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fakirler için fena bir haber: Kar tekrar başlabı, rasathaneye
tipi.
olmıyacaktır
göre
devam
·da
edecek,
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Para suiistimali fahkıkatı uzuyor! \IMonderca.t

1f~ffü~

.!::!

f[f~~- ~~ ~lb ~
lUJ JJ.A! ~<.gj,llil ~~ 000

l\la\iye

4 - ncü sahifamizda:
Sinema sütunu ,Dünya şuwıu,

üzcı-inde vuku bu-

6 - ncı sahifemizde:

lan
sui istimale
dair yaptıkları totkibt neticelerini
\"crmivc haşlamış

Vlacera

Ye 25 lin lıkların
tadat ve tespitini
ikmal etmişlerdir.
Bu tctkikııt nctı
cesinde. Duyuııu
umuıniycnin hükfı

mcıe 'erdiı(i li>ıe"

.ski pauı'ar Dılyıınu ıımıımiyede sayılırken ...

de muharrer mik

tardan fazla olar:tk mctt<ii tedll"Vüle
çikarılmış para bulunmuştur. 1000

mükerreren değiıtirildİğ'ini gi•stermcktedir.

liıalıklardan bO adet - ki 60.000 lira
eder " 2.5 linılıklardan i'c I0.000 adet
fazla bulunınu;tur. Bu da 2ö0.U00 lira

Tahkikat uzıyacaktır, çünku i>tan"
bul Dünıııu umumiye idaresi . l\laliye
müfcttiılcııııdcn sonra paralan bir

etmektedir·
Sıı suretle şimdiye kıtdar 1ıiık:1n11:tc ..
\·erilen Jistedl! nıuh:ırr4T mıktardan fazln
olamk :ll0.000 lira hı lunmu~, dc!T'ektir. Bundan b ~ka mladım başlan ,
l U liralıklar ara l'ıda mıktan <im dide~
1
1
mihiın hir ı ıl' '
çı' n
' ık i.ira
tc adüf edil mel t <lir
Simc.li 1nes\: 1c In~Lılmete ait hir
'''")"etten çıkmı~tır .\lali ye miıl. ttı~
lui. yalnız ~onturnl \az 11 ctindc k.ıl-

'aziYctin

•

ten\ : ı,

Osmanlı cı ral;ı ııaktiyr .<i ile C'üınbu
ı·iYct c'rakı nakti~·csini ph~ . . :ı\a arz
eden O;mlinlı ilanka,ma tc\ ccnlı
ctnıcktcdir.

defa da kendi meınurlrrrı \a-ta;ile tadat cttirınC'k i:-.tcmcktedir.
Sıını.li\L' tddarki tahkı.J\at intibaatJ.
hir Şl'bclu.: halindi! \ 11ı.,.anlar tarafın
dan ,rnelc ee lıır'ı7.lık yapılddını gÖ;L

11llt:ktcdir

ma;.:hatala.ı·ı

BiPı,ı~.;a inıha
mı·ycut

rakı nakLi~cnin iıııh
mua:1zanı

ol mı) an eski

YC

ey~

ı c~n:ı'Stndadır

ki

:-ui i ... tiın ~ı:ıt \ ..i.pı\ını.~ur.
Düyunu

umuıııiyede

ı·apanlardan

bir Rumun

() c nda ela
'eznedaı-lık
Yalııız

dilen

\dada 8 c\ ) aptırmış olduğu

anlajtlınaktadır.

Bir

Son Aaziyeti
ineilizler nasıl eosteriyorlar?

lunınaktadııfar. Yalnız Gulam Nclıi
isminde '3bık bir F:fgan mirıılayının
kiyamcılara iltihakı haber verilm~ktc
dir. i,mj etrafında bir baylı rivayetlc1· de' r·ın eden sabık miralay J...tıY
rens - ki lıup;ün tıtyyarect Şe,· namını
almıştır. - uzifcsinden alınıp şimali
p;arbi hududuna yeni bir vazifeye ta·

Yin

cdilıniştiı·.

sarhoşun

tir. Fski C\rakı n:ıktivenin.

Gece

ması l:\zıın gelirken, hi\"al\i.., 1)ü, unu

ı

rtıni::-tiı·~

ctmi~ olmalı iıni~ ~
'

Fakat mci·d"na çıkan fazla ınıktardaki para, bu me;clcde 'anlı 1 1ık Ye

ya s:ıhtt· para karışurmak ı.ı;ihi ..;Lkıllcr
bulunınadıA-ını, lıcll~i fcr:-.udc p:.uakırııı

Yirmi senedenberi

yarısı

\lkolc
ı\1aıılaıın

laı ı

ıııüpıeloi
ıııac.:cra

4

:r=-;:--a---.....,

hitip uikcn- ,

ıı;ccı.! rakı iı;nıtı:;i

1

._

c\·ini

an~~an.

rnıı n

vahut küfe ile

Bunun sebebi, bu gibi

Hamallar için
Emanet, hallllllar için Türk harfleri
·
yen, 111 •rkalar ve pazubendler yap' .tll"llUfllr. Bunların tevzlia& bir iki güne
ile

l<aciar b14lanacalı.lır,

J,apı;ım

açmağa

llı:-:um
b"şlamışur.

isticYaba

nakledilen bir

çiyoruz.

ilı·lıaı-

Bııf!iiıı
an/J((rları,

nıılskiral

idare.si

ııııisadere

eılimiş

bine yakın J;açak rakı kıc::.am, inbikler, sııir al<il ile lebalt'Ji clolııııı~tıır.
Sıkı takibat sayı•siııde, lıalen, k111.:akçılı,r1111 mıi i/is Lelı
J

şirketi ::.amamndakine ııispe-

tle

esaslı sıırl'ite lalıdil

görıllılyor.

edildiiji

J\1ıiskiraf inlıisıın iılııresi11i11

mıılıqfıı:a leşkilıilı yereli f/li-

ndıi:lıi çalışma/dadır.

1"ııkıı
bıılaıı ilı/ıaral ıi:erine jandarma dc11riyr/ı•ri. nısıi11wl 11111lıaj(ızıı 11w111111·/arı /;arada uı·
deni:de lıııli lcyakku:dıı /ııı ";ılıı!ı·ılı· J

..:\,·a~of~·adaki

Yurt lıin:..sı

!ısiscıl va:ediime/dedir, Önü 111ı'i:ıleki seııc başında [111 iıılı
ııe ııa-

sisalla kirnsrsi:. fakir
111ııs/;ıir

/;w/ın/ara

mHlısııs

ıı/11uı/; ıi:ı·rc ıil' /ıir yıırl fı• -

sisi

11111/;arr;•rılir.

IFiUim

llian'atkaırl ırı içind.~ ~n

Ik.imi

iazla

be~en.iyoırsunuz?

çalışırken

lıiç

Elinde kocaman bir sopa bulunan

sc,·idir. ]\çndi id.

'loız

sadı\f ediıııİ!jfİr,
Müsadere edilen alat

:-.ühlınctlc p.cç~niştir. I·:akat ınt:r<liYen- '
dcıı \ ukan çıkıp eı in ·brıa kauıın
geleıi snrhoş, her :r.aman ynttığı oda"

adam. bu ıneçhul

;o;arlıü~u j!;Ürdi.ığ;üınüz zaman hiç de
hayret etmiyor ve sadece J!;ülüp g·e-

rettir.

Kimsesiz ııe fakir çocııl..: [ardan gündelilderini arıcalc
çılcarabilenlerin geceleri barı
nabilmeleri için Şehreına ııeti,
l'ildyel idarei Jıııs11siyesindeıı
Ayasofya medresesini deıır.alma/c üzeredir.
Burası içiıı cemiyeti bele
diyederı « 2500 >ı lira lalısisal
talep edilmiş ııe keyfiyet lııilçe eııcümeniııe leııdi olıııııııııştıır. Ta/ısisat cemiyeti belediye
/ıey'eli ıııııuıniyesiniıı ilk iç tiııwında kabııl edilecek ıw
derlıal me::kı"ır medresede lıizıııı geleıı tertibat al111aca!.1ır.
Bıırasıııııı bir lcnlıel yıırdıı
olıııaıııasım temi11e11 ıııefrıı şalı yayel /ıasil olaca/dır.
Odalar, lrıuaııdaıı hafif bir

tanımadığı "bir adamla karşılaşmıştır.

hir Aukaralı nıu

uyku yüzüne lı:ı'

Erkekle-rden sonra kadınlar için
de açılacakhr

YENİ MÜSABAKAMIZ

~:----J---!f!'
nın

nin saat yirmi

senedeııhcri

yuı-t.u

deposııdıır.Aple.wcııl'ieri rı ıııeraltıcıda
/;aça/; içki
saf;laııım Jııısıısı lı'rtibala le-

llt r

lsin"I ve adres:

!_

Bu resimfle gi).

2o

lıaze11

arasmda,

00[!]~@]00@1

a<lrt edinenler :ıra-'
flı'ibı.. ~
\
"n<la. aldıklaıı al- 1 -~
J'~~~~
kolun tesirilc c\ le- _L_
rini l..:aybedenlı.:r.
Yürüyecek h"li kal- _ ·
ınınp küfe
ile 1 .-------=~ııakl edilenler ve 1
bazen de sokakta

bu, olabilir mi?

naıarar

r

er

meri

SİNEMA MÜSABAKASI

1

uyumıyormuş,

tlasına

makladll'. Bıı, ci~ar memle /;el/erdeıı az çok, her yerden
kaça!; ispirto yetirildi/fi, bıı nlarılcın bir kı.mımııı ıııılsa _
dere ı•dilmcsile sabittir. J(a rakçılıır, takalarla, ıııoförlerle. balıren oldıı,iiu kadar /ılks

l _'

ınck hilnıeı. l lı.:ı· :~

.

İ!-i111iıuft

bu:ı eşhastan ııııirekkt~p bir
::.ı' ııre, bıilıiıı takibata rağ 111eıı fwıliydluı ııeri dıırıııa-

\ 1

Bu ildöm
. uyku
riilrıı adum f\1ni~ ftii:ıu=::;

ldi.ği Jıaklcıııda ı
/ıa/ıerlere lesa- ı

1Jif7er taraftan .~dırin 11111lı!rli( scmtlcri111/e, en ıı::ıck
hı.~eleriııdeıı ıııerke:ine kadar,
yer yer lııclıı11a11 gi::li raki
iınalıitlıaııeleri, bir çok ika metgıilılarııı kaı;akçılı.(fa ze min oldııf/ıııııı f/öslrrıııekledir.
Bu qi/ıi ı•ıılerdc iiyle kıırrıa:rrı
---ı ı
Son Sa.at
1

l

\ltıııur]Hr il!!;lchi ihtlıntıl par~ Llt·..;
tclcrinı nol..:--:uı h:ıiı-lı\or \L: hunlann
" .
ara~ıııa fazla n11kt:ırda !-.:.ıhh.: ı ır:ı da
knı ı~on~··lrlarmı~. '·ek Unun 'ük .. ı.:Jıne::-i

bre, S-5 kazan ;
ınıisadere edi- ·

ış !J<1fmıakladırlar.

\:uını:ık:

~unu unıuınİ\c id.ırc..;i . . u ... urı.:l

elli mık.tarda
kııfak rakı, eı- _

baca/;/arı

llOlUmi}:enin \Crdi~·i lbtcdı.: ınuharrcr
paradan fazla 1 ulunnıu~ ıılnıa .. ıı ı. 1>i

Ilelıar

Hemen her ı
gü11, /ıer gaze- '
lede bir lcaç
gizli rakı imal<itlıanes i 11 in

~ıeyyirlcrıle /;ara larikih• de

gilıi sclıcpİerle cı:,ik çık

tc\ ıJh.it

meslek edinen

şe

olocııobillerde şık lıanccıılarııı

bu iki müc~sc c arasında h:ılll'<l l~cl'k

lıundaıı

•

Jfımseszz

dıif edilmekle- j
dir. Her gün ,
ışıkla yarı aydııılalılacali ııe
eksiimiyeıı bu
yatılacak yalaklar lmrıı lıirer
ot minderden ibaret l•ıılıına ·ram is ~azatc5i yazıyor: Jıava tari- lıa/ıcrler ıizerine ·-son uünl<"rde nıiisad<"r<' edilen lrnçal•
-kilc K:ibildeıı kalkütaya gelen haberaldcmı::;(ı yeldi,
ralu inhikl<'ri
cakill'.
lere p;öre asi rüa>indan (Raşai Sakao)nun
tetkik ellik, ltı::un !Jelenlerle
tertibata fesadl(f ediliyor, ki,
Şelıremaııetiııin yeni /ııil tensik cttil';i kıyamcı kuvvetler Kahili
görılşlılk.
işte
aıılıyalıildikle
lıayrel
ctıııerııel>
mliııılairı
deçrsine
bııııwı irin H!f/'ICil faaltı kilometre yakinındaki bir menii
ele geçirmi~lerdiı·. llu \"aziıette !\:\rimiz:
{jildir.l\lesclıi, yalak odasmda- f
bili bir gece rnarauzu yapıl~ası mnlı
Hiç ijüplıe yok; kaçakçılı.iJı
ki bir laumana, Tıiç ümit
""!!--------~~--.
meslek
edinmiş,
aralarında
tcmel i,ede hükumet kitaatı böyle bir
ekseriya anlaşma bıılııııaıı
eılilıııedif/i Jıalde. kaça/; rakı
hücumu defedebilecck nztrette bu-

İ:,tanhul f)i.ı\ ·nnı uınuıni, ı.::--inin dl!
Dlcs"elcyi ten\ ir l'tınck lnı.-,u..;unda
Jatdımı icap ctmcktc.:dir. 'c ınc" ele..:

1<:11 bolmak

..

