d ve te ennı ır. balı tml U ınsan arın mı tan a · ın a . . . le m•.akabil mezk6r çiftlikte tahb hacze alın- e 1 r. 
bir fikir elde edebilirsiniz. l\faamafıh sanat ılerlıyor. lan 4S10 k 2000 -'-'-- i 400 _,_.__ Katil topkapidaki han 

F1 
iu me 
imt o t _ Se 1· fil• b-yük b" 1a1. da Tea OJUll VIUUl SO an ıu&&a 

.l.!1te bir taraftan gazetelerle s ı ım u ıra --.a - arpaak ıo ...._ .._._a!~"L.=lllt;:f .:1~'1 
di~er taraftan muhtelif şekil- ha do~rdu ve hakiki hfj ver- em IC)..B!tııl9 '1 
de propagandalarla sinema diği için sessiz filimin pek ltbde fmuhta mukarrerdir. 

.... 
mahal 

hayatında baştan başa bü- yakında ortadan kalkacağı alipler1n ,..._ .. , mezldlrde satlf 
yük bir dedikodu vardır. muhakkaktır. ZEKİ tlan. 

T 
Katil İımail arkaıla 

memurlarına mi- birlikte adliyeye teslim ec:hl
mlılerclir· 

racaa 

Romanınızı kitap gibi katladıktan sonra okumayı .unutmryınız 
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Naııl anlamiyoııaun elayı, ne anlatbflmı ffltemedlir mi 'l 

Bir Alravne inıanı yarat, öyle bir taneal ki yafallD, etı •e 
kemlif olıun ! Sen bunu yapabilinin, dayı, ancak ıen ! 

Danya yizinde bunu yabacak aenden baıka kimse yoktur J 
Pröföt6r genç adamın yiziine, pek eyi anlıJ&maJDlf soran 

nazarlarla bakıyordu. Fakat genç talebenin sesinde okaclar kuY
vetlt bir iman vardı ki bu, pr6föıöre hayret veriyordu. 

_ Meramını daha açık anlat, Frank! dech ne iıtecliilni dd
den anhyamadım .• 

Yeteni batını heyecanla salladı : 
- Şlmch deifl, ıtmch deifl, dayı, cleclt. Mibadenle eve ~· 

ntnle birlikte ıellrlm, anlabnm •• • Ve birden bire dandG, llWr
leri misafirlere götürmekte olan diler hizmetçi kızı çevirdi, bir 
biri petlae dd kadeh aldı, aıabi yudumlarla lçU. 

Sofi - demin Alra menin duvardan dtıterek baflDI Yardıia 
oda hizmetçiıl - teselliklnnın elinden kaçmlfb. Fakat doktor 
Monen h1IA ateye beriye, sinek mevaimindeld bir öldlz kuy
ruiu pbl, durmadan gtchp geliyordu. Parmaklarında hlli bir 
feYe dokunmak, bir ıeye deymek ihUyacfle, nihayet Alravneye 
yapifb. Onu masadan aldı, bir havlu ile tozlannı ailnıeye ça
lqb. Fakat nafile, zira o havlu ela, ondan IOnra aldıia diler 
bir havlu da tozdan ılm alyah oldular. 

Bu aaırlarelan beri yıkanmamıı olan afaç kGtGfG bir tirlü 
temldenlp açılmadı. Usanan doktor Monıen ldlt6fQ, DIAl&lllD 

o.tindeki au dolu kırıwtal lefenln içine atb: 
- iç, zlflen, Alravnc ! diye batırclı. Anlatılan bu evde aa

na fena balmnılar, aul&DUf olmahaın f 
Sonra bir iakemle Gzerine çıkb ; evaahibinin kızlan, beyaz- · 

lar pylnmlf dd bakireler için, nıahaW &det veçhile, parlak bir 
nutuk iradetU ve nutku ıu dia ile bilirdi : 

- Ebecllyyen bakir olaunlar, imin ! Ben de bunu bGtGn 
kalbbnle temenni ederim ••• 

,:..ı.• " • • ,,. ",,,. . 
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yalan .ayhyordu ; 0 bunu asla temenni etmezdi • n~ 

0 
IMt 

diferleri, ne de ild genç bakireler. ' ' 

~afih genç kızlarda bütün ötekiler gibi alkıılara itUrak 
etU er; sonra doktor Monen'ln önibıe gitUler. l'eftnnılarla 
letekldlr etUJer. 

