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AKŞAMLARI NEŞROLUNUR

***
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lnglir.

f..vlçre .?,53

N ushası heı: yerde (:)) kuruş

***

Hava açıyor, fakat dünkü fırtına epey zarar verdi. Bu
arada bir İran vapurunun akibeti de endişe vermektedir.
Taksim abidesiııin noksanları .... \

1r~~fP)ii1c

,,

TEVKİFAT ETRAFINDA

Kabil önünde 10 gun

~@nlliiwor 0!10 Dikkate şa·
•re, kifat mrs'ele•i

faksını Cuııı.

lıuriyet abidct.inin son taksiti)
olan 95oo İ ngİ·

!iz

lirası tcnıa-

mcn

banbya

yatırılmış, raı:.u
bazı

görülcn

noksanl:ırın

ikm ali i~iıı bu
paranııı S. Ka.

Sivasfa irtica

1

noııikay;ı gön.
derilmesi tehir
edilmiştir.
1

bir hcy'ct ah. ,, abidedeki noksanları tetkik etmemiştir.

müdüriyetinin
tekzibi.

Bu

noksanlar şunlardır:

Abidenin tunçhırı üıc
rındcki delikler kapatılmalıdır.
Abide cih\bnmalıdır.

2

arası açık
Ye yağmurun tesirine maruzdur,
bunların arasına bir kl"lıa konul.

3 l ley kellerin

cdilm i~tir.

ın :ılıdır.

Bunun üzerine Yeni bir keşif
yaptırıl.ıca];tır..
T,ıksirn
Curnlıunyct abidc;i
koıııisiyonu, üııümüz,kki Pcrşenıbc günü, bu son yaziyct
üzerine İctiııu edecektir. O güne bdar kesif ncti.:csi de anlasıLı.:ak, komisyon mcs'ckyi tetkik n; bir karar ittihaz cYliwccktir.

_Dı ı~oksanların :ilmıali +.ooo
fu~k l!ra~ın~ ıııalola.:aftı kc~

,

ncttccsımk anla~ılırn~; keyfiyet
son• taksitin gönderilın•·'ı
•o
!Çin
mura.:aat ct1nektcıı geri durmı.
yan S. J\anonikaya bildirilmiştir.

ahiren Yerdiği
~C\ apta, son taksit olan
9 00
I ngıTız lircsından, abidenin n_'o k-

S. Kanonika,

,\,ilcrın en fazla tnzyik ettikleri Kabil kapısı

harcbcsine :ılı~mı~ olduklarından
Efgan kıtaatının hücumlarına mu'affakiyetlc mukabele edebilmiş.,
top mermilerinin açtıkları çukurlanı sinerek, yapılan bütün t:ıarnizlara mukıılıcle ccmi.;;lerdir. İngiliz sefareti, şehirle asi kuYYCtkrin i~gal ettikleri ar:vl ortasında
bulunduğuııdan her iki tarafın
atc~iııden müteessir olmu~, (50}
<len fazla obus mermisi isab et

tespit edilecek

>ahah açılmış, bazıfarı<la tatilin
bugün nihayet bulacagı bcrnnilc meklt:plcıi açmamı~la<lır.

<Jl·

duıtunılan t:ıhil ~urette taıil vardır.

nıı,ı ı

çok

ınübim

tanda, Allahahat t;;ehriııde
tevkir <'<lildi!Jini yazmaktadırlaı-.

