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2 4 • D ıl:ır

her vcı· e ( ~>) kıır · ·

kararile, yakında, Ankarada va ıler
toplanacaktır. Mevzuu müzakere
M

o

ar ı dö dö teda-

yaı;

v

·ıem.a:di

l'irmi

Sl'llC-

-

;;;:==:

<lenben uyku

11y11yc111u yarı
M<>1=. lJalıar
isminde bir
lllllseı i in bir

çok muraccı -

Efgtin

isyanı karşısında

~~ır@l~c{fiiili~

2- ncl sahilemizde:

~ilkiır

•
!
Biz, Ingiltere ve Rlisya ı
ne vaziyette imişler?

otlara 1'<1 İll1l'll
bir l11rl • h·daoi e.dılt:medi !Jllll <Jt'! ut/er- 1\
dl'
11
10 ' ı.
r cı dı
1
.... mı \. 111. (1</am bunan· bu· ııııu. ldcl cu('{ l'iyanaya
!1' 1f11' • fakat orada da led<wi
un cwlu !Jorulememislir. 1'iycı
ıw
. <oktoı·l
\
w ·ı. bu adaımn
1\<ifa
lusuıı açara le beyni11i
muayeı
•
•
!ı1 ....
.. cımeıl1 ıslemış
1er,
01
- llalıar efendi im cımeli
yedeıı korkarak mımyl•neden
vaı 9eçerck İslanlmla dön ~llllı;fur. Jloiz Baltar, im hasa.lı.11!1m sebebini. lmnda11

o !/llll , im yun Museuinirı

ıu· uyku naımna bir .r.ıel/
lllemi~tır.

qir-

· ·

eminliği htNısi

şüunu,

zıronız:

'\ i li eh arındaki hu::ıusi liselerden birinin mu<lurü maarif idare-

sine bir te,.kcrc ~bndererck idare~i
altında bulunan mekt •bin sınıfla
rını millet mektebi haline getirebileceğini, bu ]m._u,,ta maarif idarL'Si tarafından 'erilecek emri
Haya her aıı amade olduğunu
bildirmiş, maarif idaresi de bu
hayırlı ar:wya te~ekkiırle mukabelede bulunmu\'tur.
·
Bir hıç gün sonra, Şi,li, Nişan

.

önümüzde·
ld Hl{ bahar·

llaliçlc11

1unm açı!.Larwda sandalcı
tw afmd m soy11lm11şl11r.

J laber aldı~mı7.a göre maarif
lisderden birinin
miidürii hakkında takibat icrasına
başlamıştır. Me5cleyi bu sabah
lllzım gelen mnlrnmlardan tahkik
ettik. Öğrcndit...lcrimi:t.i U) nen ya-

Seyit Ali Rsis, Bir avuç kül.

hey'cll fenni}·e ınüdürü Ziya H.

l~alıar •. bir ak,5wn }(11zg11ncuıizere

4 - üncü sahifemizpe:

Enıancl.

telılıkeye alfelmcl.Ledir. Moi=

binmiş. falml Saray

Günün tarihi, Kari sütunu, Serseri hayat.

Emanet hey'eti fenniye müdürü
Avrupaya gidecek

sene eve/ !Jl'ÇirdilJi bir

qılmek

Doğrusu bu p~rhiz ve
bu turşuya akıl ermiyor

3- ncü sahifemizd9:

Ziya B.

L•

j<ll dala

Telgraf haberleri, Polis haberleri, Niçin?, Ve s.ıire.

Sinema sünmu ,Dünya
4':ıat ( r3) ii çalar mı?.

ya

9a

aşııl~c~J

1
1
'

5 - nci sahifemizde:

.....

!111·1~11

Bir lise hakkında takıbJf

llilvlündercertİll

El'nan isyanmt ya}lan lmbile1erden ele fJf'ÇNı hh·
e ir Jmfılesi
: l:fgan ah\ h gittikçe iııkiş:ıf edi} or.
r k t, hu mcmlek t o ],adar uzak
\e haber mcnl
11 o derece J,nrışık

ki olup biteni giıniı giıniıne, hiç otrnaz~a az blr ta:ıhhürle öğrenmek pek

[Mnbrıdı 2 ııci

ılıi l-<I

Kız muallim mektebinde

da bir Av·
rupa seya ·
hali yapa·
caldn·. Ziya
n. hu seyaZi~ 11 n.
bati kendi paı·ast ile yaı•·
ıuak ist<'mPkte, Eınanel
1arafmdan gi.>nd( rilir ede

taşı ve • façka

muteaddit millet · mektebinin o
civnr halkına kfl{i gelmediği göri.ılmüş, ıpaarif idare i bu 'aziyet
l"ar"ısında, e' clce izhar olunan
:ırzudan ce aret larnl· bu miıditr
efendiye miıral:aat etmi.- 'e . ııııf
Jarın millet mektebi haline getirilerek halka ders 'erilmesini bil-

Talebe kovulmuı ama uidebilC'c<·uini, bir şf'hiı•ci
için AYrnı>a ~t~hirlerini
faf!ayyüpten hasinema halinde olsun uörber yok!
ınt•nin bile favdalı oldu
Kız muallim mektebi ıa\ebe inden
l.\le?.İ\ et isminde birinin ne1.d'nde
bazı a~ık:ınc mektuplar çıl,rnıı. ı tıle

rinc mektepten tardcdilmiştir.
~J~ ~zın son zamanda tnga}} up
cttığı. nilesının mektebe miır:ıcaatla
idarc\C tcslım cttıklcri kızlarını istcdikmel..tupl:ırın ıki

Jcn.

ı ia \et ı.: trne:ıni

tak be lll/.amat

ptcn tardoh nmthtuı.
Buııd
lı. ska Bolu rn u:ıllım mel..

ierindt~ dolaşacaktır.

YENİ MÜSgyAkAMIZ
Fi im

san'atkaırlan i<Çm e en
~dmi lbeğeıııiyoır nuz?

la

nal loluııan dort tılclıc •ırf id:ı

l

ı

1:•b.pd '.1 dola\t il ı.lcdılmı.,lerdır.
Bu h tli-c ile hıç h ı al k:ıl ı ı 'oktur.

D~.erlin

dir ki

"U\ -

ınektı

khıı

Fakat, çok gnrip 'c çok çirkinmiidiır efendi maarif müdlirHiğümin bu miiracaatından fena halde hiddete gelerek ileri,
geri SO) len mi ye ha laınış, diğer

uunu :-;öylenıelit{'(lir. Ziya
H. biltıas a Alınan şehir -

]edikleri lıildirilmel.tc i~rd1: mekt~p
id:ııc"ı hu ... ibi muı.ıca.ıtlardnn :ıdunı
malum t be\ an (~ lcın l.tı.:dir , c dcmcktcdıı .ki.

'c

dirmiştir.

~

nişanlı :ıra-.ınd:ı

teati cdilmi~ mektuplar oldu uun

B

ch·arıncla açılan

Boğazdaki

{

sis

Dün w•et• htil<fnH sll J'<'H ~iclflt'tli

taraftan mektebe ders a1ını)a
gelen halkı da. kapıdan kovdurmu\'tur.
Verdiğimiz izahattan pek glı
zel anlaşılıyor ki bu efendi, mektebi için maarif idare:.ine bida .:
) ette samimi ye gönülden g...Idigı
zanııu L'yandıran bir tektifte bulunmu.,, tam m.rnrif idaresi hizum
gösterince de ncycsi kaçarnl, hu
l;.Lbtahlığa

cLir'ct erıni'°cir.
Bir kim~c) e zorla i\' ) aptırm.ık
kim~cnin aklından geçmez am,L
böyle bir 'a7.İ) ette de ~Ü) le bir
sual sorm.ıJ,, çok haklı goriınıı) or.
A cfendi, bu perhiz ne, 'c hu
lahana tur~tı-.u ) ine ne?

Bir vapurun istimdadı
1Dün t?ece battı~ını bildirerek yardım istedi
Dun gece ... C\ ıi fain tt:I i Kar•denizden bir i tımdat i~arc.ı :ılnııştıı
Bu işaıcti \eren \apur hir Ru'
g-cmı i olup rmm onlerindc bulunu' ır \C h t n
ı.: e oldt
ıu bıldı
rı} ordu. <1:mıııı ı :ıkıl ctı ını.:çhul kaldığı J.ıihİ j,ıni d1: o ,.. ııılm m .. ı ı

Şirket

uü-

hfr
sa hah l\.ır.ulC'nizdC'n Ho{ja zh;ini islilü f'tlf'n l\e~ir hJl'
sis taJml\ası Uoljaz sel't'rlPrinP <'l)(W ı-iPI\((' 'Pl'IHİS.... '
ona l\a<lar lh1nwli Yt" A nadolu hisarlarından an <·al\ bir Yaımr. nelf'bilmistir. GiiH<'t;i ) ftlist>ldil\h·n
som·a sr-l'Prlc·r J>P~ dcrı)t'Y
intil..ama nirmişt iı·. Si~,
~larmaracla ((•sir ufü:;((•ı· -

kimdir?

etmiştir.

bir so{jul<tan

mıra hu sahalı lıava
ıu·~IPnmi~ ve sofiuh.
ı•art·a J\ırılmı~lll'. Uu

zat ta

chrcınini 'e 'alı 'ekilı • luhittin
be) lıugun t ğlcd1:n onr:ı ~ehrımır.\!
gelecektir. :\ lulıittin he\ \nkarııda
Adal:ır elektrik muJ,:ı' c\c,ini imı

seferlerini
bu sabah altüst etti.

unden itibaren çıkarı-.
hp tanzime başlandı.

oynı) an

Muhittin B. buQün
Ankaradan ~eliyor

Boğaziçi

müzesinin hediyeleri

Bu garip oyunu

derhal

tcşcUu\

edecektir.

Ramazan ve t!ece
eglenceleri •••

.

