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kış o kadar ş ddetlidir
·adır. Tunada ir da la
e

Liman

şirketi

zarar
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et Osman CÇ@Ik !mfül~
------------------inavna kirala..
B. eazeteci- Hariçten
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dı ve neticede.••
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ımktarda /ıu-

f/day gclm<'si,

lmiiZ~

/\cifi gelmeLiman Şirketinin ) eni binası Ye miidürü Jl:ımdi J3..
difii11clcn şirkdin açı/\/an made ::arara girmişlİı'.
vna tutmak mecburiyetinde
Li ·wn şirketinin mnumi
kalmasulır.
vazi. ·ti lwklwıda sal{tfıizıct Doktor • t:"c.t 0-m:m B.
Daha doğrusu im .c.:enc/.ı.l tar bir zal bir mulwrrirDni::c
Şehrcmanetine hıJ...m nrk d:Mm z kurakltk dolayisilc memlcke- şun/an söylemiştir:
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•
nra ında çok ş ' ı dıJ..kiit lıir rr uk . '· kel l:arirlt:n ıicrellc mauna
!JOr. Ru doğrli. değildir, Eğer
lcınc çmi,tir
1 tutmak mecburiyetide kalmzbir kabahat aramak liı=.mısa
1 ı nınrımi biz b
şlır.
lmmı yalımz liman şirketine
olJu
u
gibı
anlauı.
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,ıra a lfJL mavna
ye e ve J>olise de tahmil
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yeıımiye 9 lira
ey/emelidir. Çun/ai muamelii.l
lnb.ıd .ı11 rı
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Kar devam ddiyor ve edecek

· r, hdzı
er e ekiz
santimetreyi bulm şt
/

Bulgar hariciye
nazı~ının Anka- '
raya gitm si
muhtemel

ccre\·an ctmel,te ol~n
munhcdt si müzakere. i ihmal
1
1 edilmiş 'c lıazırl.ıı. n mi". ın hır
'-lll l'ti Ankar l\ a gondcrilıııi tir. 1lul,Limcti ıı cı kcıİ\ e huıu.l ı tadil:ıtn iL t:um
gııı rnc,:,c ~akıııd.ı ıın.1..1 ı muhtı.;md·
dır. Hı..'gar 1l.ıık ~e n.1.1.ırııım Ank,1ı:n ı ~idcrek
ınb.ıkı or da im.1.n

..

~ l\ lab:ıdi

Türk - Bulgar misakı

W©Ilcdl® cdlM~~~ ~©~

Bulg:ırlaıl:ı

mi ak

Nush,•sı

Çubuklu sahılinı
boydan boya kaplıyan meşhur ve
muazzam gaz de.
poları son gün·
lerde yeni bir davaya mevzu olmuştur. Tahkike.
tımıza glıre, b•·
dava şudur:
'
F.dllanet bu de~
~i~,d~ 3 i?ti!~~k~
başladığı

zaman

.

Illr çok davalara mevzu olnn

I

Çuhuldu naz

muhtelif kim eler tnC) l!nında Resneli
Osman he)' j.;ıuinde bir lıi edarm
Jıisseııini de ı 5 bin altın liraya s:ıtın
:ılmış 'c O ınan her de lıu satış
lı:ıkkındn Lir takrir 'ererek munmele) i trkcmmfıl cttinni\'tir. Osmnn
bey o giindcn im giiııc kadar geçen
17 sene ?.arfıııdn hiç ses çıkarmadığı
halde hugiuı birdt•ııbirc coşarak malıkemeye miirncant rtıniş 'e 'erdiği
arzulınldc de depolardaki lı!><se~ine
o znmnıı takdir ohuıan 15 hm lırnnın ııck az olduğunu, DeftC'rhancde

'rrdıgı fl'rnğ tnkririnin de karı ın

hulıınduğu i.;ın muteber o
Jnıııı)acagını hildirıniş, :t)nca fİ):ıt

\C kıymet fıırkı olnn 40 bin lir.ınııı
Emnnelten nlııınr:ık ),endi ine 'erilmesini tnlcp etmiştir.
Ilu garip dın u nlıiren t:ıhkibı lı.ıkimi tarafınd.ın tl'tkik olunarnl, nulı.
J.emc Jıry'cıi ıııınımİ) l'~İne SC\ l-1:dıl-

miştir. Jla.knlıın nıahkrme hıı h.ı) lı

garip

r

2- nci sahifemizde:
Tdpraf

Jı:ıbt.:rleri,

J>oJi.; haber-

leri, ~için'. \ c s:ıirt!.

3 - ncü sahifemizda:
C.tinun tarihi, Kari sutunu, Serseri 1ta} nt.

4 - ncü sahifemizde:
Bıı ~ad:ıki ınc.\l,uflar

Bir :n uç h. ı \ ~L ~ ic A1i n·i.,.

5 - nci sahifemizde:
Sincm:ı hılllllll .Dtıll\ :ı

{,l . , ~

llÇU

hiç

siiumı

ç.ıi·ır 1~11 ~.

" , ,,

m..':ıl,cnı ... ııin

10,S da

ın

ortadJn J ..lkmac;ı
bir lodos ruzgarmin
\ J~~te btlunmnl..t dıı.
d:ı da şiddt: .el r. l
k r':ır :ılti da J, .. 1 ıııı~tır.

[!]@]~@]00@)

'

tam m

isim vo ocıre ı

*

Kar j ağına ı uzeı ine el iri'l 11.1..ık
cınılcnnd
b'r ),aç J\urt d ,J , • ~ı
gw·i.ılduğu ı ·, e~ cd lır- ' t ,l r.

~i,:----------ı ı

~

m

1:u•tmd ı

h:ıJanını,tır.

şahıtli

s·ear

dava!

"'gıdı
lıgından

kaçakç
10000 lira ceza
isteniliyor
].,umbul birin-

ci

Cl z:ı ınahkc

ml'i

ın

c; ın

!enle 'Lni l'ir
İj!;ara k;\ ıdı l • ı;akçılı~ı d.n <M-

m fl\l...(L b ..,.
lamı:-tır.

l>:l\ ~ 1 Tut ın

51: ('ARLİ fllURREY

SİNEMA MÜSABAKASI

ı:decc\:t'r.

1ı

Bıı :ı 21 (1 1'.\ 1)
'.\le\ kufl.ır .;ııat CJ :ı k < t ıbt -le it. n •r Cl
ın.ıhl..C'mc"ine ~etiı ılmi\C. ha,J:ınJı. I\lalıl,cınc saluıııı cık ndcn rı ıl,lılarl ı dolmı.~tıı.
'1aznun 1ann muhal:cmC'sı hugun de ak~ ,, i dar l1 ı.:\ ıın ldnck '" tc~·cn
ccl.,edc ı:-.tic\ap oluııınnanl:ııın i-,tiı:\aJ1l.ın ' pılat.·:ıkc · \JJhı urnı.: "l:ıt

çıkıyor

Son S a a t i

r.ır

'crı-ceektir.

40

clmişfir.

I,

ftiMünderca~

Gi:li raıulcvu cm işle/en
ve 11m11mha necilik yapan
Ro:a allt Fı wısı: l<tbiiyelinde bir kadumı milli hudut
haricine Ç1kanlması takarrür

1

h bir h r et l !711.J,, 'hademeler tama
men tcrnızlcnmetli~i jçin Kaman bir
hal ıılmış 'e ) o' u'ardan ckscı isi düş
mu lcrdır.
1 ın:ınetın k
ı 1 u Pırrtehe temiz1
•
' il ra J ,ıın do 1,nıec:i
l .
' ıd rı • 111 t

ııasıl lıir

iiçiincü snhifede J

parra ml'lrulc binamn, cem'an
21/JOO liraya ihalei 1.-af'iyesi
icra edilmiştir.

:\ :ı , ıl:ı· Bıı c:ıl :ıh 'J uı k ora rıııın ı ı

idd.ı lıal.lındn

Bursa. mevkufla.rının muha.ke#I
mesine devam ediliyor

Emvali mclruke ichtrt.·si,
firari cşlwslan m<'ir11k emııalin, lıa::ine lehine lmifiyfsinc
devam etmektedir. Ru me yanda,
Yenimahallede üç

1

dc1>0lnrı

muhalif

Firari emlaki

1

kuruş

1

il.

Uudut haricine

her yerde (5)

ki oda arda
su kal mı

telerinin
hemen ı
hepsi Delhi, Bomb:ıy, L:ıhor, Knra·
ci gtbı Hindistan
m e rke zl e rin den
Miralay La\Tens
namındaki İngiliz ·
caı:usuna mütealJile telgrnOar ncşr- liii:E::t:::::iilı-ı•
etmektedir. Çok
mühim malumatı , , :;an i ) anını ha
muhtevi olan bu zırladığı nnlaşıl:ın
telgraflar Lın reninğiliz casusu
sin faaliyeti ctr:ı·
L:ıHens
fında şayi olan haberleri tck?.ibe te·
şebbüs ediyorsa dn hakıkati halde bizi
bu İngiliz casusunun yeni maceraları
hakkında nz çok tem ir ediyor.
Bir kerrc cskidenberi
miralay
Lavrens namile iştih:ır eden Ye umô·
mi h:ırp csn:ı ında bize karşı Arapları
İ') an:ı SC\ kcderken Şerif Lııuens
um anı ile ) :ıdolunan bu ca::.us Hindbtanda kendine başka bir i~im takını, iır. Du }enl isim tay~ areci (ŞO\ )·
dur. inğilizlcr hunu rrsmen itiraf
cdi)orlar.

/arda memleketimi::c fa:la

ye için vesa -

-l

tır.

3372
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Son posta ile g1..
len Londra gaze-

son ::aman -

bunları talı/i

ret

Şehremanctiıı

mişlir. Şirke

/in im zara rmm sel>ebi.

il • I

esrarı

Liman şir - ---~-:=-~~~~-:ıı:~~"!l~---~llDt
keli son ay
::mfmda 60
bin liraya karip :arar l'I -

mıyacak

1 •ank 1
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Siııem:ı ınerakJı,ı laıilcrimiz için
Yeni bir mtı :ılı:ıka
:ıçtık. Otu.1. lrnJın 'c otuz crkcl, resmi
kornenğı.1.

