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1

Nu'-; nsıl

r\<:r~c(:>t

urı~

I

Ermeni kuyumcu arın

CAT

rııari

eti

2- nci sah.femiztl 3:
Telgraf
haberleri

h bcrlcri
için

'

'

\ c .tire.

3-ncj sa~.f em zJ 1:
Cun n t ri ·,
rı h· ~ ıtı.
t;.: I r mıt

4 - üncü sah'f em·z~e:
'-')it r\li R

1,

a\ uç

Bir

Btr kaç b'lln e\ eL
Sandal bede:;te •
ninde nıiıcc\ hcrat
muza} ede daire·

ku~.

5- nci sa ııfem 1zJa:
Sinl!mn
ş unu, J1

<:

t 11 u

ı

H(•smi n.-ı;idt• istirak Pden hir kıtmmzm !WC:İ~i

'

Hava

şehitlerimizi

sinde şa) rını dık·
J,at bir mu.1.:ı \ede

taziz

o1mu.-ıuı.

Sultan \1 met besulh hul,uk
· ma' keme t m:ııi·
şinci

c

sürati...
Bunu kaydeden bır aet te.\ ıf

1

f,tile, olen bir
: hanıma ait olan
ıl ( 37 ) parça eş\ ıı,
cum. rtr i
gunu
1 satılmak 'e bedeli
'ere c ine t k'inı
c·dilmek iızere mu
zaycde dairesine

edı d, manıaıı kabulü ht malı az

. Şehirde otomobillerin surat-

lı . gilmemclai

icin

ittiha:;

c~ltlen ve cdilmcl.ie olmı ledlnrler meyamnda « grajikli
saat ))h•rin 1.-ullamlması mcclmriyeti ilıdas edilmesi teklifi
de ımrdır.

o

rmz

ı.

1fa\·a şehit
kı imiz için her
ene
oUuı-:u
gibi bugun h.ı
zin bır ihtifal
ra İnıL i '.ıpıl
ın:ıkt d ·.
Jhti ti p )~-

Bu lcklif, .'icııru sefer baş

memurlıı1/11 lar(1fı11cla11 yap1lımşflr.

o

Grafi/,/i saalll'I". oto -

mobil !Jlll urk< n s11raliui /,ayl
ve fe.<;pil clmc/,f cdir.

l

Faklli im ald rok palwlt dır. Bwı1111 İ< in, J:manel ' r mı J t
l
(enniycsi ml·::kur aletin .:.on t ıdil.ıt tıl.L •
~lunalmc 11e yu: binlerce
lırwıu:uı lnı l/ti:den Aıırt1/)(t ı ne, i h t ifa!
hey'ti 'c kc il
ya m~~inc '11111a n=dır.
k.11.ıb.ıl ı l,
_ eyclt .frnniye, ıwklai na- bır
. . .a,. 'l cncwneni t•11wn le bil- J,tha S,\. t ( 9 )
J ın
itib.ıruı ~ülwcla ahidb;İ ününde :u 1ı" .. si'•~ lt·nirJ"t'H
l .ıtih p:ırl.ınd.1 topLmmı\ ,1 ba'> bir b.ıt.m .t, b.ıhri) ._ 111 ..ızil,.t'ıı,
l.ımış \ c ı o, 5) J.ı l.cs.tkt .ıı.ııni
gedikli J,uı;ul< 7abit m J,tcbi,
Jt.:rccL~İnİ bulmu~tl.
b,ıhrh c 'e poli ımıln:zc i buKıt,ıat, D ırultunun, I l.trbİ) c
lunm or1..hı
talt:bc~i, bir LO
nh. ,tcplilcr,
:\kr.ı...inı.t.nn "J.ıt ı ı dt· mer
hukı'.ımC:t v·l 1111, t.ı) \ .m. 1.ilcrinıiz,
l,c.1. J,umaı1J 1•11 E•nin p:ış.t t.ıral~cndih.:rinc ir.ıı.: cJikn m.ıh.ılkrfı•ıd.m J,u a cJilını ... , hazırunu
de mc\ ki .ıl111 1 <>lar<lı. h.ıt:.ıaun baha' a <ıchitlcrini 'c bu tun şııhc'l..l.l\ ı
<;ındJ bir muzil,.ı bulunu) or,
sd.inıl.tmı) J da, et ctıni'i, l,ita
l.unı:ınJ,ınlannın c< di!J..ıı » hı, muh:.ıkibcn bir t.n '.ırc~i grupu,
< 200» l.i<iilik bir h.ırbİyt; t.1\cbe
mafül.ı..,ilt.: bcr.tbı.:r :ı....J,cr 'e
OtomoL,ıııcrl'• :s
1
,.
nıd,tt•plilcr
,,,
k
n
...
nı
1
, ·
1 f ih.: i, l l 1'11.. l!, u li 1.:'-1 .t-.! eri
• sı:l.\m , '.ı7İHtinc
dirmf ·tir }· lıı ld ı :ılu
ı-,\.-.ın <ı,
'>.tp ,a1.ır çıı..~ıı ı 111 .... 'c
,
"'
111.ık'ı"-.t
m
~h
1
~ · ~ ~11rıı 111t•1 in il(' kul'<ıı· ll('!'c
1 \il
l · t ıht ,
h' \ .iZi\ -.1h.; [•İr ti ı) İ, ı)ı\, bir

:':!Jeli

//1

cletıil<l'.
<'tffl lıenu:
.
il.

1\ a'U dıl.kat bPı h:ıdhc\ c calın · < 1 n Sandııl hede. t1.ni
goturLilmiış, lıun
'-J hl le ııi bir /lıtnriıt p:ürmcdi rı ı ·ııı
lnrdan bir ~tımrut 'u.1.uıı:c ınuh ımıniıı·
c. .. nar, bilh:ı-.,a c .neni o n c n:ıf d.ı
lcrden .Ahmet ('cltılettin he\ ( 5 6)
Jı[ıl birlik olnı 1, mut. ede~ i ıırtı m t·
bin lır ı, hmcıu mııh1mmin Yahram
mnp;a karar \\. mı:;-kıdiı
cfendı de ( 2 3 ) bın lıı a 1 I\ met hiç.!
itt' 1 1
mi, le dır. \. hr.1ın c cnd·nin ıenh.lı
90 e r ıı l u
taşlnrJan daha f ıla ani ıdığı ?..anno·
lunduğu için onun kO) duf,u kı~ met
J,ııbtıl cdılmı.-. \ c ~ ü uk p:ızartcsı
giıniı bu ),1 m t \it. riı d n nu \l:·
1
m
d
k
1 m
'iı ık '
\et
\Ü
.
1
m.ıradele
sa)C"•nJ
·
raklM ol:ın o clokto u alır Ahmet
h
>00
l•r
\
h.
m
s
\han
cf
enclide
hCJ de mu ) de' e mc.t.at id r1.:... ta·
l,a)mı, ar
rnfındnn d 1\ et cdılmişt r.
J':ıl\ııt llll ,ele h.ı l.ad:ırlıı k.ı)ın:ımı -.
~lu a\cdede
diğer mnllnr a~ağı
\ okarı tahmin edilen fı.ıtlar iı...::eı ind~n
l'e" m Su\ı,anın t..m ii tltiP,ı <ıo
C.Jtı!ıntŞ. fakat bu ziiını Ut f C\ k \.ide
cımeni e'n:ıf \ uLu"u t"kı ar 'c kendi
hir r.ığbct bulmu,.tur.
:ır:ılarınd:ı miı .ı' cdeH ko ınu .. ıa dır
Scnell'rd n ben muce' lıerat pi\ J<:aBu <fer \ Ullık Paıi,le İ;> \ apmakta
olan :\Iaııak i mindeki c~nnf t rafından
C) hin lirıt\ n • atın alınını, tır
Hır kaç • at znrfındn her biı i .l"i
lır:ı knz:ınnn c nnf knııınçlruının ) uzdc
onunu J:rıneni f:ıkirleı ine 'erme~ i
],<1rnılııştırını~l:ır 'e derhal ar:ılarırd.1
(.~30) lira p ıra toplamı, lardır.
J'akat diğer t:ıraftnn Bedesten c...
rnıfı cemi\ eti ke) fi~ eti. , ultanahınet
beş;nci ~t.lh hukuk mahkemesi rci,ıne
'c i tan bul muddei ııınurni.,ine haha

Ankara

postası

filimi

IB)fiırıw<D)
] 1~ ·eı".

sadcliJ<

içi·ı1de

ze11g·i nliğ·iıı

-

..;

m

hüy·iil
ifadesidir.