ııwmisl ir.

nerlin .•an

fuıdan

1

İNEMA MÜSABAKASI

'Gelen c~erler tanzim coilmi) e ba landL
atik
ti l
\

, a m zes tara-

hediye ~d~n :ın aehtlVr birliğine
ese ı .
'e Ş dmize gelen
l r erın dünden itibaren sandıkllll~çılmıya baş lanmıştır.
ııup ~r~ ve ~on ~evlrlere ait
er ın nıuze:.mde mc\ et t

00@]~@]00[!]

e:;erlerin alçıdan yapılmış birer
mü mune lerinl ifade cdt:n l u
.
eserler, giizel san'ntlar birlı in
de muhafaza ve heykelcilik ul c

Sinde modd olrırak iııtifadc cdi 1L cekt' r

1

!

-

')l\.
~,

ı cına
açtık.

Onız

lnı '\.C ndrcsı

----------11;

kadın

Bwılnrın içinde

nlcrimiz

J,azanacak
(6)

:ı

'

kadın

bize

ıı:yı

7.at:ı şehrimizin

büyiı\,

ı

kO) .ıcat,'17..

re mi

erkek

ve ya erkek artist

çekilecek

\I B \

) eni hlr mu b~kı

için

beğendiğinizi

\

bildı.rccrksini . ı:n
fC)\

rrnic; olan ka

mütc:ıl,ip

inemal

ı ınd

birıncilı.,

n

bınnin

hk abonesi, ikincili i ],az nacak /. ta .3) ·•) lık

iıçtinciıdcn

J h:ı

ve onız

kimi

arasında

ı:u

)8: MAR

ıncı al.iM knıiicrimiz

çok beğenilen

Son Sa.at

b _ •

?ı.IOJUh'.I}!

5-: i\ \

lı

ne

onuncu) a J dar ( l)er a) \ık abone Hl'ilec kt r.

un ilk c;:ıhif mızda bulacağınız kup nim lir
u hakanın ııılw) rt buldııı.;ıı giıtı 1 ir tnnC'

ııt• ...,ninız' '
:..ııı'atk.ırııı

adi-c
rr

ıni

mı ıl

i ~az.ırak ı ıı { ıln 1
hirl

kıe hız

ı

n

Ey, kerime

nasddırlar. izdirıaçları

lesi ne
-

·-·

-

mes'e-

şekilde.

l7aUalıi pek bilmiyorum.

Şimdilik
.

lıammfendi

meşgul

o kendi

oluyor!

kendi ne
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Bir
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e

~

vas gır
ah. am
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a uze e
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p

A

mumı-

n·n tale leri
lstanhı

1 b'r nci ccz:ı muhkeme inde
Yusuf i mindc O':t dokuz ) a~ında bir
çocuğun muh.ıkemc ine b:ışbnmısar.
Oa\acı ı O m:ın efendi, Yusufa
Kn~ımp:ı~:ıdn bir !;tı:ıt dolıışmak tizere
bir bi il !er 'erdiğini, halbı k çocuğun
bunu bir :ıat içcrisiode benim e}İp
kendı mıılı

ımiş ~ibi b:ışka ın:ı sattı

ğını iddıa

canehtedir.
Oa\:ı cdıkn, mahkemede :oktur
Babası d:ı mal! no\aad:ın m:ıhkemı·
huzuı un:ı çagırılmış, ~clmışti. .Fakat
ilk 'c on sı.z!.İ şu oldu :
·
- B ıı, bu u1.1.Ln ı mdrn, gucüm:den oldum. n n ne bır şey bilırim, ne
bir şev )aptım.
- ~:.. c.t. m çocujtun apmış, o~lc
da\a cdi orı r
- Her k u , kendi l aCJ~ınd .n
a ılır. l..t\k n l u mv~·c1 de o lurrıurı d
bır !:lıçu
b.t r. ı•· ç r<: h n ede iatı} Or. li d:ı\3 eden ad m, 0~omu
bir temiz do\ ıru-:, bacağını l ırm1"ur.
Baba ı, mahkemeye bir i~tıdıı 'erdi.
Daqık da\a"J açı) ordu. ı adası, muddei. umurnilığe havale olundu. Ymıufun
işin cürm olup olmadığını fark ve
temyız edip edcmı} ec<'ğinin Tıbbıadli
dokturu t:ırafınd:ın kendisinin mua)enesile tayinine karıır nrildi. Bundan
sonra babaruıa dedi1er ki:
- Gelecek celsede geleceğine dair
imza ver.
- Vermem, ben gelemem, işimden,
gücümden olny urum. •
Bunun üzerin kendisinin imzadan
istinkft.f ettiği zapta geçirilidi Muh:ı
keme k:ıhlı

ısyam karşısuda

Efgan

[ ı nci ımhifcdcu ıruı.b:ıt]
miımkun olmıyor.

bizim gibi bo vuzuhsu?Juktan
şikil et eden (Tan) g:ızctc-:i son \·ukuata bir baş makale tahsis etmektedir. Bu , azıda, son hadiselerin bir tarihçe ı \apıldıkt:ın sonra şu şayanı
dikk:tt mutal:la l ürü tulmcktedir:
En Zl} :ıdc ş:ı:, anı dıkkat olan nokta
bu i acf a ıad:ı h30gi h:ırid tcsır
lerin k d lerini go teı ccckleridir.
Zır:ı ne ingıltcrc, ne Ruc;:,a \C ne
de, hcı ıki memleket ara ınd:ı skı
;Iıi muc: rc.klt muka.\ elcc:i imz la nan
bılha' a Turkı\ e l\.abıldc cereyan eden
vukuata bıg n kalamazlar .
Kl'al \m:ım lfah :ıle)hınc ic:-}nnı tah-

uretlc
bazı

aldın

muhake.mcleri bıtinlmek uzcredir.
•
l\lnhkeme huzurunda, evvel:l nüfus
memurunun huzurile kaçırıldıp;ı mevzuu hahsolım Naci} e l lıınımın yaşı
17 obr:ık rn~hih edilmiş, c;onrn müddei umumi Buıhanettin bey, Saidin
on lıc~ }nşında 'e:ıdet hanımı c' lenmeı.. maks:ıdilc ıcca\ tiz etmeksizin
ka\,rdığını
hıt gr nnu". Naci}C haedilen Remzi

\e

nımı kaçırm:ıkt:ın bcraetinİ istemiş,
Rcmzinın de ı n be iı ı hitircn \c hir-

nzn tcehhul iı in gıden aci~e hanımı
oldugu ~bi Se:ıdet h:ınımı da k:ıçır
ma tan bcracıim i tLı '~ .
karar \ e~lc

\akında

.ey .an ud
\crdı

Jfü okka h m ıle \cdi c.ın besle!
Ve il.ic:i bırdcn rn, kııralnrı s:ılı-.cr
dıler:

kah, kah, k;ıh, kah!
Bir de c\de di~orlar ki eline
ğeçcn parn\ı ne }apı'Çor~uI\?
- Kim di}ort>
- Kim olacak ? bizim kan!
Kndın milleri mi bırnk ,
hiç
söyleme!
Tevekkeli Şair, vaktile SÖ}lcmemiş:
-

Krıh,

Bey kadın behc) kadın
Yerin dibine batsın adın

bunu
- •
neder

.Aman azizim, ağzını öpeyim,
acaba hangi şair so~lcmiş?
ivi haunmda k:ılmamıs ama zan~m yenilerden biri söylemiş

olmnlı!

-

N:ısıl,

t:ıhtnn

fcr:ıgatırı

1iint · ingıliz tc ırleri

yapıldıı.:,1 ıddi

1 n ıngıln:I r ta :ıfından
tel alukle prou.• ,to cdıfdı.
Bu mcml keun ıstıklalı hutun de\
letlc.r ta afırıdan tnııuk cd imiş olduğu
şu
f1' da , in ılt renın
Efpnhtanın
d:ıhılı umunınn mudahalc ettıği iddi.. Jarına k:ırşı kendini şıddetle mi.ıdafa:ı
etme-:i tabiıdir . Mam.1fi • Ankara ile
MoskO\anın muhtelif mık ıtı naz:ırdan
Ktıbıle rnuee•ır olmi} a çalışmalan
kn ,ıc:ınd:ı F:fganisı.:ınla yakın bir teına i olan Hmdi tnn için \ eni Dclhidc.
bu memleketteki fıli -ı.;:ı?i etle a1• kadar
olmam:ıl.. mumküıı değildir.
in~iliz inpaı atorlu •ıınun

beher kadın
Yerin dibine b:ı~ın nılın
- kim bilir zavıılbmn bizim ~bi •
kdından ncka<lar canı yıınnuş olmalı •
Di~cr kfü;cde pincklı~ en Orta ) aşlı
bir saıho~
Kadından c:ını \ :ınmı} :ın kim
,. ar be ahu? Alın benden de o l.adar.
Kadın dedıler mi alimallah tifylenm

-

J ley

ürpen}oı.

}:\metine
oigchban olanlar için 1lindi t:ınm <'mnh cli ne buçuk bir yer tutwğunu

bilirler ve bundan dol:ı51 tl:ı ingilit:
eflc:ln umumiye inin Efgan h:ıdis:ıunı
t:ıkip etmesine kar~ı elbette ki bir şey
SÖ} lı} emczlcr.