Jknl ıın içinde kımi beğendiğinizi hiıı.: bildireccJ, n'ı. J:n
çol- lıc:ğrnilrn }.adın \ c ) a erkek ntti te ı C) \ ermıs olan J,a
ı ilerimiz a!'il~ırda çekilecek kura) ı miıtt:ah:ip
l irlndlığı
), an:ıc. k 7. ta ,ehrimizin bü} iık "'nemalııı ınd:ın hirini'l
(fı • \'ık :ıbc ııc,i, ikinciliği J,a anacak zata (.1) • 'lık al o ,
ı çunwdcn ı nun'- a kad:ı (1)er :n 'ık abon \ i
la
Jfer ~Jr1 ıll.. ":th f mı da bıılacağını.r k pl ııl ıı 1 ı tir
ve ııııı~.ılı k ıııın ııilıa <'t lıuMuğıı guıı Jıır t ııı
ı u tuı•
·
ıl • i ıı ı ~ .r.ı ı ak ı ıı f. 1 lı A ndı ini
ı r 1111 ıl... lı 1 kı<' lıız 'önJrr ı iniz

inhi ... r id. rt.: -i
<tçmı ~tır. jd,1,·min iddn...rna gort.
:\ co , c ~lcrdikynn i mindc iki
tacir, bir mLıddct C\ el, adedi 1 inkrc , aran c;i~arn kftj:tıdı des ele
rini 1 açukçıhk ı;;urdilc mcmkkch!
~ctirmi~lcr. Jcpolarınd

lklamı~

l.ırdır.

Bu h ıJı

1 ı r \1. L i t: r.ı
fınchııı hal <.:r • lı~:ır, ı. derhal t t·
h:ırri) at ) • pılını 'c knçah. ı-.:.~tt·
J.1r dcpııl:ırJa bulunarak mu adcrc cdilmi\'tir. Şimdi 1nhi ar idaresi hu hadi c miimı..cbetilc Asco
1.:

l\lcrdih)atl J:fcndilcrdcn ceza) ı nnktl nlarak ( 10000) lira hte\C

nıcktcdir.
r~\.ı;ıtıli

z , ....

,qııı ll1rı

ı

'l

Bu da

Cemiyetlerinin tahdidi

<iar n arl a tac arak rşı e
il e er ya ~yoır- z
larm ş?

'

Alınan

İkl korsan için

başka
dubalar

•

alaca-

duba!a rın linıanınıız
i~lerine yaran1az oJduğu anlaşılnııştır. Çün-

den . . inıan şirketinin
zarara girdiği söyJenil-

:elif ı mLinkun add

nıektedir.

Anl\o1ra atlctizim hey'eti tarafından, uzun mesafeli bir bayrak
koşusu tertip edilmiş ve bu
koşuya iki kulüp atletleri iştirak

linıanınıızın suları

a -

etmiştir.

rası nda fark vardır.

Ha\·anın

13undan baska bu
dubalar küçük parti
eşyalar için işe yaranııyacak halde buJunJ3unlar ancak hüvük
parti İşe yar: ~ dCak
bir haldedir. Bu yüz-

Huna nazaran b. ıı garsonlar,
kontra. edilmez e mescl.1, koltuk! arı altınd.ı t.ı~ıdıkları peşkir
lerin içındc biı takım muşterile
rc içkj g6turmckte, bittabi marka ' ermediklcrinden bedellerini
den.cp etmekte imişler.
ı 'argileye su
yerine rakı
doldurarak 5 kuruşluk marka
verip içindeki içkiyi içen ve ya
müşteriye satan garsonlara da
tesadüf edilmiştir.
Bazı lokantalarda da, muşteri
lerle anlaşarak çoh yemek götürdükleri halde az para alan
ve lokantaya ait olması lazım
gelen farkı fiatın yarısını müş
teri) c bırakan ve mütebakisini
cebine indiren garsonhır da

vanı

ıı mab

bah

şahidi göstermişlerdir.
Mahkeme ~abitlerin ifadelerini

mudafaa

Bir

kaçakçılık

kararını

daha

•

mi} eceğim.
Dört ay geçsin, ondan 'SQnr:ı gorüştini2':. Bakın

nun-

Vali

olun

ıuşlc

muavıni

bey

Bir no ayı iza tı ve
tenvir ediyor
\alı mua\ını fulı
kı

t ıhbarat UL<

mdcri
r.lnrın

rd r.

ı b:

l

ne b

lınn

döğen Ahnıet derdest

takalarda, nıüntahip
ve nıüntahap olabileceklerin defterJeri üzerinde tetkikatını il<·-

olar:ık

\rkad ,ımız eşet O m:ın heye bu
lakırdı soylcmcmek rr.üddttin ne.den
dört ay olarak kabul ettiğim ı;.oramad:ın
ihhiyc mudtiı i~ etini teı ketmıytir. Hakikaten meraklı bir noktn1 1 için üç a~,
beş } .ı. d jt•ldc d t

Sirkecide Kafkas birahanesinde l\tehn1edi
1
döğen
a il ile 1\ ercan<la terzi ı Jikoyu

Beledi) e intihap en-

buıılaıı lıry:ın:ıt

vermivonım. yazını} cakcııuz.

aa doge, .er

Beledıye intıhabatı etrafında

ı

' tand ·

ul nni ka\

t·

d ~u
t:uılrr du

teczl\ c

ola a~ı h::ıl..kınd k

ne~r

mm.

ı

tan 1 a

kcmll'·UH.: ıntiıac. :ıı tlltn mı h;ı ıiıımı·

lerin nıahaJlata talikı
na Jevanı edilnıektedir.
İtirazı olanların 8 gün
nıüracaat n1i.iddetleri
ar hı·.

t1.TUIDWJ

j

s:ı

1ler işte J.a ..ıt :11a ı , ka u \ar·
me~ ulkrinhaHmd mı amelei kanu-

l I

m ~ur:

Jrnrm t;olçhıfiundan dolayı,

merkezi memurları
müsademeden onı11
haklaı ıııd:ı muamele
kopni nltı me\ Jdinc

ile

yaptıktan

~nkalanmışlar,

ıuiinlmU olmu~lur.

Tuna dibin<' kadar in cimat etmiştir, süt oda
içhuh"\ inci mat t•t nwktcclir.
Yuıanistanja pro)aga1ja
Atina, 20 - Hurmlald
iinisllcrin nwl\lc•hini maarif llCJ:lll'Ptl St•cfcJt•lmİ l"r.

bir

ve

yapılmnk üzere
gonderilmişlcrdir.

\akit geç olduğu içın mc\!'kide gc·
ce de kalan bu iki korsan:ı şefaat et
mck uzcre me,kle L1z Tahsin
ısmindc
bir adam gel mi~ 'e o
c rıada ınevkid
l ul ı an mu~ ınb:ı
tacıri '\al h he\ 111 ) a'lınd:ı pol .; me·
muru 11.ı an R ı.ı ef ndı\ c l\ d ·nın
hli} c'- içın ( 15), Naunuu t hli\ esi

Bu

ni-.;tlel'iıı ıu·o· anan a hırı hnkl\.mcla dal a ha"'l\a

f

teılhirll•rin

mc.ıhep

yapıldığı

Bclgra~ 19 -- ( 27 ) Kı\nuni

sanidc hitnm dulan lta!ya - Sırp
muahedesinin tecdidi için M. Musolini Sırbistan tarafıPdan Balkanlardabi ·hal) nn . iyasctinin tasdikini şart ko) maktadır.
Sırbiya - Yunanistan
Atine, J9 - Şayanı jtimat für men·
badan alınan malumata nazaran. Sırp
hüktımeti Yunnnistana karşı dostane
hissiyat ile mmcha~sis olduğurıu ve
iki hiıkt)roet anısında cereyan eden
mü1.akcıaun seri bir nf'tice ile neticelenme i temconisiıH. Yunan hükfunetine bildirmiştir .

Sırp- Bu'gar
devam etmektedır.

Fransanın
Jlomıı, ı 9 -

fildc l raıı
ıdarc"ın

tavsiyesi

Bıır.ı<lnki Sl) a...ı

ııın

ıırnth

ırbi

mrha-

tana diktatorlük

ııilıa)Ct

ııerm

İni

etuği lıel an edilmeLtedir.

ta\ si) c

Fransa-lskoçya

kuv-

vet]idi r.

maçı

Bir eve taarruz

i~koçya Fransayı üçe
karşı altı sayı ile mağ

Fatihte otun.uı arabacı Aptülkadir dün
gece sarho:ı olduğu
halde ) esnıive hanı111111 e,·ine taarruz et-

Fransız hava işleri
Paris, 20 ( A. .\. ) Fı·ansa lmrieiye nezare linılc• umuru havaiye na1.11·1 ~U. I ..oraıı Eynak ( Lau-

luı)

.;

Ahin }

~far rlaıln

dnstluğu
clkr

\1.:

l<ont't•r. ns

buyul..:

tık e•liLo

do

rlcnıistir.
J
•

rc•n ~~ nac ) 111 l'İl ascti
al lıntla Fı·an a ve BPh;ika
m ti m.-ssillPri arasmda bir

nıi~, kapıyı taşhunıştır.

Tnk -mac~r

c

t-

al\.dohmmuş

-

tur. hu l\.onferansa Bel -

·~ıa<lauaskar
ı·a~ ı

vasıh1 ·ile raptı
1

yola

riyetti.

- Allah onlara sefiı
yı hatır versin, biz de
burada eğleniriz.
Şeklinde olnıak, n1abadini de kucaklaşn1a
lar teşkil etn1ek lazını
gelirdi. Fakat Hurreın
böyle bir itidali den1
ve böyle bir süra ti intikal gösteremedi. Bil-

ladı

akis

telaşa düşerek:

- Ya, - dedi - misafir
bey aldı yürüdü ha!

gülüınsedi.

Yazık hannna,

- Hanunfendi ye dededi-tepsi gidiyor, rni~afi r bcYlc has. basa

hanıma.

.