ıııeydana çıka-i
KARDEŞ EFGAİSTAN nldığı, 1<ülliy- 1

Ul'. :\ 1üfcttişlcr1 ()()

\

arnvaıı kadın

'

.

müsadce edildi

Bir avuç kili, Seyit Ali reis.

5- ncl sahnemizde:

.

Şimdiye kadar bine
yakın kazan ve saire

Günün tarihi, Kari sütunu, Karanlıklar içinde.

m"

1·
· •s·ınıuı

ır

3- ncü sahifamizda:

ti~lerinint (>srnanlı
evrakı
naktiye:;i

m1.;lardır

•

Telgra[ haberleri, Polis haberleri, ve saire.

bankasile Düyunu
um•llmiye arasındadır

.

Rakı kaçakçılığını

2- nci sahifemizde:

Şimdi mes'ele Osmanlı'

.

•

rnk':ılara pek

çok tesadüf cımcıniz ve bu halleri
1U'l1k: gayrı tahi! görıniyecek bir vazıvete gelmemizdir.
l· akat bir zatın başından geçen garıp hil' muc3ra,·1. misline nadir tesadüf edilen nk"alardan olduğu için.
nakle sc1,a gördük Anlatalım:
Geçen akşam hir kaç arkadaşla
beyoğlunda bir rakı iileminde bulunan
bir za~ gece Yaı-ı;ı arkadaşlanndan
ayrılarak evine gıt111ek üzere bir otomobile binmiştir.

Akşamın saat on sekizinden ~ece-

dördüne ){adar bil:'

fasıla rakı içen bu 7.at, t:ıoıamile ö<ll"hoş bir halde oldu!!;ıından, bir ğüıı
eve! Ortakörden Divanyolunda bir
eve taşındikhıı·ını unutnıuş Ye şoföre
Orıaköye gideceğini söylemiştir.
Otomobil, bu sarhoş zatın tarifi
veçlıile Ortakôyde bir evin kapısinda
durmuştur.

l !er µ;ece rakı içmek itiyadında olan
hu zat, ev halkını ra.h;ıtsız ctmeınek
için iitcdcn beri ynnında anahuır ta·
şırmış.

Bir gün evel taşındıkları 7,aman,
Divanyoluna fazla olan yanındaki anahtarı ev sahibine iade etıneği unutan
sarhoş, her zamanki p;ibi an"htarla
e\ in kapısını açmış ve mer<liYcnden
yukan çıkınağa başlamışın-.
f h1di.;l·nin hnrava kadar olan hı"ını

·gece

ziyaretcisini

J.!:tirnıcdeiı

di~\-ınt.:\\C

Biçare sarhos, ~ir<liği eyden taşin ..
hiç hatıdı~·amıyarnk miltem:ıdiycn kendi c\·indl' bulundugı.ıııu
söylcıncktc \ e keıı<li~ini dö\-cn ad~rının
ne. hakla bu eve ı:~;irdit!;ini soı·ınakta
iken, öteki bütiin kuYvelile zavallı)'l
vurmakta devam ctmıştir . Nihayet
hasıl olan paurdıdan uyanan cıvar
komşulardan biı• ikisi eve girmişler ve
ancak o zaman zavallı sarhoşu kur-

<lild:ınnı

tarabilm~lerdir.
Yediği davaktan neye ııj\-radığını
bilmiyen biçaı·e sarhoşa, kendi ailcsibir güıı evel bu evden taşındıµ,ııu ha.tırlatınışlar ve dayak atan adamın Y"ni

kiracı olduğunu süylemiılerdiı·.

Nihayet aklı ba~ııı• µ;elen ;arlıoş,
yediği dayağı unutarak. hadi,cııin ıııı

lisc :ıksetmen1csini rica ctmi~ 'c başına

gelen hu hadiscdL·n ~onra hiı·
daha J"ahı i~;nıt•yecc/;!;İne ~·cınin t:dt:rı:k
'ı.·ni ta,ındıgı l \in Yolunu tlıtn111şt11r.
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meraklısı karilerimiz ıçın
yeni bir müsabak&
Otuz. kadın ve otuz erkek resmi
koyacağız.
nunla- .• içinde kimi beğendiğinizi bize bildirecek<iniz. Eo
çok beğenilen kadın ve ya erkek artiste reyverıniş olan karilerimiz arasındo çekilecek kurayı müteakip
lıirinciliıti
kazaııac:ık zatn şehrimizin hüyük sinemııJarından birinin
(u) ") lık aboııe<i. ikincilil!;i kazanacak zata (J) aylık abone,
üçüncüden onuncuya kadar (!)er aylık abon~ verilecektir.
1 ler !(lın ilk >ahifaınızda bulaeaııruz kupoulan biriktirin

Sinema
açtık.

'e niisahal.uıııı nilıoyet huldnğu gün hir tanesinin üstü.·
1ır ı..111 ıııızı , L' adresinizi yazarı.ık en fazla bef;en&jinit
"'" ;ıtk;inıı rı·smi ile hirlil..ır !Jize gönder rfniz.

~on

....

[ lnt l\:oıniserilc
. irl(et ı1ıiicliiri°ı
ı1ii11 iddası ııe
n<~tice vereli (

Efradı

fa~Jki

g ı 1-.a»b• şum ndüfcr hat<JNia garip 1 ir hadi•c olmoştur. \ak'.
hakkında şu malllm.tı aldık
l\aşaba

ham , "a!ıa komiseri Sürun
Jocy lıattı teftiş etmek üzere e' clkı
gıln Afıon - Uşak cihetine ,;kliıor
Aynı ğün Kasaba hatu Dirckt<r~ .\1
Tis de tc!ti<c çıkıı..ıı. l !at komiserik
Oirektor ~ L'şak" ta 1 irlcşi\oıl ı'.
~ururi hey. kendi inin hi..,di~i ~a~
!unun katarın arkasına bağlanmasını
mcm"rlara cmrede 1lusus! ' '<on ram
kararın

arknsıM
~I.

bajtlanac"1ğ.
'azı) eti

.,. 'ri "

.ırada,

gutür

r,

·aru-

ı· ""1 LÇ :-..1.ıt

lh.:' anı

ı ·(ticede

t:dl -

dLdiği

t>i Lk" IU""

olur \C Süruri
~cı in 'agı n •nu kararJan kcrnrcrck
• nJa l~rakıınr.
HLı " tli'e ı;zerinc . ~!'t: i bey ker·
~

hı nın

c

l l

•l

mı~ .hğinc

hıır

ctr '
\c

oı.

h3t

baş

\t·J..~h:tin~

·-:rnc.·
11.:uli . .c ~om1.: <.!ıJicr mco: ılaıı ar ında "" k ır dedi kodtı
ı• c......, ,·r. :\'3 ı:ı \tk lttinın m.. s'

r

1c\ı

•I,)> ııc ~·'- Jc ~allc<kcc~inc m·.•akıa
1 lwntJ)
lı· /. r ı 1 m;ı k "'

! .

Sı\'ftlJY()I<

Süt ş: ke ·i
:il

~edede~

•ı

t L ~ ... "

•

t"ı ~,, ıi

:ıd:ır d.ı

\:

Cı

:nlt

1

..

n -.. ;

·ı

ı n; '':ın

~.ı.:mu·J:u

,

1 u ....
h :ı • kıd:...r
nuı.un1c '.11.t ...11,an l la·

1ıı thıl.ı nlt:rf,c:/.ı!'1dc mlıza~ı..dt:\c çıka
1

"l ır.

rot~

..kınlcı•ndcn

hrıhım ılc

ka
ınhıradc !eri Cuma, Şükni Hamdi
oilcvi hı mcs'tleden dola ·ı kavi(• cı
mi<ler, ilırahım di.rt y<rindcn bıçakla
ıaralanıııı 1 uı· {"qribler yakalanmışur.

AnkaraJ.ı
cery:m etmekte
olan Turk - Yunan müıakcrc
krinin hangi noktalar ıizcrinde
devam ettiği haHımla ,-cnkn
malumata nazaran, müzakere
atideki rnaddd.r etrafında sq:retrnckkdir:
ı
mubadilkrc ait emlakin
kıymctıniıı takdiri.
2 Yuıı.ınist:ı.ııdaki T\l rl
gayrı mühadıl araz• ıin, Türkİ}<
dcki mubatkk mını.ıka:;ı Jalıi
linddn 'ı nnan ernl.ikik malNtbu

Gene kaza
\ cznccilcrdc oturan ilcJrosun kızı
Girl:ınth e şoför Riz:mm iı.larcsindtkı
J ."2,=; ııunraralt utomahil ~~rpm1~. kız
baygın bır ha!Je 1la ckintsa hastahane<inç kaldınlmış, şolor yakalanmı~ur.

Denize

ur.
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;>()(o r 1 ı adar t [ c nl
.. hır. l ~ ı 'c~tcJir M 11. \tdc •
•· k t ı. ılı: r lıı;
S
llt.JlO

düştü

kadıko1 'hamallaııııdcn

Mehmet dün
vap~ra binerken ayağı koyarak denize
di:,müı<c de d rhal kurıanlmı~tır.
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Bır yangın
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Büyük millet

nanelerinde kı oliln mü~tcr~lr
mukim n1übadillerden
mili mıdır.
ecri misil takdiri sureHak ve nılıııciyet işle
ti]e icar bedeli alınma
sı
hakkındaki
emir rinde garip lnıidelcr
üzerine İznıirdeki a1a- vazetn1ek Amerikalı
kadar1ardan <(.'\00» kişi lara has bir şeydir.
lik bir gurup, Reisi- Bakınız bir hakim bir
erkeğin cepleri hakcunıhur Hazretlerine,
kında ne söyliyor :
<< B. ~I. ~I. » rivasetine
..
Bir karı, koca, kıs
ve Basvekaletc
birer
•
telgraf çcl<n1iştir. Bu kançlık yüzünden kavtelgraflarda, bu en1rin ga etıni::;ler. Kadın, her
akşam kocasının cepnıağdur
kendilerini
lerini karıştırır, erkek
edeceğinden bahs ile
hüklınıetin
adaletine te huna fena halde kı
iltica edildiği arzedil- zarn1ış.
Nihavct
ınektedir.
. isi. n1iinaka~1ÜHlı\I Bit< LAYiHA şa yolile hallcden1e111İş,
mahkemeye diisnüisler
gı İşte An1c.rikal; n1~1h
terem hakin~in verdiğ-i karar:
Evli bir ada 111111 cepleri kendisine ait bir
n1al de!!il,
nuıhteviYa,,
Yunanlı

daiye üzerinde hile
yapanlar

ıntıllınıan1la ı::ilrt·, :-;ıhhi\·c

tı

karısı

.

tarafından

tetkik \'C IHll<lYt'llC edilebilecek ıni.iştcrek
hir nıahaldir. Binaenaleyh kadın iddiasında

knı

un ıa, 'ta~ı h zıı' :-ıakt.ıdır
llıı !;\"\•hada ı.
ın ' hhatini al.il.adar
tden hutlİ"l \t:t. rif '~ l'-ttun mUeı;; .. esat n:c.z1ri dıkka'.ı "'' mıı. hilha,_.
meıadı ~
"' "~de hile 'c ıhı:
k · '.ıpo. !ar ı·ııı iddcıli ~-<aL IOZ
ıılLnmıı
r. \ek ı, ı eni k .un vı
ha ıru ıalında 'e 'c \ek cıc <cı·k·

YC

kocasının cep:eı·ini

kanştırnıakta

haklı

-

-8.<J-

da kendine

n1ahsus adabı, nıerasinıi,
hatta haysiyeti
1
\'Anlı. ''ahanın zu n1anu göre, kendi san'ntının zifaf gecelerini
ic?a re
eden düğün
işinden
.\"('J10'clerinin
....,
f;•:·kf
voktu.
ZeYç
ılc 7eYcenın

gerdeğe

Bun1arın

birincisi fi]hakika-dain1i bir iş
tiraki hayat içinde,
diğeri geçici bir ıııü
nasebettcn ibaret kalı
yordu. L<.ikin her iki
n1uan1e1e, ledettah]i],
bir çiftin tevhidi beden
ctn1esinc nıüncer oluvor<lu. hluhabbet telhilı cıhlüt'aıı nanu verilen nıuYakkat nilnihlardan da haberdar

konulrnasile a1elitU\.k
!Ji r
kadı ııla
erkeğin
)İ rle;oıt"'"i ne ta yas. ut
! f ır.·k aı asında ne fark olduğu ıçın san'atını
tenzih ,·o,-.:ıı ll:?
1 !)cvaiptcn

ı

Clk ,ıcrin

nıişltr,1,.

vı:;

çornk-

ı:,ı ın ıfritlcr

JHf0t

i

r

.ınl Jld. ı uıı fir.ıl 1 lt ~
no1 tai n. ' •],lan
l tkriı "l

J

bct

, ,

<:L1 cıı

n

o tuhaf kaideden de istishat edebi1ivordu.
ö).ıe ya, bir günlük
nikahın mesruiveti ka•
•
bul edildikten sonra
bir saat1ik nıünasebe
tin husu1ine delalette
çirkinlik tevehhün1 etnıek elbette n1anasızdı.
~luhabbet tellalı, işte

nılanP

-

mi~tir.