ıt.) ıh:ı

ıçcn k:ıfaı:ı c:ı•

ca\ ı,ı k tıkn:ıt. bfr karamanlı:
Ben onu hunu bılmcm. c.ıkck
dcdıjtin g:ıdır:ı ıi.1rşu p: .. ) ı;tll nı: •ert
durmalı. kcndı 'ine karşı hiç ~ iız \er
\ermem it Benim ırchmctlik dedem
ı:ıt•m :ıJ:'l d ridi ki·
C:ıdt rı d mek erJ..eji;ın varu ıı
dLnH kıır. On.ı cbcp c.ıklk h r d ını
gadundan ta tund r.
\le'-dci c.\d( hı im g rı <},un ~o
zum mcclı~tcn dı~ n ga n na o;~un
ban:ı arşı
h dl ru c mi dt mllş kı,
ıır,rızl:ınnı nç ın lnr1
l\lc~ h:ıne:ı i doldur~ıı butun o teki
sarhoslar ha:ıran haHen k:ııama.nlı}l
dinlerken gar on usulca heı fııı kulajtına tğıldi, dışan mı gu ... tcr<lı.
Dışaıda ortıı }aşlı Mr k:ıJ
dn .ıyordu. hcıif kadını guruncc şa ırılı.
ben hentı attı ve .kadına dile·
~ (.clı) orum!
işarc.ıını

c

kadın

Tc.zı;.ıht:ı

24 [H. M.] Aldığ·ınuz ınalunıata

Ankara,

Hrdıkten

c:onı.

h:ı.aruna

dondu·
- ışte -dedı- bi:.ı: m madam budur:
benden odu p:ıtl:ır.
Kadın çekildi. F k:ıt kar;ımanlı ~r
hoş tekrar tezg..ı:h ba mda muhabbete
dnlınca mesele deJ;rişti 'e muhabbetin
en r .•lı erinde içcri\'e r:iı n a~nı

Piyasanıızla alakasını

.Aını:rikan bandıralı Ekism0t \apuru
sitajycr kaptıınlarından v1lyam ll:ınri

katetn1iye karar veren
«Bank Belj pur 1etranje» nıuhtclif eşhas ve
n1üesseselcrle olan hesa batını tasfiyeye baş

dün \'apur Karadeniz boğazına girer·
ken İkinci kaptan I lalin ile anbarları
dolaşmı} a başlamı~, bu sırada :ıynğı
"kayarak 2 numaralı anb;ıra düşerek

göre Dahili) e vekaleölmüştür.
tinin tcnsibile yakında
lanııstır.
.
Kardeşini biçakburada bir valiler
i\1ezktır ınüessese, elkongresi aktedilecek yevm tahtı işgalinde
ve bütün valiler, ida- bulunan eski itibari
vurdu
relerine verilen nu1n- l\1iJli bankası binasıBeşil.t.ıştn, \knrctlcredc 84 ıımnn
'
ta kala rın
vaziyeti nı da nıenıaliki şarkiye
rnlı
J<' oLırar\ l\ltm l\lustafa ilı·
kJrdeşi
Cnfcr knvga etmişler, MuQtaFransız
, bankasına
hakkında izahat verern bıçakla knnlP;tnİ !Ol kolundan
ceklerdir. Ayni za- devretnıektc< ir.
ynrn l:ımıştır.
rnrtnda, kong;·e, belel"atavla yangını
Feci bir tramvay
diyelerce tanziın edileTah ikata müikiye rnüfettişliği
ka.za.sı
cek bes senelik inıar
vazt ıtıt etti
:u. 'la }angını t.ıhkıkatına mülkiye
Ilu s:ıb h saat ( fı,40 da Kabataş·
progra~ıına vilayetle- mufTettısligi
\azı } tt etmiştir
bugün
ta bir kaza olmuştur.
rin gösterecekleri nıu şehrimize gdccek olıın Vali vekili
Fındıklıd:ıkı ttitün deposu amelesin.Muh ttin be\ de bu husuc;ta tahkikatta
zahereti tespit edecek-· hulunac:ıktır, Yanan evlerin pek nzı den (!<:leni) isminde (20) yaşında genç .
bir kı:ıdın :Bcbek-l~minönii tramvayınsigortalıdır.
tir.
dan :ıtlamış, düşmüş, kaf:ıı.:ısı kınlmış,
1

.

Ja kolundan
t'\

Filistinde

ı\lamafı

soğuklar

ltaJya ve Bulgaristan
Sofya,

Sabık

22 -

harbiye

nazın Ccnral Bulkofon Bulganstanın Roma sefaretine tayini
Bulgar kıralının cvlcnoıcsi ve

Bulgar - İtalyan misaf...ılc :ılaka
dar olduğu s<}ylcnmektedir.

Rusya da

te·ıkıfat

Moskova, 23 ( A.~l )
A!alhual larafmdan neşrolu nan bir tebl(ljde Troçki la raflarlarmdcm mıiı d:kep ve
gayn kmumi suretle ımcmlc
getirilmiş bir /c'şkihll kcefo lmu/11ğu, 1.:0 kişinin tevkif
t•dild(ii Midi rilımwlrdik.

(iaz

Dunranı
·nebo uda f.?azın okkası

kuruşa çıktı

yüz

Jnt;POluda petrol huluııma.dııtmd::m
ı kf, 1 y
kuı'l{
ıkmı ıı .
Bu Jl ah bu me eh.: cu fııı :t "' kcr
\L C;ıı" in hı , ıı muduı ı 1 u RU be) l
mur · t t uık. 1 u~ u 1
~a ın

ları sı \ kdı

..

u'tı

Bu hu

~t/.

knmp:ııı

al .

rır ın

ııaz.ııı diki, um cdl .. ı.lcc bi;,
G:ız -:atı ı, bilı r umı:t. ki
rhc tır
\ alr ı,~ inhic:ar fL mı'"lı ı dı ı: c..tınt;k
l ım fır Kt wrın ı ı
ur. tk gaz
çc\I cuıkkri t:ıl dmfc Jı. tl:ır du cc..ktır. ( )lın.ıdıı.,ıı t ıkJınk ıd:ıı c de ga1.
0

~t vkt dt hı lir.

k dı • lwı fın
c.lırip

kul ..

l

ı

ına

igorta

dilik tediyat

Kudus 2.J [A.A.] - Filisdnin yüksek yerleri karla ortühidur. Kar devam etmektedir.

mnl., bir defa tekrarla ba-

kayım!

ışte

rik , c bu
intaç eden

cc1...ı mahkemesinde
kız knçımııkl:ı m:ı:ınunen muhakeme

f tanbul af;Jr

Ankarada bir
kongre akdine
davet edildiler

Genç bir kaptan
anbara düştü,
Öldü

ok ıı can .ııı ı
pı ıı

7.ıHım ıt;l'l

d h do) m dı, mı.
ı:\lk herkcc; cı ı 1 Lkli ı r. \ uı u 1 a-

1 alım!
Karamnnlı c::ırhoş muthıs bır mah
cuhi' etle mel h:ınn ı teri ed rkc.n oıc

kumpanyaları şim

yapmamakt:ıdırlar.

Polıs tahkıkatı~ın

neticesi

..
E\ inden

yangın çıkan

bakkal (Yani)

ifode"ındc evlerinin
üst katındaki
yatak oda~ın:ı :,atmı~a çıkuklan znman
tavanın solıa borusu
p:ır:ıl:ımış
olduğunu

Manto yüzünjen 1..
Bcşiktaşta

I lnsıınpaşa deresinde 4.'J
numaralı e\ de oturan ,Necmiye hanıınla Leyi:\ hnnım bir manto yüzünden kavga etmişler, Leyltı hamın eline
geçırdiği şişe ile Necmiye hanımın
başını ) annıştır.

istikametinde
göı dokleıiııi

~o\ lemlş'crdir.

Tahkil.nt )angmda kast olınndığ"ını
gostcnn<'ktcdj .

1 O ki i hakkında
•
t kikat yap yor

l>apur

i uuttdl"I.

çalan

kurşun·arını

Cami

Son \angın h:ıdıc:esindcn dolap
)an n ı cbep olmak ctirmiılc (15).,
çapıılrutukc.m. dolaH da ( 85 ) ki~i
hakkınd.ı tahkikat \apılmaktıdır.
B ınlardan ctirıııiı meşhut h:ılindc
} k n.u1 J' rh t bııı Yuc;ııf. Kaqm
bin ı mal. l\.ı ım l İ'l lu,ıp :ıdli~ eye
tl'·l'ı
' 1r

K:ıc;ımp:ışad:ı

Sinan paşa c:ımiinin
çııl:ın c..bık:ıJı Ali dün

kursunl:ınnı

gece

derdı:•t cdilmi-;;tır.

B.r ev
Diın

rosu

gece,

yandı

Kadıkoyundc,

yanındnki bır

evden

llalc

lİ}nt

:,:ın~n çık

mış. mt:'Y.kiır cvın kısmı azamı yandı·

~· halde ateş sondurulmuştur.

olciu

·tJizii ıı Ii ı nan İ.sr·
l iç bi r iı ı<1<~ ı ı ha -

Bu

t.'1;·

de \\'lam ı ın ıd hırı oturın:ıkt:ı
1di. Yan '1'1 dcktıık tdl rınııı komaı.::
' pma,ıııd .ıı ~ıkmı tır

üç hırsız

})erdar dep;il

Ateşi

,.ı h lmı,tır.

,, ın ?.uh ıı ctm
:ı dı ı

CL
Ta\ilıadc \,ıpuılannın gc.rck
Jı cı \:lpurlnıın \:IZl)ctlui ı oj:i,Tt"ll

1

c

doşem

t~h-

bir

hırsız

Sa tın ı~mınde bıı im ı:l dun orta
1 ı .., d~ ı;oru lluhı:.i dcndinin° 19 numaralı e\ını.: girmi ha 3 LŞ}a çalarken p ıriılmııstdr. l lırsll. bu evden
k.ıçtı t.m sonra n..ı "Okağında \ usuf
Zı)U dcnd.ıııh c1tınc gırrnış, aşırdıgı
iki \ oı ganla dışarı ~·ıkttrl,cn \ :ık:ılan

ını-.tır

nıcselesi

ler yüzünden kendi
hali ne terketnıeyi nıa
na sız gördü.
H'urafeJerden nefsini
tan1a nıen tecrit edeıni
yeı , esaslı bir tahsil
gôrnıedikleri ıçın ne
cahil, ne aJiın, ne
nnızlinı. ne nıünevver
ota ı~ yip diyarı haya-

t

1Jld
ı ııdnrı lmu~tür.
1 ı :ıı. nrraktadır.