İçecekler, hiznıetlerini

de Salinur görecek.
Bu nıiin[I fi kan~ g~ın1-

yazık

Diye bi serü bün söylcnıniye, oda içinde dolaşnıı ya başladı. Hiznıetçi kız,şu tendürüst
ada nıın inıalı sözlerle

ı•ran

a ida -

mes'Plesi

n4)rü"fllmP-ldedir.

zin cevabı ınantıkisi.

ya1?rusu, Hurreınin teşebbüs kudretinden 111ahrun1 olduğunu da
ınüdrikti.
Binaenaleyh ,
vakit
geçirnıeınek için ilk
hatveyi atn1ak istedi.
Tepsiyi masaya koyarak şuhane bir eda ile
kadehi doldurduğu sı
rada nıanalı manalı

nra mda 'ah-

rPSİ altmcla olan l\ısını
lizeı·inden lıulutu havaiye

\ ali 'e şehı m ni l\luhittin bel den
\ ılı\vc.te hiç bir iş"ar \Oknır. Mamafi
1 h•ttin be) in hu haft:ı bitmeden
ı~n·

J\r•birit

geln1iyeceğ;ni

an-

Te daha açık hareket etn1eyi nnıvafik
buldu.
-Hanımfendinin keyfine karışacak değı
liz a; ne isterse yapar
aklınız varsa ,_iz de
kendi keyfinize bakarsınız.

Ve

otobüs par
ça. parça
oldu.
Mudanya, 21 ( il. Jf ) "
Dün .wıhah .llwlanyw/a11 Bt
ı~'iaya yulcu gofllrc11 .·o
Oml'!"İll 14 ıwmaralt olu l ~
Mıulany<rdun iki k l melf
6/ede =eylinliklerdt• !/ il rı
budu olmasmdan i••f, ı lt f,[ r
kayarak 11ç11n111w !!' v trf r "
mış ve u!oln s par ·a ı r
oluwslt r. ) 'lct larda•1 f l'
yarala111111şllf'. Pir k · r <l "
kça a}ır yaralullr. J ti I
.Uı dan ya it aslam sine :ıı1/.l " '
dilmi ler lir.

1->P 1 a a anı

Lr

A. A 'ı
nc,r 11 t nan lir kbli ·
·1.: rıri anıt.! ırın ~· ) ri
nap;ih ıni bır urcttc tuı-..ı
t:~ lcdıkkri hildıril mi" "..: r:•z
. ·. l 1 .
ı .
( ıl
sı ışc i~ .ıml\ an anıl' Lntıı ..,
kat'iyedc
ıhr.ıç ohin:ıca~ın n ) ·ıh 1. ıı'
•
tarlalarda ç.ılı"mak uzcrc m..
l~pnnya vıl,ıyctlcrindl n bir e '
nakli hükumet carafınc.l ·n l-;ırıı!' R
la~tınldıp hL yan olunmt tur.

Ka1yJya amel1yat

Pari~,,. 20 ( A.A. )
bir otomobil kazasına dut..'1'
olmuş ol,ın M. Kayyo «Caıl!au. '
nun bu sabah burun kemi~int!I n
kırı~ının bir parçası çıkanlınışor~ k ,
Ahvali sıhhiyesi umumi) e k
ilibarilc şayan memnunİ\'lt ise d.e
istirahat ve ihtimaınata ihti) ~cı
vardır.

Viganda bir beraat

Vigand 20 (A.A.) - Ci ;uıvet m:ıb'
kemesi geçen vaz kendı"i zem ' k•
deh davası iknmc etmiş olduğu
arkadaşını ro\ t'rV<!rle katletmış olııll
sabık gazete muharririnin beraeti111

karar

H:rmıştır.

kış
J>aris, 20 ( A • .A. ) ,...,, rr

Avrup da

l•'ransmla 'e b.lhusus ) t!" ~
Jmrı Savuada ıjf•clit IJif I{

E<linburğ. 20 [A,A.]l~ughi futbol nıaçında

haz a ver bir 111azha-

~

Bulgar hudusıkı hır surette

mı:snıdi1eu

dunun

hududu

~ırp ·

Sof}a, 1 9 -

b cası

l~urn

1

zannı

-

italya - SırJl:tan

girZabıte bu :ıırsızlığın failleri hakkında ki tahkikatına devan1
et tarafından

unanlı

katolil\. \
hırı ilıli\ a edt>r.

Muda.nyc1uc.t

dt•r -

S. S. Oı·to<lol<~l:tı·ın
( f'nisl) tnhir PllildPı•i hu

anbarJarına hırsız
diğini yazn11ştık.

hanıallar

ittilıazı

deslliı·.

İki gün evel «4» ve
«5» nunıaralı !-,riin1rük

Hırsızlığ·ın

propagancla

) apıyormu~.

çın de (1 O) lıra ru, H:t teklif etmıştir.

nıcktcdir.

nH'l\lPf)

çil\a, 1•,ran ·a, l\.ongo ve

Dün Galatada Selanik bankas1nın baca. ı
tutu~n1u~, derhal söndü ·ülnıüstür.

MffiiAmlR f
-.97nıüzey) en başını çöp puyan oluşundan mütcnekesine
soknuış tevelJ it o sessiz, esersiz,
olur ki pek süfli bir tabiri diğerle n1iskin,
eseri zaıftır.
sinsi gayzı ruh, şin1di
HiznıetçiJerin hanını harekete gelerk hizfira~ına irtikası ise nıetçiyi Hurr "min l<utan1a111en bunun zıddı- cağına sürükliyordu.
dır v~ lehlerine bir Hanınıfcndiııin öptüğü
harekettiı·. Ncrinıan dudaklara
yanağ1111
h:ınınıın run1 hizmet- ôptürınek, onun ko:<çi~i ~e bu srcce kinini ladığı saçları kendi
hi~T!lHl. ed cck fırsatı 1 yfi 7 ünde dola~tlnnak,
ekıc edı~ ord_u. flan1111111 hizınetçi kiz İç; 11 ~,ek
gecc.,~ı~n?uz ~cf?,.ve tatlı bir ~;ey, şelivet
kendı.aerının (;tfa ıçınde zcYkinin de f e\ I· · nd~

şu cc:' abı '

Bankanın

Türk ve ecnbi
kibar aileler
davetlidir

1

Sofya, t U Bir . çok
hatlarda tramvay nakliyatı

yan etmi tir :
Ha koy<lc bir gece gemilerden eşya
çalmaktn olan korsanlardan izmitli
Kadri ile arkadaşı Rizeli Nazım Haskoy

millet nıc<'lı~iı ·

Yalnız bazı

biten defter-

zc

-

u

n1al etnıişlerdir.

vazifeye merbutiyetlcrini göstermesi itibarile ş:ıynnı
dikkat olan bu vak'a şu şekilde cere-

er

Bunlar gazete sütunlannd;ı ~hsedıle
cek şeyler değıldir. Ben kendi nefsime
gazetecilere dört ay bir ey söylc-

Dün gece Nuruosmaniyede (21) nun1arah
bakk.;ıl Nuri efendinin
evinde İnhisar nıemur
ları tarafından taharriyat yapıhnış, 127 defter cıgara kağıdı ile
bir kilo e rar bulunnuış ur. Kaçak esrar
ve cıgara kağıtları
nıüsac r olunnıustur.
.

Esnaf cemiyetlerinin tahdidi
meselesi, halledilmek üzeredir.
Kolacak cemiyetler için mti,terek
VG muttchit bir nızamnamc projesi de ihzara b:ı lnnmı, ·ır.

Soğuk müthiş.

Memurlnrımız.ın

un_

tamam 40 tane de

sonra

yakalanmıştır.

b \ k bir şe'ıd n
habcrım )Ok. Bundun e\clki senclcıde
ndı}e anlntmı
\e R:ışmin ctinnu
çaf,rılmışl&rsıı gene ç:ı!!:ınlırlar. ilu sene , m ,huc halinde ) :ıknlaııması takarrur
moda doktorlar moda ı.~
ctmıştır.
Sene başından beri hep aynı ŞC),
Bundan sonra Tabsine parayı verhep bize hucum. Artık yetişir. Bir az
mesi soylcnilmiş; Tnh!'tn :
da doktorlardan hahsctmc~in efendim.
•
- Şimdi ~nnımıl:ı fada para y
Re ıımlaıdan, şeker fabıiknlarından.
On lirasını vere) ım, üstuni.ı sonra ge·
sanu)ıden hah edin. Me\ZU mu rnk?
tıririrn. demış 'c ç:ıknnp on lirayı
l ler guıı, ama her giin gazeteyi nen ır
vermiştir.
sunuz: doktorlar.
yetişir nruk.
Tahsin para~ ı \erince hemen bir
in nın gasyan edeceği geliyor.
ıı:abt -ı;arakası ):ıpılmış, Raşinin iı tti
- Fakat bey efendi, butün bunlaaranılmış 30 lira para ile 25 dirhem
ra sebebiyet veren sizsiniz. sizin mes·
kadar esrar bulunmuş ve derhal pıır
lekdaşlannızdır. Yaıma ınlar, söyleme·
mak izine gonderilmiştir.
sinler, kavga etmesinler.
Koı ..nnlara gelince, bunlar haklann·
d:ıki muamele ikm:ıl edilerek mahke- Ben yalnız size değil, onlara
da hitap ediyorum. Bu varyete aruk
nihayet bulmalıdır. ller ŞC) in fazl:ısı
fazla... Bıkkınlık verir. T1p fakülte·
6umruktt:Kı hırstzhk
sinin taşınması.. ~ok bilmem nesi...

etmişlerdir.

tetkik ettikten
verecektir.

Bulgarista.nda
odalarda sütler
don maktadır.

derdi RaŞlye cevnp
\ ermcd n C\ el he\ fi\ eti muavin llalıl

r\e~et Osman B.