JB)Ş1J.l.!!~

ccmiyet\eriııdcıı hanl(ilcıinin

Esnaf
tahdid 'e yckdie;cri\c tcıhit edilecek1 1
~ '. hakkınd_ aki tetkikat ikmal cdilmi',
l
ır. Bu cenııycı\crin i.imluıini lm\İ lisıa
f trk·a mu""[!.t~l iğinc" tas• ip ~,ıdldiktcn .

s·f

j

""r
·'k d
!ı-Onra a l:. a aı· l'l"TllİYetleı·in mııme~.;.ıJ -

\crf · (lniimüzdckı
halta
ı.ı. · ı (('
.
mütcşe<hl

içinc.lo

fııhada t

cmı) ctlcı kuıııisrnnu)

da\et cdilçc~klcrılir

ne

llu , 0 , ıta u1'tiı
edilecek
\'c keiıdilcr;lc müştereken mukarrer•\"C

İC\"\ıidin ınu\ıa,,clliltl İlah

1

tın ıatbikınn başlanılaca~ur

Otomobil/er için\
getirilen alet
Schrcınaneıi tarafından, otomobil·
ı~rin kı?tn ) ollarda l'trafa çamur s ıç~
ral111aınal:ırı İ\'.İıı" .ı\\ upadan ce1bedilc11

~

~ümrükten çıkarı mıştır.
J.ır nen eıeklik ş.k'inclc ,,]ID hu
alcı huj!;ün Fatihteki ~araja gotimi
lecck 'c \arın ıccrubc i yapılacak
tır. .\\:\kadarlar hu aletin memleke
timizde İ>tima\ cdikıniyeccğini söyillet>· dün

lcnıekıedirlcr.

Zira, bunların iddialarına nazaran
ruczkuı· alet yollan lıo,ok olan mcm.

lekctımizdc iki gün sonra parça parç•
olacaktır.

Recai hey
Şehrimizde tetkikatta bulunuyor
Bır

iki günden beri şehrımudc
bulunan iktiı;at bankası scnari mudüru
umumisi Recai lıcy, şehrimiz >ana\ iini
tetkik etmektedir. Reeaı bev .-nıza
mancla de
n günlerde d;dik~dusu
•ru.n <leğirıııenoilik sanaylını <le bu
meyanda teıklk etmekte
Rccoi bey
'ttthlaıı hak.lınd& >ek im bir rapor
ven.cekıır.

(('j)n~

vatandaş

Bir

~ il

.!1 ~!l

1

ı iı·ıir. .Son S• aat .\m mu· t>are"·
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ınema
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ı

inuliz gaz<'lCl<'rtnin neş-

Kılbildcn

riyalına

uür<'

miralay

f,an·ens, innliz lıiikiuneti
tarafından Hint hududunda tay\·aı·e l>ılaalında is -

Bonıbaydan

lihtaıiı" ''<lilmi!;i, Y<' sonra
başka bir vazil'Pre tayin

Bombay yoEfganiscandaki
Yazi~cti emin oldut:u

<'dilrııi!:;'tlr. Yalnız, hu ga:ıwteler, hu vazif'c•nin ıw
olllıılfıınıı kaycklııı<'m<'k •

hildİrilmektc,
açık

Tt"ırklcriıı

:\1ir~ılıı) J,:ı,r<'ns

J\•lbil
~

c

iLh c cdilıncktcdir.

1('(I İl'lt'I'.

Filim

sa.n'a.tkaıola.rı

i(Çinde en fazla

kimi beieniyorsun.uzY

•r

fi)rü-ln1ü ~ tiir.

llJ1nj1 R. C\·clki

~ıhlıiy~ ~İnd('n

<lokıor

ti~ alrosile

Dariil·
IH"Ja~ İıkkı <ıcaklıgı h;romctr? ile
tc~pit t•ltırı11i~tir B1111h1ra. lnlörifl'rlt·rıı ı i makul bir Jerrcc<le yakmaları
1
•

lop

~

'

yaıı yaııa olıır

ııııış,

zaifça,
f akut oldukça
yaİ<ı§ıklı bir de/ikalı, başını
ününe eğmiş, arpacı kamrıı
su gibi boyuna düşünüyor
ve arada bir deriıı ıleriıı içiµi
çe/;erek f/ö::lcri sulanır gibi
olııyurılıı.

bir derdi,

ııııilıim bir derdi
vardı. Kır ve top sakallı adam
arada bir bıı oıı seki:., oıı

dokıı: yaşlarındaki delikıııılı
ııuı kulafjına eğilerek bir

·.