ıziH ı;.

11asıı

M Grandi

beyin vekAleti

Atinaya

sefirlerimiz
bu haberi 'ekzip
ediyoi'lar
Sa Jık moskova sefiVasıf
heyin İzmir
nıebusu olduktan sonra ınaarif vekaletine
1

gelece~i

hakkındaki

S1vasl1lar tekzip
ediyorlar

haberlerin te'eyyüt etn1cdiğini bazı · taşra
gazeteleri yazınakta -

Sıva",

1~
ikdan1 gazete~iııin 6
<ani t!rihl: ni:<hasında ,.e ondan naklen Ak~am, \'akıt. Cumhurivet
gazL:tcıcrinin 7 tarihli nüshalarında
Siı a,ta bir kaç kişinin Tiıı·k haıfül'İ
münascbetilc ''Din eklen J'idiyor_ ~ek
linde ıalırikôıta hulıınduklarıııa tLıir
)·upılan nc.:~ri'Yat mt:ırılckct cfhilnnda
derin lıir tc•,,.."lir uyandırdı. Siva< halkı
) eni harfleri oğrcnmı.:ğ·e c:ın atmıştır.
Aı·ılan mc~tcpl• r k:,fi p;dmcdii!;indcn
maaıif İdarc<i yeniden dcı"<anel,.r açtı,
en nihnvc:t hir kıc.ım halkı ikinı.:i dev ..
reıc bıraktı. 1-falkin hir canlı tezahuk:tr•ın

dır.

mıntaka:ördaki

arazi

Meınnu ınıntaka

dahilinde bulunan arazinin ınüterakiın vergilerinin bu arazinin istinıhik

nin
te'cili

ınuaıneJeleri

intacına

kadar
muamelesinin
ifası için sahiplerinin
bu araziden istifade
etıned;klerinin
,;\lilli
nıüdafaa

ye nıalİ\c

vck<"ıletine

nül
nül

yapn1aktı, ve göyapınak hir kılise

inşa

etn1ckten daha
sevap idi. n:ğer cihetler, teferruattan ibaret olup o büyük sevabın yanında dile alın
ınazdı.

Katil, vehali katle
ihtinıal vern1ediği; hır
sız, iştiraki eınval aki-

desile

tatınini

runu

tıı!'''t:,mck

mata

mur:ı.1.:aa t.:dchilirlcı.

\ .LZİ\ et

J..;tt·lcnlcr

re~ml ına

lx•)lc iken ı;a<ctclcrin bu

)k• lı~ ha.,,1di.::lc.:l'İ nc~rli işaa

nrncil i tct --urdur.

Bıı

c~mclt:ri

itibarladır ki

duyıluf:uıııuz vicd:ın :ıınbtnı ner~imiz

hap<c<I< mrdik.
Kcyfiı eti cfk:ln
timıınıiı c kar~1>111da açık alınla rcd·
dcdcr YC l u \anlı~ ha.heri vtrcn tnu·
ha'hir ,., ikdam gazete .ı holıkında
mahkt·nıt\'l' mür:ıcaal cdilmi~ oldu-

dc

Yelu'ıletinee

tasdik t:diln1{";i hizın1dir. l-kı arazinin ver~i
leri ınıktarile sahiplerinin istifade etnıediklcri hakkında ınüstah
kuınan
kcnı
i i 1cvk i
tasdikli
dan lığından
bir cetYel yapılncak

vardı.

:\tina 12
ıtaly haıiciye müsteşarı \I. Grandi bugün buraya vasıl
olmu ve 'kcndi<\nc pek h:\l'aretli bir
istikbal yapılmı ur
,\Jumaıkyh Ankara ir.tibaauna aıt
olaı ak Su} kJi · •ozlcr meyanında
Türk Yunan müzak.rclcrinin bu <efer kat'! bir iıilAla varacağına pek emim bulunuu~unu btyan ctmi~tir.
ı\I. Grandinin Atinada bulunma>ı
müna~l!Jcti 1 c varın Pircıe bir italyan
fifu~n ~ch.:ccktiı· t'ilonun mürettcbauna
pek pıırlak i.<tikhal hazırlanmaktadır.

Bazı

Memnu

ı.ıkp

mtı .. .._tin,

1

z.:vcclcriııin

vicdan
ettiği gibi Vahan efendi de ihtivar etnıis olduğu nıu;·dar san;atla
nıüftehirdi. 13u sebeplı·ı·l\? de nıü~terilerinden
hürınct, evet hürnıet
görnıek
isterdi. Bir
şünnıck isteınczdi. Onun fikrince g-ü:·düğ-ü yunırukta biçare bir
i!'t. J1;, . t· 1 ı·~·i·t;l1-ı ,J ..~ <'rİ\- '"''"'"" otın ;ı,; tliı::ini
hu kanaati bes]iyordu.
Kendi elile karısını ve
ha ldızlarını, :;;unun bunun firasına
. kovnıanın
yengelik ve ya u 111üt'aıı
usuJilc
n1ünascbeti
olup oln1adığını dü-

ca.ıtı

d sıljh:ı nmra1..1mı. ı~rdir. 1., ima

, \ .ın.
t r he~· tt
gn dc·ilcnk 1-a ll , c nıım.ı...
tı )' i.
' Lıl.it llLS <..!derinin derhal halliİ .ı.ınl'Jldan gJybunin talep edilmtsiııc karar veril-

gönderi lcc k ti ı-.

oır.

cekıir.

l'lll l

1ıorı' ırl:;

ı;a

isıanbula

»C

.

ıo

<-t:Ot

vek\leti tarafınd.m 1 llFZl Sil il l;\I U_\ll .\liYI·: 1'.\ l .. l i-imli eni bir

il

j ..,;\:.ulJ"

meclisinden ri- 1 Bir _c.____
cada bulundular kilnsımn dil hak-

~t. .ıl·.ıt

- Trakv.ı

gayrı mül'.ıdil bdın

\

~chrcın:ıııcıı hududu dahıl 'l
haricinde bııhınan "'1\'rt n nlHdr

t.5ki-ıeni

..

\

- Trıl
(" ı lJcrı,ı

nam 'c

vunanistanda
artmış olacak ki
mühim bir
içtima akteqildi
Atina, ıo - Sdanikten bildirildiğine gön: iki, üç ay e\'el
Yunan Makedonyasımn Grebcnc
kasabasında ahali büyük bir içtima yaparak şekavet ve münakalat mes'elclcrini müzakere
etmiştir.
•
Bütün müz.ıkcrc iıntidadinca
kilisdcrin çanları matcnıcngiz
bir surette çalınıyordu. Ahali
«Mün.ıkalat ve emniyet, yoksa
ölüm istcyoruz!ıı Diye bağırmışlardır.
'
Hatıplcr irat cttiklcrı nutuklar _
da, Lü~rnmcti nı c rk c zi yenm
:ılak.ııızlığım şiddetle tenkit Lt-

Türk ve
İstanbulJ:ıki ruııılann ctabli noktai na1.mlhbc 'oaziydkri.

Jt.
~

Mübadilu r

T ı r1
1
l'• tı hl i

hında

1~dltıllığın

W®t yac~k, kar

et

nıc~'cksi.
6 ~ Trakyadaki

~

mı~

Ti.o"!
o
...

ruml.mn - ister mevcut, ister
ga~ı olsun - cmlaklannm tarafcvn hülnimctleri
tarafından
satm alınması
) Bankalarda mevduatı
olan \ cy:ı husföı k.ı,,;ılar kiralamı~
buhıııan Türk ve Yunanlılann

l:ır ı .ıv,lct

rn<:<:'elc~i.

\'cfaô 1 ifa lla
mahallesine
'ehr m.ın .i mufct lctindc~ O. 'lan
:,e in c ıurauğtı c\ ~ .elcktrık ıeı crinm ~on k yapm mdan yanp;ın çık
mı~. <rta
kn kl o a rJ.t"şcmelcri
k- mc ,andı~ı hal

.. \ldı~ırııı:t

KAR Y

Bu mesa.il, başlıca on
maddeye inhisar ediyor

u- . M.evadi
.

eşya.,ı

za

ki kavga fena bir
şekide kanla
neticelendi

\C

memurlara :u emrı ~erir
- Kaurın arka,ı t;ı bana ait halon
talıılacakur .• ize ·ur i btyı
•· cr'ls , mi baıtlaı ı tli c kım s '' lcdi !
Memurlar c yapacakların:. şaşırnbr.
Ilır t..ır•han hat knml n cmır \erııor,
t.lıl';.r ta 'tatl · Uı cktor. ." ~r"n be)1n
H"d bi cmrın ak e iş ~ punyor
O d•k aıa kadar hiç bJr şcydc-ı
habc·i olmavan ~ı..rnri bey katarın
ar' a a 1Hrckturc ı s;ılun Jn lı;ıglan
n
Hendi,;ınl lıalıcr alıno Dircktor
le ka , il ı\ ı ı· \'C mU 1:ıJ.a a ba Jı ·or.
Dıre k wı '\ 1. "'J'i , i -rar ed. m•
- Bn lıı hattın Dircktorti'j\ıllJ.
ilen ne eınır \erif:.em o olacakur.
ı-._ ın arkasına bana ıit salon ba~
lanacakur 'enmkı lal);lanamaz 1.
c ti 1 .n bu .uzfcrıı ç kar;ı
n hey de , •1 ceı ı ı .rır.
~· , llı ckto «n 1 n de cumhur ı ı lı kılm<tmln na ıa koımtriyım.
llinaenaleJh. kaıann aı·kasına •enm
~alon deıt J, benim • alı•n takılacakur.
Bu karşılıklı iddalardan sonra münak.ıa lızı~mıınr. IJirektör M. Tis
dtdiltini rııpnrmak kin memurlara
.mır H'İrkcn !'tir"ı·i hey de, mutlaka
ıcn<lisioc ait c;;alonun 1 :ıı"!:lanma~ında
~ ar tdcr 't: bu ~urt:!lc rnı.inaka~a da

ell eır ~~, illl>

arasında

T(~nunsa1>.

[ j

Ankaradd mfizalıere edilen
mes'e/eler

}'errşı buna derler

JJircktur

Saat

J·'· tı ı 1 ı••i
nılc l
nız

4ır'

e.u.1..!L.,

-ıet ctru~ liır

!.. _:,l11 .:-Jl~l) ..

ıtTI17.1 gc'nıeı;.i

Lcklt ..

vJ.plı •lar ı~ı.in gelmi~ler<lir.

\ irmi

gün

\al ..

\ınistcrd:ım<laıt

C\ el

harc\ct cdc·1 (lracaı·iı:;) \'apuru ile
(.'i) giin "ti (Pire) den hlrekct tdcn
\TnJorntti) ıapurundan cl'an haber
ahnmamı~ur

Bugün kar tt:krar lıa,.Jamış ve de•
hir courcttc yağmış
Ra~athanedcn
aidı,O'ıınız malumat1
nazaran kar devam edecek Fakaı ıipİ
halinde va~mı\ <: ıktır

Rakı kaçdkcı.1~1111 , ,5slak
edinen D'r şg~~ke var
c

ı

l~i a. Ru .. tc

\'al•

ı, (>

)ed•
,li J,

iL
1haıı

I\

eden~ fırkada~. ~ ıırı.
kattın.

hc.:11,,;dircücn

man, AhJ~rr.Jıman. lıckJi
k c a~ındım, fırbıl,ın ,\1adır 1
1

düktüğü;

..

lımıııııldwlıı'iıır.

/Jıı

s11yı:de

.) .ır

kısıı :wııaııdıı kıılli!Jellı ıııık
lard<ı ka cı/, ıspirlo ııııkrıl ırı
ıııış. /Jıı/wırı.~fan lıırıkilc /;ıı

lı

cııkrılılfııı

llı,

laııııııııerı

ıinıine

y;/ııı/

r.
Yalan ihl era.t:a. bırlu nanlar var

yeri/mis

.

K<ıçcıkçı

•

\'ı.l..

evlerinin ve yer -

lerirıin

tespiti,

k11ydedeliııı

pek {c

kolııy olıııcııııııktııdır.

~hiskirat idarcjnin

/.;{

ı.ı
ı;h

.,.

"'il'

kc;ıdi tic-

reıli.

mcumrlan b; tardtan faaliycttL' bulunurken, t :tJbi, ılıb.nır
tan da i<tifadc cdılmcktcdir.
Fakat, bu İhbar·•m
aşlı çıkmaktadır. '!lir

J

l1ırı

yaı

•i

lı:tzcn de

kaç para
ikramiye umidilc ihbaratta bulu-

7.limrc ye bunlara iıızi
mam eden lıaıı g.ırezklrlar yar·

nan bir

i·

dır.

llu garczkarrane

YC

yalan

rat yli1.iindcn. bazen

tabii bir

~eyler lıulıınamadıgı \ aki oluyor.