Kaç.akçılık maznunları yalnız
bu kadarla kalmamı,lar, idda'an-

nı ispnt için

cc~ttrı~ IR\11~

E-.. clkı gece Pot:. beşinci ~ube müdLiri\ etını ı kopru allı me\ kiinde bir
vak'a olmuş, bir ada~ zabıte nezareti
altında bulunan iki korsanın tahliyesi
için memurlara rüş ..·ct teklif etmiş ve
parn) ı verirken cürmil meşhut kalinde

1 la n Rıza

ğumı'ıııcaklarmi

t)

gelince, bunlar on ccl ede rcısın su
allcrınc karşı, kendi depolannde
yakalanan kdğıtların kendilerine
ait olmndığı gibi dcpolnrn ııiltar:ı
kt\ğldı konuldu~undnn da kat'iyen
haberdar bulunmndıklnrını söylcm~lcr, bu işi, kendilerine kin
be !emekte olan hnmol başının
yapmış
olma.c:ı
ihtimalinden

Bu lol,antacının kanaati şudur:
Garsonlara, çalıştıkları mü-=ssesenin
menfaatini konımak şartilc lokanta,ılann kendilerile çalışma
sında her hangi bir mahzur
mma V\ e:- değildir.

\

d

[ ı n..ı sahıft•clrn mabat]
dıkknt muk 1 me'it bnlerimizc

aynen tıı.kdım cdtWlruz:
Son Saat muhaıTiri
Etıbb:ı muh de., et cemi) t ci b r balo veri} or
Ooktorlıır bu ba10\ a g zt.:tc.cilen ç -

Kaçakçılık maznunlnrına

varmış.

tetkikatı

ı

&

kızmtş

Fena halde

~

[ı nci

olmasına

büyük bir ınuvaffakiyct
le cereyan eden yan~, Gazi çifliğindcn başlamış «5000» metre
u.r.erindc ceryan etmiş Gençler
birligi (~2) d.ıkika (3o)saniycde
birinci, Çank.ıy.ı ( 34 ) dakikada
ikinci gc lıni<:Jc,- lir.

nıaktcıdır.

gar oniardan ikayet etti.

fırunalı

rağmen

B :- Jokantucılc goru tuk, bizt

bazı

m

ğı

kü Ho]anda sularıyla

andı

ya

L.inıan şirketinin Fc-

:\k.' cut (72~ c .rrıf ccıni~ctlcrmdcn (35)i kalı~or. Diğerleri
tn fi)l:, tahidt \c )ckdiğerinc ilhnk edilecektir. Buğlin tahdit ve
)ekditı;crine ilhak edilecek cemiyl!tkrin mtimc"silleri, C. 11. F. rn·
daki cemiyetler komi--yonunun
içtimaına davetlidirler. Kendilerine bu tahdit ve ilhaktan doğacak
fe\ait nnlntılnc.ık, mutcnkıbcn tatbik ıt.ı gcçilcc~ktlr.
Bu cahdıt i;-i, bazı mu tnhdimin
C1;m1yctlerinin patron Ztımrelerine
iltihakını mucip olacaknr. Bu mcyanda, gar onJ.ır ccmiyc~ lokantacıla •.ı ilh.ı~ c.dilet:c ktir.
Bu iki zıt /. mer mcnfaaticrinin aını ce kkul içind daha l)i
1ilmı....aedir.

j

Poli e üşvet teklif eden da

ra m so u?

Ienıenkten satın

•

cüınenleri,

22 K!inunsan

Son Saat

s ı. re ''

keyfe bakınancı
ınanasını öğretmek ister gibi gözlerini süzdü, sahte bir ahı işti
yak çekti. Delikanlı
ne gözlerin süzülüşile,
ne o taze sineden çı
kan ~h ile alakadar
olmadı. Yukarı salonda cereyan etn1ckte
l\1a badi var

so{iul<

1
1

hiil\.ümfermadı~

arı
Sa' uada so{Jt1 ı
tahlt~...,sıfır (2:.) dPl'('c•Nli•'• t

"\ ul

Orman sui istimcili

ı h
c: ,

if beye · çiJJ_ı•" 1
. te el ek • ·ıcv• 1c"1
iin1itteki orn1an ~t1 1 •
istin1a lini tahkik içifl •
İzınite giden İstanbıll t
orınan başn1üdürüİzzct f'1k
B. bu güu şehrinıiıe
avdet ctnıiştir. İzzet rı :
B. tahkikat etrafınd9 ,
ketun1 bulunn1aktadır· r
İzn1it ınuhabirinıiziıl ~

bildirdiğine göre, İı"
mit ornıan nıerkeı
n1üdürü Arif beye İŞ"
ten el çektiri1mesi es"
bah!,
nıunıailcyhifl
~ayrı
kanuni
işle(
yapnıası, n1uameiatJ
resnıiy inin nıüzepzel'
olnıasıclır.

Kövlülere kat'iyat ve
sair ., orınan islerinde

n1üşkülat göst~rilere1'
para alındığı da ani~"

şılmaktadır.

Bu n1e elede haietJ
asker bulunan sabt1'
orman fen n1en1ur1~"
rının da ziınethal ol"
dukları te pit ediln1ir
tir. Tahkikata deyaıl'

:
0

\

'/
t

r
edilnıektedir.
y
lzn1ir 1 inci sınıf of-"' v
man fen n1en1urlarıfl"' \
dan Kani beyin aczıı1 i n
binaen sınıfı tenı•
edi]n1iştir.

on

Sinemaya

Şaat

. '·aınlacak

alınamıya.n şehir

Serser'ıfl&lın'

HATJRAL
~ elıir

.Napoli şehridir ve bu memnuniyeti haklı
olaralc koyan da bizzat mösyö Musolinidir

Bu

fılu

içii'

terir.
haldL ı

n r i i
n nlaı d:ı garip h !'

1..r hep g,izel . ~:ıpoli için fena
bir ş ıhreı mt\llana gc.:tiri\or.
. ı.t.lcr g•t:ıralaı ınız, :ıhl:ıl.0::11. kadın
' 1,ızlannı7., ıl,a\...l:ın rn~ıı an dıkrci
krıni.de ilııh anın leke ini tc,..kil ecü\Ol'ı>

t çc~it

kı-

•upoli) ııin
z\ ı umum! bir aldka
'c iwlrnn ı cu u huk0-'
c\k eden

ı

te~İ

u miıtalaın ı 'iırutmel...

telchüfle

tedir:

Fransızın

Bir
11ıbi

bir A.1.im

ınemacıl:ıra

diyor ki
nut·

':ı

fikri

Paris tc dr \ lu.-:olini

ahibi çıksa 'c Parisi
ak ebe. fiu -.uretlc

filım'c nn en rczıl snhnclcı inın, en cf ıh ha) aun, iğrenç bir prop:ığanda halinde bütün dün} a) a intişaı·ına mani
olurdu. .,
Paıi li refikimiz bu milt:ılaa~ı ~o
runiı ken bir nokta\! unutmu~ görünu,·or .. Pari in sefahatine filimkr değil hız1.at Puıi , kcndı kendine pro.
p a d:ı ~ apmaJ...t Ulr. ( Jer gun ) UZ
l 1 rcc gelen e \ ııh akır.l.ın fılim1 rd .. n zİ\ ndc '. pac ı:.ı ı 'apn or. Dum ın sefahat merkezine ... jnemacı1 ı d )!ti, dışardan h'ç ın~:ın c:okma·
•ı ' r.. O zaman heJl,ı J,irli ç m ,ır1 iç rde kalır.. \ ok><a mızrak ÇU\".tla

t.!.

Emanetın

E rar ı vak'a

bir borcu

Şclıı cm m

linin mulga l~y
r . in olan 300,000
i ı < 11 ahir l il tamam
hsı ıye ı c tasfİ!Jl'

la111
lir alı/
ve 11

tayini

lws ~mıt taah _

• llLHIHl 11

hurta UPlntblil'.
S. B'ı'·ı• {,·tlt•l)t' t'('llll.\,·t~tı•
, 1
ı
hc•\. 'Pli llllHllllİ~ <'Sİ dün
a l\.~,uıı
Tlirl\.
cwa{)uıcla
.
1
··
ıt
1 .. •
(
tup 1antııı~, a \.ll t• a t) • 1t.' r,ıJll 1lllltlll 1ar ~H
• Jt j t• ti C
1uıu
..,;:

1

1

mualwzc.• olmııııu~ıardu·.
Tıp l.t1t•IJP hirli!Ji de hir

kUma yaıl H'HJ"mıs.
•.~·., lj('\. 'c•li 'pJd 1t• un
IHİI

l'{.. S•

i

) üzdp (;)) l.Hu;ut)a
t"lZİI('
lllll\'afal\al t'lmis,.· l •
tiı·. Gazi hazrt-llt.•ı·i de bu

i ·timad.l 11.lZll• hultmmu~llll

•.

::; :;ı.:·~ it uhn uha l'l'irin ..'1alıurn l ~adıl\. ht y hasl ., lauUH'}l 11'; ~ifa~! acil le..
•

.

llH"IHll Pc 1( 'l'IZ.

· ·ı"li-;al \t'l,:llt.·lincnıc•rb~t olnwl\. lİ.ll'l'l' hir Uca. 1

l' •tı

· ·

Hll'H'IH'

1 ··

Hll'OSU

l

(:.~-

idi ('(Iİllllİ...,·lir. 1!<>rl\.f'Zİ 's-

;

kadıı,. • 'd B.1kırko) ünde

ııı kını lıdıkı·ı \hm t hı' va unda k.1i11
bin nldut'
Jıalıle ) t ..ıJkö\ ııçıklarıııd.1 b ılık
tutm:ık ut n; fil!ndal ılc aı, ıldık nrı
ı •tin tlcııiıdı' b r feryat 'r il. lı
" len i~iıılcrı-k arkolınu-.lar , c ".ııı.
dal da lıatmış idi
ı':t ı ı.-çı
ı.
\J ınıct ı ın in na ı
ı,.)'I"
uııar
)aralı oJdtı~u hal<ll' buluıım ~llı. Bu
' k'ıı haki ıııdu deııı:r... bt>sİn .. i t-uh·
ı- aııı edil•
ıııt.dürlüğfınce talıkil...ıta <le,
ı.
d
ld
.ı
ııı l\le ır. 1· e rı 11
ı ı il ud;ııl ı aı.:ı , il
'.ıi 'a gecl ,i Yı lho) . \ıl,l,ırıııda
~hmct bC'\ ııı hiııılif1 "aııd:ılın l'i, a·
ın d.ı Kuıııha111da mıınd:ı \ 0 r.,iııı' ı 1
•ı,anı
t'
• d
1 sırı ~ "nnJıılcı \{' b:ılıl..n ılıl!'lız
\ .ı1ııııı, b. "'"~
ı ı. 1
,,
f:
"'J •ıı-.\ıu.,tn a, ~:uııat):ııl:ı mukını halılı ı kc r I coıı İlı> lı ... r:ıbcr hır "aı Jalda buh.ıııııal..ı al.Lr ıkc:ıı
k.ıh' c rl'ıı
ı l>0,. 1
lı bir Laz t kıı ınoil ·
ıvı 11 ye ,c·ııı nçı mı~ olJ..ıii,u lıalıll'
"uratlıı balıkçı l\hnıLı lı \ İı
uncl.ılı
tizcrıne ~ıı~n~~ '• ılı·ı lıal bir kaç
el -.ılalı "l ı ıle lıagırıııal.ır ı ıtılıııi ..ı>