'erilmiştir.
:\1:ıhl.emcni l

...........

su ,ut m

lard.ıl,i ba)r.' 1.ır. ~1.:11 l ı tıı,ı'.ı
rı ': \ :ı":', Y<l\ a, ':ıın a 1 .td:ır in-·
dirilmi-.. bır dal~iJ... hJ... l h.ut bit-

Rli<LJVcdl®lfü©\ ~nllz\i1n
iske

zeh

iyat

1 t nh \

e

ti i için g..:mi 'c r ıh .. il a (h ( ukh:ri çııılnmn a 'c hu ım.th. mc
r. ıı h. i-.Lir. kc b. ';'lamı
•r.

e v r.
d c

Un Psnada hiH liıı 't•s·lili
naldh·e ve ihl ifaldt-n Jıa Jı(•J'dı.tr olan zen al oldu I\ -

l:wı Yt•rdt• bir daldl,;ı 1tt ' Hl\J\'u t•I mişh•rdir.
B:ı~ r, hların tekrar ç-.1-. 1•ıt..,ini

r r, taraf ~ )
laı• kan 112 ) n

hafri' atı
ınd ı.. hır

t

.

B ı ''"a~l J.!;l:ld, ı ı..r. ,'11 ı 1. ındc ki, • crd, kt lc.:llnk- l»n ı

Cağa.loğ/unda. &.sari afika

azı

ıh.ıf.11 ı olu·ımu.,tu

r

cn

JTil t~ kıp

tl ıd• ı \kr in

ç: ı

hit· m bulınu,tur.
Bu ır .d ı. kıta: t.ı

ç 1k

) c.rlcrd1.; c hl. k 1
ı lın ı cnk:11.a
te duf edildi i
n1ntumdur.

'1 ' d 1
1

•

~1
l

r.

Bir kaç

•

•

;:,,....

<

...

•

-

•

:

-

Dun de Caı,tuJ.

lund~ lçtihat
nı:ıtbansı onun.
de hafriyat j ,\.
Pılırken bir ta-

•

kını cesım u.

tunJara ve c ki
C ıt.ıl
da d
?.amand n kalına bazı cnk.1 a tt.
f
nıuze idare i d hal h f .
dcrın·1 .
er
a rıyata "\azı }LdcdcrLk h zı muteha ıslar gönYatı tır. AJnı zamanda bir netice :ılıruncıya kadar bur daki hafridikçem~~~e t akeleıı yapacaktır. Verilen malOmata gorc hı riy t il rik·
Olhtır
"
•.rn kı} metli sütunl:ır 'e in n i kele ti en ı C\ d a h.~ · ·'1uzc ıdar ·
ı
esı gece eyin de bura mı rnuh:ıfoz ı :ıltıı ·ı al • ıı

.

"i ,

Yunan

/

A,-

~

._.. • •

~ '.•~ • .

..,.

Haıriciye

namektubu

zırının
Bugun ~chı rn c

dccl;'.k
n
bık .Arına sehrimiz C-e\at B. i\tın:ıd n
bildırıldığinc gore, Tc\ nk R tu be\ c
)c ilmek uzc.ıe. \um, n 11 · c na
mnııı lir ıncktubt nı. ham l ı
111 (,t dır. B ı ın l..t b ı 'J r . ' l a
ın /akcıatı a ııit utlu d
ırcl tcdıı.

ı ..nıı

A' ...

1

s:ın'

ı ı ' ı
11 ıındald f rlrnin
t m rn a •n ına
pcJ.. :ız hnlmıştır.
l ılırıı, ınılH muc ,delenin heye.:::ınlı

l

.,.

güne

kadar

'-

Sinema müsab kamız hakkında tafsılati iç sahifelerimizde okuyunuz

0

"ele hah.hında ne ~ aptıkl.ı n
henu.t. malum el ğildıı.
~ındal 1 tdc-t .. ni mu e\lıerat d ir1.: i Memuıu Jtıh:ı B. bu hu u ta b"r
nıu'ıarı ınmi c dı nıi•tir J,ı.
•·
Bl"h: muct.:\h r pek cndeıdir.
hl\ met tahıninı de tabii miı, ktıldlır.
l\la1 J,:ıp ılın mı, , h:ıtın mezat id ·
rc'i J,:ıp:ıtı1nıa na m:ıni olmak ıçin
lıari.,.ıen t kıon .ı mcı kı cclbctmi.-tir.
ı:.. rı fın hır mal alırl,en ittih:ıt cttıJ...·
lcri anlaşı a bile mani olmak memul un s J,ıhi) c.ti dıılulinde dcğildır• ..,
•c olur,n olsun, me\ ıubnhs ziım
ri dun kı metinden ıız bir fiatln s:ı
tılmı;- ldu u bir emri 'ııki 'e hC'lc
Erıı ı i c n, ın h:ıreketlLrı p 1 şayar.ı
<lrkk tur.

t

) ili
..:

nmumıli

gın ınc

v.

ma/11111

'c müddei

'e
ıfa

h ı ı-iHıtla dolu bir snfh:ı.;;ını
L ne te, ba"lıca k:ıdın
rolunui,

Bir sandal

Sara meydanda yok

B:ıl.ıtta

r

al,ın
tılı.acı '1uiz efe dinin 1,4 \ .ı~ındald 11.ııı ~ r:ı dort ~im
l \ • 1 lı:ılı.ı,ılc
J..:aq~u ederek C\dcn
·ı , ı lı ı (' ılı.ı R\ ict ctnH:nw.tit

ı .. met

ntlı

Yeni

bir

dır.

liın, Ad pati&fllltİl

j
lLll\

n eden

!

bir \ak'a\t hnki olup ramazana k:ıtlar ı
taınaml:ınına ın:ı çalı
c. .ur.
j
Dercctti imiz re im. İlimin alın·ı'
dığı e ...nada Ertu rul :'\ ııh inle dij!;er
bazı an· tklrları o krm ktcdir.

l

devrıldi

Dun 1 ındıklı (,n dLn ~cç n \ Liklu
bir :ınd ıl le\ ılım ı c. de andalcı
i'm:ı•I etraftnn \ ti il r k kurt rıhnrşnr.

:ıltınun

ti .1r , .. pmal,t

Bir itlAs
.

ult:ın

lı:ıııı mındl

nda ( Adana Jtrı}at)
Ih mzi cfcndı ile B
kncı

ve

mcc'\I
mahk m ın
mi,tır.