Artık herkeı ayafa kallanıt, bitblrlerile veelalaııyordu. 
Genç darillfibıunlu elayııına sordu : 
Dayıcafım, sen de gitmiyor muaun? 
Proföl6r: 

- Ben biraz daha kalacaiun. dedi. 
Ve berkea ptUkten IOnra •Yafa kalkb, evsabihı Her 

Cantrama: 

; BlrCanrtcam var, dedi. Şu ufunuzu bina hediye edermlllnlz? 
ran tram kocauna .az buakınadan atıldı : 

- An.an ahn, alın, Prof616r ! declt. Size bir gençten daha 
eyi can Jolelaıhiı eder ! 

Ve krlatal lefenden kittlk adamı çakardı. fakat çıkanrken 
elinden kaydı, odada bir tanprb koptu. Alır kitGk parçuı 
kiyınettar anUka kriıtah kınmıb, Sular nıasanın ve hahlann 
GıtGııe fıtkırdı ••• 

O vakıt Fran Cantram korku ve hqyet içinde batardı : 
- Aınan yarabbi 1 Çok ıtlkilr bu ulunuz feY eYimden 

çakıyor!! 

D. 
Otomobdde Proföaar (Ten Brinken) ve yefenl kon11pDuyor

lardı. Frank B. arkaaına ela1annuı, derin tefelddlrata clalmıı, 
aklerl ine dofru sabit bakarken dGfGaG1ordu. ProfWne 
lelllz, yan g6sle onu teddk ecliJordu. 

Yol yarma saat kadar •Grdi. Yanm aaat sonra k6y(ln orta
undaki Tm Brlnkm1erin bahçe ve parklarla çevrili muzum 
konalma pldder .[Bir ufak iç kapıyı açb. 
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MVALLiM BEYLERE =············································· ... • . Bu akpm 1 
1 OPERA SİNEMASINDA ! TENZ 

tJınumi tedris usulü İ ÜÇ iPTiLA İ 
Birinci oilt 

Faal Mektep UsulO 
:nıumi tedris usulü 3 cilt olacak.dır 1 inci cilt 
aaı Mekt2,, 2 inci cilt isticvap 3 ncü cilt TekŞif 

• ıv • 1 S..11 filim mümesılllerl : AN PETROvlÇ ve 1 
1 ALIS TERi I • • 1 Her gibı 18,S maUne11le 21,45 suvarelertnde 1 

1 EDUARDO BIANKO i • • USUiüdür 
2 

er cilt & Formehk cozo helinde çikmakbadir. beher ooz 
& Kuruftur.3 Cllte abuna olanlara % 25 tenzilat yapllu·•. 

1 Arjantin orkettruı - YENi REPERTUAR 1 : ............................................... : 
.. · Cüz : 1 çikdı 

Dökruli usulünün tatbikatı fiati 75 kuruştur 
Bu akf8m MAJİK SİNEMASI 

SOLNA Y YANS ve OLAH SANDOR macar cin· 
ıene orkeıtraıımn ahenkleri aratmcla ıimcliye kadar 
ekranda ıöriilmGt en 19n ve en ellenceli eter 

Yeni tedris usulü fiati 20 kuruftur 
ABUNA ve SATIŞ YERi : Ankara caddesinde iKDAM KiTAP MATBAASI 