~

~

ı-ıgara ~alonlarının taınaınile

,,.
kın

hal-

bıılıınclııgÜ mahalden ' tefriki ile

~'.ı~ar.:ı
dunııinl;ırınıı~
İ<;eriyc· gim1csi'
..
t
.. _,
~

..

ne uıeydun . 'crilmcınt'~i tebliğ cdi-

.

'

Mari Pikfort
şeyler

söyliyot\ soııra o da
içini çekerek düşıirıceye da ..
lıyor.

lecektir.

Son Sa.at

Bıı Jıal, merakımı ıııııcıp
oldıığıı içiıı bir_lıaylı müddet
keııdilerirıi gi:lice tetkik ettim.
Eıı somındcı Jıep beraber is çıkarken ilıliyarm ycı

Jceleye

mııa sukıılcırak surdum:
Affcdersiııi:
efeııdiııı,

bıı ılelikwılı, wıliba nıalıdıım
olmalı!
~,3!1,1J1 ~
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;:in bıı lııısııs
/a ya:dıklcırı..:.
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Jıil

flt•lli ki

alnıı~tır.
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t rolardil

SICij.

kııı ılıılııı /il'
re~İ//t'l"İllİ !ııi-

Kır

~:ıadct ı:?;etirnıe::.ini

'tıİ\aZ eder,
. ,;r '·' ,ıı~·· ..

-ı.ıya

Uııkıılını ııs-

rı'CC',r/i:.

\c

..'"n•

fi//

'yorlli111l'll1İ~fı~

m

'" ·

lıilahıtdisc

ld
M . Pik J
n d an yanıyor'. 1

lıab<'r

mektubu

··~ '""P!: pcdcri, kerimesinin Bom baydan
bir mektubu
Miraç gecesi
} llu gece hazreti pc,·ganıbeıio i Bu mektuptagittkleri, Bombaya
,- ar~ı ;"ı\ı\~ a uruç buyurdukları ~.·~ccye J:
<la İstıınbula hareket edecekleri

vu 'ilİ

Hu

d<'j"jildlr.

piisklı rtmlı~tlır.

r.

""'-m"

oynıyan

\'aziyctiıı 'ahamctlc~tiği bir sı
rada hükumet kunctleri şedit
bir taarruza p;cçmi~ ye asileri

mızdan birinin lstanbuldaki kayiıı

Tıpkı masallardaki gibi...

rol

meşhuı' s<•rniizl'Şlçu ıni
ralay J,a, ı·ensin, El'uani~

ı:rganistana giden 'atanda~lıırı

Cemiyetlerin
Tahdidi işi bitmek üzere

l'<'filderimiz, umuArabistanda

lıarı)te,

oln1u~tur.

Sıhlıiy<' '<'lüi.h•t iııec c•(··
za fiallarmın hir lal'İf('Y<'
rapı ı i<:in tl'lkikat yapıl nıakta oltlııjfu hahc•r aiın

zıl:ırı

Bazı

ıni

ctm , tir Bu Mada bir lngiliz tay~·arl:"~i:dc :;crscri l1ir kur~unla ~a
kaclanarak yere inmiyc mecbur

fiafları

Bir tarife ile

Sene başı dolaybile mektepler l:ıtil
nihay~t hulacaA1
g·ün iyice arila~ı1m.ımı~uı·~
Bu sebebe mebni mekıcplcrclrn bel'.dilmi~ti Bu trttilirt

edilmiş
değildir.