Azılı

.

doldurınıyan düşünce

attı?

: ı !ır hoş

pt u u
.: 1H İl ı pı ot ~ıo c •ınistit .
Bu 1, ız d 11 a ~a (Tc nd ı ı) '· ı ı ..ıı
l~ı c lı ı mıı dt:, ı 1 han lıu tlıı ,,lı Pru
cipon ) rnpuı ıd.1 l\,mıdl.'nı~dt kar. :ı

bir an "çin
zihnini
tahriş etti. l . .akin bu
nıiilahazayı çarçabuk
dcfetnıiye
ınuvaffak
o1du. 1-liznıetçi kızın
bile pervasız bir istical
ile yeınişini toplanuya
koştuğu
şu feyyaz
ai!acı,
çekirdek içi

kim

D~n akş m, Si~ ne }oko.;unda üç
b hın n Şı ne polı:; mcvL ıd •• p( m·r tdc n atılar bıı atc~tcn

Ta\,' . ic'1in ı . lı c i rı J, .. d.ı t u
\ k d il !dır. \ npuı lıugun hamule ını
l ı .. ı, r.
lım nmıı,..a :t\dt;t cdtcektir.
l \ıl/.Ud ıLr ( ıı ,
m (R 11) \ı..

rn~larJu

yesl'

e iş1
Bcrlin
Alınan

(Husu. i)----

:!3

nıaluınaW

göre f{flbile girefl
usat reisi Habibullah
İngiliz sefirine, Ef..
gan - İngiliz hüklı.'
n1etler arasında hır
itilaf teklifinde bu'
lunınuştur.

Ilu

itilfıfta,

nistanın
nıayesi

Efga..
İngiliz hi ..

altına

vazı.

ecnebi sefir'erini Ef..
ğanistandan
ihrac
ve Efgan hariciyesi:
nin kapatılınası gibı
esasların hulunduo1J
ka vded iJnıek ted i r .
·----------....,.
ınııaa

nıuameıt:St

Yeni nizamname bat
vekilette bulunuyot
Mlitarekeden sonra hükOmet ihOdt

muamclclerının kabul edilmemesini·?
bu hususta \'erilecek emre intı

edilmesini aUkadanına tebliğ e?11i~
O zıımandanbcr biri çolc kıms •
ihtida için hükt'ımcte müracaat euııe
te bulunmuşlardır, fakat bunl~
kısmı miıhimmlni etabli ve mübad•~
teşkil cunckte, binaenaleyh ekııe
menafii hasise takip etmektedirler.
Samimi olduğu takdirde kano:
medeni ihtida nıuıımcl:ln için ga\"'C ,.;ı
ınüs:ıiuir. Çilnkii bir maddede "' flC1""
·dinini ihtiynrd:ı serbcstir, usulü ~~
ircsinde miiraecı:ıtla niıfuo:ca karw
tashih ettirebilir., denilmektedir. ~
Fakat hükumet kanunun bu rnıı
sinden ba1.ı gnyn müc;liııı kİm<=eltrİ'
·istifade etmek . js~iye<'ci terini nn~
dikkate alarak ıhtıda ınuamcli\u lı'
kında bıı nizamname} ı ihz, r cttfl
Bu nizamname el C\"D'l baş 'e e
!ettedir. Fakat hııköm t
u
ıJJ
dcnİnin her ha:ıgi b r mıddcsinİ t
arzusunda olın:ıdığından ş mdilik 11
zamnamı• me' kii mu:ım le~ e kottıl
mı~ ac:ıkur.

Netice ıtıbarik ihi la muarnel
· şimdıl k oldıııt-11 c:ihi k 1 c- ıktır.

Ahçı

dükkd.nzf1l

Kenıerburgazlı ahç!
()sınan ağa, evel~1
gece nıilJet nıektebioe

f' df..1
) ffi ı Z i !l l.lIDlrL
L kc.. t
ulcn. • 1. \ 1)1..ıd _ ' puru,
durı ( ':ıııo.ııd.;all <l ... ı l 'rarı•ı.ı: lıandır:ılı
Rı ıı ) \ pu ıla nıu . ın1. etmış
•• R l'l •• \, pu ı •· T:ı\ .11.a<le\ c ., 1 i el rn iı.
(l{o'l
puı u d n :ıı.. c:, ın lırıanınıı

o.un

J1',

soyanlar,

h

hırakınak

11

Kadıköyünde So~thi çeşmede sakin
leblcbid ismail, Ahmet, halil isminde
üç :ırkadnş kumar oyn:ırl:ırken aralannda kavga çıkmış, birbirlerini fena
halde dovmüşlcrdir.

mıştır

oln11yacağı

0'

Kumar oynarkenm

Bu bhkiknta na?.nr:ın (212) ev (17)
dukk:\n. (l) ccıcınc (1) karakol yan-

hiznıetçilerin

bir şey değildi.
Lalinur, parnıakla. rından haşlıyarak ta
-100Genç kadın; Nerinıa hasretıneyip te hanınıa göz bebeklerine kadar
nın
vaktile şakirdi, peşkeş çektiğinden do- çıkan raşei teheyyüç
şiındi de şeriki efkarı,
layı nedamet duynuiş arasında bu noktalan
~leçhula t
muavını olan bu zeki
tu. l)e]i kız, bu tüvana düşündü.
n1abluk, kendi intiha- ınahluku, terhis etmek- aJen1inden 1<endi nafiz
bile eve getirilen dinç le beraber işte yeni ve hurdeşinas nazari]e
koçun şu ten1asilen bir a-ı k oyununa giriş seçip şu sefagaha nıal
adeta raşClenınişti. On- ınişti. Adi bir hizn1etçi ettiği gencin n1enabii
daki ınahrem nıeziyet ise fırsatı f evtetıniye kudretinden
l)ir kaç
Jerin, kendi tahnıininde rek delikanlının yaka- yudııı11 İçınek
ıçın
yüksek olduğunu Ne- sına yapışn1ıştı. Vazi- nefsinde büyük bir
rin1an hanımın ağzın- yette şu hale göre bir hak, bir hakkı n1eşru
a n defeat ile dinlen1is tahavvü], daha doğru buldu. O hakl<1 istifa
•
V<" çok kereler bu nasu ortada bir nıahlul etınelde
Ne r i nı ana
iide nıetaı ncfisiııc Yardı. Bu nıahlulü, l<ar~ı :hanet ctnıi~
p

Eleninin düşmesinde vatmanın ka·
bahati olm:ıdığı anlaşılmıştır.

mişlerdir.

mtk uzcrc mur.ll:a ıt ctıı~ 11111. lim:ın
daıı e'i butuıı 1 11 l..nxalaı ın :ı:.lı ohr. •
<lığını \ l. lim:ının hunl:ırd:ın haberd:ıı·
olınadı~ını ııo) lı mck f:tıaul cini gösc 1 1 tı .

başka

mıştır.

Tntnvl:ı yangını hakkında Öolnpderc merkezi tarafından ynpılnn tııhki
kat ikmnl edilmiş ve mevkuflar Polis
mildiri) eti ikiııci şubesine gönderil-

kiler h<'p birdc11
Am:ııı ! dırnrlardı, \ilah cakl:ıc:ın
bm Jccındcn ! ·
Bi1.imkilcrin ~de dıllcıını Çlkıni\o
ruz. 'a hoyle hır de tol. tları ol,,ı idı
nı: '.ıpacakuk !

eline
he1ahctten

ümitsiz bir halde- hastaneye k:ıldınl

ı

0

1

tin cchcnneın kısının
dan. ınasun, fakat cennetinden de dur yaşaınıya, araf noktasında
bocalanııya nıahkunı
kalan bir kı~;ıın kadın
lar vardır ki eski devrin kabadayı1arı gibi
sık sık

n1ertlikten, vefadan deın vururlar.
Aile terbiyesi, hurafeperverJik, onları bir
takını itikadata tabi
tutar. Harici telkinler,
intibalar, yarını yaınalak tahsil ise kabiliyetlerinin, zihni seviyelerinin fevkine çık
ınak için dain1i bir
saik olur. Bu kabi]
ka,lın'ar, nıuhibbelcri-

<Yittikten sonra ArnP
~Iustafa ile Ahınet
nanıında
iki hırsıı,
Osnıan ağanın dükkfı~
nına girn1iş, bir tep~•

bakla va ile veni pisn11Ş
ve doJdurtılınuş · hif
hindiyi a~ırnı ştır.
A)'rıca çekınecede
bulunan ( 100) _lirayı o~
alınışlardır. iki hırstı
zabitece yaka1ann11Ş"
lardır.

nin kocalarını, onlarıJ1
gözü önünde başttıfl
çıkaracak kadar cüı'"
etkar olanıazlar. çru1:
kü , bu hareketl~riJ1~
k a•........
yaru agyara
n1azur gösterecek '~
ledelhace asri felsefe•
ahlaka uygun kıya~~
ve beyyinat ile n1üd~~
faayi crünıedebiJec~~
kadar irfana ınalı
değildirler. Aynı tJI"
ınanda -tanı cahil, t~fl:
n1ütevekkiI...
nisv911
eslaf gibi nasibi baht~
,ı
kani olarak yaşan1~ ..,,
da becerelnez1er, x~·,
likler, tenevvü'ler f ıl~
isterler.
~tabadi ,.,
••

u

....,

Serserll ı &ınıln

a
Yen·

•

1ıey <'tı

dare intiiçin bugün

habı

-

HATJRALAA

Ehli hibre dinlenildi ve
mııhakeme 6 şubata ·
talik edildi

ar

toplanıyorlar

Gülmeyiniz. Bu korkumda çok haklı idim. Ya 'J1afildi
1 elimden alırlarsa diyordum ki .bunda. çok haklı idim.
iı

cma · n

--0nı a :\1

r

J,

9 E~' -1

ergısı aç arnayacak mı?
İznıir gazetelerinin

'erdiği nıahlıuata gorc, hu sene İzn1ir 9 evJ
lül
rki inin açılınanıa ı ihtiınali vaı·dır.
Zira San'atlaı· ınektebi
hiırt~ı bu sene sergiye

tah~i

c.dilnıeveccktir .
..1

İzn1ir }(1!'jlasının sergi

binaM ittihazı

diisii•
1.1üln1üş 'c bunun için
lktisat 'clyaletinc nıü
racaat cdiJnıiş i e de
ht nüz bir ce' ap ahna-

.

nıanııstır.