Bartuı • İnebolu Postası 
Hila" 1 -yapuru 

9 kanunevvel 

Pazartesi 
!Jünü akşamı 
~~ nhttmından hare

İn,k eğli, 1.onguldak, Bar-
iskeıe'::e §ile~ Cide, İnebolu 

llQll!lrıelrtir. azı.met ve avdet 

Y(ik ve yol . . . k 
el ide )'eni handa cu(lı)çm .. sır e· 
u . numeıo-

&centesıne IDilracaat 
'l'elııron : İatanbul sios. 
Lloyd Triestino 
Liınanımıza mavulatlJ 

beklelaell wparlar 
( SEM1RAM1S) vapuru 

81cA.;tnvıevvel 'pazar (İt8l
ya ve Yunanistan) dan 
(DİANA) vapuru 11 

kinunuevvl çarşamba 
(İtalya ve Y unanistan)dan. 
Yalanda Umanmmlan 

llareket edecek vapurlar 
( SEM1RAMts) vapuru 

12 kanunuevvel perşmbe 
sabah tam 10 da Loyd 
Ekspres olarak ( Pire , 
Bmıdizi, Venedik ve 
Trieste )_ ye 
(DıANA) vapuru 12 

klnunuevvel per§embe 
(Burgu, V ama, ve Köa
tence) ye 

( VFSl'A) vapuru 12 
kanunuevvel per§embe 
( Selanik , Volos , Pire,' 
~ Brendizi, Ankona, 
V enedik ve Trieete) ye 

(COSULICH LINE) kwn
Plnyasının lüks vapurla
l'llla aktarma edilerek 
Şiınaıt ve Cenubi Ame· 
rika limanlarına gitme~ 
için tenzilitJı A..wc-. bilet 
Yerilir• ""'51. u 

Her nevi tafsilit için 
c.Jatada Mumhane (Uoyd 
Trieatino) seracentaauıa. 
Telefon : BeYotlu 2127 
veya Galata sarayında 
sabık Sellnik boDJll8l'lfl8i 
binasındaki )"Zlbanele
rine Telefon: BeyCJllu2499 
~ Jahut Sirkecide Kar-
lld.hanındaki yaaıbane
.. Bliiracaat edilmesi. 
1 lelon: lstanbul 23.5 

Umum bakkallara 
Bakkallar Cemiyetinden : 
Ticaret odasının 929 kayıt müddeti hitam buluyor. 

Odaya kayıtlı olan ve olmıyan esnafın 930 senesi için 
sermayeleri 1nishetinde kayıtlarımn yaptınlması hak· 
kında resmen müracaat edilmesini heyeti umumiyece 
karar verilmiş olduğundan hu bapta cemiyetçe hazırla
nan deftere isimlerini yazdırmak üzre nezdinde Ticaret 
odası hüviyet varakası veyahut sair evrakı olanların niha· 
yet 5 gün zarfında cemiyet merkezine getirmeleri ve mü· 
racaat etmiyenler hakkında bilihare cemiyetin birgtlna 
mes'uliyet kabul etmeyeceği ilin olunur. 

Bakkallar kooperatifi tarafından Neft Sendikat vası· 
msile tevzi edilen halis Batum gazı tenekeleri ve 
lhombaları üze.rinde kooperatif etiketlnrine dikkat edil
mesi ve etiketsiz gazler hakkında kooperatifm mes'ul 
olmıyacağı ilin olunur. 

MACAR SEVDASI 
QİNGENE KRALI ftlmini takdim edecektir. 
MGmesıillerl: VERA MALINOVSKA YA ve ER

NEST VERBF.S Macar çtnıene orke1tran her sin 
saat 16,30 ve 18,30 maUnelerde her akf&ID saat 
21,30 ela Suvarecle icrayı ahenk edecektir· 

l'İATLABDA ZilfMttAT YOA-.... T-o-B 

u-.-
MELEK SİNEMASJ 

Şimcltye kadar vGcude getirilen Franıız filmlerbıla 
en bGylG methur Aleluandre l>Gmanın 

romanından muktebes 

MONTE-KRISTO 
M11aaem ıGperftlmi ilk defa olarak temapprana 
tekdtm edilecektir. 
MGmetllllerl: JAN ANJEEL, ıJı. DAGOVF.R, BER· 

istatistik tahsili için Avna- ~~~1~:0:r: :~~~ur. 
paya talebe günderilecektir Her proıramae~i;::ı.":~ methur 

Maarif Vekaletinden: R O Z i TA BAR t O S 
VekAJet hesabına istatistik tamili için de clart ldtariat KASTRO 