tevkif

kıyam·

Ecza

mü;;ıdif

Efganistanda

Jup edildi? Bu, bilhm,,a biz türl..lcr için bilinmesi icap eden hir
şcydir. bu itibarladır ki son p;elcn
A~nıpa p;azetelerinde bu lııNı>taki taf;il:\tt iktibas ediyoruz:
Kılbil şehrini abluka ederek
zabca çalı,an asilerle kral Amaııullalı n~ hiiktımctiııc sadık kalan
kıraat arasındaki muharebeler ( l O)
!(tıııdcn fazla slırmü~tlır. Asiler,
' ' l)TI muııt:ız:ıııı. sarıı arıızi mu·
·

ması karışfl

bugün kandile

l\1İRALAY LAVRENS

ctlar na;ıl mağ·

Mektep/erin açıl

ı:,ascn

Macera arayan kadın

tccziyelcriııe

kaç gün
c\·cl Efgan payitahtı Kabil kapılarına
kadar

zibi kcv!iyet olunur.
Matbuat umumiye J11Üdürü
E. Ekrem

gaz boğ:ıza.
4 - ncü sahifamizde:

6 - nci sahifemizde:

dcı-:ıın olunuyor.

~

hayat, Karanlıklar içinde. Bo·

Sinema ~iitunu, dünya şuunu,
Saat on iiçii hiç çalar mı?

ve irtica
crhabnnn silah
kunctilc tedip

dayanan

3 · ncü sahifemizde:

5- nci sahifemizde:

~ı ayaklanan is·

w

~airc .

Günün tarihi, Kari sutunu, Serseri

kar·

yan

ve hükUmctin ınc~~cleyc yazıyet etti·
t ·int: dair intişar eden. Ank:ıra. te]ırrafı
tamamilc musanna olduğundan tek-

Fakat bununLı i~ bitmemektedir. ı:illukib, aldıgınıız malfı
nuta giırc, abidenin kaide-.i
üstündd;i brmızı ta~hr da dü5mcgc ba~lamış, bu hu-;usıa al:ı
bJ.ır rncrcic bir rapor takdim

. ı -

perl'crliğinc

,.c

Bir avuç kiıl, Seyit ı\li reis.

lcriııin tcceddüt-

ikinci kanun - 6 Unun
sani tarihli ikdam 'e ondan naklen
ak~am ~azctc\erinde ~'"" Sirnsıa bir
kaç ki~inin tnhrik;\ıta bulunduklarına

dirıni~tir.

1ıazret

"Kral

ı\nkara 7

~·ıııLırıııın ikm.ıli için 4000 Türk
liroısi tenzilini bbul ettiğini bil-

leri,

lfü

Yoldur. Matbuat

Arasında İta!.
yan da bulunan .,____ :.::-.;,,;;;:;;;;,;ööiiiiıılııı_____..-:

Tcl~raf Jıaberlcn, Polis haber-

Nasıl oldu,, son hücum
nasıl yapıldı? ••

etrafında wrilc-

cek ) rni ,.. dikkate ~aran maliımat
yol..ıur. lırr ıır 1.a<lar i>tintak lıakimlcri cliin CHak üzerinde ~alışmı,lar
'c bırlıiriııi tuı.ıni)"an ifadeleri Jıakl.ınt!c Kadriye hamının ınalümaıına
mlirnraat ctnıi~lenıt' <le tahkikat ılalıa lıitnıemi~ıir. J\ks't-lenin '"ahkt-ın•') P ne gün Yrril-·rt•ğl mallım değıldir

-.

!Jl~rle

IA

Abidenin kaidesi üstün- yan yeni bir
.d~~ *aşlar da düşüyor! şey yoktur.

Münderca.t
2• nci sahifemizde:

ndre~:

13:--------·

25: LÜSI DOREI\

26: LlV KODİ

Sinema meraklısı korilerimiz için
yeni bir müsabab.
açtık Otuz kadın ve otuz erkek resmi
koyacalt:&.
Bunların içinde kimi beğendiğinizi bize bıl<lireceksiniz. En
çok beğenilen kadın ve ya erkek artiste reyvermiş olan ka•
rilerimiz arasında çekilecek kurayt müteakip biıincilil{
kazanacak zata şehrimizin büyük ,;inemalarından birinin
(6) aybk ahonesi, ikinciliği kazanacak zata (3) aylık •bone.
üçuncuden onuncuya kadar (!)er aylık abone verilecektiıı.
Her ~n ilk sahifaıtııEda bulaca~nız 1..-ııponlan birik~
•·e miisab•kanın nihayet bulduğu gü.ıı bir tanesinin üstü•
ne İ•ınını,i YC adresinizi pzaral< en fazhı heğ'enditfnİt
>an atkorın resmi ile birlikte hiwe gönder riııiz.