Kandi.li yoku~u tem z\ nmeii ~

Jzmir

.B1ı· co1r kariJcriıniz.
l<aı dilli h ledİ)e:sin
den ~ik~ t etnıekte
dirlcr. J{andillinin o
111
(.-)huı· voku u va<>'an
ı
1 .
• ' ~ .~
<ar a 1• hasebile. geçiln1ez· 'e ç1kıln1az• hir
hal alını~tır. Bilha~ .

k_ü~ük nıcl,tcp talchesın1n

güzeı-gah1

olan
hu .. 'oku~ elvcvın tehlikeli bir s~kil a 11111s

huh1nn1akt;dır. lklc~
diyenin 1llıras1n1 teıniz1crne. i ,ftzın1d1r.

" tanbul futbol
takımını davet
ediyorlar.
lzınir futbol hey'eti,
İstanbul nıuhtelit futbol tak1111ını i]ri n1üsabaka yapnıak üzeı·e
iznı irc t.hn et ctnıiştiı-.
E()er isin nıali cjhet-

le~i haÜedilebilirse bu

ınüsabakalar

lı:l\. t

için ,

havranı içinde <c13» ,~e
((ı<))
nıart o-ünlderi tes,

...,

pit edilnıek istennıektediı·.

is aray rum

ıL-ıli,e

l

hani a ınu

h:ısel ~Jerindc y ·t:işıni~,
pı, . ~ada 111aruf iki

n1u si c n1 thac..,che~ini
ha 1"'J 'le it(.h irt. ınuk
tc.:dir. faal
t{ crübcd" dt bir n1uhaı.,İp <laiıni .... ;.. ve 'a dainıi
nn1ha~ip 1~tihtan11na

'c

lüzlını

gori.; nıiycn

rd : ~unün
nuıa \'en

s ..ınticrin

ol 111~;( üzı'"(· i~ anyor.

t

J(.adJ ·.c-,v po,t ı·~t· n

S. S.

At:izlcri Kırını nuı
1 hacirlerindcn ve 1 ürı, İye Cunıhuri' eti te1 bt ·ı~u danı ın. 'fi1 hsili111
1
'a :ıttır· 'eni \ üd. .cc
.
ol·u ·e 0,1,et düzt?:Üı
\ t' g zd yazarını; gc1

.

,/

.....

• 111

ue

~i

•

• 7

ati

r~ıni-

de ve o-erek
hu ~usi
7"
tk \ < 1rdc ç, h~ınak 1hti' ac1ndavnıı.
·ı eyon]u:
l"elo-raf
. .....
B.ıtt:.ıc1 ("lkınaz soka' l

~

.~

.~ında

J·t

(11)

o ı ' J{11·1n1lı
Sl ft'J"Of

n l,.'"ı·ed rikshafcndcki kahili
se' k halon inıahltha
neleri, «) ...-121))) i~a ret i
altın<la
zaın bir

yeni 'e ınuaz
balonun inşa

sına

ba~Ianıı;;lardır.

Bu balon, pek büyük

hir şey olacağından
eski hangarlar yıkıl
nıakta, bu baJonu

isti~p edebilecek bi,· yeni ·i
yapılınaktadır.
'Yeni balonun uzunluğu «2.H > nıetre kutru
<<:~ » nıetre olacaktır.
Bu halona ( -ıt1) tane

(:-.uo) beygirlik ınotör

ler konacak Te şiındi
ye kadar yapılnuş olan bütün balonlardan
daha büvük.
nıiihey.,,
kel bir şey olacaktır.

Kr ilçe

grttı

11

a'
kör.'

1•

·c;, ınçim,
ni t rk

'\ r .

ne ·cm b'rden bire

tt.

.

1~

Go1.1t.:1im doldu. 1Tcmcn q;'ırac k.. çocul ihı k1r ıra ·ak de·
r L\..) c tldinı.

~i.ıtildc bl'.n nı.:bdar ,1lıı;.ınış..
nd dar ısınmı.;,tım o.. benıın

bu tun htl\ i) etim\; nüfuz ctmi ti.
C\

\ela mm al k.ıt

fasılalarl.ı

:n nim ak bana olumdu1 beter gdİ\ ordu ...
Daha onra... •a ıl O} 1i\ c
yim, na ...ıl anlata} ın1, içimd\;
beni ~i' en, bıtiren, harap c it:n
bir endi c.. bjr korku da b '>1ımı~tı .•
Ya ~laulJimi elimden alırlar-..1!
(,ulın \iniz!.. Bu korl. .umd.ı
çol, haklı idim ...
Du~ı.'ınun bir ),ere... MatilJ
hem gü.1.:d .. Hem butfın Fr.mız lmd.ırı gibi cazihdi... hem

aınd ihzaıı·
bu ınılytar

i

ı

cemiyet havalarda

lıaf,iuıiyuimi::i lc11wı

l dtı t/.lir.

e-

a~

me

a~

!.

lzınir
ağırccza nıahkenıesin-

ll·inci

,

defa

de idanıa nıahklıın
1
1 ·
edilen lİr ço { cına,:et
.J

faili

Kozalaklı

~1eh

ı11ctl

şenaat

arka-

daşı «1 :--»>

sene

ınahkti-

n1u ~lustafa Ali, tekr~r tenJyiz ınahkeıne~ine

n1üracaat etn1iş
lerdir. Hele Kozalaklı
tan1anıen ·n1asun1 olduğunu iddia etnıek
tedir.
Kara yel şiddetlidir
Cclcn multıınnla güre· dcni/Jcrdc del ~etli fırtınalar <le\ anı ctmcktl: lir.
Burh:ıni~ ede id<lctli kanı yel
fırtınn 1 huhuın ... ı.mnckrcdir:
Dikiliden g;clcn bir telgrafa
gorc lodo f ırunaları limanı ehemmi~ etli ... urcttc tahrip ctmi~tir.
l\:ulhıl...te <le lodo fırtınası pek

.iddetlidir. \Ukndnrlar.

krı1.aların

vukuundan cndi~l! ctıncl,rı.:dirkr.

n1izlcn1ek, don zaınan-

ka ...vıln1an1ak,
di.isüln1en1ek için Kôh nnda

(Jazetnizde .ı. urettin
unzasile bir kariiniz
kar yagınca so <a'"ları tcınizlenıek i in
«

Bıı

.3

.

kış sporu ne zanıau
başlıyacak?

~'"ehreınanetin1n

.mlar.. Kafasına.
1.d'"r .ın m neden ...

•

jçin oldt unu zanncduim al·
1 lımz.. ] la) atımda bir l 01h.ık
l ıl olu) ordu.
(, ımın
iki atinde c~mmın
ıçındcn, tnm 0n iki .ıat hu t.ınnnm ~unu H} rı h.alaC4lk.. on iki
' ,ıt onu gurmi) LL"<.:h.tim. : nr~ı...
i ·n çıktıkt. n sonr.ı i'c ~orıtun
• r 111 v; lccd.... Butun a~ak -.tl'l<lc çah-,m.ının 'crdiıtı bit ..l i i ın
( ı; adı.:t.ı l\cndi d1.:n geçcrekl:unı
b 'a~
'atn~k.. \ c .sah· a
t..ad.ır da delik iz bir u. ı.u kc ci·
rcl:d.tir.

Simdi ondan

i eh it i nı ·s!

h.ıltı

..
.1 ut
11

asette

'ar

1

·r uhas·p arayana a

a

ı\lınan: ~ ı

dolu dizgın
bir mahluk.