FIA11.ARDA ZAMMIYAT YOKTUR 
A vrupaya Mülkiye mektebi veya Darülf ü- Ayrıca SPOR VE GENÇLiK 1erlılnln oç0nctı aene-

nun hukuk, Riyaziyat mezunları arasından ~·:1nt:n:b:•:rtn:c:•:fi:'•::• :B:A:YRAK:::Y:::;• ==.:;:;::; 
bir talebe gönderilecektir. • 

B r ndi Y erlerlnlzl evelden tedarik ederek beraberlnade 
u eıe gönderilecek memleketlerin IDlktan klfl mendil alom. Eter bir kemea 

maarif istatistik bürolarında çalışmakla topyonamz"blraz ıenııleUnlz .... Zlral ba akpm 

beraber bulunduğu şehirlerin Darülfünun- AS R 1 Sİ NEMANIN 
lanndaki, istatistik kurslarını da takip ve Gösterecetı 

ikmalle mükellef tutulacrk ve avdetinde MAL E•K S 1 N'E MAC 1 
Maarif Vekaleti istatistik dairesinde çalışa- Gay t aaı0nç1o filminde, komiklerin krab MALEIC 
caktır. keD lal ,olmeden mı aflabncaya kadar, d81melert· 

Taliplerin hallerini bildirir fotoğraflan Gbl kopartıncaya kadar kahkaMlarla ,oldirecektlr· 
merbut birer istida ile 20 Kanunnevvel Perde aralannda zenıtn nryete ~= Emplr de 

19 9 rihi k 
Parla'den fantaziat Ye ekaantrlk ŞANTÖR CYRANO 

2 ta · ne adar Vekalete müracaat- nun reperbl\'an Ye vaa-Leının orlJIDal namarua: 

lan lazımdır. JAPON EHRAMI 
Sacbkzade Biraderler v.....-. Kandeatz 

....._ve ltlks po1ta11 

Sakarya 
vapuru 8 kanunuevvel 

Pazar J:!1 

Sirkecı nhtımmden hare· 
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabmn, ve Riı.e) iskele· 
lerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilit için Sirkecide 
Meeadet hanı albnda 
acantahima müraC"AaL 
Telefon: lstanbul 2134 

Hantal mele Tayyar 
vapurları 

Ayvalık- lzmir 
Postası 

Tayyar vapuru 
8 klnunuevvel 

Pazar rı1~e ~~ 
bci nhbmmdan hareket· 
le ( Gelibolu, Çanakkale, 
ve Körfez tarikile Ayvalık 
Dikili, ve 1ZDlir) e azimet 
ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için E
minönü Retadiye caddesi 
Rıhtım hanındaki 1dare 
hanesine mftracaat Tel. 
ıstanbu1 1977. Yolcu bi· 
leti vapurda da verilir. 

Umumun talep ve ısran üzerine 

ELHAMRA SINEMASI 
Azim mUftffaldyetlerl lll'u etmekte Ye bGUba 

rekorlan Wtmakta olan 

BROADVSY MELODi 
Bapan bcqa sözlü oe f'Ukrlı filiminin iraeıine bir hafta 

daha dtlHllll ~ 

Zayi 
••• Anastas -ı Cihangir l askerlik §tıbe-
1 Bale Heyeti l s?ıden ald~ . askerlik ve-1 Anadolu turn..,,• sikamı zayı ettım. Yenisini 
1 tebrlmlze dlnmektedlr al~.cağımdan eskisinin hiik-
1 Yeni kadro· mu yoktur. 
: Zeqta varyete 1 318 doğumlu Lambo oglu 
1 •••--•••• Yorgi 



8 inci Sahife 

Seyrisefain 
Antalya postası 
( ANAFARTA) vapuru 

8 kanuncvı:cl pazar 10 da 
Galata rıhtımından hare
ketle !zmir, Küllük, Bod
nım, Rados, Fetiye, An
talyaya gidecek ve d?n~.\te 
mezktır iskelelerle bırlıkte 
Dalyan, Marmaris, Sakız, 
Çanakkale- ve Geliholuya 
u~rayarak gclecekHr. 