Bu

pıl

ııamusk:lr

ar.ındıp,ı YC

evlerin ele

ihba-

vıizden

kc,;ri haysiyet davaları açılmış, ciheti adJi,·ccc
rnuhbırlcdn isimleri \lu;kirnt ida-

rıi

La
lir

alınarak nıahkcnı~ye YC-

resinden
rilmi~tir.

Miiddei umuminin
beyanatı
.\lıid<ld

mc:;'ek
~cn

-

umumi Kenan bey
kcntli>ilc g<iru-

etrafında

muharririmiz<' dcnıi~tir ki:
Eı kri t.ılıarri edilenlerden

bazıları tara"ınd;ın açılını~ da' alar

varılır.

Hu

kanunlarımızın tuhtı

dir.
Bittabi

hukuku,
himayesinde-

~arcza'1rıınc

'e

hilafı

lıaKikat ıhlı:ıratta bultınanlar
lanııda

L

le

ı aLamla~ların

hak-

nıahak'ıııi

aidcsi ahk;imt
kantıııiıcyi t.ıtbik nli or.

r

"
r

Vali muavini ne diyor?
Diı:,cr t;ıraftaıı, t.ıl ..ırri) :ıt ruh>atiyc-i \ il;\ycttcn alınnıal,tadır.

\"ali nıwn ini Fazlı bey de hu
htMı:>ta dcmi,tir ki:

-

.\lu,kirat idaresinin güstcrüzerine taharriyata

lıiztıııı

c<hinek y.•kr etrafında
•nın nı ,net mu! 1-

taharri

:\lii,kirat idare

kahıl

matla nıicdıh:z nl<1ui!t"'

cdLrck

rulı<at ,·crıycn

z

·\ldı~ımıt. mııtemınim m:ıh)f"' ı

ta p;occ, \ ii.ıyct lı:ıdcma, taharri

edilen )<.rkrtlcn '

ızc',

kaç, la

kaçak şc\ kr lıulundt ~·t .ı tctk.ıKe

karar vc1mi._t; ·,
Blıt. n ounlardL.

<1rıra il~l\c

l\aral,öy kopıiı t.'Jdeki tanıır.;t
bir kaç gııııc kıı.lır nilıJ.yd bulacaktır. dvcnn tramYay şirketi
tamirnt ~alıasınd.ıki rayları degİ)

asina]arınden

tirım:lnedir.

b~klerdi. htüşterilerin,
ya ivi kadın ~etirtnıek,
va az nıasrafla kuriulnıak için gösterdikleri dilnüvazlığı, Vahan
efendi, hürnıet nıana
sına alarak nıahzuz
olurdu.

·ıl

.fi

yahut iki-üç
cinayet işlediği için bir
l<1sıı11 halkın aferinini,
gıptcsini, şatafatlı ihtiran11nı gören kabadayı]ar, meşhur on ikiler, saldırmalı kırkçeş
ıneliler, Fehin1 paşalar
fihin gihi o da, beşeri
:;an'atların en nazikini
ifa eylediğindan dolayı
hürınet

1

r

H Ui

ınti'<ıclc ulıyunız. l lcr tıirhi yanlı~! klara m~ al kalııı:ııııa;ı kin

l:ıh, f<au~. 1t ı.:t

.

ı

}ı 11

tu\ ı

{ ·urr huriyc:t turk oca~1 reisi \'e h.L
\'eli, belcdıye reisi l laHı.
ma;triı' mıalıı. ıi Fehmi.
hclcdinlcn
a\ ni. tır adan, cürk oca~ıııdan \'C tican.:t .ı.H..ı~ ın , .. \htrıt:t .. azmi, i\li.
ııcaı'tt oda- dan, hded!y tlcn .\bııul
1

~dı

"' 1

dij!;i

1

t laıi
fa ret
llel

vamlı

ğunu rırı.ı.;deriz.
mııtem«li

ı

deva!ti"tdır!

edili yor:

-

l\aç:ıkçılar,

di~cr vataııda~ların

cm·;iz etlen

ha1,incııin

\'ı!

t ,l ukuna tc-

muzır e,ha>tır.

Bwılann

meydana çıkarılma-ına
yardım
etmek her ,-arandu~ın
borcudur. Kasıt Ye p:arcz olmam.ık ;,rtilc..

höpnmun

Kızların

tamırı

eteklikleri

Kız ımıallını mcl;tebi idarco;i,
talibata c.:tckleri dizden ıosan

tinı aşagı cll•isc giynıckri
etmı~tir.

teb-

lig

~leYkufiarın vazı ·eti
\lcüuf bult ·ıaıı Kadrive hanını n riıfcbo;ı lıaHıııdalmğun
hir br;ır Ye ılıııt; iııı: 'D~•lr
ı;ı.,

. . , l.ı. .ı; ..

1
1

1

<:.on

Sı

'>a • d"

t
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Sefaretlerde
lfeırıi

t~beddiil" t

önümüzdeki ha1 ziranda tevhit
edilebilecek mi?

Scfin

1 hı,•·ıiıı

l(a ıp il

ıno~ko\ \il..

'Jruh.a.n m h ,şu ~;__ıhri B.
Bükrl'::' ~ı..:farLtinc ta\ ın diltni~lt'.rdir

Siı,ı-i nu" ır a~ıp lt;ııt
lıcıl111
\la~lah·ıt/!,"u ·uh~ııa

t ~rı ndi

fi.

i-ıı k..-t'"'ahi,-ı
1

B. Pnt~ \la l:\hat!!,.Uz~ırhğlna.

J lariçi\ t: .\ li.ı tı.:~an t.:ni B. \tına ı.;·
larccinc.:. Pr-ıı,!; Ba k tihi ( 't:\at Jl. Ut:
t lt:l-.cnkfcıı·~ \la~l:\ha.l~ltl'.a.:lığıııa ta ın
1

ı ıat r..lı:ın .:ııılt·n fıar tı· cb
1:\1...ıılar olaııl;ırııı ı11ıtl1ahı.::1Hı·
prr-cmhı· ~uııü a·lanılnı;ı.sı
ldır

i

dnı:n

\k.. anı n·fikl1..rım12I_ :..a!'.A t nüz
nıı sul "'ü4hirlt: i h;ıllıı;JJ
ıı uıiıl • ıı1uınnJıL<'1.. lıildfı .akibt \-~
t;ıhıişı ı·zh,1111 nıl.Ltp nı· .. r \"Hl <l.a\ 1 ~ 1 ı
~ıı.,;1J1111-.t 11" \frıh.:ı"-t'llH'\'t
f llt"'I 4..:f'Zil
, , J ;t
.
)«ııııı ha .. laıııLh'.tkıu·.

- h.araıl ... niıJı• fınıııa haht 11..ını...
•··lk·ıırıı 'apurlar !! lr-ı-ıı•,
."' 'lay~arc pıyaılkn:ı.uuun 100000
l1r.ılıi.. lıü) üL: ikr~ı!ui~ \.:'1 (' .. L.üJ;ırıla
]Jı~Jııı:ı:Jı· "a~ırıı• Fntn"L<.1 s,ıhiı hanı
ıııa

l<•Oıı(KJ

liralıl

ıniık<lf.ıtrıt nııd.1

lıiri Fr.ır• ikiıH·i ~oıni~ ri
11,,·l.L.nnşhr.

llutusi hcyt,;
·

' ::>thriınizdtli.ı \ iiı;<ı-ı·la" a ma>~··lı;.ttuUı.ı~·ı .\L c;u~u~e,·iç. \eni \ u~·o·
ı~la\ k.abınc..::-inin bir ~ kahinc~i olur
•ırp
hariı..:i •s·ı . •·ı·-. . c·t·ırırn
· t 1<:gı,~mt..·\
·
..
~
ccl·j};ını,

ft.r.;ı~ c 'iign-i . . Ja\ \3 dr.t:-ındn h:'l .. Jı·

'Yan mu.zak1:rattn hi tc' akku{ de\ ı"l!·
>i ,;ı.'Çlı"llcktc oldu)!;ıımı. talim:ıt alm:d.:
i<'irı
ııc1" ı··d
. lıuırünh.'f
~
... :rı·den !'C rırın
1.l.: l\ t.ltt t.:dılı.:ceıtinı ~Ö\ lt.:m~tir
\ fi \"c ~thr1..ınııı1 ,\üı ıctin IJ.
ı\tıl(arn :ı ~itnııştll'.
S l ıaıı . . 11 kahrıt:!'İ Patl;ııncntoda
i~11ınh ncrice .. ınde :!.1 f rcvı.:: J\nr'ı :125
r le ir'Mat kazanmı..;tn• .
Sc ı i~ı·lain f"mı~ .. ın&
·ıaı •
Pllma.-.ı mc\ zuubalıstıı

e ı
:Len
otla L• t ıı: :ıade p•ra nı u
!.al '" e ~icck th uldıj(ı dan 1!Oll

lıl',l cc::ı:a ~ aııl1111 ... tır

ı·tıH"ını hadcntıccrı

i'lare'İ dun tqp\a.nar h.

· ·1 uık 'ı ıan mjıf ...drl
I.Jt

111

llllİ'"' it

~ lr

tihc m

h;ıdı.:ın:ı rrıu ~J

J:·Jı·ı.:r.ıtı -.1'1hf nı<.'crnu:ıl:ıı
Cı r
t:
\lrilm mı.
J c;urmı~tıı.

\t.:ıılı:rl,,
ı kar:tr-

$:J.1 lı

rJİl.lll/!1

f•} rı ıu ı,,.,r Ilı rnı 11uLi.l.uıc ;ut ılı
1111
11 ~
lı:.ıl1 1 ·diltl.t-ı, lıt \et \t·~ıl
1

•

o!tlı..:~a,

ınektedir.
Alınan· haberlere

itlltııaıuı·\i ttL ı.. ı..: uı ... t

ı·I>"

ın

<.arlıı

'l"ril\J.Jı

l'urL

a • 1, ...
. .. 1 k ıe
ttrıı--u ını
hu1u1 Jıı~ıı l ılJir:li, '•f b
•
'k
" l · ll. l •~ ı ~ m t il
~ 01k111d,t SLhTJınjz<>.
.... eıwel t-CC k lif
' p .
~ olı..; taa\ liıı .. andı .ı 1ıt· ,.. jd:ırın

nara-

olunn1aktadır,
Deniı
işlerinin tevhidi halin-

de- ki Ankarada buna
yüzde seksen ihtimal
~·eri1111ektedir.- Tahlisiye, Seyrisefain ve
Liman
şirketlerinin
111eclisi idareleri lağve
dilecektir. Alakadarlar
yeni Deniz işleri nıü
düri yeti umuıniyesinin
kesbi kanunivct etn1c"
sinin öııün1üzdeki haziranda kabil olacağı
nı söylenıektedirler.

1

<la ihtü,lf çıkmı,s 'c ~zathııı

l 1 az1..;ı ic;rıı·· .
.
·
• .ı ctırıı-..t.r

. .•
.
r,Jan a\.ır. Jarın mıkLarı ctl'::ıfıntladır.
. ~ llarıchc \ekili Tc,fik Ru;tıı il.
lır ccnchr t:'i1%l:Cc nlulıarririııc hı.:,·;ınat
ta bulıınınıı'. Ba!k,ııılar için (il:ılkan•
l . . okatııu~u) lc~nıİ\ c c.:d.ilcıı ,11t.::\ id.cn hir
JTıı ~ 1 ~' 1 ulnı·mtl. gnnıH:dihinı 'f'ürkiıhtılaı \crılmckrc

)tnın \ ıın:ıni:-tanl:ı :ılaliıı"ı n1ül,ııdclc~i
cm \a 1'tnm t.1'-lı c irt \C Frarsı

•le

~],. Swi) c hududuna "e l n~n~i-.JJ 'a
ıle de.: or;:u.Utki nıtJ;.;il.ım~n cn1\ uıını.:
dair nı:.ıall.d..; d:I\ 1~11 b Jıı cltı• ı u ,
)
unnni t.:n];ı muuk ..·ı'1t:rıı1zı • hi bir
E.:tı" i\da lducu~ J u.hit"".: h·;ı-..ciinin
:;; ılhu tal\, ,,.l.' c m~tllf bı.ılunc.lup;unu

&: ı\ Jr.:rni ..nr

" l\laliyı.: ml.ir,~,ri~iı.:1i. 1()29 ~t.'1:":-:1
11
'·
lüme~ı e~n:ı.::.ııuht 1u~ r.ıtnıur.ı
i~te cı t;eti.trmi~lcrdir.
•·
1iJ n
·re')pıt

l\unal nıerhalindc hatırdı~ıınız ~c
ltrin Jahilinc.le \'apn~lmız tı.:ı tihatı

(.cçLn ~alı :..Uııü l~;ındııınada tnlı.::
~ıdl..ı.:l 1.ır ıınna oln1u~ruı kı deniz

kcna.rı1<lakl J\.oc.a hoca. k&)alar. la ~u-

kadaı ..;;uruL.Jrnıni .. tr
'
i, uı~n i .. ta~~una \·ana.~mak

le r I' .\>'una
1

Sl!lffiİ~ÜI'

(,en llandırı!Llda bir -cJ[;c-lı dalga1 t htit ılar:ık hatırı~. \apLtl'lar ~ailtl;z;rca

_ _...,._ _ _ _ _ _ _ __

Korkut eli pösteki
rü ·un1u ınültezin1i nıü
h:ir Ye in1zasİ}e cre}ecek pöstekilerin İıura
ı-,

rına nıüsaade olunnıa
ınası A.ııtalva

defterdarlığından' İzn1ir defterdarlı,~ına tehliğ olunn1uştur.
i\les'elede
bir sui istinıal olduj'.,rıı
anlasılnıaktadır.
rn .. t
ht ...
19 Luıu~tur.