·

ı

tır. ıunı nn

oıır:ı

ı

•

cdcn mab.. t]

1lıJi tan.ı bu mu~tc:ır i-.ım ılc giden
Lm ı en ne ile mL, gul oldu. iıığılı.1.kr
tar:ıfınd:ın tchilıı :ınm olunan bir
habere gore, mır:ıla \ l ,.1\11.. n~. ) ah ut
ta)' areci 'o\ 1:lindistaııın ''Penc:ıp
uıke~indc
faalı' ete
b:ışlamı~
'e
burada l lintlı Hr pil' \ c 'eh l.ı) afe.
tine Aırrnı~tir.
.\cc~ bu phın, 'c ~ :ı bu \elinin
bcdcfı ne) di. Ccnc jngilizlcrin be) a
nına g •I e bund n mak ...at. 1lindiqanda
ığôşa,..Jar çıkarın k istı) en .komunic:tleri t:ıkip imi~ J falhukl komuni ...tJeıi
takip etm"k için h.ı pir 'c ':ı 'eli
!.ılığına ginniH.: h:ıcct ~oktur. J\omunistlcri tııkip için milli) etpen er goı unrnek d h.ı makul<lur.
J,a, rensin huralrırda bir pir, biı· veli
kı) afetine ı;irmclaen m:ık ..adı, sar ahali~ i uld.ıtarak milli} ctpcl'\ erlcl' alc~ hinde propagandada huluı ınak, bil·
hassa :\hı lüm:ınların itimadını kazanarak oıılann iç 'uztinu ıınlam:ık 'c
hu suretle hem milli\ ctpcn erlerin f.ı·

n

ı.Jl'. hc,mrı

hallın

t:ı.ı-. .. uhund. n

htifadc cdLrck
ona, arzu .. un:ı ı,uı c bir mecra \ eı
mcktir. ~lirala\ l..nucn<:, Penj:ıptn bir
pir rolunu O\ nadık n "onrn l lincfüt:ın
\c Efgani tan hudLdunda i,c b:ı,l:ı
mı~ur.

Bu hudııt uzc.:!'lndr khmrn hır t ı
raha, 1-ı men diller taı aft olıın I,abilckr \ rdır. l lcr h ınj,ti bir propaganda~ ı neşir için bunlardan i'itlfadc g:ı~c;t
ılan

L:l\ rcı c:

pir 'e Hli

ki\ nfet ne

1..ıı;

bık:ılı Laz ılr
\lımPt he, iıı
L:Hılhaıı""ıııc lıir uıotlirfı rd.:nuk
m• <;'elt'sindl'rı ınüıınzun ı;ıktığı \<' k 1•
çakçılann intikam ulmak ınak ndilı·
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'e t:fg:ı

ni<;t:ıı d:ı tcccddc.:üt \ c i l:lhnt ıılc' hınde çalışmışnr.

L:ıucns bu me .. :ıı"i e na"Indn hu\i)etiııi ıhfa~a ı·ııiı mıı1'1a heraber t:ı·
nııımış. Efgani t n
hukilmcti onun
ş:ıh i~ etiıu ı~ 1 et ni, tir.

Bu hakikat nnbşıldıktan sonrn J lindist:m hul,Ometi L :n rcnsi ı:fg:ıni t:ın
bududund n nakle mecbur olmu.,tur.
L..:ıucns acah:ı. ncre\e n:ıklolundu.

hc\nn:ıtına gı>re
LnHcn Bomb:ndan ıngılterc~e ınutc·
, cccihen harcku edem Raı·putnn ı)
• •
ı·
b
gcmı~ınc
>ınerc1~ meç11u1
ir ~ere
ingilizlerin

saııdalıııı bn:.urdılları

c, et.

i:;-in içinde i ... \'c rne'>dlnin .tltında bir ç.ıpan oğlu 'rırdı.
E~cr 'b ı)lc olm.ı ...a idi in,an
dcclil"iniz, du" ndu,.,unuz gibi ) a
par. butun 'akuni ~bahtım gece
) arılarına hndar • incmalarda geçi·
rirdi.
Bakın hu ç.ıpan ojl;lu neden
füarettir.
• incımılann unlcrirn.leki:
\ lçcri girmek hLlhl\ .ıdır...)
iUnl,ırına hapılarak elinizi koJunuzu :ıllı)a -.allı)a kapıdan
girer ini1.

'ize hiç kim . . !.! L'"'ini çıkarmaz.
• \~ bilet somn olur ne şeytan!
1 Intta kar:;-ınıza kemali nezahtlc:
Bu) uNınlar dcndim" Di) kiler bile çıkar.
Salona dahil oldugunuz .zaman
benim ilk dda oldup;um gibi
olur~unuz. Yani ağz1nı~ hayretten
hir karı~ nçık kalır.
1\1.:dcn mi'?

re ı'li

lJincli~tanın ~·mali gaıbt
hududundan Bcımba,.ı g• len LauLn
oı\ derece c .. raı cnği
bir ,ckildc

\\ınhu

hareket ctmi, • im; bir 1-im:ıe onunla

gonişc.:mcmiştir.
( De\ it J<:k ... rn:

)

rnuh.ıbiıi,

ı..a,.

ftı'zar

lJıinkti mıs/ıwm:da <:'<,11<Ü•l

/{erim ve A cmal <imer bey -

/erin re"ı'ı11leri sclwcn birilıir"

ferinin

yt•rilıe

gördi.ığumiz

nınnıara

hir .Jncma alonu manzarası değildir.

Bucun

incm,ılarda mcvctıt ~ıra

sıra

koltuklardan. i hcmlckrdı·n
burada bir c;'>tr gorulmc7• !on v;er:i~ hir ~1.ino ınanıa·
ra ı nrzcder. 1 lcr c·ır.1f ıizcrlcri
t\..ıni,ı: be\ az örtulcrle kaplı ruaaı.ırla doludur.
Bu ma .ılar bjrc.:r ;ki er, dörder
ki ...ilıkcir. k.ıbınd:ı bır ikisi ) an
~ anu gctirılıp birlc.,tirilcbilir ·Ort.ıda.. Tu \ :.ıh.tli p:1.:nç giizel kı.l
g.ır. . onlar miıtcmmli~ en miı~teri
kre hah\-L'. Çllh limonata, don·
l
l
t urma tn~r ar.
1
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Bun arda t.: ıl\ n mı.
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) abına
iş.. H.ı

) nk!. ~tc i" in içinddJ

cihette..

Salondald nrn ,tlnr o surctJe
k'ı \ cı ev (ı U\ ar
diph.:ı inde hile ol n ün arka \ c ya-
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t:ım1.im cdil mı~

nın·1.daki nıa ada otum.olan rahatsız ctmecı cıı aHı ktn k·:ıı amazsıruz.
Çarcı>

çıkını tır.

"'' ıgarn kuı;ıdı kııçal.çılıınndıın hir

ededıkleri

l•t.ı ad

ııhe ın ılurliii!ıiıırı

~i1. \'nlııın hulılurul r ık ifadclcı·i
t1lııımışıır. Aj nı 1.anıaııd.ı h.ılıkı;ı \h.
ın.:ı br\ in bir k:ıç gün C\d j,,pirto

(içeri girmelc bedavadır) dıyc. r'2J.af içeı·i gir.a· .•
zaman ağzınız lıayretien açıfc l~alıverir. 9nı z
-167 ·Jf ıthaJ'riri: itll'is Jfuhfrj"/

alh ı.:ti h:ıkkında ı ı:ıllımat almak. hem

ınıştır.
l liı; bir kim c ı,ıl\rcn in ncıc~ı·
gidcccgıni hılnm or. Bu lıu:m~ta ikri
siıriılcıı } cgıinc tahmin , LnHcnsin
~]Mra nziınt.C ctt,.. <lir .

hıılıkçı Lı•on jte ,,:ı .. ır "ıh ,. 1 ııfa , c dil-

Uturncal

ınız

'c

onırur

otun.nc.ı
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~ndan hcndı kendini
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\lama fi haki dın af
1.izım

a inc.mnlar,

.' c<lı'r.·

- :\h1s:ı \C sandalyeleri işğ.tl
eden :nuhtcrl!ın .le\ .tc için mc.,.nıhat nıcc1 •tıridı·r..

konulmuş/ur.
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içeri hrir-

'anı -.iı11.: malıır

halı de:,ı!il. Dşırda lıı.:r ı ıııl,'\i bir
kain ede k. hH. ır•ı\, J,nıcın.mı\l
k.ı.;a i ·i)nr anıl'. bur dadı .ı)nı
para) t, hatta lı.ızı crlc.ı de daha
U\..uz H:ı İ\ orsunu Uu .. bd ptcn-

dir ki h ılk hı.;r h mği l'ir knh' ede
llO... u bu,una klip oturac ır;ına
hir incma alıımın·ı ~idi\ or, aynı m ı--rnfla h m k hH ını içi\ or.
Hem <le sinema c\fcdı) ur.
Bazı c:incmal.ır her '-can'-larınd.t
a) rı :.1) rı filimkr gchtcrınck ... urcti ile hir defa •rirnıh olan miı~te·
rilcrin meraklarını tahrik e<liyorJ.tr 'c bo) lece "C) irdkri ah...lma
k!!dar tutmi~ a

mu' affak otu·rnr-

hır.