Trabzou birinci postası 

(CUMHURİYET) vapun~ 
9 kanunuev' el pa?..artesı 

12 de Galata nhtiınm<lan 
hareketle İnebolu, Sam
sun, Gireson Trabzon, 
Rize, Hopaya gidecek ve 
donüc:;te Pazar i"kele"ile 
Rize ' Sürmene, Tirebolu 
Gire:ıon, Orclu. Ünye, Sam 
sun, İnebolui Zonguldağa 
uğrayarak gelecektir. Ha· 
reket günü yük kabul 
olunmaz. 

izmir- ',tersin surat postası 
( KO YA) vapunı 10 

kanumıevvel Salı 12 de 
Galata rıhtımından hare
ketle Çarşamba sabahı 
İzmire gidecek ye akşamı 
İzmirden hareketle An tal. 

Aıaiye Mersine gide-ya, ' 
cek ve dönüşte Taıucu' 
Anamor, Alaiye, Antalya, 
Kuşadası, İzmİJ'e ugraya· 
rd gelecektit. 

Satdak hurda demirler 
TeTS&De fabrikasında 

birikmiş yüz ton kadar 
, -hurda demir satılıktır. 
Kat'i ihalesi 21 klnunu· 

ıevvel 920 tarihinde Jap1-
lacağından m~yede!e 
girmek ieteyenlerın ?. ~ 
saat 15 te \evazı~ müdur
lüğüne gelmelen. 

Ytlkleme ve boşaltma 
mtmakasa&• 

M.!!.. kiye Seyrisefain va
.ıur aSl 

pUf)arıo.ın tüccar e Y 
--·n •. 1 '""e boı;altma .Y'*6eme y • 

·- ~bitliği için verilen ;4 haddi itidalde görül
............. ;...ıı:ıden münakasa 1 
,,~-ıs.. non rihine 
Jtaennuevvel ~MJ ta • 
temdit edilmiştir. Tal~p~= 

rtnameyi görmek ıçı ta« an ve münakasaya 
g "h" mez-• tırak için tarı 1 

~da saat 15 te levaZım 
müflürlütmıe~~racaatlan 
~ 

~5§~§,'§§.§ .. ~J§~~fi.~~§~~~~ 

~ Türkiye iş Bankası "-
ıdJ Sermayesi: Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 Türk lirası ! 
~ Merkezi umumi: ANKARA ; 
• Şubeler: ~ = Ankara Adana Ayvalık ~ 
~ İstanbul Trahzou Zonguldak ~ 

S İzn1ir Gire son ~le~sin 
1$) Bursa Balıkesir Kavseri ! 
~ Samsun Edremit = BOTON BANKA MUAMELAT! YAPILIR ~ 
-~~~~~~§~·~~~~§~~~§~~§§~ 

······························································= ! ŞİŞ!fANE KARAKOLUNDA i 
5 MiLLET Gazinosu 5 • • İ Bol meze, nefis İçkiler ! 
! HEI~ AKŞA~I i 
• • 1: Hafır. Selahattin beyin idaresindeki inc·ec-az tal. mn çalıyor. 1 
1 Piaatlar son derece ucuzdur. : 

=·······································••Bm••••••••••••••••••• 
---~-~~~~~~~~~.~~§S~~~~~~~~ 

KAPPEL · - • 
T amamile tekemmıil etmiı 

YAZI MAKINASI 
Fransa hükAmetfnfn dahi takdir ve tercih 

ettllf maktna KAPPEL dlr. Hafif, metin 
.. ve zarif - Her cfhetf teahhat olunur, ve 

Türkiye yegane umuını acentesi 

! • ., 
1 takıltle 1abhr. 

Y. Şfnorkyan lstanbul Sadıkiye han 31-33 Tel. S. 2256 
-~-~9~~-~~~§~~~§~~§9§~·· 

Sadık 
Vapurları Karadeniz 
untazam ve lükı postaı 

Sakarya 
vapuru 8 k:lııuncvvel 

Pazar ~üııü 
akşamı 

' irkeci rıhtımından hare
et]e (Zonguldak, İnebolu 
msun, Ordu, Giresun 

Trabzon, ve Rize) i~kele1e
ine azimet ve avdet ede
ektir. 