7.

~ izınir

ınıkt:ırı U'.l.~J-'

ınclı"u::-;luğuna

\:ısı[

rt.
he~

int:Jınp

~

yaz-l

c<liln1istir .
l)c, Tı't d:ıircltr~ndc
ınakin1:h.:1'i

kull:ı.nılacak

mun:ıkasu:<ı

bitmi~.

Remin~to.ı, İdeal ı c Torpedo maıla

}ar

mık >Ul'ctiık ortad;ın kaldı6lmalarını
..;ı n clcrL:cc nıü~kil bit· lıulc ~<.:tİl'l.:cck

mahh ette idi t·:~a:-.cn taY\"3.rccil1.:r1rniz n \"a~~lırı.lıl..laı ı bonıhalar v·ı:mllt·ri

k

:ona~~ uı:ra;anlara

'cnnh·nrdu.

hr'

rıhat

\lınanların ı:tt.:•

kal-

dımıak ıçin ne den:ceye kaıı.
bi.ı~:ıtta

kaz...-ınm .;nı.

t<ielı

h4lunduklannı

biln1h onını ·
Rildıtim bir
\1!t;a o da
11' c:ri~
ü
uıı Je bir metn hile ycrf,•ri den
O) ııatı lamadıklaıı ı c par'W'!lannıadık.

>•"

larıdrr.

Tayyarecilerin getirdikleri
fotograftar
'l'a \ aı 1tıı...ilcrirnİZİO faaliYe:ti ~a\ C~İn
dL dtıkıkası dakikasına düşmanın hart:kütını üğreni~·or ve :\fınaııların \·eni
bir geçit açm•k için uptıklan tarama
anıcliyattnın safahaant lı:ıbcral~·orduk.
öyle zannediYoruin ki uzun ınüdtlcı
hu yeni ,,;c~itten hi · bir muhrip ı·c
tahtelbahir iscifadc <dcmı·di 'c azami
ml.:t :t...aınanı h:ı.ricirıUe \iman µ;emilennın kanaldan gııip \'lkaidıııcJ.-ri ıçin
takri 1)l'"'tl lx:;ı> a\ ~<.:çnı~:..;i l;:ızını t?.t.·idi.
1

Kana 1 açmaktaki mü ki!at !
~·ıe:

·

~ unrı;:en

"ttj!;; ız t<r-

tib<ıt hunların ~"Lizdlirülıııesini ,

e pur-

ç:ıl:ınm

·

ını

;ın derece

r

~cLrl'cek nıahiyettc tıldu lı

lann hITTtıktan

sonr:ı

·e

ıçın hun~

akhrıhna·t

,e
.ı, et

\ azi\ L:tfı:r nin dcğ-ı ... ı ı iJn1l
·ı

du~ na

lıll Ln1rn..:t;ınızd•

Bir tiren yolu
••
••
·~
kayalarlaorfüldu

jr·, l hat 1 t<.:TIIİt.h:J11t.:k J~\/,Jffi

\lmaııhır t:ırafıntlan

~crtk ~ ü.1.JürühneJ.:, gerekse parçalan-

m

Fırtınanın dehşeti

~n\lc

~h... u!':ı bunların

~"

,ı,

•ı.:"ı anı

·

t-naınLn

ıhı.

l';umuz • nı haheren ıı:
lor ç \cil,Jik teıı son a ·
daiı'e:'İ

kanalı

t:ıthirı.:

dil

° ·

ınaın;.;
~k

rldu

\ nı

BrüJdeki

telaş

ve korku
. _ t.: l'-3.V·

zı,.ı· hLieunıundan .. ı•nra l ız1.a.t
g-idt'.ı·el·, lin1;1111n

biı· kısrnını

mu~tu.

z ·bıüjc

\aZİ\ctini

\·tkl'H.ian
gı ırmi.ı~tLir. iınpar:ıtorun Zehru.t ınlida
filcrinc ne ~ibi ;ıırarat \"<.: nıuahazatta !luiuııdug,unu .{·,i[n1i~oı"t111ı :una hu zİ\:trcr
t-·:-ııa~ınd. alınını" hir foın.~ı-afi hana
l\aYzt.:rin hl~· ll' ıntnınun hir !ınldL·
ı.lınadq;ını anlaına~a ko'tfi !!;''idi.
1hıl.a-..~ı. hu akında elti!! l'rtil!,·inıiz
tn ınühinı ınaddı lH:tİCl 1-.:analın t:ıın:ı
IPL'll ~L·ddi \'l: 2.~ nırpitn ınııhrihi İh:
l '..:! tatt:lh:ıhirin " ~un nlliddl:t için
111 :ıda ın:.ı.hpu..; l..:alnıa:-ı oldu.
.

Alman tahtelbahirierinin

çektiği

~ır

mütalaa

'rayyan: pivanl-o i-c-

sid,.'~rinde d;ırülflınün
koni erans ~alonu pel
,-ok kalabalık o]uyoı.
'ller 11"'· kcıdaı··ı ıu <rı·ı ·•
ke~ıidelerin aJeni ol~ı;~
ısı n1utat Ye her isti ·enin de serfy tçe sal~n.
~ ;irn1ek
1

hakkı

ise de

acaba hu hale bir <;arc
lnıJnıak nıünıkün oJarna_z _nıı? İ~ittiğinıc gö•ı-c hır ~·ok ke:;;idelerde

,.e bilhassa ınali ınü
e ·-;e~elere ait olanlarda unuınıi td1acün1e
'evdan
\ erilnıİYor
.
1"~ ".'arc
piyanko1
sıında a avnı sev
, -vapıhıınaz

1111?

F~ıtih

: Sıtkı
S. S.
Hu p'yanko
halka ait hir scYdir.
Rinacnalevh keş.itlenin
güz (intinde yapılnıa
sııu

halkın

istenıesi

tahiidir. Buna hiç bir
suretle nı~ıni olunanıaz

~ondL:nnc~ı.:

mtı·hur ııl

J! hi ~emilcı <le bir
\·erde hazın na11r olınil
\ aı::ı.kları için
O,taııdc ) ) üllanan
~enıilcr 1 lcli~ulaııd ü~:-ıü hahı binden
amldıklarınd:n Dr:ı.lıki .\ima, fil<> lalan za. Hh.:ıııı~u..

üssü bahrinin kuneti

;:ı~*ı \tık:ırı hıı; bir işe \araın~ı oldu.
('linkli µ,enıileı·İn le\1tzım1ııı tccdtr
, e ha,ır=ı.nnı tamire ~ al'an1adı
,l·
Jlalµ-a kıran da kımcciııin btiük bir kısmını kadıcru. çunku demir
olu kıiqı u:-:u yıkıldıJ!,'ı için ü:-cüııdcki
Lıl'ni;, la\' arc ı:-.t.a .. ı\"onu ı:~kı .. i kadar
, \., \araıı1az oldu. l).ıl}!;a ı.ırana rıakl
~x.ilect.:k lıtr c.c i dulı:lar ,a..,ıta"ı'l:ı
lı ]azını::clJL
ı
'\İha~L't 1.\ü,nıan

«

dıktan

·ı·ı ahı ın

t \'!

kapı ını

!·

"·alllır
t .ı<:.11

a<l.~ın ı.ı,ihi} Z<.'hruı· ( ı . . 1-;;ıu.h: ura~ınıl.ıli

'"hatla
aı ~ tatla! rını tez id . dal
k
lı ici iu,, 1111.
c
ı
ı
plar
a
dal
kır
n hiz
nı damt1'i d hı • :-tm c l:'ec-

ot""· .

b

lngiliz

hüı.:· n

lW

zayıatı

da Uc · dı~ııniz
~ ~ nı :ın l r muh

Cl"i'L..

za\ t<1.ta. c •nL
r ıJ ık: iki t ht lhahu lt.ıhnl ·ın ı. OOttı.
ı ~U "' ı marul, ıou ,,· 1111: ·b olı.tır.
4~ ki-:-i de kJ\·ıı• ' ıı.lı. ki banla.nrı
•·Kstri..;i ı~ . unhı· .. ız mak. idu.

'lne dü~en za
at tıO ınaht1J ı:-·ı n ... cruhtur.
(\

ını.. ık ti'

) n ~n

lıi ·=1

ı

Eldı.:
ı:W_ı!lıniz
ııt tictyc
1"J.:ıran
at.idi 'a:-.air nih.arıft ıx: k l:v:la .zaı-arJ

u Tını.ıdık ın:-:ı.nt.'.a ;ıi.I\ ·ıtımı,.... c cc.:p·
hrd1,..ki karı.: t
hal:- 'ldu~ıı nı ılıi-..
ın A.n z:t\ atının '\"':Hıı a hiç dı.:·ıılt.:l't.'.
J,ati;!J' t.:hLttllllİ\eL..,iıdi. l"akat hiz hu
l,;.ıh ı zrıı::: ..Uda ,J:ınıınım J /.ıı m hi»
iL
hcınınh"tt . . ·ı lcl.akL;:i L'tnıtdik~ cın
huın iılünıilc Jilhun olduk. !hı cc-..w
in ın~ u~ıl ınur!'I" t ·lılikL·lcıc auldık1anııı ı~il·Iiklc ·ı haldL Lır 111 antıı
':ıpal~ilcl't.'~i ~on lcdak;ir!ı ...ı hıli llTc.:Jdlit ı·apula,. ıe Dklük•·. fakat bu kı.la·
k \l'lıklnrı hı .:<;a ç:ioncdi.

Manevi
l

ldcuından

lİCl:icri

netıc~ler

cld("

kı.,mc.:n

!

cttiginıiz n1:ıııc\

,-l'

harı.:ketin

1 ne-

hcıııen

• .ıb-nac hı .. ~rrik. Filhal~ika akın \1
ııı;ınlar ü .. ı.:riTI<lc mülıiııı bil' tt·~ir ına
ııc\ i' hıı...-.ulc ~erimır:-c\ di \ lman t<.:h·
1 ig;Jcı·i
\lrnJn ctkJ.n uıııumiyt:-.iııİ t~1nlne ..-;itap t:[mtzdi .

muşki!at!

nı.:-.ri

kılavuzlt1k

c.:ttiklc-ıini

"oylc

diler \'C tTitJ\3Ha.Lh·ctiıııiz.i b:ı-.mLn itiraf \c l\ahul ettiler.

Bir
Bu

kıyas

!

harckctitniziıı nıanl:\ t

lanııı ı~ıı:ı. nldo~unu o·~rcımi::r-ir

Bunun iizcı·inc Bl-rutlu :ı\ ukat 1,ıı.
tnıh on3 Yakın , -Ol"c1," r::ı.ra \ Lll11..; \ l.
r.ondrada hu1ı n<lıığu L· d1n :-~r· ırıLl:tn
mlict~ hcı"at

uzeı· n~

üınil

kurnıu..:.nır.

1akat

'lah•rc

olınaciı;tını

J

kadLn
ir mihnnluk bir

ult·\·hindc Fr:ın...--ada 1
da,·a açılını~tıt t>a\a~t ~ıçan Bl'rtıllu
bir a\·uı::ıttır. Bu at kııntt.:~ \'i:-.l"'k:ı
i~mıni taşl\an hn k:ıdnıla kahircdc
tanı~mı.':' \ c hunun. 'ı·ni kadının aı,!.·
ı zından . ..,alııf, H.u:-r:ı ~:ırı, ikinci '\i\..:o

:'iiylı.:nen

B:.ffsav< civar Erıni\'C kövün<le sakin ,\)i
oğ-lu
;\lehnıet,
a) ni
köyde
ınukını Salihi,
•'

~ıır lt·h!

kadıınn

ı')c_-rcııinL't:
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kavuşturan zeki ve ça 1)kın bakı:;ılı hir U)ağa
cnıir \'erdi :
- E~~lencceğiz!
<f \kşanıa balık i terinııı diyen cfendisinin
bu cnırini alabildiğine
tefsir ederek lıalılda
beraber rakı, saz ve
misafir dahi getiren
meşhur uşak hi
,ve:.:sinde olduğu gibi alranın hiznıetkarı da <(eğ
leneceğiz» en1rini şa
yanı hayret bir şün1ul
ile yerine Q"etirdi. Pek
az bir zaman içinde
odaya mükellef bir

Opera
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bu ren-

henıen
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açık
işretg:.ihlarda
nıc~'alelcrin nurile ik-

çırptı,
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n11na, ref tarına baktı
-· Zehir yaıuııayı sev nıeuı,
ılcıli, falrnl lıaııa ıw ..
·e.... beğendi!
Sinem sın
ema ında
İn. mılar hirbirll'l'ini yiyip
kadınların üçü <le 1
yttnnd ' itıb c:ı.
- 1929 •eıe>inin ~ süper filimi
iildiirmeıleıı
yapamıyor
hakikat n güzeldi. Yüz- Ölüm Çenberi .;ı (ANN~en s<,n•~ENIN)
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( \' \ R\ l·:TF)
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Pek az sonra

il

Kelloğ

Yoksa haşmc

ıı

'öjcn amca kemalj tehalükle:
- Ne var? Diye sordu

- Şu fidanlar araııında bu tarafa
bakan gözler gördüm.
- Sus Tilki!..
Kro~c peşinde koşan köpeğile yıl
dırım gibi hola atıldı. methal kapı

illerini bırakmış olan o hantal av
papuçlarile bir rnuşabehct arzetmiyordu bu takdirde bahçe de görmüş
Glduğu ayak izlerinin sahibi neredeydi,

sııu açarak bahçeye fırladı: şfıphelı
t;alıya doğru koşmıya haşladı.