Tabii hc.:r ......ııı:ı Jçin dL 3) rı
nH.:~rubat vı.;rıli) r r 'c :t\ rı par·1
alını) or.

, incmal.mn l u ' azi\ ctkri hnr~ı-.m<la

'a' .ı, ~ ~l\ : ~ ıı. , .eri i/,
ı,al.m J..:.111\ d er de birer jl,· er a!onlarına

bt:\ :.ız pt:rdı.: ko) arak
i~i ınemacılı .ı d )kın ı,lcr. Bunun
ıçindir 1 i burnd ı hcmcn lwr .ıdım
da bır incma alomı '.ır..
~1 ıb.hiı 'ar)

Hasta muayenesi
Kadın bir1i inden: Turk knd111
birliği meccani h:ı-.tn mun) rnc--i

pa nr \ l: çar.. ı11ıda ~urkri .a.ıt
J 3 ten ı 5 kadar !lirlik mcrkcıindc
ımw.) ene edilir.
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Biıinci ~:ıhi

ren i ( Rajputıına ) gemisinde nr;ımı, ,
f:ıknt onun tarafından kabul olunın:ı·

da nıukinı

;

Tlirl~

~:ız tııkn"ı ılumrn

1
k
1 I' L
,ırnrn ~ r:ıt r m:wururı i.. ıikımu·ıırı
llo,..ru gıtnıı~ıır. Balık,·ıl ır lıu lıalclı 11
l.orkur?k B~l.ı~k<>)Lıııe k.u;mışlnrdır.

(

e

Efgan

Anin

bırJdı rİ ile Pehti\ arı ı nıınde

Galata ı olis saknmistri
· \kij eıı. (ia:iayrnlap polis
m r/· : mum11 lu[juna tayin
t dtl /il ti,..

nu~h tmı.ldn

kola~Jır.

ır ll)

Bır polıs

~un k u

cııktıı·.

nuı..

Ben.. Bu'lun bo) le. d1:\, mını i-tcmİ \Orum 'e hepinizi adam cd1.ccbiııı.
:\ lu .olino bu kar:ırıııı \erdikten
nra dcrh:ıl icı aat:ı da geçrni ..tir.
\rtık
İnemacıl:ırın gircmedıklcı i
lı ı şehi· ~arnş \:t\aŞ umumi bir darulm s:ıi haline inkılap ctını ur.
Bugun
apolıH gıdenl ı· :ı.t. bir
.ı:ım.. n içinde azımk:\r biı dd1.ının
rnevdana gc.:tirdıgı bu tııha'' ule ı-a, ret
etmektedirler.
Jrze bu haheri \eren rran iZ gaze-

'· • "c olurdu
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S - ıbi aleyhinde o
ce qorüşüle.ı sôzleri zihninden
geçirirken uşak b:rdenbire bir feryat kopardı.
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bilüzum gö- ı il
A ".-anın konagile lla- dönn evi
"'
ı lı,_J~;ıGiJ!l,ilJillJllı
cı lla->anın e' i ara- ı ren: k fenerin titrek
a
ı
ıneması
sında
h<n lı 111 afe nuruna adın1lannl rap-ı ~
vardı. Jlütün I~u çuk lj tdı.tmekten gc ri kaln1a- , 1~'
or .mG Jekl ç
1
kara bir gömlek içinde
~
uyuyor gibiydi. I' ur- ı Uir2z sonra tan1 Sü- 1
al· fener, o 1 oyu l·a- le) ınan ağ, nın evi
onune
geln1işlerdi .
ranlı6rı ) arn1ak
ıçın
1
sanki uğraşıyor, mü- Ba;raktar, haylı gii- 1
ten1adi bir ihtizaz için- zel olan binaya bakar;
•
ıc \ ckalepıcl(JUO
1
adcı ıazı ~lakinl., ın ıeslir:ıini
d' çırpınıyorku. l~ay- rak sahibi aleyhinde
;
ta~~hüt c•l.mlş olduğundan
1
raktar, zuln1ete basa- o gece görüşülen söz•
•
rakyürüdüğüne zahip- leri zihninden geçirirti. Ve öınründe ili· de- ken uşağın birdenbire
fa oln1al· üzere gece- bir feryat kopardığını
l\1arkalı yaınatı aliyenin
hususiyetini tef- ve elindeki feneri yere
zı
makinenın ve zevar ik ve tetkik ediyor- atarak kaçn1ıva
bas,,
!erinden bir
tı kiraının
du.
Şimdiye kadar,
ladığını gördü. Kursak
hen1en ınaan cvel. tegece ile gündüz ara- fener, yere düşünce
tutuştuğundan küçük
sında - birinde günedarik arzuh"ınıat verşin var, diğerinde yok 1 bir nıeşale gibi zi;a
sunda bulunıeleri rıca
saçıyordu. o toplu ve
olmasından
başka
nan makaoulnur.
fark görnıen1işti. Fa- alevli şule, etrafı kuvAdres: , 'aumann makine c ı t:cpc.su: IILsük Tunel- han Ne~
.ı r.n ·ı. f<l
ı ! · T · •'a. r. lata
kat
şimdi,
gecenin yctlice tenvir ettiği
tuhaf bir şey okluğu için bayraktar, firari
uşağın köşeyi sapıp
ı tanbul ıcra daıresınddn :
nu anli) ordu.
...
Kndıköyiindc ibrnhim oğa mahalle·
O derin sükut, sanki gözden nihan olduğu
HlLAL Sinemasmda ı in n ko~u )Olu cacldc inde mUke rcr
3 , 1maralı mukaddema k'ışk e eım
kulaklarına
akıyor ,
nu, Süleyman ağanın
Bugünden itibaren
tarla ile üskfülarda •lttın znu mahal
mevsimin iki büı !ık fevkal:lıb
sokaklar hazan alabil- kapısı önünde de bir
le in~ koşu volu caMc.irn!c tı8 nu
filimi birden
di!J·ine uzanıvor, bazen şahsın uzanıp yattıi!ını
!:' alı bağ mahalli "n ı·e c ede lıı»t 1d•
"
s.:ılı---ajı ccdic sok11,.,ında 1 nuın:ır•lı ı
siyah bir kanat gibi temyiz edebildi. Uşak
r. tım m :tllı ile Bu, ukadada 'izam
~,,.2'.a ı..ıı.;,R
açılıyordu . Evler günc>ddc,ınde . 14 -um:ıra ı nr<a ıle g ne
la ahlkadar olrnıya
JlC· Ll..adad.ı 1 Jhrı ,n c:ıdlh:~in le at
(
\eki
Ko!l'anın son temsil ctl'~i filidüz göründükleri gibi vakit yoktu. Binaen24 cedit GO n '.llarılı .it' ap han~n ,
değildi. Kinıi yükseli) mi dôr te virır lı h: .esi \luh in
aleyh, onu kaçıran ve
paşa ile , ecibe '
Aide lı nımların
yor, kin1i alçalıyor, sokak ortasında upu(Milton Sils)in muazzam eser dqn •de dıı \l <O ı:ün ruduetle
ıhalci ı.;\., eli\ c rnuza\ ı..:de ·• c 'az edi •
bir çoğu da yere yat- zun yatan şahsa doğru
l>uhuliye 21 Loc1lar Jl 7
mi, tir .3 r. Jnıaralı rnuk ıdder:ıa kıtşk
n1ak ister gibi garip yürüdü. l\1uhterik fec'ı eı m tar r·, hu
Ju bı t. ["
f
,'eyiı
,\hnct
UC•<'ı.
tır
tarıfı oırc·
b ir inhina gösteriyor- nerin son şulesi ianel evin bağı, hir t ... rafı Pifal he, in u .. ıtı
du. ~lamafi bütün ka- sile bu şahsın llüsmen
Sirc~:ı Jn'aunın eıı snr
\C tar fi r > ı t ik 111 ıle m • duttur.
\Jesahaı s.•h esi t :nır." J do~ ım
ıekcmmül:ltını ha\ i bir eoer ...
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b2~!" ;i;~al~~zi~o~::ğı~ea h!:; ~~~~~ ,::.:ra~ııılı~!~~ny:;::u~:~~~~
çağırdı.

Jıılyct

rek JülJcti
Ukin
içerİ)C girerken Elzi yanş yava~ kendine geler<'k sordu:
- Onu gordünüz mü?
- Kimi?!
- Maksı.
- Malı:sı mı? Maks Landriyi mi?
- fa·et bir saniye cvel kendisi
burada idi.

çarpıyorlar, ortalığı

- Aman ııo soyli) Or!'un halımıdem? Sen Cnlihn ru) :ı. gordün?
-- Acaba? 1••
- Acabası filan }Ok bu Lö)le.
- Evet, eveti.. Ruya görmü~ olmaJıyını. Maks bana bigünah olduğundan b hsediyor, ben de onun bu <;ÖZlcrine ınaniyordum. Çocukluk arkadasımın günah ız olduğuna innrımnk
bilseniz benı ne kadar tPselli ediyordu? Zevcımın katledilmiş olması zaten haddi zatinde çok elim bir şey
iken katilin de Makstnn başka bir
kimse olmadığını düşurıım·k bc),1 imi

Rica ederim, yanımdan ayrılmayınız. Her ikinir. de burada kalınız.
Ncrcdice saat nisfülleyli çnlacak bilseıı ·
lcndar korkuyorum!.. Dün
ge eki gibi gene gece yan!l oldu.
Jül) et hanunııun elini elleri arasına alıp tıpkı bir küçük çocuk teskin
ediyormuş gidi:
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şısındaki he>ulalarıl.rn lıırisiııin:

- Herifi ) akaladım, eli) e kükrediği du)uldu.
Ôjen anıca:
- Vay, mö"} ö .Mi} cc siz mi~iııiz
diye mınldandı. Aynı zamanda Sosten Pimaııın se-i yükseldi:
- Ustnt, gnliba lıerifi :zapte<lı.:ıni
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oh rı :crıgm kadrnin la:ı mı ..
ruk.<>tt hayatla olan fakir kadllllll eulıidı mı?. Hımıı kendi
/ tayin ı dt·miyor 11e ortaya
b•r r1~ rdıincti anm ;,in çıkmttl.;orkı yonm '. ..
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Ceı1ç bir İngiliz kızı olan .Jan
Suterlaı1dı bu1ılarııı en ha7ıııcla
sa)ıınak lazırı1dır