Tafailat için Sirkecid 
Mesadet hanı.altında acen

ığına müracaat Telefon· 
stanbul 2134 

~ .... ._......._.,.A.HM .. •6.!a.+.." .......... ~ .... " .............. " ... " .......... +.."+.." .............. ! .. '!~• 1 • • • ................ • •. -.... ~. • • ... ~. • • • • • ~ • w • w .... ... 

,. Büyük TayrarePiyank.osu ılJLt::ı;az:ı,:an~huI;dI;:et;u :-
Yedinci Tertip 5 ınci keşide Her muamele mecburi ol 

11 KANuNUNEVVEL yeni harflerle yazılmalıdır. 
80\'ÔK lmAMIYE SS,000 LIRADJR A D L E R 

Aynca 25,000 15,000 12,000 10,000 liralık ~ 
lkramt7eler ve 10,000 liralık bir lllükifat y AZI MAKİNESİ 

4iMW'6ıo.l"•"~.-...~ ...... )4 ~ * Avrupada 1898 senesinde ilk 

M..I. •f V kAj t• d imal edilen bir yazı makinesidir. 
aar1 e Q e '" en : Şimdiye kadar bütün dünyada 

Kayaerl, Marq, l.paita, Erzurum, Çan,ın, Maarif 380,000 ADLER MAKINF.SI 
mGdGrlGklert milnhaldir. satılmı7tır. Anadoluya 2684 ma • 

YGksek mektepler mezunlannclan bu vazifelere talip kine gönderilmiştir. 
olanlann ıerek ılfahen ve gerekse tahriren müaptt vesi - A O L E R 
kalarlle, Maarif Veklleu ilk tedrisat Umum mid6rlüfüne 
mGracaatlan illn olunlD'. Maklnealaia huıuılyeU : 

~~ .. DC~~ ..... >•>++++OOO++c~ Harflerin müvazi vuruşudur. 
Osli "ANLI BANKSI Bu fabrikamızın ihtiraı olmak 

IVI itibarile başkaları tarafından 
Sermayesi: 10,000,000 İngiliz lirası taklit edilemez. Bu sayede fmıla 

lstanbal açenteliii- Telefon: lstanbul 1948 kopya .çıkarmak mümkündür • 
Beyoğltt dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 ADLER MAKİNESİ 

Senedat ve ı>Ollça mukabilinde muayyen ve vadeli ~ 
veya hesabı cari aureUle avanelar, pohça ve iskontosu. J; PEK DAYANIKLIDIR. 

TGrklye cGmlawiyetinin bqbca tehirlerlne ve me- J ADLER MAKİNiSİ 
maltld ecneldyeye senedat, çek, IUbar mektuplan EN jyt" BİR MAKİ _ 
ve telaraf enilrnameleri lrtalib. ~ 

~Mr.ca•~H~~",.~~-:· +<~• +: .. : .. : .. :.c ... :..:..:••:~.. NEDİR. 

Muallfmlertn, babaların, annelerin ve atabeylerin 
çocuklanna M karcletlertne alacalı yqAae mecmua 

Çocuk Sesidir 
Maarif V ekAleUntn himayeslle çalcanJan ~e bütiin 

mekteplere tamfm ve tavalye eclllen biricik çocuk 
mecmuuıdır. 

Çoçuk Sesi 
Çoculdarm Ye mekt9Ji ldltGphaııelerlnba • birinci 

bazlnetidir. 

27 inci sa ısı çıktı 

Anadolu için taJt acentaJar 
aramaktayız 

Bir Alınan mütahassısı idaresi 
altında İstanbulda her gôna ma
kine tamiri için bir tamirhane 
küşat ettiğimizi tebşir eyleriz. 

Daktilo mektebi İstanbul, 
Bahçekapı Esnaf bankası. 

Adler makinelerinin 
baş acetası 

RIŞAR VOLF 
Galatada Voyvoda hanı 7, 10 

Ga1ata ta klitusu 447 