Tilkiye gelince ku) ruğunu dikmiş
ok gibi ileri) c atılmıştı; buruşarak
JuşıJdı yan ) apraklar, ağır akçeler altında l'zilen kum ılallar ve "onr;t
dl'rİıı hir ı-;ükı'ıt. 1\1. Kroşe çalıya geldiği zaman tilki~ i yeri koklaınakln
meşgul buldu. M. Kroşe ) ern c~ilin
cc ı~lal~ topı.ık üznin<lc İri ııJlçalı
hu) uk bir mı çizmP.. ıııin 1ziııi ı:,ordii Gccı·kı ) ap;ruur ıgııaırı ahında
ı~ıce 1 lanııııs ve ) unıuşanıış olıın
ô! rak u:1erııııle hu .t'ı .ı 1:1lcri pc k
•i\.ıll ~ıl.ır.ık 1, Kcuilı) ıdu. l\J. hıoş.-;

1

düşlimmış. taşm

mış, insaniyete hizmet elmek
yaldızl altmda iktisadi ha!Jatm yani « Para )>llm geçir diği tehlikeyi atlatmak ıçm
milletler arasmda slllhu mıl

Yukarda Kelloğ misakı imzalanı)Or
Afağda mösy6 ve madam
Kelloğ yaıı yana

Cihan
siyasd alemindt!
beynelmilel şöhreller gün geçti~ birbirini takip etmekledi r. Harbi umuminin sonla rma do!Jru Amerikadan yükselen bir « Vilson » samı
takip eden simaların en so nun11 « Kellog » tqkil etmektedir.
Müstakbel harbe sözde mani olmak için ortaya atılan
bir fikrin mucit ve müşevviki
Amerika hariciye müsteşarı
olan Mi3ler ..« Kel/oy )) dur.
-!'ellog., Oylc fevkalcide tah~ıl giirmii§ ilmen yıik.')ek
~ır. adam cleğildir. Basil :ve
ıplıclai malllıncıllz seksenlik
bir ihliy<lf<fıl', Boyle olduğu
hal<le lıoca .4merilwnm Jıa -

ri~·iyc ~nüsteşarlıfjı 9ibi mıi hı~ı bır va:zifeyi nastl ifa
e<lıyor diyttdaıiniz?

Pek basil., İptidai derece -

Anı tilki, ar.ı! Kıımanda:-ını \er-

di. 1-:ıkat tilki verindcn kımıldamıyor
ve sanki lıuıılu yt.:n mıhlaıımı:;; gilıi
'ol<lugu ycrdcıı kuuıldanırııyordu. Köpq.;ııı bu tuaıınüL ve ısrau kan;ısınua
.M. Kro.,c dl: )\:.re diz çöktü \e çamura chc>mnıİ) ı.;t " nni.)Cıı.;k ı•trafı
ar.ıııım}a lı:ı~lıulı 'ı a\ ak izlt·rınin
)anııula lııı
mcıı

ortaya almış.
Her kes le bu yaldızlı hapı
yutar gibi göl'linerek misler
Kclloğu Avrupaya .. Çaf/ınm
şlar. Amerika dilinden başka
dil ko1'ış1111yan bu adam .4.vrupaya gelmiş .. Büyük me rasimlc karşılammş ve milletler m11rallhaslan vasiasile
« Kelloy misakı » ismini ıwr
dikreri. alalnameyi mtihıirl~
yip... Jmzalanu~lı•r..
Resimlenmi: ~ı.•·r Kello!Jll
miMıkl im:.larken ve kartsı
ile bcrader qöslermek.letlir.
Oçıiııcıi )tıl,s,ğı·;if mi.wılwı im-

•,akı

:almumş ,ık/ini, dördıinc,.i
resinı de imzalıyan devletlel'in
y111'11p Jıalin~ muruhlıslarını
y6slerı m·kte<lir.
Bir Fransız. gazetesinde
Kelloy mfıakı Jıakkmda şöyle

bir m,.ikafrlı'k! okwluk.
Merasimin Jev/wllide ilıli ff WUm !J<)reıı bfr 9uzeieci ufikinc soruyor:
Artık nuislak.bel lıarp
Vldıi.. Bu gılııkli merasim
llpkı bir ı~emı.:e merasimi11e
btn:iyor "eiJi mi'! Gt1:ele4'inin n'.fiki ıle ~11 ceım/Jl vt·ri -

d~n yükseğe çıkmayan talı. sıliııe rağmen mıilhiş bir ht-

yor:

s<ıp

ziymle 'lü!/Ün alayinu bt'ıızi
yor .. Allulı vert•dc bu afoy
kı.!tl' bir dıi!Jıin lliayz olsa ..

ve licarel lld<1mı olan
Ktllog ..Çıraklıklan baslı yal'ak
en biiyiik ikli3a<li Leşebbıis
lain başına geçmiştir. « Pa-

vptgıne:

eh/Jedi ie'min edecek bir proje

( :eıwzc

Ycılwula

Carıalettı·n

-Jf- Nakili: A.

alayı mı?.•

Bu adam

Lili Damita

fıkan t;aiırtı işitildi

ır düQün

rem si yasetinde bıiyiik bir it
rübeye sahiptir.

Holli,,ut

Harekete geçen biıı otomobil motorundan.

Cenaze -m-eı-~a-simi mi?

1J1('1'<1.'iİmimle11

,/,>f/11rmm;a ...

lsfasyon mu?
Tiyatro sahnesi mi?
al

ıopr.ık tıııııscgiııiıı kıs

~ı.;tı ımd.tr

olduğu kuı;i.ık hır

bıııdıı. o;uı .ırııca lıu ı;.ıkıyı
aldac lı: ı l lııııe acukı.111 ~oura koı ı;
~iııın ı t:
"ıra orta yola atıldı,
kopd.: bır ı ıılılıktaıı rı"arken hııh
ı;cııin kumlarıııııı ağır \C aeııl erkek

görmedim.
M. 'Kro~c eehindeki çakı) ı
) oklayorclu.
A~.ıb.•ahrıı rtı)<l mı

ye

ı lile

.

gördüm? D•·

ınınldandı.Bu lwrıt )t'r )anlıp ta

yeı

geı,ıııı..:tli

"a?..

Bumm t:t.trınc J m"r 1-..npı)ı ~t1cletle :ı.çanık <lı~arıp çıktı ve <·addenin sağına, soluna haktı gorünürde
hiç bir kimse yoktu ve cadde tama·
mile bomboştu. \ alnız o giizd 'c
c~ınm oto kı.ıldırıının hir kcnarın<lıı
Junıyonlu.
Tanııımılı ~iikılıwııııi
~ap

ctmis cıl.ıll l\f.
riyl' girl'rck:

yeniden ikti-

Kro~~· tekrar İÇl'

Affıııı:t.ı i~tirh.uıı c-drriın mö-.yfı

dedi gt·cckı vcka) i nsabıınızı bozdu,
Sımdi en kt\Çtık. bir şeye telfış ı·<kr
oldı k laıını dcr~eıu ıçecriyt: gircı·ek
tin Z bU)UlUllUZ.
- E\l't dı·ı11Jiııı. Bendeniz Baron
Brimo do Kastrh im "' madam Mnyadek" an•ı ıaziyı>t i~in gPlmişıiın.
- lkrıdcııız dP Öjı·n
F.lzi hala zadc>mJır.

Ko~cymı

yımıııa muvasalat ettiği
zama:; hu kapııuıı gıcırtlıyarak açıl.

doğrusu lttı olur '''Y <lı·ğil?

Jığwı Ju)du. Bahçe kapısııııu füıWı
de iri ) nrı zarifnne tclebbiis etmi~
bir :adam duruyordu. 'Bu adam Öje~
amcanın ncfı·8 ncf""'' 1-cndisinc yak-

ikamet ı·dl'r 'ı• pı•k nadiren Briiksdcle p;clirim i;.;tc bu yüzden ht•lki
henüz zatı <ililerilı· ııııı~crrd olanM-

\C

M;ıhaın :'.\lı.;r) ,ıılckin akraba:;oıJl
olasıııız

<la

Bernkııiz

-

lwıı ı<izi taıımllj ·•)mı
S,ıtolino

dım.

i''

l'.mıa;.:ı d.ıhllt)c

TA\ 11. ZADI:

'e gu~tb lı:ı-.talıklan nıutaha--sı ı

Doktor

vapu~ın
~untazam Aytalık postasa

Hı:mz.I dcndı taı·afın<lan i.ıskiidar da
gülfcmhauın mah:ıl\t: ... iııdc çıkma7. cdsor:ıginda 1:3 numaralı hanede
mukim on dnkıı:rnncıı alav t:ıl.ını
ıahıtı l"maıl 1 l:ıkkı efendi ak\ hine
~aiplığinc kaıaı ıt:ı'ı takhık ık:ımc
t lunan da,adan ılala\ı mi.ı<ldcaale,iı
namına irsal kılınan da, etı\ cnııı ınıı
haıabının lı.I\ ac \ c mematı mcı;hul
oldıı u cı hilt hiU tchlig ıadc kılın

r;raf

h:ı"k.rntla

~ı) :ıp

ınuamck~i icı·a kılınacağı
malumu
olmak tlzı•rc kc\ fh l't eazctelcrlc i];\n

olunur.

. . uJh hul,uk mahke-

mc-.ındcn:

Ortakoydc Ycnı m.lhallc ...oJ.::ıgmdc
7 numaralı hanede ...akin 'c marpuç
çul:u da harnatan h.ınınd..-ı 1h numaralı dııl,k:\nda
ın:ıni fatura tıc:ıı ı.:tilc
ımi~tcğil kcn 'cfat idc·ıı A \ ı aın Baı·uh cr~ndiden

nlncaklılıır

ik· horçlu-

larınm tarihi ilandan hi!İtihar hir mah
;.-..aı fınJa

ıni.ıracamla ten_
•.
ddtcrinc ka\l olıınmaları
kanunu ıncdl'llinin :"tıJ inci m.ı<ltk~i

mahkemeye

kc dü) un

mııcihince ii:lıı ııl unuı·.

Operatör
Ahmet Burhaneddin
Cerrah

Paşa

hastahanesi operatörO.

Muayenehane:

SÜ) lemis

işin

ve izdivaç teklifinde bulunmu~mr.
sonra geliyor:

dedi kodu kısmı asıl bur.dan

gelirse Lili Damita bu

Sö~Jenenlere inanmak

ıeklifi reddeuniştir.

san'atkılr Fransada Kont .Jan Limur isminde
ıevmekte ''e izdivaç için ona söz vermiş bulunmakcadir.

Çünkü

Parisli

llzun

bir adamı

Riçard Diks

·.

Anıt~rika vah~ilcri aras1ı1cla y·eııı

bir filiı11 ) apı) or

1 kı• l'az.ırıe~i v;i.inii istanbul-

u'kudar hukuk hah iın1ikinden:

Bcşikta~ ıldnd

Son po:sta ile ı;clcn .\merikan sinema mecmu:ı.lan P. Corcun bu zıyaretinden bahsetmekte \'C Prcn::.in Lozancelosta izin müddetini geçirecek kadaı kalmasının bir kalp meselesi ile alakadar olduğunu bildiı·mektedir .
Verilen mal6mata r;ore P. Corz elyövm ~erik~da ~olunmakta olan Fransız sinema yıldızı Lili Damitayı sevmektedır. Zı) aretınde genç kıza bunu

vapuru

P:ızanc:-i,

Tel J,t .•ıo.Vi

t:ıktirılc

inıı;iltcre kırahnın üçüncü oğlu P. Corç bundan bir müddet evel içinde
yaptığı :1.ıhlı i1c :unerikaya. gitmiş, _b_u ~~a ·~~ı·alin~en. ~z.i~ alar~k
sinema payitahtını da ;ıiyaret ecmişu. llatta mn muddetını geçırdığı ıçın aımralin emri ile hapis tc edilmişti.
.
.
zabitlik

Tavil zade

A) a~or ~ a \ e.rebatan l lacı SiiJe, man

J.?;clıncdi~i

\il 'l'AF.'\

ve biraderleri

ŞEKİP HABİP
ıp:ıruuanında Cuın:ıttt:'İ.
Ç'.ırş.mılıa 'ı.: Peı ;~ınbc .