~1is Jan Suterland 111eşhur bir İngil z muharriresidir. Eserlerinin bir Çoğu sinem· ~ a
ahnn1ıs ve o·enç kız bu yüıden zengin olmt ş ur.
İngiliz ga~etelcri son güzlerde yeni bir ~< ma:
nının bir İngiliz şirketince sinen1aya çekılm sı
nıünaseheti ile ~1is Jan Senterlanttan hararetle
bahsetnıekted i ı·Jer.
Resinılerinıizde genç muharrireyi ve romanındaki bir sahnenin kendi huzurunda nasıl
filiıne al111dığını görüyorsunuz,

Filim yıldızlan içinde
en iyi giyine& kimdir'?

rııhıbenin terl.ctnıiş olduğu du.ı r.ılı
ıııın ) anııı:ı knd r gddikten sonra

m· burada komedyamn

perdesi açılıyor. Çlink11 Flsopulnukfa do!Jmuş Tel'<.: mariska hmıimle bir katlm
K1:m awıesi benim diye
ortaya çıl.mış.. Ru kadm
aym :amanda /\i:mı yirmi
sene evci (.111/ailı,(ja verdi!lini
de ispata muktedir old11!/ımu
it/ela ediyurııwş.

olan bu gölge kalalıalığıııda ı

bir ayhnyı ısurap fışkudı 'e hac.ık
Jnıı üstünde sendcliycn Lir goJge,

Bırdenbire ışıklar ) eııiJcn yandılar.
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Aduda bır t.ıkım kim eler gidıp geliyorlur, hogı:k darbeler kumaşların
yırtılnınsındnn ha ıl olan C'<l)ırtıl r
işitıliyor, homurtular, hızlı, hızlı nefes
ah lnr duyuluyordu.
Bir aralık pnrçnlannn tahta sedası
da işidildi, medlınl kapısının açılıp
kapandığı farkedildı,
M. kroşe kcm.ıli ihtiyatla hu hercümcrcin lıcıricinde duruyordu. Bu
garip adam kendisinin çelim~i'I viicudile bu boğuşnuda bir tec:ir irra cdemiyeceğini kc11tirmiş ve kemali tecnni Uc kovğ.ıııın :>onunu inuzar
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dötder diJrder ntlıyarak a~aya inıııiye başladı. l\lerclıvemn ~onuncu bntamağındc Tilkide efcndısine iltihak
ediyordu.
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Saat on üçü hiç çalar mı?

Mııryon

Davis temayüz ediyor

A,Judnki bü)ük a'Vizedw taşan mcdz.ul ziya etrafı ) eniden nurlara boğdu
Avlu kannnknrışık olmuştu,

can kurtaran ) ok mu Ş<'\ tan var_
Di)<" yırtıııdigi du) uldu.
ilk fc.tryadı işltır ı~İt l.t~ Ojen nmca dışnnya fırlaınışıı, tamam }Ju "ıra
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DeftercLırlıkt:ı ':ıpılacaktır

§

KiRAUK :\JI:SiRE Fener bahçe me!iiıesi, seneli!

nnd:ı. Müza) ede 27 k~nunsani 1929 d:ı defterdarlıkta

tJOO lira He pey al-

yapıl:ıcakur.

( 260 )

KiH.ALlK BAKKALiYE, Zeytin bumu fabrikasmdcı, senelik kirası 175
lira. mil7.ayede 27 KAnunsani 1929 de defterdarlıkta .

§

§ SATif.JK YAZI VE KOPYE MAK.iNl~LERi Dcftcrdıııiık d:ıirL~indc mc\-

çiıriı!c 'ı.; y:ı
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defterdarlıkta yapılacakur.
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§ KiHAlJK DüKKKıiN. Dh-:ın ) olıınd::ı sıhhi ve mu:1.csi altında 1,JS-140 :\o,
arazın in

'larvon l)a~1 is An1erikan Filin1 yıldızlan arasında en iyi giyinen kadın olınakla ınaruftur••
Sana tkf1r ahiren yeni bir Paris seyahatı.
yapnıış ve bu seyahatten tabii
yüzle~ce yenı
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l'\

hı .dl;

..

Iı nın::ı.

·ı

r

JZa' ı.:dc şu c... ınc mU-

lcmeı1;ı-i

\c ~;i

2 9:29 tari-

on lı..:~c ı :ular
ı

·raliplcrin konu~nıaJ... üzc-c ('un11r·
cec;i, P;ı.7.:trıc .. i \C Pl.'r eı:n.he gıiıılcri
\na.dolu 1 H. . annda ,\lunıı ~·th"1 hc\ı:
ınur:ıcaJtlaı

oJurıtır

--

llıkı'

1\i( Ki"

lll'l'Sl.1·:1::
ca niı Pi ·c .\J.:l~ıu r

fk:\o~hı
\ ·ı
sukJ:,t \ ı.. uf 1 t\ p:ı. uanı
lll/.el 1· nfi, c İ\.ıfl.
o"lO r ,, "l() ' '
1 1L
c

f,

h:ı..11 ... at

ITI

u '

\l~t

1
1a le.:
'

'
1 ı ...

lu

(_

rr

,,

1.'.ll

!'

hazır hu·

Sırat iıı ilriıı ıari/(•$İ
<;·
-----25

eti.

fj ırcı rı:,

hı. s·.ır

> ine~

«

ca:

4 üncü
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«

.ı üncü

<

•
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2ro

t ne"

c
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50
SO

tr.

.:o ı

htaııhul kısmı telefon: İstaıı

bul 2842, 2843.

De:>0s1: fotanbııl Tütiin güın
nıı:ıı. Telefon: İstanbul 3227.
Bilıııııum banka muamelatı
lııısıısi kasala· icar

'felgraf:

İstanbul

saat

ınulıte,·iyatını dikk1! olu!ı·

i: '· 1

nıakla beraber bu hıısusta
ıncslıliyet k:ıbul edilmez.

O:ızeteııııztle inti~ar eden bütün
yazıların lıakkı mal:fuzdur.

Abone

tarların ılı h -ında
.dcın

eczane

Satılık

n~iıni Kurlı

fer~yıı,

111('\Clİt ahır 111alı<1l1i

kırı. lıe~

;ani

s;r .ccı r 'ltıın:ıdan
h:ırt·ketlc doğru
%,1ngultbk, ine·
l'OIL • Sam un • ordu , Tı abzon
'~ Sur !lc.ıc
'c decc 1 tir
Tnf-ili\t ıçin !'ırkec.Je .\le adcı
[fan, iıu JI' •de ' lkcrc• 1anırtla
1 lin <LCCT ~... ıe ml 1<:aat.
Tel. ı wılıul l öJ"i

••ı.,·,nı

dır, •et uzcı-inpe bozLk tulun lalı hıı·
~·...ı taş tt:1ncllı:r

~.ı

a~~ını

RU .,u

ılı

rrınunda hck\'i sfoıılc mehel ağ·a var·

h:ırictir

\'APURLAI~l

'

t.ı afında

a1

\ .t ıdan

Lı

aınck:\nlı

h<'la

1

R.ıilJil\tc

1odı ııın

ke....m\.d

ııur.-ar Jı

\hı.

\diı

l">J.

\o.! ....

lC\

atlı fire:.,~ hırı.:rridi ilı..:
\C

rıı-ıı-.

111

Jf)'.,?CJ

ı\nkaıada Jl:ılık pazar .1•b l\Jzmır
cilcr ına~aZ.1~ında Par is usulli '· J.ük,,
'J'm ılcı SJ!onundo " magJZadan !>eş
liralık mal ailnlara tirıılik harne he
di\"c edilir.
6 T!RAŞLIK KARJ t;U.R 100

ilAn: Müsait şeraide Ilanımlara
ılikiş ve biçki der,lari vcı'ilir 'r:ıt3' la
Sincmkü\" l{us ~okak Z\. 127.
•

şartları

\'ılaretler için: seneli!· 1700, :ı'. ı
aylık ()(){), iiç aylık 500 kuruştur.
l:cııebi memleketler için: Senelık

3000,

a:ıı aylık

1600,

iıç aylık

rıoo kuruşııur.

Ş:ılJan

Kl'RUŞTUR

:\czafet n ıcraYete fryk~la<lc ehem
miyeı verilir.

n

fa
d

d

h

11

ll.S \11

t u1.cıintlc ~Lı. 7 fTl

s

="..!:.!

\·1.·

J.;;\nıınsaı

17"

Tarihi tc-isi: 1 Q06

h.. rılı

i uı numluk tar

(

tanzinı

k

şj

Yelkenci

ih:ılı_ı

lınL tuı

kor

J!!,:l \{' ]);

al'it

Pcctp e:C'ndi·

ol

t

icı'3 .. trın otuz o•ün nıüıl

eh:rı"'lll

c

\t

J"a' hiadilli~nden·

den 10 k:\nun<nni 92'1 tarihli ınuka
' eleıuınıc ile ınczklır fııınd:ıki bir
:ıdt>t motiir \ e bir adet h:ımur ıııaki
n~ .. 1 'c ü..: arnha. t·•tuz P"'~ ile üç
lH.' r-ır \c c~tcrı dt \ c
alını" olan
pcdcıı \dc'l \ chhı cfndınl'l dt ·ece

•<hı taıiJ..:

l

l

tadanın

l .uı 1\ l' l~:ıift..• 1 nırıın
1
•I 'I 1l• , po<a
e rlan

le

:le\ c

ı

ın:ı·ı

'-ıi ...... c ... ı

, .. ,

· 18 de

Çarşamba

lıastah .. ııesi 0rıeratöriı.

J·'ınn ıuLi~ıcı..iı·· (J.-nı:ın

ı..:ı.ı <l:ıııc . . indcı

ul

lı

Perşembe

S amsun kı 'tın.

Balaıta .• oprü haıında l 1 ! mıın:ıralı

ekcck tcrtil•in

kcside bileti ına>..'t.::tnc·n Yl'
rilecekıit. llıı ise hiç te>aduf cdli
"'"' ,, \ rn bir fır;;attll' .