•

DOKTOR AHI İÇTiMAi

e
:ı

,ıiı_,(

:iyııdt

yıık. ı•/mi~

<ılmasıucı

ec:ıti be~ ın , efatı uzcnnc , Cuın•
gtlnli C..l k"ıı lam.•ız
keladc bir
içtima akıec.ccekk . 1labcr oldıgımızc
gore, hu i~'tıllla:ı ,;•~cteciler alınmıya

rtı!Jll c ıı .!ııı• rikcılılur. ba:arı
ôylı i<;/cr yıııııııııklııdırlıır ki
eıı ipliılııi bir İıı5ılll bile bıı
uakııııın kıır ı.·ıı·ı/ıı ııııileessir
olı ııı kl111nıefs 'ııı ıııeıı eıfrme:.
Taııssııp 11e siyalı reııye
kıır~ı dııyı/ı klıırı ıııfl't'l lıi~si
yu:ıımlerı son yııplıkları lııı
ı/ı"s

re,

cık ~

<ılııı /,açmış

V•'

baııbcriııe

kı::ııı bıkrini

mu[

1 bır

N,şet

1

,ti[ ııe trıuyurelerle ::aı'11111 p ·~ine
ılıi mıi.'f ve bir

-

Hemen

\t:n

rksa

n kendisinden,

, mu.!larririmize de-

Taknr

da MUzakere

vııpalı~

} il!lnın

~ım~ den

krınuşL 'acıığını bılcmiyorum.

IL.zakeren."1 hangi noktada

cereı ın

e<!cccı;i ancak içtima<!.ı anla<ılacaktır.
<lcğı

ş.y

bir

>Oylemck

kahil

dir.

karşıs111ılııkilcr

aç k11ığa kdr ~ı

oıııın

ricıılıırile
alay etmişlerdir.
Bıı feci ölıim sahnesi bir
swıl ıleııam e~lenıişlir.

men'i
almak üzere
bir komisyon te<ekkül etmiştir. Rüsu·

Gizli fabrikalar

mat fen mU~avtri Zihnı bey komisyonda çalışmak uzere ,\nkaraın git-

Yine beş tanesi
daha meydana
çıkh
Oun ;rnc btır. uluo muhtelif yer·
1t: ınuc.: f!zli bir c: ~ete i 1 cYcn ra. ı
ıhk ian mc-<"dana çık. Jını<ur
1
l 'nkıpar•nda llo•ı;,.. sok ., nda
.n bnfc u f'cmof
hanesındt"'.

Sahillerimızdn

etrafında esaslı

kaçakçılı~ın

ıedbırler

miştir

Zogunurı

ıeıevvucu

Ne zaman yapı
lac k diye
soruyorlar

Arnavut kralı 1\hmet
Zogunun taç giyıne
2
.. "'\
ılı.; sokJ-"ını.!.ı
r.•. a ı T
ın !.anc ındt..
n1crasin1i bundan bir
J
Balan• tbcıkıdın m~ f ' ndr.
ınüddet e\'el yapıla
Cemal t en nın hane inde ,
4
hr<J
ada l>i ıkı •~rtm •
caktı. Fakat her ne nı da h.o t.ıntinı bot r
unl•. ~
den e geri kaldı. ş;ııı~
• at dl
ıı ) n mar.lı
l .
<li hu rasinıenin bir
kaç güne ka ar icra
edılecegi hildiriln1ekrnal
tedir. Yalnız ı\hınet
ap
h:ıstalı<rı
natta
t"J
' Zogunnn ceddi İc.;kenzuhur ettiğinden çift der beye ait taç cltırnaklı
hayvanların
.,
n1üze.,·eyn1 ViYana
Çanakkaleden
gırıp
sinde bulunduğundan
<,~ıknıalan
nıcnnedil
,\rnavut htikünıeti bu
mi~tir.
taçı tenıin İçin A \'ushtiktin1eti ile
o'dun vekömürı turva
bulun nıüzakerede
/falları
nıakta in1is.
l

F.