LiLİ DAMiTA

kıısabasııııla

faşmaJ<1a olduırnnu goriince ha9ından
-Evt't c\ cı
Jr olmalı l kr ıw
~apkasmı çıl..arclı. Caddt:ııın Lir tara- ite moı;yö lwııılcııi~ madam ~İı'r) a<lı·ki
fıııda hu~uk \IC zarif bir kibar utogörebileeı k miyjm?
molıili duru) or, nıotorn hafif hafif
1lay hay efendim) hay h:ı.y huhomıırı.laıııyvrdu· Tilkivl'.' ~clinre lr:ır
yunııııız baıon '.\lo"\ o J<ıoşt•niıı tilşıb§mış olduğu lıu :ıclamın ıordnı,rıııa
ki de h:ıron ı·cııaplannın peşine tamı adamak, yoksa kı.:ndı&İnt: karşı
kılrak aU) nala ile köşkun yolunu
yaltaklanmak mı iı·ap ettıgiııi kcı,t ıı·ı· tuttular.
miycrek piirıcrcJJuı durn kalıııısı ı.
M. ılii K:ı. ıriv lıola clahil olunca
Öjcn amc\ı kur~ı~ıııılHki adımıı • si,v- kemali lınmıı~ı!o ı·f"•rılin önöude
•.
le bir siirılrı hu aılanıııı ru~ıııı 'll) .ıkfkapl;\l'ı lıcr lııılılc tiılaıılı~ııı tlihinck
i.1.ı1'a<li var]

1 J ~ııh:ıt CJ2CJ t.ırıhinc nılı-adif paz.11 tc ... i r;tinii saat ı :ı,so da m hl.eme' t•

( Yatal,h Ht!Jonlai· mahud4•s: ) pi~ f'!'iinch•, oyunun
kahramam ( bul~ Oiana \ ı lf i"11 ıft ft>m"n "tııu~kh.• vt•
. l)İ) •' in icabı ı"C.'"'ihnc ı
~'o. .
~.tlıned<•]d
~ataklı lagmm hhınwl,1C'dlr.

- Affedersiniz moeyö, dedi, bahçeden kimsenin çıktığım görmediniz
mi?
Bu suale muhatap olan kibar adam
Ojen amcaya şaşkın şaşkm baktı,
sonra baridane bir eda ile:
- Kimseyi gormedim efendim, cevabını vndı, hayır hiç bir k.im:;cyi

kap1sııım

hin.ıı.:n binalı p mahkı.;mccc
ılancn t blııı:. t ictıt . . ı l..ııaı ır ııldu
ıundaıı \cnidcı ta ar .kılınan daHt H
mahkcınt· di\ nhanesınc talık J,ılın
mı~ oldugu 1-\İbi \ cvmi muaYcn nlan

l.ı1tval ) dia·.

Kroşe en sevimli ve Jlyık tebes-

dan

Verem

Jngiltere kzraluun oğlu prens ('urç tarafından
\ yapılan izdivaç teklifini niçin reddetti?

sfunile:

a<lııııları ahında gıcır<ladığı J~İtiliyordıı
Suııı·a lıarPkclt: 1!"\•'n bir otqrnobil motorunun ı;atırdısı iı:itildi Ye
M.Kroşc ndcs nefese hahçenın demir

ma,ın:ı

Ht•smlni oös·dügünuı: ) (:,& ;,ir t-1}nı~ndôrer lstasyotHl
nıu yoksa hh• tiyatro :sahw~~ı ıni diye size sorsal:u·
dPrhal 'c hlla lcı-eddiil: isıasyou! .. dersiniz •.• Halbuki
burası bir islasyoo değil, p wish• ( nenaissaııce) tiyatı·osunun sahn(>sklir. Vauon.t ·') a(lmı oıflasmış bir vazi Y~·lle uördiiijfmiiz f,ız.. \ı·tisl matmazel ( Madelein

JI.

- - - -- ---

...

Beyoğlq

Rus se-

farethanesi karşısmda ~S numrolu Suriye Çarşısı apartımanı 8 mı
n roda Telefon: Beyoğlu lôl5

tfan

harcl,t:tlc

[ Celibolu,

~·anaklcalc \C l\iırftz J ickek
!erine u~rıyarak (Apalık) a azimcc
\e a}m ıaıiklc istanhula a\dt:l

edecektir.

:\Jahalli ımiracaal: Yemiş T:ı'il

.1.adc hiradcrlt ı ine ımır:ıcaat .
Tde ıııı · 2~1U

·eyn sefain
Ayvaıık
~Ell:o;ıN

surat

'i apıını

postası

I ;:ı Ununu

sanı

Salı

J-; de Sırkcd
ı ıhtımmdan
hardi.ctlt: ( ;dihnlu. ( 'anakkale, Kü
çlik kuıu, E<lrcmit. llurhani)e,
\\\alı1o1;a gidecek \c dümhtc mezkur j ...kdı.:lerk birlikte \ltunoluğa
uğra~ acaktır.
Cclihnlu içın ) alnız ) oku alınır,
'ık alınnı.ı z

.

MERSİN SÜRAT POSTASI
(KO:\\ \) \:ıpuru ı.:; k:inun:-anı
alı 12 de ( ~·ılat:ı ııhumından h:ı
rckl'tlc çar~amha 1O dn izmire mu·
\ a ...alat \ ı: :ı\ nı gtiniın :ık~amı h.ı
rckctlc [Aııt:ılnı, Al:iiye. i\lcr~inJ (.'
ıı;idccck ve [ Taşucu. Anamor ,
l\lacye , Antalya , i.zmil' J c uğra)·
arak ~elccektir .

iLAN
ı.ı kanun,ani

birinci pn

ta(ı

Pazartc'i Trahzon
~vapılml\ a\.'aknt.

Galata köpru baimda merkez
acentesi. Şey oğlu 2362
Mes'adct hanı alfindf dairei
mahsuçada şube acet\tesi. istanhul

27 40,,,

Yapuj!;ı macera filimleri ile ~iilırct bulan \nıcı'J! Jlı sıncmacı Hiçard !?ı~S
kumpan:ı;asmı beraberine alarak (Kırmızı derililer) biıııli bir filim ~:ı~mak ıçın
\eni duny.anın vahşi kabilelerle mc kiın sn hı alrı111a hareket ctmiı;ti.
Re min ı.z gedbini, birlikte gotlikdi.ı~li ahçısı ile hin bır ti.ırli.ı )Orı;unll lar
iç"nd
'İr unden onr:ı ne
içinde ~akal:ı-:ırJ,cn go~tPm or.

l)övçe
O. Bank
,,
Tarihi tesisi: 1906
ı\ \üessisleri: Dresdntr bank
A. Şa.fmvzenşer banJ, fcrayıı,
Nasiyonal bank fQr Döyçland.

Mmceri : Berlin ; şubeleri :
l lamburg, İstanbul •Galata ve
İstanbul», İınrir.
Galata kısmı tcfefon: Beyoğlu:

247, 243, 684, 985
İstanbul kısım

telefon: 1stan-

bul 2842, 2&13.
Deposı: lst nbul Tütün gümru~. Telefon: İstanbul 3227.
Bilumum banka muamelatı
htmlSi

kır.ıalıtr

icar

Bugün:
OPERADA:

AIJ.AJllN fü\ITÇE.U:R1:-.;DE.

ALHAMRAOA:
AN~A K.AIU:~l~

ASRİDE:
)'l»I

<.(

.ı\111'.ARl..AR GEMJ L

MELEKTE~
lSTANBl"L G()I.Cl"TJ:RL'\DE

MAJIKTE:

~

nJTAlIT

......

Telefon:

PAZARTESi

\'AZr iŞ! ERi

r,.: ,. ..., . . ") 1·1
hUı ı;Jı •-'"

on

..t

1023

1202 ..

Bil

"

~872

L.

ı

il

-&-!!&

'
cnıva!i nı~t

vila •eti
~cmti

Mahallesı

N.

!:'okagı

· ıkc n1u ii ·jy._(: :.

ı ~ı·ı

ırar1 tııtH":lııHneııeı-.ı

Ne\·ı

ı .ira

llalat

ıs l

hane

•

189

clükk.1n

İskele

42

bir

•

44

ı-:ıgir clııkkan
lı

Balat cadaesi

•

•
Cafer ağa

•
\'eşilköy

)(öy içi

vapur ıskclesi

lo

l(adıkör

Osmanağa

Dut

28

•

•

'
1\eybeliad.ı.

,,

,,

c

lALTINCI BUYUK
·~

Meşrutiyet

·~

~

~lÜK:\I·',\1':

i:'

J·:nı. 1.%:

nckı

hu

tay}

2

ırc pi} ankJ-.u

~aııı

1-:dı·ı•ıııil

~4

1.(Y,!'J

pcı, c•

ere her

t

lUc u r1k

un 'c m

•

( • J~tada J,ırı \Tu .. tlapa·
mı

onunı mtır -11cları ıı

ınuz.ı t.:dı!
ti!

~u t·t

ıı.o aJ.!Jı1da.

(

t'

l

<:

, ı -:1Jiye

ka.d.ır"ik·ıı....

\DEDİ

-ı o.ı
\L.t~rdı ı: Cclalcdd ,

MACERA ARAYAN KAOIN
~ddon,

ce'"p
olmak üzeı·o hava·
la bir el sil:\h aıu:
'c sahili rakip ede..ek: donerken şöyle
dı'şümiyordu.

dam öldürmek
ağır bit iş. Delikanlı

hudalahk edip-

te ( J;ın Lıkland) ı
öpıü

diye Şeldon
neden .katil olsun?
'f'li.Jcırun tahlcirlerine karşı i c yediği
tokat muzi yadetin kafi ve va fi idi.

Bu dllftincelcrle ilerlerken birdenai~ açaıa. boladugmna 1ıaatladı ve
.ola !.indi._ cavizi af:ıçl..-a oltına

~·

480

•

il

kagir

miışlemılatı
apartınıan

ıııa

bodurum

ı;

ı

kat olup

numaralı

daıresı

iiçiincü katlarda

71,500 !ıra

lıİrer mutlak, banyo, kiler,
ıle

iki~er

sekizer oda

ı. '2.
lıa ı·

çatı katı: Taraç

su depo<u' iki küçük oda: Bodu:ıı , l<ntın
S3İrc

da müteaddit odon ve kömürlük ve

ile

arka taraflııd:t ı 00 metro terbiinde balıçeyi lırvi

\'al

olunmuştur. Taliplerin

ü ,eriıden

bedeli mukarrer

zcngınidir .

en

SENi~

Hl

. . . •i

~.

M.illetM.ekteplerı ıçın

CJ::ÇFc"

l~itahı biı\·ük

Haftalık

.

KaYst•ı•i
,

. ,,...... iıı

itirıa ·ıc \C 1!'<1\'Ct

Resimli ay

Taksitle
75 Kuruş
Palto
Kostüm
Manto
Mu samba
Pardesü
Kazak

Zoııuuıdak

biJ·

ı

•

lrı

li

ı ,, ... lı. ı, ı ,111 ıı

k

il.ı n i ı.c, ı' ı ıuro.ıt.:

· ı.J ı

l.11

'it>

"~llıLıc•ıAını.lırı

llt.: ~()0 1 ll!oUr
ıuz;ı~

ede µ:Unü

c.:. uz-.:n: ınr?.,,ur

"at

A· nde

:ıat

'+

tc

~:ı'u c:.ıh!-'i} l r.e J~elİ ın;ı .. r:ıf hn·

Bı.nda '' het ctmı t<. ( unk

"ırada

... dh ordu
taze l'ill:.ıııl:ırla

a'ı,,

lıır s:ıhayc

ı,·ıkını~tı.

atar

ıtma/.

tıır:ıfını.la

'ağ·

tıl'.

hir

l lusu~i taz·

:ır7.u

8

8

uzaula
. . a,T-.ııı

şncuc:ık

ı ı:

.

ka.ldı.

.,,..·ı

,

1

hir J, ur .. un

Kuı~uııkır

daj!;ılıyorlı.:rdı.

Bıı

,.

. ·ınıstHllli•mmr.ır.ıı

~ a;tnııırlı :ıltınd:ı

a~açlar:ı

<,.·aıı)arak

kur.:unl.1rd:111

hiı

t.ı.nc:o:i ikı aµ.acı :--ıyır<l.ıkt;ın ~onı·a alnın

fakat ta;iri kalnıadıp;ı ıçin tııı
~ uk bir :t:aral
't:ı mcdcn rtrc düşti.ı.

nlınadan

alnını

\'okladı:

Kurşunun

yer bir gü' crcın y11111ur-

kadar ~i~ınişti.
Dunllu de\ am ediyordu. 1 i<'r iki
u.ra[ tıı ara >ır ateş açırnr, fakat bri
cmere alamiyordu.
lltnci i~çilerc

gı.:lincc

uzaktan kı.;

kı,

gülüyorlar; be\'azların böyle birbirilerile muharehc edişine fcı kal:\da
cviniyorlaı·dı.