1

tefrikamız

euyük ve meşhur deniz
muharebelerinden
Çuşima

Muharebesi
Muhorrlrl

.ı'\

> din Dnvcr

Bu mi.ıthiş kanlı deniz cenğinin müheyyiç
hikayesini arkadaşımı
zın miifahassıs kalemile muhiereı• kari/erimize takdim edeceğiz,

~ahife

2

Son Saa\

Ta.fa,

Bir .. '

Ter kos müdürü ve
mütevelli e tahliye
edildiler
(.

muavenet ede~ek olan Akvam

hey'eti Atinada.
~ı) -

Yunanistanın yazİYet Ye ihtiyacatı sıhhiyesini tetkik etn1ek üzere Cen1iveti akvanı tarafından
'unanistana
gönderilnıek için teşkil
edilen ve tcbahct fennının
her şubesine
mensup doktorlardan
nıürekkep
bulunan
hey'et bugün buraya
vasıl oln1uştur.
Bu
hey'et n1cn1leketin şe
raiti iklinıiye ye ihtiyacatı sıhhiyesini tetkik ettikten şora Cenı
iyeti akvanıa raporunu verecek ve mezkur
c:enıiyet te ondan sonra Yunanistana yapac· ğı sıhhi yardımın
derece ve ~eklini tayin ve tespit edecektir.
.1

Kayser 70 y311nda
Berim, 26 [A.A.] - Sabık Kayserin
ıeanışincı senesini idrak ey'emcsi
tıiınaecbeti1e Doornn Almanyadan bir
;ok ho) 'etle!' gitmişur. llu surede
boom:ı alman millı:;ecpencrlcri haiz
hcm'llı' et• bir mık"tnr da toplanmış
>lnor.
Arm dam, 26 (.\· !\.) Sabık
fo) c:e n ç cukları ıle torun lan doğu
.ınun :-o ı cı
\ ıl dt rumu m..na e:ıeule l t
dm ~lcrdır.
Do
l
c ru ı halk tarnfınd..m
.kd 1
~ koltukl rı (Cıh om) a

1 cı l,o "U ~ ·rkai muduriı :\I. Kastcl o du
ı, · m kct:ıeltc rapten bır:ıl.ı lmı ur.
Rum hq 'eti n utc.HUhe~i uli i\luhittın b~ fc.ndin n Lmrilc akşam saat
) cdıd ıı son:ı
bc•t bır:ıkılınışlardır.
T hkık t en ı..ı bu"un mi.ıddci umumılı c goııdcrilı CLktir.

miştir.

mıifettişi

tavla yangınında z=lzrap ve
feldket g6renlere yardım el mek u:ere Beyo!flıı dairei

bdediyesinde JıiUili alımer
reisi iıli paşa lw=rellerinin
riyaselfrri allmdcı cemiyeti

\l

safası

belediye a:asn.dall Abdulkadir
Ziya ve dairei belediye mıiclıini
Jfo:.11n ve Beyo.cjlu Jziltili alı

a

y

•

Geçen gun 1.llnirdc o]li ık J
garip bir had sc ohnuc; hık~
ham:n1 denilen Yerde k.tdınh,
crlü:kli bir l\c)f ehli k.1f ile ) aka\ı ele 'tm1iŞtir. V.11..1 şudur:
Dört erkek hamamda eğlen

mek, ke)f yapmak üzere Hayriye, Halide, Fe,·zİ) e, Sabriye
namındaki kadınları igf.ıl ederek
hamama ge~İrmışlerdir.
Don erkek 'e dôrt kadın
hamamda keyfı.:dcrlcrkrn hadiseyi polisler haber alınış ' e ha
aıama girnuş]erdir.
Neticede
hep i de curmu mc. hut hali'1dt
yakalanmı l ırdır.
Dun bu hamnın l\ap tılmı ur.
Hamam ınustt.:l.İrt \r , 't Sadıl\ 'c .ul ad.ışı Fettah 1 kkı da

mer şul>esireisi Şukru ve yanan malı al ldt r mulılaram
lfeıulilcrden

bty

murekkep

bir komisyon teşkil edi!m;ştir.
lJu feldket=cddere yardım
cır=wmnda

lnılımwı

erbabı

fıilıivtJel ve

insaniyetin ianelerir~i me=/.i.ıir komisyona !JÖlldermelcri ve bmmn haricinde
cemi icmal lwnwmnun alı kcimmı

muhil bir suretle mu-

ameUıilall
lzi:ıımu

içtinap

edilmesi

ifrin olwwr.

3f;ooo lira
;\le hum mcb\ı

değil ...
ccmıl

be)in kim-

ı;ız.

muhtaç kalan aılr ınc bir ikramı e -.; crılmc,,ıne dair B.ı\J. l\I.nc 'erilen
tal.:rir 3600 lira t
ı rica etmektedir. A'ladolu oj n ::ı
bu sabahki
re klcrimizde
afında 36000

tl

(30) kuponla

tine merbut Kö) cc~iz kaza~ı yait-

murlardan çok harar gürmüş ve
kasaba .;ular altında kalmışnr.
1\1ahallindcn alınan haberlere
nazaran Karf,tıncak ve Topalar ç:ı) lan ta~rırak km;abanın Balpınarı mahalle..;ini istila etmiş, su-

En çok beğenilen kadın ve ya erkek artıste reyvcrmiş olan karilcrimiz arasında çekilecek kurayı
müteakip birinciliği kazanacak zata şehrimizin
btı)Uk sinem,1Jarından birinin (6) aylık abonesi,
ikinciliği k.ızanacak zata (3) aylık abone, üçüncü- ,
den onuncuya kadar (ı)er ;lylık abone verilecektir. Kuponlarınızı ihtiva edep zarfın üstfınersinema
müsabakasına ait olduğunu işaret etmeli ve bunlan mümkün olduğu kadar suratlc postaya vermelisiniz.

surallc inşaatta
irin Tatavla
yangrn
yermrn Jıaritasuu
derhal yapllrmıya karar ver-

İstanbul vilayetinden: Ta -

ve ya

isminizle adresinizi yazmayı unutmamanız lfızımdır.
Bir hafta sonra gönderilen mektuplar tasnif edilecektir.

Emanet,

Harikzedelere yardım etmek
istiyenlere

kadın

lnr ) arım metre ) uksekrek çarşıyı kaplamışur.

edemcmi~tir.

dan
iş

Şinasi p.ışa,

mamıc:tır.

TdraKkt

hu tı:.! Jiı;clerdcn birin.in
miıdürü mektep binasından millet
mektepleri faaliyeti için istifade edilebileceğini m:ıanf müdlirlüğünc bildirip
teşekkür de olundu6 u halde sonradan
bu m::ıksntl:ı gelenleı ı fena ) üz ve
a il' cüzle karşıbılı 1 -vazılmışu.
Bar.ı
!!balı aı k daşlarımı.lln Ter. ı Ji
ne atfet l ri bu haberin
·) :ı lış olduğu mcmnunıH:tlc anlaşıldı.