Bu; i c.. ' ~\mk oğn.ndinizse
ot,ı cndiniz, h.1\ .ıtı ba~kalarının
.zoru ile \ cni nnlamı~:a b,ı lı
1 nd r çalı:'.-acal tı.
yor.. h:maatkri lıwüz çıkım) a
Ç unku •.incmn c..c:ın kın bir
ba.,1.11111 accmkcsinc uçai1 bir
1
bt ç kt n on il,i ~ c !,adardı. lh.iJ,u-. ... •\gıı d.1lı.t sut kok,m bir
m '1.: .k \İni~ rduh..
m . ılı ılk bi 1:oı:u~u ..
U bir i~ buldt i:'>tmdan, ben <le
Si bLnim ;\ triındc olun da
Ltıizaı ın hlmmetı ile },ı-.,ı zaman1'orkm. m. 'l d.ış ' c endi:;,e' c
da b r l. t. 'a "• p olacab m hakdu"!l1L \in.. 1ide bu gece iki
1,ındn d
m 'a ttcn memn n~a.1t l..1d ır se\ ir~i ol.u'Rk gittigidum.
m11. . sinemada but un mu~tcrile
P.ıt~ O) a ~in.Hp;iıniz ;1,arırn11 • 0darin h ri"' naz.ulannın ustuınl:ıZl= ..
E' clkı gunku •nu
larm dekttil..ltri ço1-t~m s nmu ...,
daha . dc'"'nı u M.ttildin ustunc
mı/. uure, et bl a muh~dLnd cemı. ctt
hl!r l c . :ı.tmı-.n.
çe\ rıldigini ı..,oıduktı.:n sonra..
he\ ..: u ıd:ıre~ı, n\q hd:ıı anc n ~rh atta
Bizim bo~lc hiç geç kaldı~ıınız
Amma di ye\,.el\siniz ki:
bulunan bazı gczerclerhnkkında d ' tllyoktu.
Bo\ le olmasını sen istedin . lebini ihth ıı eden )eni takriıi müz:ıkcı c
.\) ahlarımızın ucuna ba"a ba a
pcJ, al ·ı baş başa.. diz dize ctmı;- \ c ) en iden bir hcy·ti umumiye
odamızın onune gddık.
otmu ·or.. geçınip gidi~ordunuz. içtımaı aletine k:ırar \ crm~tır. Yann
~laf d çantn... ından
anahtarı
Bu nılıat ırtma mı battı .. Ah .. sabah ) ııpı\:ıc:ık ol:ın bn i~ima mühim g rulmektcdir. ~c riHlt me:;ekçıkardı. l ulcacık 1.apı) ı açtı.
Öde.: .. 11.ıl 1,111·1 ur .. \".ır am~i ' nidcn mc' .o b h 1 cıU.tır. d: \ a
Od.1 1111 içindı.n hurnumu1.,1 Lı·
ın.t ı k 1 •r t ilinm\;z insan
ik 'ro edilip cdılmcmc: .. i gorü"ülc·
d ır k hu., 1.t\ .mtalı bir ha\a
d1.: ı' l ıı .ılı' 1.. lıiç bir 'nl\it
ccl.tır
k ıJ... l'U Ç rotı.
) .1~ lll 1 h \ att 1 011.:mnun olNasıl hiddetlenmez?
i · l bir kulp bulur.
Bı oku. ~ırf :\IatUJin hu-.u i~ c· 11lilllld
II ıl' l:
k ır cdL ..e., ba~ağıı ıı ] r
f m ta }}an ' c i , ... anın ~ inirlerini
ser~ j,•
ol
j,ını
(
t
ı
eh
...
t"oı
)
erde
daima
uı i tı n l ırl çlı , n ·r k
u ıd·
dJlı .. i' i ·m ı mı i tt.r.. elinde
l1nıal. 111ü~'"'" nd 1im dL h, \ hder..
irim m nedendir. hir az e\ d-

Bizde

hi

) olund.ı

l,o.,mı\ a t~~nc

,

futbolcuları

C zt p le
ukııı
• ılı ıt
'ııı
m:ıhdumu \li be' ın ' fat ın
Jıh t t \ rnu kl" ın ınuıı \1 ' 11 n
c ~ Jiuin n ulıakeın inr d 1 L ..J-udar C<'7.U mnhk n r ııd d ' m dıl-

-170 Jfu/Jarriri: idris 1/u/Jtefi
tilJ i c l c
de s.. nç ',\'-llllll butun hızı ile

raber J uiz.ı ) a te ekhl rkr ederek c\iınizin ) olunu tuttuk.
( nın n içı crtc'-i gt1!1 ogledcn
t tı m birde • cni 'alifcsinc 11 • decck 'c gece • ~ an.....urn

y- e

»

eylcdigini
an1el nin
İstanbul sokaklaru1n1

rnii r tozu,

:.ldct olsa
çoluk~

talaş dökınck
kadın.

erkek,

~

ispoı·a

kor.

tte

.!

haınan1Jarında.
ıncrakh

ahm~k, ~ e

mdır.

du.-um;n bir ad

\ ılh lm o lı.:ıdar :ıhmakur kı oııu

tem irc çalı m.ıl, he' hudedir.
\ ılht lm b:ına 1 r ı

n derece kal:"

'c in t ı idi.

tu mu. mclclcı·ndc mu.,.
tcbit 'c kcvfi ı li ...
• nbık ka\ c ın Berlindtki a' uk t·
lan bu mckt pi n ne:~ rcdılmek: uz re
~ a1.ılmadığını , le~ er\;' mc.ni
tkı·
\

illıclm hı

nna ralı ml'-1 dır.

Bir
T:ı'k imde

kaçakçı
akın

tutuldu

abıl ıth

1 pirıo 'e
rakı k:ıçakçila ından şofor Te\ fikin
d'ın akş:ım gene i•pino 11.ıkJ C) le C·
c ı m ku t mudu ih eti tıırafmd:ın
habtr Alııımı.ş, 'l \fık'n otomobil takip
edilmiştir.

Tc\fik siır:ıtlc Tak!:imdcn gcç<>1 ken
içinde on ddz

ptomobıli te\ ktf cdılmiş,

teneke iknçik i pıno ile 9000 lıra
l.ı) metindekı Juk~

otomobili mu aderc

edil mi~ tir .
'i'c\ fik otomobili terk ederek firar
etmiş ise de zabıt:ıca uıhıırri edilmek·
tedir.

ferlerin kışında dağla- ı
ra, Boğaziçi taraflarına
insa edilecek gazinolara in an taşın1asın1
gönül arzu ederdi.

çocuk için ko-

la vhk olnıaz 1111?
A' nı zanıanda vazın
deniz

1\

) :ınlı

i

'I'

ırettin

"*

l\laı;lup ~c' c buı ada {e,iı~ cdılcr
caddenin l ır nn ıçin bozol:ın ükOne
tı\ det et ı tir.

ıye

ikra

alan müdür

izmir ıuaarıl müdürü Ahın t a
b.!~ e ın:ı:ır r \ ekıı.Iı.:undcn 75 lıra jl rami) e gondcnlm dr
·

Gençler

ara~ın·da

eg1ence

ak!;:ım

tah he tarafından 1 ürk
ocal';md:ı bir Bat
, erHccektir. i
b:ıto talebe~ c mahsus oldur•u içı
muıı ~en clbl e mcchurh eti \oktur
~cnçler kcndı :ııalarında cR,icnecd
krdir.
Bu

l\1uhaberc
AnI~aradan

.

ınıza

nıektu]l < önderen z

6

~..,

ız

t:: :

• iektuhunnza ne ·~i ı
ye ne de adres yazn , P 11ssınız. Bu da ıncdcı ı
et> arctinizin ne de ·ece
, ük~ek olduğunu g-ô~
"'
1erir. 13izcc başka ~ü lcnccelr bir ~e) ~oktur.
~

Zayı

Cski.idar askerlik ~i.'ı•
besinden aJ.ııış o]duğ·un1 askeri 'esiltı.anıı

olan
t<ttlıirine kifavetetnıiahalirniz kısın n1angal
'ecco-i
soha basında hareket- cü7..d'lnıın nıevanında
•
t"\ nden
edivor.
. iz otun11aktan 'azgc- 7a~ı cttinı: ~eıns'lnt
l~u fikirde bendeniz- çerck kar isporundan
t;ıkaracağnndan inik-·
de hu kariinizle hu·a- nıütcne\'\ i kızaklarnıü .,,voktur.
b rinı.
dan ne Yak it istifade
Kadı 1 <>
Suı..-e~ ya
vrupa<la olduğu gibi etn1i' e baslıva~aklar?
...
sineınasında «3:2 m te .. seU1nıeti u111uıniyc için
·vazın Altinkun1 'c
aha 1innzin evlerinin sair yerlere yolcu götü-ı vcllütlü Hasan oğlu
önünd 1<i kaı·lan t.e- ~·en\ apur ve şünıendö- Sırrı

.

mi~tir.

..1

Sinıa\

h

*hacı

H~Jil

efendivc : İh'\nınız ti<·nri nıahhette
oldu.
vn11dan n1aal ~ef dcı·-

.

ccJiknıeınistir.

ederiz.

İt 1zaı·

4

81 Avuçktil

Bir demir yolu Bir milhimi zorfaciasının önüne la işinden ayır
dılar.
eeçti

Muharrir(! M.Tu~

Stll(l/'('(f

/{(ifil

!J(f)./"(lkfarCll

J

.\kncınen

ölükbaş nın onu başka surelle itham edişine
ediyorlardı. Bu ara ceset mesçife gotürüldü.

kuyruk oynatrnak için
ıni yerİYorun1? o iere-;in izinden niçin ayni-

böyle geç vakit
..
kendi evının
önünde, Hüsnıcn
n cesedi başında
· nasebetle bulunu sormak için
r Bayraktara teh etmek isteyince

uşak çağırdı·:

hızlı adımlarala
aştığını

gördü,
ramiz nazarlarla
klaşmıya

baktı

ustafa, sokağ·•n
ini dönünce yine
ulara hitap etti:
r dediğimiz adagördünüz yal
1enin ölüsu soğu
mu diye anlayıp
r götürn1ek için
ya kadar g !imiş.
erliı>·e allah lanet
mşular

katilin
aktar ol<luğu zenda bulunduklari
e 13ölükbaşının o aşka suretle ithanı
ne hayret ediyorı. ~larnafi, sokak
n1Ünakaşa

· tmiye lüzunı görerek cesedi; civarn1esçide nakletti·c oradan subaşıya
r gönderdiler.
halJeJinin bu haber
intihap ettikleri
nl, n1ahut saraç
ve herif, subaşının
den evel, Tersenkli
nun konalYnıa ulY"'
ö
ı, ağa.:ı haren1den
rtarak · Hü.,.n1erı
nın ölü ·ü başında
yan eden muhav.ei, Bölükbaşı ile
raktarın sürcksız
nakaşasını, kon1şu
ın

Bayraktar aleydeki telakkilerini
silen hikave etti.
ğa -mahmur, rnahr- bu tafsilatı dinikten sonra sordu:
Süleyman, gecenin
vaktınde nerden ge·or<lu, dersin2
Bilmen ki ağa!
n l bilmezsin koş! .
avuç, avuç
akç yı yan yatıp

-

dın?