'cldon artık ha>mını koj';alamaktaıı
l·tıniyccl..'.jtinı hildi~·ı

ha . . ınının hulııııdu~u
ru,eh·cıindel'i

i:--Lİl-.;.ınıL·rc

~ekiz kur~unu

hirdcıı ho·allıtı.

hir

Şeldon

ııg.u.:ın

dihint· nluuıı·ıık

)'eni hiı- ,.ırji,.r :-:ur<lıı.
Bu .. ır.;ıda ·ı üdor 1111.J\,ıbı:llll"ll Jl•';e
h:l:-l.11111 . . u.

bıkmıştı.

lfzun otların nra":"ına pu:-ou kurup
h ~ltmcf.i ter.:ih etti.
l,u 'l'ü<lot <la hangi L"thcnrıcınin
di!ıınden çıkıp ba~ıma mu,allat ıılmtış·
ı
'ifli~in alin ha)<ıtını altusc etmi~;
Juç ,, l ı' ı :ı ı~cl.dı kl"·i1ıni ti.
ı .. r....
. ı.lon.. oıl;rnn H,·indc .•}nın<l:tn

\t

:;:ıkla:-;ıtırncaktır

\hı

a\

,er rarifcınil.l i. tl"\·ini/. \ c~:\ne •a
u .. 111ahalli i:-t:ınbu1 ~ubc:--ı huluniln
Bt.:yop;lıında "Üntl ıııcYkiindl'

I;;

_
PEl"->Al')AI_.AS"l'A

ta.;ı

ihti)·atla <ilahııı patladıı;ı tarala do·
grıı ilerledi. Tiidor kaçmıştı .
Derhal peşinden rakibe haşladı.
urası muhakkaktı ki öldıırınez,c
oldiirülecekti.
<>n d;tkık.:ı sonı•ı ~-'J'üdor,. u yolun

~onra

8 1 08

17. 1-929 da

g•>reıntıni~tı

hald~

•

•

«

80

«

«

<

120

•

«

ır

ır

«
•

200
400

·--

ıı

i ltl' dtunlalaı ı "'\arJ..ı..: bunları lhi
'unu ~·r. lir tara·liln da hLr h lgı
hıı· hücuın
knı~ı trtik lıulun:ıı• .ı
\'nh~t\·•ırdu.

Bt.

'-ll'nd:ı.

'l'Udoı,

L'.lhınin

cttı~·i

lız<:rc

\ u1un ucıındıın çıktı . .ı:\çıkta yü1.
adım kadar ilerledi; Saga >Ola bakıyor,
··".'cklnnu.., :ınyordu. 8onra durdu; hang,i i~tikaınctc gidecebrini c.lüşünm1yc
h:ı~ladı. "
l\u \'aziyette enfes bir hedef ıc;kil
ediyordu. Şcldon •·nel:i lıa-mıııın göğ
~ünt ni~ar aldı: t'ahac !'Onıa ~il:\.hın
aıpacıj\ını omuza çe\'irdi, ve tetiği
~ekti.
'fudıır

~ahan

derhal yere

Şeldon
"ınşallah

saat

J

budalayı

ı ıkılınışu.

öldürmenıi~inı

ı .ı.ı.

1'akri111
flüııcş

:- 2r,

Öğle
ikımli

12 J :l .J J<

Ru:;ı·l til"ırc·th:lnl'.. 41•ml

.1.

İstanbul

muhteviyatına dikkat olun-

<.it.: hı.:r t;ır:ıfı .ıınanıL·n <lcıArulıır.
(Rl Sl·:L) l.,·nıe"ıni ı;i' ini1. Sizi
.
ı.
•.
1un uzu 'unıu·
~cııç 1L'~tırt 'L·ı-..
'ucut

. TM,.. ııtı.ıyıııııı:y:
1;,ı11 1ııııu11r.l!:ııe
.. ,ı. 1 111.ııııııa.ınııııı, ,,, ,ııııııı ıı·rıııuıııı.ı;ı(

isahct cuigi

<lo~ru

«

•

Abone - sartları
~

olunduı::;u

J..adı.ıı·

:;;cldon, d<rhtll ~enliycrek aı,\açla ·
rın arka~ına p;ir.lcn<li. iki defa ate~c
nıaı tıl. 1\altlıgt haldl' h:'ıl:l düşınanı

beriki La, buldu.
'.:'cldon. isahı·t

«

\'ilayeller ı.;:in: Senelik 1700, :ıllı
1ylık 900, iıç aylık 'i!IO kuruştur.
rcnclıi memleketler içiıı 'ienelı:;
.:sooo, :;ltı aylık l!j•JO, iiç aylık
900 kıırıışıııır.

olma!'! itihaı i!l'.

'-'ı.:ldon

bir tüfenk

nişan

'..6
50

Gazetemizde intişar eden bütün
yazıların hakkı mahfuzdur.

tın t:ıı·afının !!,a
\ l"t
ınııf,:.n·~ın

çarpı•:

fakat

satır

bir

ıııalda beraber bu hususta
ıııesuJ:yet kabul edilmez.

nun ~ondcrrcc
alı.::-tiki~ eti
,.c

11:

:ıdıın

i fo

yik ,.c trjl<osu

a

p:ıtlad•,

ucunda ~nrdli~

4 üncü
~ iincti
2 inci
1 ııiL.

l'elgraf:

nı:ısaj
tc~ırile z:ırıfla

tik

ortuh,

Bır

salıiiede

§

J~edı-ninizi iıı

ali

cdıTın1

Sanlııııi Kuruş

ccltir ve otoma·

manda ııııılcdil şeraiııe let.lavi eder.
Adn-,;: Babı
cağalol(lu rokıışıı ki•~<' ha~ı ııııınru 41. Teldun:
İstanbul ·.S<N.

Bu

de Börekçi fıı ıeı >ıra-ında J +

RUSEL KE~1El~i

f~ıreııgi, helso.l!ukltıgu, cill, pros~
tat, zafı knasiıl l'l' kadın lıast:ı
lıklarıııı en son tısııllerlcaz bir za-

saJüf

ıc

lt

güzı·lleştirı.:n

Doktor Feyzi Ahnıet

lıiıv

hc1p:t\ \'c-kliği ı::cri'an '"' cilt ile firen~iyi
eder.

ı;,

1 a~ı·ısız tcc\a\'İ

6 ıncı
5 inci

- - · J:rkı.:~u1 \ ucu<lunu . . . . .

hilnıı.:-.ı

hir . . .ı . patı.ıd~ 'c
\ zlı\:ıruk ~cıc l ır ur~ı.:.n, (~clllnı
un arka<ındaki kıııulaıa ,aplarıdı.
Hu nrnda. hahçcnın hir ki>~t . . indc
oılıı an
ılard
hıri (Se1'Jon) un goJ.lİPc ili~ti ( \caba di~;1:r ikı,i ncrde')
di}e dü~UndU.
~onra ilerledi: aynı 7.amanda, oı~aç
lann ulana da dal" ordı;.
Tüdor şayet dos dogru ilerleseydi
çoktan karşılaşmış olacaklardı. Demek
ki muhasıını onu ansı:an bastırmak
i~ daire çizmişti.
Fakat. acaba, şimdi nerene bulunuvordu ? .\les'ele burada.
- Bahçenin rnıı.. ı düm düz, ve lıir
bırinc amuttıı: hu ,ebepten " Tü
dor ., un sağdan ve ya ~Oldan, ansızın
çıkıvermesi pek muhtemeldi.
Hıtt.ı, ba>ını belli de ~imdi üç
metro uzakta kendisini güzetH\-or(tu.
M Şeldon ,, un
bu ·ıld•mbaç oru·
nundan canı >tkılmag-a başlamı*lı. ()
da bir lı:üçiılı: <bire çiı<li . ~ llrlki ıe-

6

~ .ı

ıl•,'•loıı Saot•in ilriıı '"1'1/esi

matbaasından

Cocukelbises
n ıin4•nu

11

Kaıakrıı

olaı:ık çıhu.

ncfb

Doktor Kutiel

I id:~:c~ ::~ .'.~"~~~'.~~:~ 1 ~d~~"~~i~~~g,:

Milli Aliabe

Veresiye

.\}Talık

l1Tr1 anz· :1.1

L' rem

nevi

,\laarif nk.ilc~ \l.T.T. dairesiııin 21·1 ııumaıa \c 1-1 [ 1 9~8 rnrih
ile c:\lillct mekteplerine kabul cttiğ. ınc· liın (\'udiye l lıi,•·ıiıı 1 hnımin)

·ıı

l\luharriri: ,lak 1.oı l 1on

dükkan

yüzde 7,50 lıesabile 5352,50 lira dcpopzilo akçeleri ve ~·a muteber b~nka mektııplarile f.ım·ali ıııehıkc

'l'-•lipl ıon n1r1.kur t: .. \4\1 gorınck

pic edil ni'

d1..:'C . . ıiı.ık

N.

muamele ifa edilmek üzere tekrar müzayedeye

l&!X k. , r ( I' r•ıanj!.'•. _ de P"~I

l'~ı

kağtr

7 oda iki hail bir mutfak, kiler, ban} o,

Galata sahil sıhhiye merkezinden:
}

1'§

Balada e\·safı muharrer apartmanın bedeli sekiz senede ınuka»ilen kC: ve edilmek ş1rtile nıfılkıyeti
15 de ihalesi icra \'C bil'istızaıı lıazirıeclen alınacak emre ore

'

lŞ bcnzın

hane

•

22-ı-n9 tarihine müsıdıf Salı günü saat

1- 1nhul

{l

102

f

360
540

\'C

1sııı a rlal'1"' ~

•

"'81

ar<a ve tarafı rabii nigar sokağile mahdut

şubeleri;

İnı.ir

·ı

apartımanın ikinci dairesi

H
ta

satış koınisyonıııa miiracaat eylemeleri

Adana
Trahzon
Halil,Psir
( i i ı·ı •son

~i,

dükkin

bedeli müzayede

Hazır

!erke

197

15-000
12.000
1.0000

Ankara

1111

•

hane

bahçesi ve bir tarafı akabi hanım hissesine tahsis kılınan

Uınıınıi ~li.idürlük

nnrsa

72

u

18 000

'fÜRKİYE İŞ BANKASI
Sermayesi: tediye edilıni~ 4.vuo.oou liradır

1stanlJ ıı I

dükkan

:~o.ono

~ ~ Pİ) \ l<O H !.L' "DE.' ZI \GI\ OL\~!. \RI\!
T 1 1 iKi 111 1.1 'l· < 1" lf 11{ l 11!

Ankara

•

'

92

240
120
50

hu.dudu

O.(J()(J lı .ı 'c dah.ı yukarı buı ük ı tın •ıeler ııcçen ;ene yalnız "'l,, ı.1110 idi. Bu
"'.:; .. tir. i":ıbct ihtiınal '1 ,h7 artn11~~1r.
l \il'\! , ;ı( \ \liYF Al>CDi: Ge~cn •enckı k,·~idelc1'1e \alnı. "ı!.!M.10,, i<lL Bu <ıcıe ı:ım :
",l.900, dür Lmunı i;ab t ıhtımali dr tını
0 ()5 (yani lki ınislı) artnıı,.ıı.

1

İkametgih

tar.ılı ııcrses clendihin 56·71-7 3 numaralı fabrikası

10.1)00

IJİl\K \ 1

L(TI t\'

90

Canba~lıane caddesi

atik Ahmet bey
cedit niga<

bedeli nıııhaııımenesi

iKnAJUİ\ "t.~H: _!:-'"-'_

Ki

•

Mühiirdar

45,000 lira

~

•

Bahariye

Sokağı.

Mahallesi

J. nci keşide (J }) Şubattadır.

1

•

, Balada evsah muharrer eın!Akin 19-1-929 tarihine ıniısadif Cumartesi ı:ıünü saaı 15 de ihaleleri mu
TaliblPrln Emvali metruke icar komisyorııına mürnc.ıat eylemcll'ri.

IYcniı~~ VVARE PİYANKOSU
13.

'

116

so

Birinci sokak

Rustem paşa

Küçük pazar

! !.\

diikkfın

Rasimpaşa

•

•

SB

Aznavur

1

ne

SCilC\'i

96

Hızır çavuş

Cafer ağa

30ll
ıın

'na bahçe dükkan

caddesi

'

<liikk[u•

,ıdalı J;;lgı.

•
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V;üı

.'

c

i'clıı i

:!O

ı\k~am
\'atsı

İmsak

;il)

Sorrı

ITütor) un

,·anına

>okulJu

ı·o

h: 'mının tlindeki Jll\Cl\crc bir tekme
1
'
rarak ı.;:o~~üne oturdu.
1\ırnıldamayın'

-

'l'i.itor,
11\ıır

ı

ingiliıin '-ıklcti altında

huna

ere kıırtıılmıyı
ı·ahalııordu. Şeldon dedi ki
- Bence bu kadarı Hfi. \'apağınızı
hayvanlar hile yapmaz ... Şimdi de
\aralarınıza gelelim-·
- Bir t3nccik yaram var.. pusudan
ateş ederek. ..
- Siı lıaıtan öyle cleınemişmiyd;
niz , dedeciğim 1 Siz burda durun ,
zencilerle bir sediye göndereyim. Şu·
nu da unutmayın ki ben de sizin gibi
hareket etseydim çoktan öbür dünyayı
boyl•mıştmız bile ...
F.hcmmiyotsiz bit• delik.. Bir aydı
c beyhude

ı

gıçr

fakat otux metroya pklaşınca Tüdor sol elile ruvclvcrine ,;anldı \'e

'ermem, merak etmeyin .•.

ateş etıniye başladı.
Şeldon bir ağacın

Şeldon

siper
ıılmış ve kıırfUnları kemali >iikiinetlc
..tkize kadar ~:ıymı~tı.
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ı'~es'ul Müdilr SELiM RAGIP

dir!.,. divcrek ınccruha do~u iiı.:lledi.

arka>ına

f (j ,,!)

... lk>nsuvar !

izi

but·adı

unutu·

-27bahtiyar oluyor

Şeldon, genç l.:tzı bahçe lcapwn41t

lıuldıı:

Mabadı ''"

(