1\ m. 1 be: in nutku

d:ın

:

rıı

ı

gn/. l:\mha

m htc\I aum

hanımın h:ışınn dı ıl.ı:rck
mışlar

'c

Ila<na

kibrit çak-

:nc,kmişlcrd;r.
hanım cani.. •· ~:ıknn fcr~:ıt·

ilana
laı 1ı
y:ınmı\ n

h:ıc;lamıştır.

fü \ d:i

gozu ) :ınınc:ı l l:ısna hanım
mecmu servctlcı i ol, n p:ıranın ) cnnı
h:ı\ dutlara goqermic;rir.
l la~ dutlar bunlardan 180 lıra ıl
san•al' deri i, ıpd.: h·r 1 'e çıftc
tu t"ı almı<:lardır.
Jandarmalar rnr f ıı d n
b:ıt netice ind" h.-ı d t1 cl:ın

yuzLi

_" uça lnr 'ıı. \rtık du~unme. t1.:ın•ı: ·.:.
§ mttarı 1da mu .
~dlıl' il
ııııııımııı1fü
E

ımvikaı...ı

h:ızin bir ımır~ tcrenctmi5 'e bir zabit kumand:ıı.;ında 1 !arbi) t.: tak besinden bir
mnng.ı mnnc\ ra fi,c!!;ile uç defa
h:l\ aya ate etimi~ \ c mera cim
hitam h1J1mu ll r. \Jcra .. iın'n hit.lmını mutt.:akıp hir he) c..t \C t,1~) arc ·11 rimil ı >t mobilkrk Edir-

Ortada hiç bir mes'dc 'okJ...c:'l bir
fe'.la hadi.;e \ ukuu şeklındckı neşriyat
ic;cl hu mi.ır:ıcıı:ıt 'c 11.:ılıtnn \ c mlllct
ımktcplm f:ıalivctinc c:n kuçt.k hiı·
l "tt.: 'L mumarıaat gelmemt• yolun·
daki umumi <11 ,.u c hu•u'-i etten
ilcı p; lmı tır.
:\it mn ıni d \ c ıtı,.~ıla t hth et-

ne.: J...apı

Süreyya

K ınhuca o~lu ~h.hmt
mıştır, Biri i lırnu
t tulmnm -ur
Ha'idutlar bir h:ıfta onra dccc:klcr ·

1•

kır

mı~tir.

nuın

dt

lı

m m n

ı

.. 'c
ou
cçmış ı' c.n bundan
hıı')cıd r olm v m , , ıJ mekttp hiı ac:ından bu mak atin ic;uf::dc) i temın
l"t muıi\cttlc bir gün bır b:ışı a mc'mur gdmiş. bu kı-mın millt:r mckıep
!cıınc uıh ıc;ı ııc;ıJ ı:.ınıflann mt:"a· ıre
haki 'ı ı medıkçe ıntimkıın olamn ac:ığı
ıçın o z:ıt:ı da hu \ azi~ • t izah cdil-

olduguı

nın işkence\ c b:ı~l:ımı~l.ırdıı.
:oj guncular OCl!ı:.l ı U/.u ndc: •l.ımn

lı$esı rıaKKında

Şişlideki

ı;ı11d.

dan
ı Jl r t 1 •
1 ılc ko km!\ aca ı ı ı km 't
lln dutlar, c ur hu :ırd n p ı ı . ,mı\ caJ..lannı ..ıılaj ı mı J...:ıı't"l 11 -n:ı hanı

suretilc yol

ça znyiat yoktur. Tedabiri manin ittihaz edilmiştir. Köylerden heni.ız fazla mall\mat alına-

tebcil ctmi~lcrdiç.
Nunıklnr l ittikten ~onra deniz

Mehmet Ali ağn n:ımınd (80) y:ışla
nnda bir ihtiyar '> aı-dır. üç silahlı
şahıs hu ihti) ann gece) nrı<ı e,;ne
ba-;kın ~apmı"lnrdıı •
Ba<:kıncılar 1>ırh m /. o u i"maıl
ıle arknd:ı farı r ar, l ı ca oğlu l\I hm t
\ c l hı c ın oj:;'u :\lehmettır.
i.ıçu &, Salih! l' tabi kö lcrdı n
ol:ın h,ı\ dutlar, ıhtı~ l' :\lt hm t Ah
n nmn paralaı ını :ılm
Mİ orl ·dı.
Z ı\nl'ı ıhtı) .ıı.. nı \ ' 1 ı ılc ı.. r<:ı ımh d il a!'l l ti
! mi • r~ ::ı l

pDşa ııa.,ta değil

.h
n~ılit.

h:uırl .-

t

J. r

1 M

a. r ka.da.şl•f'
unuttular ve

kan dökt.üierratihtc ~1.ı ....1r ı arda~lJr
de . . indc ~luhıttinin :..,.ızino"ı r
oturma! t ı oları lkJri ile ,\
md • rho lukl.ı l~a' ga d!11l<; •
Ahmu l 11,.ıkl.1 B1.:Jrh i 501 r
ğmdan v.ır.ıl.unı~tır. . Carih '
4,.

kalanmıştır.

İki sabıkalı birbi
ı·lerini vurdular·
Dıin gece s:ıa•

llo..İ

fo ..de, Galatuds
bir J,avga oımu~

ıkı

yndig'dr birbirlerini y:ırnlamışla
Bu sabıkalılar Bebek l l:ı an ıle 1)
Abdiıllahdır .
Kel Abdullah c:ıb:ınc:ı ile ucr
Has:ıni dizinden, Bebek Hasan dıı ~
Alldullahı piçnkla sol böjtründen
ral:muştır. l lcr ıkısi de hastaneye t
dınlmı~lnrdır .

B,r

kadını

dö\1düler

Sandııl bedcst:ınında anş mcrn
si rnemııunc hanım dun iki ki~
taarruzuna uğramıştır. Ha an ve i-k
der ismini taş" nu bu iki kişi, ~1 l
nune hanımı dO\ muşlerdır.
·Memnune Jı:ınım kendisini ıt11
açık ol:ın 7.e\·cinin dovd..ıı d iği-~
zannetmektedir.
Zabıta i kemler ile Ha:sanı )ıı~'
lamış, t:ıhkikata b:ıdamı ur.

Bir

otomobıl kazası
Galatada Carrahpaşa soka~

Nu~u

sını

oğlu

tefrişi

içiı1

ce

rilmi~tir.

Şu zevat birer nutuk irat
ederek hava şehitlerimizin hatıra

şöyledir:

lm:ıdı~nı

cemi-

etmişlerdir.

olmuşrur.

l

namına

tayyarecileri namına mihlzım
Kemal beyler, Darülfünun namına da bir müderris nutuk irat

Bu cümleden olarak son giinlerde
Alaşehir civannda şu kanlı hadisenin
vukuu haber 'erilmcktcdir :
Al:ışchiı· k:ız:ı~ın:ı ( 8) !=ant u:za'kta
Btırhanl:ır köyünde bir roygun vakas.ı

Kerim

halk,

yeti bcltdiye a1...-ısından Vasfi
Raşit, tayyarecilt:r namına yüzbaşı Osman Turgut, İstanbul

almışur.

köyundc

rilmi~. Ve sıra ile
namına Hakkı

Tayyare cemi) eti

Bir müddettcnberi bazı yerlerde
soygun vak'alannın fnzlnlnşması hakikaten naznrı dikkati cnJip bir şekil

Vak'a

H

kadar

Merkez mckkhinin avlusu yarım metre su ile dolmuş ve talebe mektebe gidememiştir. 1Iapi ancnin er:r.akı kayıkla gönde-

[ ı nci ":tlıırt·den mabn~)
kumandn:ıı

Bilftbarn tüccarlarkerestelerin hükumet

temin olunahilnli~tir.

taziz

Hayd lar bir kadını eazhyarak
ateş verdiler

Btirhnnlnr

binasına

şehitleriınizi

Hava

alınar

İki sarhoş,

s:ılııl alı ar:ı-ında

1stilftyn maruz mah11ler kaJkı
ile memurlardan bir kısmı diğer
mahallere nakledilmiştir. lstilAya
maruz mahallerde nakliyat kayık
larla yapılmaktadır.
ı lukumet binası etrnfmda sula
nn fazlala,ma ı mi.irur ve ubur
imkfinını sclbcttııtindcn .Adli) e He
dijtcr devnir bir miiddet ifayı vazife