Saraç, bu nanıemul
tektir üzerine sarardı,
itizar için bir kaç kelinıe sarfedecek oldu.
I~akin tehevvürü gittikçe çoğalan ağa he'f'
1
:ı·
rı ı söy etınec ı :
- Bre gel!
diye bağırarak bir

- Al şu düzcnhazı
- dedi - çingtın nıenıu-

kapayıp açıyordu. U-

şakehliyetsizhafi:eyi

boynundan tutup odadan çikardı ve mütehevvir görunen ağa
hazretleri iblisane bir
şetaretle nıırıldandı :
- domuzu kesen biçak murdar olur, kırıp
toprağa gön1n1cli!
~laktulün

Iafnız bazı

Türk ve ecnbi
kibar aileler
I,
davetlidir
US
Raspufinin kızı? lı ; ;I~=ı=ı~~·~F·~.,,~~ı.;~~~11

bir
bir mehtap ~ihi evin
içinde dola .. ıyor, l·en<lisini bckliverdu. Süleynıan, cidden ıniitc
hcyyiç ve zihnen de
perişan oln1akla beraber karısının hu haline memnun olmaktan
n1eni nef-; edemedi. Onun bir saniye sonra
göreceği parlak ve berrak )'Üzü, birden gözünün önüne l!elerck
) üreğindeki e1en1leri

Ko-

ca ı için uykusunu f eda eden en büyük zevkii
hayatı
bu uykusuzlukta ve zevcini beşu
şane karşılamakta bulan şu kadın, fani
dünyanın
her hangi
bir dırıltısından, bisut
infiallerinden, n1üziç
he •ecanlarındrın
ne
kadar \'e ne kadar
~ üksekti?
i\laıı1acli ·ar

Jirar ellerini yüzünün ·İki tarafına götürdü,
elleri kana bulanıp iki yanına düştü:
Kulaldan. yerlerinde yoktu!
-116-Jlıtlıarriı·i:.tııtııllalt Ziya

. İlk~n:eı Jirar. inliy?~.'<'I< j dinin dı·al'a YPl'PePği hürkeıulısıne uelmı,tı. hoz met th•rPeP:-.i pt•k az olalerini lıafifı:e araladıkları
caı)ındaıı yt>ııitkıı kt>tlt•ı•e
sonra olu() hil••n Yukuatı
di'ı!jlüler.
\y.nı zanıuıula
halırlanııya •:alı~lı. li.oı· hu yahaıwı ınPnıl(•kellc
sanla!'ın biı·dPnhirP önlelw::; ııarasız ne yap:wak 11ine ı;ıkı~larını, ~ovaly<' farını dfr,;üıulüll'r, kt•derııin ft•l'i ötiimünü, Ş\i«aın
h•ri arllı. Şin•I:
l'irarıııı,
Kelle Hekirin
- Kulak yerlerim ı;ok
İizerh•rinc lıÜCUlllllllU fıa•
a!)rıyor, dedi, ('YVClft !Jİ •
lt•can İll' nüzh•riniıı ünündip ~u nehirde yüzüınüzü
den !Jl'Çirdi, sonra o ıuülyıkayalım,
yaralarımızı
lıi!j kararı, korsanların
saraltın! ..
n11ştır.
.illilıaz edip derhal ieraya
Dedi. Jirar elile ~oval Bunun
üz
rine
takım
ueçliklel'i o korkıuu~ kc yeyi gösterdi:
.
·~~-.,,.--,-.,,.ı
rarı
lıatırlaıh.
Kelle
lwıı
· - Senyör daima ( ben
kun1andanın ' uirdenat
~·akalayııl bacakla •
denizde ölürsem bacaiJıma
hire yakalan1ak ve disini
Şubaft
rıııııı arasında sıkıtılıı·ır
bir taş: baiJlayıp cesedimi
aklında bir bozul·Iuk
sıkıştırmaz
dii.~üp
bayıl
denize
alıvcrinizl. ) derdi;
\J
olup 0)111< dı~ııu anla- ıııı~lı. ÜlPsini hatırlı'3ra - ~imdi deniz üzt•riııde ·ol madığımızdan
maalesef
mak için hastaneye nııy!ırdu. mıc•ı·iııi:
- .\caha duruyorlar mı'!
hu Pmrini yerine uetır •
v0Jlan1ak 'cap ctnıiştir.
ınck kahil olıuıyacak, kt•n·
Diyt- kulaklarına !JÜlürnwl.: islt>ıli, fakat yüzünün
disini loprafja atmak ta
J
iki tarafıııda· zonklayan
uzun siir.-cek... En iyisi
11
1 daıuarlardan Vt' lıatıında ı_:;u nehir de eninde so ~.ınınnnıı:ım;ı:m!ll:
ıru •
(LO\LRJJI)
ıııiillıi~ lıir aifırlıklan başumula denize dükülmiye1
lm hir tı•)r bulamadı. El cck mi'! .. Haydi luıtmH'tlu
h•ri lrnıılara hulaıunı~ hir efPndimizi şu suyun içine
Rir kaç ay C\'cl haba<· ın kacilleo. ı<, ti au·o
halde
yanlarına
düşlü.
sall:ındıı·ın•relim!.. Arlık
rindt n, bı'Jıa Sa prens ·\tlsupuftan
Gayrı ilıl iyari kulaksız biı·
ötesini kendisi bilir, tallı
d:ıvıcı otan ~ım l RrsputİP v... ·ıncl.:ı.
tut
Ja~ ık
lı;ıhasının na>1l ıldüruldiiğunu a,Jat·
aılaıııın l.izhon mp~·lıaıwsuda canı sıkılırsa deniz<ıo
\lıı ur n ınıı:nkt h~y·c~i
19
mak için Santırnl sirl<cc ile bir nıuk2
5u 1 -lıu ıı \ c t .Jı, J.ll k.aııı
ıo
lt•rinde iki ııaralık itibarı
lere doijru açıln-l'rsin! ..
,-ele imzalamıştır.
lır' o 'C' r ııkut bors:ııo:ı
olııııyacu!)ını
dü~iiıulü,
Bedi. !}ovalyenin ölüsülı..ı.lı\ rlcrl.
:\faryanın baba>ı"" 'lit tarihi nıace·
<ı.ızlt•rindc iki damla yaş
nü lıürmelle bacakların ralan bir canloazbancdc ıakktml'sı
lI
001'>1.·
hl'lirdi.
dan
tutup . lrnldırdılar,
_işin dddiyetinı ıhW etmckt«lir.
ı) h ıt ıl
. La 'nlli.
A~ııı
zamarnla aklına
Hentlus nehrinin kenarına
ı J..ar c· La dam a h
S.S
Ra "1l lİn ~ar sanıında kna
l.
_
ve .ıhla ·sız bir rol O). 'an ve R <
ıııi.ithi~ hir ~PY fJl'ldi; lilgelirdih•r. .lirar evv<•la
iht·lAlinI bu suretle tacil cd n mcş um
( ı, ( ııi: Knı.bil.
şovalyenin cebindeki yük·
rt•di; al'aha şimdi kulak 1 ır
ırı dır.
1
>
l)tiantal.
sız kaldıuım lı:in kazaııdıj)ı
lt' tıanr, pahada ağır ne
J) 1
I a ""ur~.
•;iı·l,iııliklt•ıı ıııada lıir ılc
var ne yol\sa t<•nılzledi.
sa(jır ıııı olınut;lu.
~iYPI de lıa~ındaki yaj)lı
1 E~ıADA
Arluulaşına haklı: ı,ivPI
Yahudi kül:Uııııı ı;ıkarıp
Sİ\ \il İ <;İ
ılt• ya\·a~ yın-a:; kPı disiııe
yere dizı;üklii. Dildiği yer(

\~''" r• ılı: l' lZh 1
A ı ricn

E.H.ER

!Jt'liyorılıı.

itli.
.Jirar arkadaşıııııı hu
süzlt•rini i İlİIH'P sa(iıi' ol·
niyı• ınırıldaıııııakta

ih \K

Kr11H' 1

~ ·l

1

r1lannı t.ı ,·ır

ÇA
filiııı;

dun a

ıııa•lıi)ını aıılıyaı·ak s<"viıı

n

ŞEHREMANETi

~'lm

ALKAZAR
Sınem sı

da

•l!'salsiz oıu\ nff.

ti r k
1, ::tta ı:
t r ( vdar
ın--' rı bır SU' et r '' : C:c lı.;
· ·n ·ktc \lb hL
' k

1

nmı-

t

f

ı

il

BU AKŞAM
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RASPUTıN

ve

1

lı ı ı

n,ıt

'c

İki Jrnf'ıular <'lele ,-cri 1)
11iiı;Hild<•

21;;0 d.-ı

rınııa.

a"

di.

ı

~.;o

•in

tin.

Hr\, r1~1

ıı

\'iizlt•ri

h nıedi l ]'('r c
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Grenye isminde bir
jandarına takım kumandanı ya~;ının ileriJemesinden dolayı tekaüde se •kcdilmiş ise
•
<le nıeskgine son derece merbut bulunan bu
zata, ünifornıasını çı
kartnıak
bir türlü
nıümkün olmamış, ayni zaınanda vazifesi
başınden da ayrılma
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*cesedi nıcs-

dağıtn1ıya haşladı.
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sonra, Bölükbaşı Süleyn-;an ağa, evine girınişti. Şöhreti hüsnü
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dızına neşideler okunııya

civarında

temin edikbildiı:!ini geçen gün
y.ız:rnştık .
füı yuzden az
daha 'cci bır kaza olacak iken
bi• .,:ob·nın 'cda\;irlığı sayesnde buPtın önü alınmıştır.
Şovle ki, sellerin bu koprüyü
tozL~ ıı{uniı ilk defa gece b:r
ço!ı~ıı . gorrııüş, bu yt.zdcr
m• t u~ bir bza o];ıl>i'cccğini
ciJ<L ıt.:rck tirenin voı.ınu bc:kkm'~ h bı.tL'l süratik gdcıı
.ircnin feci bir k;ızaya tğrumaına ı ıaııi ol Pııştür. 1-::ısaba
c:~mi yolu id,trLSi bu lcdak:ir
\Olnııa mühim bir ikramiye
,. miv~ k.ırar verw',tir.
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ya ver. Güzelce ıslatsın.
Isnıail ağa, bu sözü
söylerken sağ elinin
parn·a'darını da - uşağın göreceği şekilde