!,ı l~._,r. ı

ra

b

'apuru
K:\ııuıı sani

2-1:

\apuru

Burhaneddin

ı .. t· uhul Pı.:şinci

lıinnci

rı 1

]ı,~

lüks ekspres postası

Adana

ucuzça

llluaycııehane: Heyoğlıı Rus sefarethanesi karşısu:da 348 rıuınro
lıı Suriye r,.arşı,ı ır~rtınwıı 8 1111"ıroılı Tel foı
Heyo• Ju 1615

h.:dır

l'

'\t.\l

\"mır nıucchhizi

gü -

Operatör

pi~ankv.unı.1

chaliı

taş dı\a :ı kıpı.;,ı,

tan ib:ırcı olap iki ,.,fa, beş ııd:ı. hıı
koridor. ikl helA, iki köminlük, bir
ınuıbah, bahçede bir ku} u n üı· ağan
vardır
1 la nede ınedyune ;;ak;ndi
Faıla malumat 1 j~;B do;)·adatlıı. Ta
heş ) uz

it \

ı>:• ·ren

u

ç=•1 )C

e\ el11 c

--i-t • icrasır. ..l:ın
Seher hanım hurç al<lı~ı . ~o liı rn
' ınuk:ıbil birinci dercrc ıpotr
oi:ın
Bqiktaıı.ı 1 ürk ,\li maballe-ınır ga·
7.İnu soka~ın<le ccıliı l-! numara ınaa
lı:ıhçc bir hap hanenin nısıf hi~:>c::i
bı .. incı iha;J;:: . . ı yapılrnnk üzere otu:t.
ıı;ün müza>edcye koııiılmıışıur. 1hulu
du .\lchmet efendi arsa:-ıı l•:ınin ça' uş
lı. 'C \ c hahç sı Hafız Ilüscyin efendi
hauc ve bahçesi ye gazino . . ol::.ığile
mahduttur.
.\ lesabo;ı : yüz elli arşın lerbiindc
·1r:ı1..İı.len <18 3.fŞlO lıanc \"C !'2 ar~ın

lıın

\t:

ıjcnin ( Kaılc( ı ı,i,c :ııde her tur'J

Talip ol•nlar '" daha Zİ).1<'.c -ıalll
mat olmak lc\'enler IJ28 J054'.! do>·
)l nJmarasılc iıç )LU doksan hir !ıra

pey a.kçc.::inı miı 1« ülıtn ~ tan hu
icra d:ıirc"İ rnliza\ t..dt! ~ubc . . ınc ın ra
caat etmeleri \C 1)5·'.! 9..?() !!Jrihirdc

ba lcrıııden

s

ml!'1aınırc clı<lir.

1iplc.:nn

ıtn~\I.

gişesinin

·ra~)lıc

RW.\uk

1 laup1.apı-c:ıtla ~an ıinıı.

lınhçcdir.
\lll~tcmilatı: hane.: ı.ah~ap 'c üç kat

İspirto ve ispirtolu içkiler un1unıi n1lidür-

~en

l'Pııi fı•ılaküı•lı!)ı

yedeye konulmu~ıur.
[ lu<luılu, 1 eri<lc h. R. J d. h "',.eti
:\lu,ıafa c• 'eresc ,in duUanı. ı ik
ile mahdut t:ıhminen -ck>cn ı cdi aı ın
tcrbiindc yang '1 dU\ •. !ı ahınp muced
det binanın zemin J.aııııJc çiçekli çini
taşlık çımcnto valak zcınindc iki giı·
mülu kup ,.c iki dolap bil' kömürlük
\C kt1yuıu hnvi maili< ocaklı mutfnk
hiı- ..,ofa üzcri:H.ic
hiriıı<lc y(iJ, dol p
'e ~ ..."ınişi l uhuı:ın ikı ıı<.lı lın hela,
, incı l.at hır"nci k. tır. a ıJır. ü~·Un
cu katta hır ~c ıl..ı llı ı..: ıildt: ?.cınin
ç•nk 1 ıahıa kı rkııluklı lıalkunc lı:I'
L>.- oda •nr htl:\ 'C zc-ı.inı c,.·inlo
taı
\C n, ..{iıılık rr ı.,nllını ha\i ele'
'" ık c tı.:r o~
, L· tı rt•l atlı dl\ rl·11
;,[..ıınp.ı n kı lı ul p ~1c r ·hı sak dır
ı.ç hi r <lol uz ,. uz on h.\ lır.t k ' ın
L

p:ınt~ıfon

b

h.:ıra<lc İ.ı. luk~ '"' .:-üı ~ po·tJSl

kader

dola} ı ihaı~ \;\ r ·, c.-jr·n
icrnsi için otuz gun rnı.idl~ ... de müza-

bir bardak
içinde ne kadar kolay ve
,...... .. \
ne kadar çabuk hallol u r. Bu suretle alındiğı
:(
..:>
takdirde mahiıtı olan şa
yaw h.ıyret lcıiri ziy:ı.deleştr .

1

l ncular -ııta~ıın<la

Sıd.ıka h.

mcıncsin<lt.: 1

bak!ilız

gidalaıı, emzik •

<,-Ocuk

tc~•llK C< lir.

·

!T'ahallcsinin
Sabunhane sok ı~ında
atik 9 nunı .. ıalı hanı· lıurcun \cril-

komprimeleri

1.:hcne bin lira. yar.

uı 27..ıO

Cam ;irin!';a. Jn,tik >onda derece gibi bilclımlc qyon
:-ıhhi\e ile krcnı, d~ rna.cıınu. podra, ıa\ lf'lta., kolııO\ ı. l".:a.n:> ı;ibı tu\.ılct eşya

iuct
beyden aldığı burca korşı birine• derece birinci !ıırn nııın.:ır:td:ı teminat
gfütcr.liğ'

Balık ya~ının kilı>

taze birinci morina

.\f.:ııi·..;u..,i\·ctiııi
İ:-ipat
b~
~ .

icl'a dairc~inc.h.:n:

i\ leh mel

Hakiki

kuru.;tuı·.
\

ll;ıhçckapıda Salıh :\Tecaıi ecıane;inde

ırahsusada şuhe ,ıceıııcsı. istaıı·

j);c•lı.l, ~iringJ la>ri~i.

.·i.

ları
ıı--:;t -11-ıı

])akik idrar tahlili J(,.=i ktıru~tul'

Üsküdarhlara müjde

Ç!K \C lf'Tlll.
-,

yeni
l Lsilcrci,

Bahçckapıda Salih .\ecati . CC7.aııc,iıı<lcihzar cııiriniı.m
uoReçctclcrini7. taze edyi\·e ile, ciddi bir dikkak ve

Ha,.1$ 8 a11k yagı
'-'

.j

şimdi, e

10.000 lira \C daha Yukarı buyiık
idi. Bu
'·~ .. tir
i~'ıct ihumali 0/~67 nrlmı~L'"'
l".\ll \l iJ..R \\f;"\E .\DEDi · Leçen 'Cncki kc;idclcnlc Yalnız "~.000.. idi. Bu . ene
"J.qOO. dur l 'rr:·ım i>·ıbc! ihtimal: d" tam. ' q,'i ('ani iki mi li) artnıııttr
l'IY\ ı-.0 \LlL."DI .• • z~ uİ - OL\.'LARI\! AllFDi m sı·: ·ı· (.i.( '"\ SL ı

-

1 r n ZI
Ça 1 1

i~tikaınctlc )npıliı·.
1

ıayprc pi) ank,,,u

diğeri

üzcrind.: biri eski

ikıyc taksimi J,abil oluyoıclu. Fakat yc:ni ba,layaıı altııh:ı krtıpkıı
itibaren bilctkriıı üıcdndc yalnız bir nıııııarn lncY~ut oldugund.ııı
el pil.uıLırıııı.1 arb,ınL!aki i;alııı.ııııc:nin .22 nci ııı.ıddcsiııiıı son fıkr,t·
sıııd.ııı da anl:ı)ılac:ığı rcçlıik hı tc~tip biletlerinin orta~ımlaıı kc il·
m~s; memnudur. Boylc biletler habul cdilmiyLcckti·.

LDL İZ:

IJIKK.\'l

11\es'adct hanı altında d"irei

ol:ııak üzere çirı ııunı:ır.ı l'uluıııııası dolayısilc ortJl..rından

~
·~·

ıo.ooo

(Jai~~ • opı ü l;. -.1ıid.l ıucı kez
acentesi. Beyoğlu 2 il (i 2

11ıatha:'l'J mü·-1 irlü~if"ıe mUr:ır · ıt

virt

T.ı_yvarL piyaııko. m;ıJı rıyctiııdcıı:
BunJan l\'\.:lki tertiple dL biktlcriıı

A~

_r_,_
30.000
18 000
15.000
12.000
1.0000

(IJ
f:.;,

1

-~ il

•

\hnnr irin J)ı

1. nci keşide(}}) Şubattadır.
..~
/:j

. 1

ı ı ici &1\"M çıktı
l\bnrif Vekaleti ;\!İlli Talim ve Terbiye hq eti ll!Jfından ayda bir
nı.:şrcdilir. N'u~ha~t 2., kuruştur. Aboııcji bosta ücrcilc bcrubcr :>eneli~i
~60, altı aı·lıjtı 180 kuruş, ınckkplcrc ve rrsrul d""dcrc seııeıi!';i 300.
nl" aylığı 150 kııfuştur.

.

:.ı

npııru 22 k~nunu s•ni
Sah 17 de Sirkeci
rıhumı~dan
hareketle Gelibolu, Çanakkale, Kü·
çuk kuyu • Edremı , Burhnire.
.\yrnlığa gidecek 'e donü,te mez·
kur iskeldcrlc J.irlik . c Alıunoluı;a
uğraı acakur
Gelibolu için yalnız yolcu ah ı •
'lik alırııııa7..

[.\H·:RSL.'<)

l

~

u

Güneş

Öğle
İkindi

~

Takl'inı
Akşam
20

l..:? 2"
I•l

1U 1 H~
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!~ 12

\atsı
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imsak
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