Bir san1 atkar beğeneceksiniz :
y iniz ir kadın, yahut
ya n z b·r e--..........
Canavar< a bir

fırnnalar

) üzünden bazı vilayetlerde ' ukua gl.!len hasarat hakkında ~u malumat
veriliyor:
Son ~iddetli ) ağmurl.sır vihl) etlerde de oldukça mühim hasarat
yapmı~tır. Bilha.; a l\lu~la vilaye-

birlikte bi.le gönderiniz kuponlardan birisinin üstline

buluıw/abilmesi

R.esmi tebliğ

Bcgendiğini.l

erkeğin re-,mini keserek dercettiğimiz

e

yanardı.>-:

beğeni) or,unu;r,?

kimi

Taa av n n
yerı
e • ş at

umumilik iki mıifcllişini yangm malw ilinde tulıki/wt ic rasma memur etmiştir. Bıı
mzifcllişler susu:luk ve saire
clrafmda talıkikalla bulun maktadrrlal'.
Müfettişi mmımi Tevfik B.
bir nmlıarririmize bu münasebetle demiştir ki:
« - Ter/ms şirketi su verdiğini iddia ediyormuş. Bu
sö:lin ne derece doğ rzı olduğımıı o gece Ol'ada bulunanlar pek iyi l>ilirler. Eğer it f aiycnin gayreti olmasa ve
tesadüf te yardım etmese idi
ateş Kasımpaşaya kadar iner,
İstanbulmı dörtte biri mutlak

Son ) ağmur \ e

Sinema mii abakamız tvelki gun bitti. Oruz kadın ve
otuz erkek san'atldr re:smi koyduk.Bunlardan en fazla

haıı laıımı, tır.

taraftan

ye er e
münaka at bile
durdu

B~ğ;eııdi-8~iızız siıleına
scLıı 'at/carı lci11ıdiı·?
ize bildiriniz

büyiime:.ine se·
maznun olan Rum
he t rı m tt;' dl' e·ı \ c Tcrkos su
şirl t't muduru hnkl ıı daki tahkikatı
zaLıtaca ikm:ıl cJilmı~, euak müddei umumlliğc gonderilmck üzere

Diğer

Bazı

z

ı

Vuna.nıbt.ana..

Atina,

..

Feyezan yüziınden

iJ. }'ttngını

da oturan Şeref isminde b
çocuk dün Top~ular caddesiııd
3794 numaralı otomobilin ~·
tında kalmış,
hafif surett
) ,1r:tlanımştır. Şoför firar etnı ~
tir.

*

Ekrem isminde bir çocı 1
dun Beşiktaş caddesinde şofL
s.ıimin idarc~indcki c 2416 '
numaralı. otomobilin a)u11d•
kalmış, Etfal ha tanesinde ted"
vj

altına alınmıştır.

Yanan \'Organ

lkşikt:ışta \·:ıldcç
ınde 1t
lı'• c:okaı:. r d.1 \r p mlhmedin t..' ı d

) anı:rııı

çıkı

h.ıldc

ınd

•, 1
organ
imli r r

~ ıı

l

~~cza.cıt.ar
f :cza·cı la r
ccıni yet
bugün hir içtin1a akt'
derek ispirto fiyatlW
rının

artına ı dolayı·

sile ecza fiatJarınıC
alaca ö·ı vaziyeti teth:}~
ve ınfızakerc edeccktı(
Eczacıların AnkaraY~

bir hcy'et gönderıneie·
ri nıuhtenıcldir.

Aldırrınnz 111altıı113tf
nazaran hüktlıııet yetl

bir ecza tarifesi )·aP'
nıaktadır.

Eczacıh1 J

tarife çıktıkttı 1'
1
sonra ona teyfiJ~~•
ecza ücreti alacald~f'

hu

dır.
1 !ela h.ıl.ıc:ık :ı.rdı
JIE:!~~!!!!!!:!!!!~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!::!!!!!!!~~~!!'!!?!~~~~~~~~~~~~~~~~!!:!!~~~~~~~~~~~~~-~~:=!:!~~
d,ı ıahkil ,lt b.ı~lamı<..tır.

ı t
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\,111ı.
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ı,

ı.

et

hanılc

-103Ancak gazetecinin zehabını ve ya kanaati~i biraz teşviş için keljn1e oyununa girişti,
j<>yle bir ınukabelede
~ulundu.
- ı lon

c'est

nıon

cher,

ı11eclisteki

anhJı1ageux.

«Aınbrageux »

kelimesi f ransızcada «Ürkekn ınanasına geldiği gibi «tnüvesvis» her
ŞC) den şüphe. e nıail
Rdaın

n-nna~ına

gelir. ))eli kız, hay1r!
yorgun değil ürkektir»
den1elde bir taraf tan
Hun·enı için gazetecinin tespit ettiği hayvanlığı teyit,
diğer
taraftan da onun şu
<1

c!a

ınahrenıi

yetten şüpheye düştü
ğü nü
iına
ederek
l{fınıran beYi. o şupheYİ hakikate ka lbctnıddip·c St!Ykcdivonlıı.
·~

B·ı.

w

c~·p!~zı~ca

b·ı-

idi. (iazeteci,
kendisile
ı 'erinıanın
bas• basa
l<aJnıası)ıdan
•
J-lurreınin ~iipbe ederek yüzünü ekşitıne
sine kızacak, belki o
şüpheyi ceza1andırnıı

va Ye Neri n1a na serian

tasarruf edip Hurren1
budalasını

ınuhakkar

bir ınevkie dü~ürnıive
111evJedecekti
iki saatten beri
hötün harekfıt , güzel
süz sövleviı) c.rrülnıive
'e güldiirn1iye inhisar
eden ,..,
trazctecinin ncsel
. i
kafas 1 nda hüvJc hir
fikri u. anc. rnn:· yr, Te•

.1

.1

•

J

J
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4

rinı,~n 1 anı 1 11 r:uı·:~!~·ı~~

ı ı t

oürn1Ü~•
.....

\'C

fırsatı

da

111? ~tı.

(),

eline bo-eçcn
kaçırnıa~

erkeklerin
bu gibi nıc~,aildeki za·f ını ıJek ivi hiliYonlu.
Kadın kıskançtır, hikin erkek hcn1 kıskanç
hcn1 <le tahaınn1l.Hsüz
düı-. l{ıskançlığını, kaduılar gibi tebessün1
altında gizliyeınez, çabucak ihsas ve va ifhanı
eder. ı Titekiın
ı<:tıınran bev de Hurrenıin kendisini kıskannıasını
kıskandı
ve
se~~İ7ce
elen1 çeken
za vn Ilı delikanlı va nıüze ·viüı ne in· kurak 1111,.,

ol

~

~

0

rık aL(~I :

1

() hocuf gras! I . .e
scnsibilitc
ıı'est pas
ton bat ( 1J
Nerin1an, Hurreı11in
bu derece tezyife layık
ol n1adığın1 düşünecek
kadar n1unsıf çıktı.
Şu adanı, bütün belahetine rağnıen <l!~ıkı
idi. Zekiısı ,.,voksa nıehlhati ve bilhassa kuv-·
veti vard1. ı\vrupa ve
A n1erika da hu gibi
kavi pazı1ara verilen
kıvnıet ne kadar büyi~ktii. Hurrenı, öyle
bir nıühitte bulunsa
ve fenni taliınü terbiye gör.._e, süphc yok
ki hin 'erce kadını nıec,,,, ... 1111 ,·,k:ızii~

ıl·

•

•ı.