Fransanın
Orıyyak
kazasında geçenlerde
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rndyatorün sn ile dolu old u!{una
b k ııalı .ını ı . Dığcrt r.ıft:ın suyun wı e t eı \:lUtna
manı olabi'ecek madde-terin hinkıııemcsı ıçın
rady,\lÖrü ayda bir kere bo~ltır ,.e 'enıden su
k 't.ır ımz. So~uk m \S•mlerde radyatrırun ıı;ınc
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ğu şaplca. birden, 're orf dan sırrolmuşfu. Nereye gittiği belli değildi.
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terede ı)i~ 9 asa. ,.a çıl<ar1ld1

i til. nıd:ın sonrn ta., in

anın
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l d .1 r lıi:- m.ıd1et c\cl inşasina ba\ladıkl:ırı dunynnın
"t:•'ı rıt m •1 thosunu ah ren küşat etmişler, fakat bu münn-;ebctle propag ndal:ın ıçın lrutdııklaıı >;eni hır çare}İ tatbık <:aha~ma koyma\l da unutmamışlardır.
Bu }enı propaganda \a ıtası fennin en biı)ük ~e en. son harıkası ~1:n
ı:ıdvodur. Vamcr kardeşler bir radyo ist:ı yonu tesıs ctmışler, bununla butun
A~crika hnlkına musiki dinletirken {ilimlerinin gü7.clliği . hakl-ıııda sık 6lk
konferan \ar , ermek, ili\nl:ır }apmıık ) olunu ele gcçirmışlcrdır
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. ..
•· \, er Bn.,lns,. filım şirl eti pıopag:ındJ teşkildtının mukewmelnetı ıle
lm:t l u nn hır ~iı kctt"r. l•ılimlerinin rcklilmınn onun kadar ehemmiyet veren
• _ lU u tı onun kadar H:ni )rni çarelere te-.cssul eden hir başka fıl :n
m~....,
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Doğrudan do)!ruyn fabriknnm kontroln allmda
bulunan acentaların sızc cıh'i bır bedel ııınkabi
lınde gü~eı, ıınınt:ı?.am ış tenıın l<khilecek
surette teşkilat. 'ardır.
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31 evlrnh bir :,.mtrıffıj tulumba
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radyatöre bağlayan lbtik bonılann de~.ı~mesı ıcap
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edilmesıne bakmak 1rı olııı

Vantilatör
şeklınde olup motör dakikada
1000 adedı devir yaptığl t.'Sllada. tı50 kndem
mik'ap miktannde h:ı.vayi radyatör borulan arasın
dan çekmektedir.

sistemde

siı;temin

ohm bu

vantilatör mihverinın ya~l:uııııasııı.ı 'c arada t)ir
tulumba mıh,·erinın eırahncbkı boı u (ı:ırfın} ayar

Yeni Foni radyatörünün.soğutma sahası büyüknır. Dört sıra ınce boru \'ardır. Bunlann her bin
soğuv bılme.k ıçın muhtaç olduğu havayı en çok
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tayyare pen anesı
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'

•
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Zühtü paşa
Reşadiye
31- 1
'
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ı
c
,
c
'
33
c
96
c
c
osman ağa
Nüzhet efendi
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c
144
c
Balada evsafı muharrer emlak şeraiti mukarreresi veçlıile icara raht edilmek için 6-2~929 tarihine.
müsadif çarşamba günü saat 15 de ihaleleri icra edilmek üzere müzayedeye vaz edilmiştir. Taliplerin
emvali metruke icar komisyonuna müracaat eylemeleri.
sokağı

mahallesi
Panğaltı

ı

3
3

'c

120
204

nevı

N.

u

ınuhammeni

bedeli

lira
17200
25 ı oo

elmas fabrikası namile
mefsuh bedeli
maruf kagir bina
ihalesi
Balada evsafı muharrer binanın bedeli sekiz scnfde ınukasseten tediye cdılmek şartile 31-1·929 tarihine müsadif perşembe günü saat on beşte müzayedesi icra ve bil'isfizan ·hazineden alınacak emre göre
muamele ifa edilmek üzere tekrar pazarlık suretile ıniiza}•edeye vazolunınuştur. TallpleFin bedeli mu·
hammeni üz.erinden yüzde 7,50 hesabile 1290 lira "'depozito akçeleri ve ya rr.utebe:: banka mcktuplarite
metruke sabş ko'!lic:yonuna müracaat eylemeleri.
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2 3 -

peşte malcı

Rustem

30.000

Karabaş

c

15.000
12.000
1.0000

liızırçavuş

]Q.000

Usküdarhlara müjde ~:nc~~on gi::a:~~~~~, ~
tu lük,

şiringa la~ti~i,

Cam şirinğa, la,nk sonda dcıccc gibi bilcümle cş)ap
sıhhı)e ile krem, dış macunu. podra, la\anta, kolon)a. c an:; gibi tU\alet cşya
lan Uncular sokağındl ) cnı ıtm at 'c le\ azım tıllhi) ı.: mağazasından ucuzça
tedarik edilir.
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(iZMiR) ':ıpuru 2.5 ktl.nun~anı Cuma
12 de Galnla rıhtımından hareketle
Cumartc'i 10 da izmiıc gidecek
\ e p~r l .~ te izmirden hareketle
Pazartesi gclcccl,tir. \ :ıpuıda m~
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9 Şubat 929 Cumarte-i a:ıt ı l de ılıale edılmck uzerc kapalı z,ırf u~Jlile
tntinaksaya konmuştur. T.ılıpleıin miiba}nat J..omisi\Onu kitabetin_ muracaııt
C) lemeleri.

Tüccar-Ye"banka memuru olmak için
Bcyoğlunda

K .hri t m ok:ığırda \mcrik "l f rc.Lh:ın i '
Jı,an ve ticar\;t der..hanc ine murac:ınt. I)ro~am
A~o1' Pakraduni.

\ nerikan
l\ 1iıduriı:"

Doktor Fevzi Ahn1et
~

Firengi, bclsoğukluğu, cilt, pros-

'e kadın hastalıklarını en son usullerleaz bir zamanda mutedil şeraitle tedavi eder.
Adres: abı ali cağruoğlu yoköşc başı ııumro 43. Telefon:

tat,

i

zafı tena~nı

ldnbul 38Q9.

,,

Kt pru \d:ıl.lr iskele inın onunclc
bulunan ..,:ıç , undunna sokull'rc-k
ekli ,.,:ıbıkı 'cçhile diğer düba
; uzcrıne kurdurulacağmd:ın ı~çılık
. münaka a -ı 26 / J / 1929 tarihi de
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DOKTOR SITKI NECiP
l>aris ( ._'aint • Loui' ) \ c ('.'\eckcr)
Kliniklcıinden mezun, frengi c.n ) eni
'e mlic ir, bel soğukluğu \<: ilİtili·
tau tatbikan clektrikiye (ozonotermi)
'csair ık az zamanda Puks etmemek
uzere tcı.la\ i olunur. Yeni Postahane
karşısında \'lora harıınd:ı.

t
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• anlık
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he
Aptül \'eh:ıp efe •dinin. ııle,hirı• t ~o
fie\ oğlu sulh mahkemec:i iki~ci ııuJ.'11
mahkeme~ine il,ame 'c i tiho::ııl e)I ile

aJgınlıklarında

sıkhği ve öl<sürüktür •

(Ct:ı.iBOLL:) ,.ıpuru 21> k

şehri

28

#

Bozca ada

c
c

60
240

'i 1k giJ...
rü len rahatsizliklar ses kt·

"ani

ubeleri:

Operatör

90
28-1

II

Souk

cdiln1js ~.ouo.uou liradır
1In1n111i 1\1üdürlük

Ani\nr.l

• 6"

60
480
10

c
·c

1

.

Serınavesi: t~divc
~

-

s:r

senevi

o

1

••

ı

480

il
ma bahçe diikkan
96
c
hane
156
birinci
Rasim paşa
72
197 dükk:tn
'
ına
oda
dukk,in
iskele
300
Cafer
ağa
42
<
'c
• il
apartmanm 2 inci dairesi
Bahariye
360
c
ısı
'
210
İskele
44 dükkan
'
Balada evsafı muharrer emlakin şeraiti. mukarrcresi vcçhile icare rapt olunmak iizere 30-1-929 tarihine
müsadif çarşamba günü saat ı 3 de temdit \'C pazarlık st.ıretile müza}•edeleai mukarrerdir. Talıplerin
emvali ııiet ruke icar komisyonuna müracııat eyleınclcrı.
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·ıaçlarınızı Bııhçcl,apıd:ı Salih ccatı CClane~indeihzar cttiriniz.m
u:ıRcçctelcı iniz lazc ed\İ~ c ile, ciddi bir diJ,kak \ c
i~nkamctle } apılir. 1hkik idrar tahlili 165 l..unı'tur.
1
,ı·s
yag~ Bahçc~pıJ~ ' ıh :\1ccati cczane'i~ıdc
taze brnncı mor ına Balık rnğtnın kılo·
uk ~işdeıi 90 kuruştur. l\Jağşuşi) etini r pat ebene bin lira 'ar.
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moda.

Caferağa

c

Bu seneki t:ınarc piyankosu şirndi)e kadarkilerin en zcnginidır:
10.000 lira 'e d:ıh:ı yukan büyük ikrarni~ eler ~cçen sene yalnız "3,, tane idi. Bu
"5,, tir. isab t ihtimali 0 0 67 anmışnr.
C:\ll.;\1 il'RAMiY~: \J>l:f)i
Gl'çcn c:cneki ke.şidelcrde ulnız "2.000.. jdi. Bu sene tam:
"3.900.. diır. l mum i;;abct ıhtım:ıli de t:ım · 0 0 9:i (}ani iki mbli) nrtmışnl'.
ı>fy \ KO 'l..lÜ. Dl . • /,1.'\(,j
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