tlu\gu

Jup edecek !;!öhret sil"
hibi olurdu. ()nun ı~~:
1
,.j adal ~Icrine n1evlirı •

iştiyakını

raptedec~ll

kadınlardan
şu

.. 1
guze

hiç hı(

spoı·tsn1a1

zeke:\sı kıt 1111,

ıitl

irf~ll~

var 1111 clive ara'''r
sornuya iüzun1 göt'"
ınezd i. ))eli kız 111 uııst"
fane bu ciheti düşüı1e;.
rek biçare asıkını dalı'~
fazla bı rpa lannıakt:ı
111 u hafaza ya
çalıştı;
·Yine fransızca flılr
.. .. ıi. l)ır
.' St/1"
:rtf)(
ren1 de 1)uyu
istidadı olduğunu, b.\(
nun da yüksek b.
ıneziyet sa yıJa bil ece~•
ni sövledi.
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Taşrada

soygunculuk vak' aları
Nl 11wl pwm lw:,ıs1m11 Si nancılar k.o!JLİ «İlwrmda bir
1

kadar

~ ard1111 eden
HiJaJiahın~ı·, bunu k<i-

fi bul nııva rak hu
'ardınll te, sıa karar

1

soygun oa/(11s1 olmuş ve haydutlar, yapılan fa kibat sa ucsinde l'i<' gccirilmişlfr. raka
lwl;/mula şu fafsıltif 11eriliyor:
/{cmal paşa ka:::asu~m Ilalil Ju~yli küyunden lbntlıim
vyl11 Nuri !JCCe huyıine gelir1.-l.·n Sinancılar civannda iki
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1( i.(f sini bir ınihn1p,
l·oc :ı 11 bir sacit ver ı . _e
t u tı 1\ ordu .
Er· .. at )İn <li, ht g;>ı·L•ş
b1 t< t1 kt-~i dcgi~i \ ~r
ıni~ti. Sü1eynıan c. ğa,
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gibi idi.
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\ o)g«t ...

-.ili<li, zira hölükbaşı, yıl
< • b<ra hazr<:tleri hu
dırıınlara gögüs geren
n1enılcl ~tiıı nurudur,
Allah eksi:·) j'ııi gös- ulu bir t ag gj )i serfüra
' t gc:r lenf iiraz
tt:rn1e~in! l> d \ e beni
tersledi. ()·ada 1 ·ali gc ii l l ~or:Zihn'yar, o
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- Hİlnıc•m... Hir t'ey
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sı;·e, ahretlik. beslenıe
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u' ~ nnuşlar, hir kı"ını
t~ınizlik yapnııya, bir
kısn1ı nıutf akta çalış

nuya
başlamıslardı.
1\lutat olan hayat o
ınes'ut
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yuvada cereyan ediyordu. 13ölükba~ı, Zihniyarın kendi
hastır.
Evdeki İnqanlar; ih- c1 ile yü pa ca t·ı luıınurişi

kadar anasilc,
l·ar< e'iile şakalasnuya
girisınişti. Artık teessürü sükunet bulnıak
üzre idi.
Güzel karısı, sıcak ve
lekesiz neyazişlerile,
kalbe kuvvet veren
sözlerile nıelalini biraz

tahfif

etmişti.
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JllÜthiş Utttıltular i)Pli}'Ol'•
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ortasmcl.t "allanan
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\'nfjnuıeılar ıwrdeyse
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MÜ .AKASA ETIGESi

:\ltinakarn ıcticcsinde alının SJ ıııtl'
k:ırrer 3000 adet Remington ) aı;ı ı1l1'f
kınc ının t(' lim \ e itası hak ktndJd'
mun:ıka a mukn\ cl ..namesi Ankara ci
11
ıınz:ı edilmiştir. Rcmington birİ •
~ınıf m:ıkin:ılnnnın ön safını .kaı:ı
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dehayva.
ı ara sira

Ark.ıdan,

apuletleri kopmuş, ayağı
Hri p:ıpuçı:aız, pantolonu parça
parç:ı bti} ük rütbeli bir zabıt. elinde
kıno:ız kılıç, deli gıbi bağıra bağıra
koşu• ordu.
!'.'\ıha et, koşe l :ışlann<la on beş gündür undan inmi en ) orğun suvariler
gorununce, birden, bir haftadır katliam 1\.orku ıle mez:ıra dönen mahallen· penc' ekti kapıları paıçalanmış·
kını ı hnrn:ıkl rla halk bir rnah"cı·
gi' i l 1 ıkları k:ıp :ımışu.
· "\ri.l, Ad 1 r deniziT'ın 1.enarınd:ı
m ı bı inci pbi duran ~chir yandı.
Ihı \an ın, ıı11:malaıda gordü{!;uniız
' h ır kulaktan i•ıttıg ni/. aT'!!;ırJann
hiç biri-in1.: l r lt.emırnrdu:
!\: ı met le11; lll en kızı 1 b r dm . r,
iı
ı h.( r
5ul ı ırı iıç gün uç
(!C1.: kı h L
n bt h tları :ı bağladı.

nın

vet etmişe
benz·yor.
İn urı la r z /1
~t rbiyt ııi11d, n,

ıJu/ı ıılcri11 m -

lemi<. lu ilm .;indı n

en

. oma
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luış(m lıay
vaı larm
du
lerbı !/ ~ine başladılar. Cawba::lıA· eden şu
f\eciye haku ı
lrı lu ilmw n u-

m

ow1

ucriııi-/

9urc

Su 1\t çi, ayar
1

Kadınları ı ı~ıııe
g·elnıiy n nok-

ta ııed ir(
. Bugtin ck:sui a\ n pa ıncmkkctle
·'lndc kadının haKkı intıhabı ta tik
:dılmi,tır. \l:ıman, ingilı1., ı~..cç kadınları reyi rinc ahıptirlcr. Kndın\ı~n
erakki i için çalı, an n nH) ttkr bu
.ııuvafıakıyet üzerine pro n :ındalar
fapar:ık hakim mı blıtun lh nv:ı} n ta 'lk ettirm ye uj!;ra~ı~oıl r.
\nc:ık. bu, madnhonun
u1.üı.lur..
diı de tc.ı., tarafmı Ç1..\lrın . O z:ım n
':ıkkı muh p \ cı ıl<li i h ıh.le k dmı

ıisluml 1 m

gıı:l I

Bit: bu

dcla;pyor

ı ı ıı

eı(_,;k

o nntıcı l ır u~uk 1anlılı1Ja ,
Hr'r elen kımıld:ıınamıctı.

padn ~iit ii
J\ <' a t ta 1)a 1\. ası
gihi ~atı) orlar
Serlt•ı1/ıc111u::1

ga;cfdcrimlen

1lacı l lac:ı ı pa~ l:ır, itilafcılar daha
on t: ·n c. \el ingilit. bandıralı vapurla
\ unanı~t:ın:ı k:ıçukl:ırı halde, o, (c:uru)
unun b ınd:ın il'\ nlınamış ; tekrar
turhi cnıiıiknlar Çe\irmck hiıl~:ısilc
izmirde kolmı,tı.

ay nell Avrupa
Fen-

alıyoru;.

J Ialbıı ki kordona ilk ~-ıkan ~ü:ılti,

nin terakkisi lwr~ıswda şu
immnlarrn rıl'i('I' yaptı.<jı dıi şıiıwh'<'t'k olw·s<ı.. IJunyada
arfl/, olmu:rn olma:: olaca fjuw kanaat gdiriyoru:.
Şimdi de

beyaz Yunan cuvnnlerini takdis eden
kendi i idi. :İ\ ah clippccilc, elinde
haç, istil:'ı ordu unun \ e yerli katliamcıların umiqde o kuşmuştu,
Kumand:ın hiikt)mct konağına ycl'leş'ncc metropolit derhal arzı tazim:ıta

ne yapmıslar bi-

liyur mıı!fllllll~'i
S11iri, şu /Ji:im

\ Rt m metropoliti, bu cı • dol

kıl

't"L

geldi.

bildif/imi;;
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te <luf

edıldığıni
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c

/ıu Sl ki

9iren sritorlar ve st-

zıldı ı lı.ıbc.r

Lt.bi yapmak kabil İmiş ..
Diy<'C< kni:e ki im gidişle bize
salmlı lwlı11c ali11m:z evimize
kadar pullu zarflar içinde
·1 postacılar getirecek! ..
1

değneği karşıszndaf,,
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Meri Pikfort
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Poli -lerin
gazeteciı:ilc

''lcb, \ a'l Ja bir Rum
hukı.'ıımt koıı .•ğmd:ın çıh.

ular.

1..\I · .,, t·
~ n t .ır
bi· ı ilim

L

\urun cnna\ .ıra! \'urun

in~:m

h

ka atına'-·
'l. ~emcr.ıltı cadduindcn l eri
met opol'tl muhafızları ı demir çcmbeı ıçine la'l koıku ç k lab:ılık metropol un
r:ıtın
tul,uh' tuktire ıl,i
çc, 111clık kah\ terinin omine gelince
kinler ,udurdu .
\"urun can:ı\ :ıı a ! Yun•n in•:ın
knsabın:ı !

.

J.\ lctrnpolit, boğazını dtiğtimlli bir
ip ı-ıknormuş ı;ibi, aı l.ııda~ına:
Bıttık!...

Di}ebildi.
Halk bir andc polı~l<'ı i ) :ırdı.
Bıçak. opa, odun, kn -:ınmı } :ığmuru.
- · \ urun can.n; nra ! \' ul'lln insan
kasabına L.

dakika sonr:ı, )erde m:ıviti
be):tzh bez p:ıı çal.ırınm uc:tiindc katil
p:ıpazl:ı arkadaşının etinden, kemiginden eser knlmnmışu.
Emperyalist istil:ının iiç senelik
kanlı süngibuııdcn ],lll'cul:ın halk hın
cını alı) oı du ...
C:clı\lcttin Ekrem

\.. uıo.) a 5, anson) siııcmadan

Bıı·

tane i de 1'ran 1.1. dokıor
i ınind ki zator.
Bu nd:ım bundan bir mmldct t' el
uvku h:ı talı ınn tumlmu , k 'ldi' ni
tedn\ i <'tmckkn zı ;ıdl hir un g lip
İ) i olurum umidılc h talı 111 b t ın
Se) 'ni • anki biı b.ı "mı t l:l\
cdl'~oı mu.- r;ıbi tetkik 1:tıni.::, İ) i olduktan bir kaç gun sonr:ı , hu
ha talık hal,J..ındJ bir J..onfer:ın~ 'ere
rek nel~ı· çckti,..ı.1i nn ..ıl kuı ıulduğt mı

dönınu~tür.

sahneye

Stıit'>

«\'in

tiyatrosun\.\a ç,llışmaktadır. Y.1li1nda ilk
tem,ilini \ crcc~k, (E\'crct Horton) ile birlikte «Kumarbaz aşık»
i imli bir pi)e~ oyılJ\,ıcaktır.

cl)C\'ID

((Cım ec;,ıl > sıı hH

San':ıtkar

Dr.ıkuLrn

isimli bir rom.;nı ..tm .ılmı,tır.
Bu eserde en hm ul rL l ı nuıf Alm.111
.ın'.ıtk.' ı l\c n t

Valas

B~rri

\ t O\ 111\':l~.ıl tı .

Vilma Banki

l:ırd:ııı bır

h:ı1.:ırunn anl:ıtmı~tır.

Halbuki mıı'l-c:ıdi, ;\fı,ır kralı lehine
beni t:ıcu tahtımdan ı kat etmek imiş.
Hunun için de 7.e\ ccm olan kızı ile
:ınlnşul,t:ın sonr~1
bendrn hafi bir
mul.\kat ıo;tedi. Knhul etum. Bu goruşmc cı:n:ı ındn '-ll uzlu~umu giderm1.k içın dud:ıklnrıma g•Hurduğlim
ş.11, p l. ı d:ıı.;ınrn
lueı ine !lnldı \ c
l u l muhk\ı acnı hır \Udumda içti
kalıp ~ı ı '1. ıx: de n1dı. Bara
tcc, ıkı t: , pttf(ın ı :ıdım olan
1 kt: di <:er.
ıı 1 cndı \ t ·m .;tı.
1

Bu konfcr:ın meslekdaşları için o
derece
ictifade bahşolmuştur ki
Fran ... ır. hukumeti kendisini ( Lej on
donıir ) nişanı ile t:ıltifo kaı ar 'er·
miştir. ·

t
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olmak

sinclt'Jl lıalı.~edilmt•klt•dir. l\t>n-
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Xikola

swmmt

m'ren l>ir adam. kuylıilcr la -

raj rndwı sıkı sıkı saklanmu -

kta

ııc soııiyet

lmlım

mc11111rlarımn

frılwrrilıalı

s<'nwrt•si:::
lwlmakladl!'. JJu adam, Rusyada

çarlı/, imi<· t•clildi!/İ lak-

dirde R11syanrn pay itahtı olar cık J\iycf ş('/ırirıi iıdiluıp
cdec<.'!/İ11i sd!Jli!/l'n'k l 'kray nalrları

:ayı/

laraf/armdurı

aııhrmak isf< ml'Ue<fir. Zira
l\iıı<f selıri l /;rmrııuladrr ue

knıynalılıır /,emlıl

ri

ıi

d11-

lll/<lfllll l'll /,c sif ı•e 11uilti111
lir /,ii/t>sİ atldelli/'Jeı inci 11 I

adm11111

ımıllcri11dcu

lu lan ııı ıf ,ııd ı /ar ..\wu/' ·c !. dm
l 11 lıı.:ı"J ı 1 • ıM u yı !J 11
l1l ı/ı w et <" /, 11 mı/
· !/ pr/cı 1 fııı/1111 le .'>t lıl ıı.o,;/ r akim
k<./11,1 lın.

( \ilm.ı B.11kı
on L"t.:rının
harici .11 -..ımını t.muml.ı
mal. uzcrc
i' nr\,1 gdmi'>tir.
Bu kı-.ıml.1r mc.:<.hur be)İfü.i
caddede ,ılı11.1c.1 ,~ır. 1·-.Lrın bitme i hu .undi' c\ c muti:\ .ıl\l\if
1'u1 111'.ıl t.ı~tı
bazı

uuanı~tan

şehri

Şik ~o

a esasi b·r
tc i.-J • ' yapı.lıyor
dun\ a ıı l h ç l r
k. d.1r ctirum 'e ciııa
mertehc •ınin 'uJ...;cJ,Jiklcrinc çı

S \ i ol n ,

hı tı,

şehı ini Şih. go

'u

J...ıı mamıstır.

Bıınun

içindir ki \ınerikn pofü'.
rk,eıh a, fnali\ eli ıçin bu ~ehıi bır
...:ıha ulamı, intihap eder.
(;, çen giın, Anıcı ika zahıt:ı ı hıır.ıd:ı
f.ı.alı\ ete geçmış \ c 400 polis memuru
bir cum:ırtc.::ıi akşamını.lan pazartesi
:ıbahınn kadar hıç bir ko~q i ihmal
etmemek surctilc JOOO şüpheli adamı
deı de t etmiqir.
\det:ı bir pnJi .. ::ıc[crbcrlij!;ini ıındırn·1 hu sıkı t:ılıarıi\ at ncticesındc
m 1 camler ele geçmiştir ki zabıta
bılc ,a.,mı.,ıır. \mcıil,a ht1kuıncti hu
ıs rı ..onunu gt;urnıı~
\ c .. ıkagfl\ ,,
tunı ltmıH! 1.:ıı.ır ' rıııı...tir.
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111tıalı<)tlt~~i

H Zl '\il ""l

rwuır lilıtr R11:>ıJt1 ile ticaret mwdıt·de. i a/\tlt'lmck i~ in
tekrar m11rm aalla l ıılıımııuş
lardu·. Hum/arı < l d de J'u -

nanlrlar J<uslarla 11111:akera/ıı.l 111111111 Icı nw du arada
ilılil<if çdmmlı. jy/ilılf<ı scl><'p
olan ruıwrılılctr. Hı .. :fa il<
licarl'i len kt·mlilcriııi u:ak.
bll'akmamu <lo.1ru olmıyaca

ASR1DE:
l l..t

rJ

lmıslanltr.

1IIIC\1ETI

l( 1\1 J.:R :\IET.tKE..,

M Jİ 'TE:

1 '-' ı tr.I'\( Ki \RI

M11nş

taneli için

İngiliz efkarı nasıl bi

vaziyet alıyor
lngiltern i \' rt p ı l..ıta ına rap-

ıw cburiydi nde ka-

11wrac<1 d

rt :'\

ELEKTE:

1

!Jtm unlacl1klun11da11 tekrar

PORCT

RAZH~Nl

ll a

tı.:tmck i-..ın \l.ı l" tkni1.i • ltın<. .l
bir nınd in•n ı utcd<:nbcri miıza

Hindıstan ve komun;ıim
..J lint hül,iımdi ingiliz \ c ) .ı ı hcrc edilen hir mı.::' zudur.
Lıun /..ın'f.tn lnc;ilıx di--<lrı u•uuIJint tabasınd.m 0)111.1\'lp t:ı l ıin
1111, c-.inin muh.ı'cktinc mnrux kadistanda koımıni1.m p:\)jUğ:ınd.1lan. hıı nıt .. eı ...k. ,imdi. lngili.t
sı y.ıpan her ~.ıh ı huJm h.ıri~i
rı1. b\ı ı.ırı .. ı ... un:.tlc nıc\' i al mı~
nc çık.ıı mı' :ı matul bir kar.tr
1.ırdır:
'crmıştıı.

m

lnh~li

ıl
1

\.

1-.c ı ı 5

tnr f. 1 ı

f.

~ ...mı

1t

t.11,lit
Jerİ\ LdC

lıl 111

• 1.kt

1.clcn
C\

108 bi-

101 d t

Sa~te İngiliz liraları

Soğnklann şiddeti

• lih

,ılJ:-.

JJugün:

'e

llus\. a ticaret

m

en korkunç

B r ı <.. ır ,ın a,{ mi ..
• t ı bir filimi
· \m.ll etme!\
uzere .\n .ri \ot d.ıhilindc kuçtık
bir Sc\. h.n :a.ı..,ı ile meşguJ
bulunm.ıl.t.1Jır. S.m ·.nl\ar bund<m
-.onra gcnı..: P. ı .unum ) şirketı
hc!:ı.lbın, ( h.n ı!·l
i-.imli biı
\ mklc L\ İn.:~cl,t:r.
\

Ciı1.:cl Saıı·a tl:ır lıiı lı~i id.ı.rc he}' eti
son ıçtıtnJl'ld:t. b t ·n şubclcı in r n
li} c pı
m • ı ı huı amışıı .
T" uo d 1 ı t ıt ldıldı~i g h
hu h ta 1 r ıft: l \ c J,oı" r \crıl

Dünyanın

bir çar

.llorniııy J>osl ~7a:des 'm/c, R11syu<iu salıft> hir far mes'ele -

'·

faalıyet

1.dıltl

Rusyada bir türlü efe
Qeç· ri emiyor

l

San'atıar bırlığinde

uı<:rc kendı"i ht.rad:ı

Salıie

fi'

. . . . . .

gelmişti.

hir
de

Ş'

eı1 c'

l:mııcbn Grcffı) e

t 1 \m nın elik y:ı
\ l ıl 1 l ıı , l' ık:ı, şov le
1 ı <. a l v. /mı
bir ' k' ı n11.:' u.ı l h .. u • e imi
ndu u
<I ıt}ı t mulıafa;a
:\I u M:ıri., i..ınını t ı 1 bu kndın
i\lı•ır ıdır \L ?.e\cc.ı ıd . il. kkımdn
ul ı , rlcırmı ... ! llU' lıangi bir
no .. teı dı i ~.ıd.ıJ... t \ e icd.ık rlıkt:ın
:cmwn modası fit mıs cl/Ji dola ı b..şınd:ıki kı} mrnar taç tara·
,o,;c yi bir ıwı ça ılı/, :mya so - .
fımd.ın gi} diı ilmi, tir. Zt\ ccmın b:ıbn~ı
karak mukemmel bir malla J\mcnto, kı} mctlı hcdİ\ cleılc nezdimc

~ 11 t tı

O'

.

k<iat /ıalim~ gc lirıııi~ler ..
Kudiisteki mezarda
Bu derece yükseklik
\ 'l' hu /,aallan da l l/ıise rıaımuya
Hazreti ... leyman na- Dogrusu pek az insal ı lamz~lar.. Talıii flı, el/Jisena nasip olur
lu· u kd.. h r u in clt !}il . .llalti- sıl bir ve ika bırakmış?
Kl·<h s Ct\ arın da on ) apılan hafren ndnmlıırının \ c bilh:ıc a bunııı J t ... Aayma jm u: nne sirriyat c...n. ırd , h:ı1.1 eti Sulc) m:ının
lnrdan t:ı ıJıkl:ın tıl\\ an:ı la ık olan
/, eh ıil s ıl cl< k11/ur ..
.lC\ 1.:t: nin knb ının buh nclu ıınu y:ııı:
lannın r11lıl111ndaki f d:ıL. ırlık \ c. ulıi\ mı
\ t: cc .. cdın
bir de el
S lf,a nwfoı bt ı im cif ama
\U ccnnp hi"lcrine p:ı) n )Oktuı. Bıın
sııiluı elbise
'dc~İ lıaylı yariı lir. Bu

Si

luna.
l\kcropolitin ylizu kireç gibi oldu.

.c;11fll

·"' J.t'al . 11/ ı'

..

Ağzı,

) alanlarla dolu bir kuptin
kapağı gibi nçıldı. Uzun uzadı a
Türklerin ıybj:tinden, bti\ ukhiğundcıı,
faziletinden bahsetti; Yunan orduı.una
bol bol lanet okudu, ve sözlinü bitirince,
pek haklı olarak galeyan eden halkın
hücumundan muhafaza edilmesini kumq.ndandan ayrıca istirham etti.
Kumandan, acı bir kaya gibi, papazı sonuna kadar dinlemişti.
- Enmi) et altında kalmaı:ı i<:in,
- dedı - götüı ün ikiçcşmelik karako-

. . .

.

İntihabat işi11de

on

[_;j llÇ

Bo7.gun '\ unan ordu u birbirlerini
ezen kam} onları, yarnlılnrla istif edilmiş nrabalan ve )an ölü neferlerle,
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HALİL SEZAİ

Müessisleri: Dresdner bank
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Nasiyo:ıal b,ı 1k for Döyçland.

BASl1 l~ :ı\1E1'1EIJERİ

Kanun~ani
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Cunu ak amı :-,ırkccı rıhtımından
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Zonguldak , irc:bulu ,
'anı-un, J'at:.a , Ordu, C:ireson. Coı clc. \ krıkcbir, Tıabıon !'L rm · 't
Rize \e \lııpnri i ..kekkr ne • .1.iı l..C
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(Jalata kısmı tclcfoıı: Beyoğlu:
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h.tanbul kısmı tele.fon: İstan

lwl 2842, 2813.
Oeposı: J.,t, bul T ütiiıı gümruğu. Telefon: İstanbul 3227.
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