\ahır l

< ~... .,,:.ı~ı

.ı

l muJiın

m na

httıle

komur ••
oda r rJ ı
ın ek• d. mi mu a
k "'" ı ı :t. ıı ıını~tir.
lcnuz nlrJr )ıpan e n:ıl gur"'·

f!r , buna ımk!rt '""nlmı ccı.:ui
b ' ın olum:· kıoı'Jr

m4

\.J

Edırn

ıı.

F~·ıb

Ec

a ı y .u için

rn.k.ıpı c dde nı.le, ı ,1.ı

te kıl etlen e\
"ti 'lan
ıst.mlaki ıç• Emanet C"ııın eti b<;lc
d:~eJen mıisade i :e,.,..ış. ml'•ele ko
)'eg3n

haıl

\.._1ın enclİmeninc ha\nlc tdilmiştir

~ MUHAffim(ı
•I MTU~fWJ.
-81ı\luhaseheci heve de genç kütipti. Nerimabir merhaba dedikten nın sevgilisi, bütün
sonra gideceğinı. Yalı- hadiselere, Sema ga nızo ... » efendiden sorazctesi idarehanesine ve
caklarım var. Ona da
daireye vuku bulan
bir saat. izin vermenizi ziyaretinin
muhtelif
isterim.
safahatına rağnıen ~1.
Hurrenıin (... ) efen- paşanın nıeşrebi nıayu
di dediği zat, yaşı geç- bunu zihninden çıka
kin ve ruhan hasta ranıamıştı, Kalem aradanıları vapurlarda, kadaşından bu gibiler
traın\'aylarda,halalar- hakkında
mal ı'.'ımat
da kollayıp para cer - alarak tenevvür etrctnıeklc ınaruf olan nıel·,
k a yınpe<lerine
,

zabıta

t:ıhkikata

'" biı· netice elde edememiştir. Yalnız, bu fıçı lann, harpte, cephede ameliyat e>nasında olen mütte·
fik askerlere alı parçalar olduj!;u an·
laıılmış ise de hunı.nn :nasıl olup ta
bu eve getirilmiş oldultları henıiz tespit edilememiştir.

İyi uşak!

Yenimahalledc oturon !Tatçe hanımın
evde eline geçird!ği
kıymetli eşyayı ~ırarak kaçmışur. Sa·
rik uşak aranmaktadır.
uşotı Ali, dun

Azılı

Tıpkı masallardakı gıbi
[ ı nci <lğııedcn mabat]
bendeııi:!
- Olı,

.Allıılı

luhıı zaııallıııııı

bağışlasın,

bir

dı:rıli

var

rıcıılıa ııeılir. ıııılayabi -

liı ıııi1Jiııı:>

Her günkü kazalardan

İlıtfyar. ılı lırıır iciııi re/.:cn1;.
Alı -d.cdi- 9111111 <lerı!iııi

11e sı: sorıııı, m· ben soylcyiıııl
çunk ı onıın ıfcrıli o kııılıır
ılcı·asız bir derflir U ...

Dıın ı: cc

ııwlıiııı yıı

/illi:/
İlıliy11r biraz
kı.lıı!)ırıııı

ı niımk,

~ ~lıfl r (\:.malcttinin id:ırc:-.indck.ıı
24.\J num.ı'"ıh ototıH>hilic IIasanın
yuk a•·aba>ı dün Sultan l t••ıınmında
mu~:ıdcme ctmi~lcrdir.

-

Araba ve oto-

mobil ha'.'<:ıra u,t111n11şnr.
S :)o[ör l'cdainin idaresindeki 1337
numaralı otomobil dün .\krcan yoku~unda ,\li H.iza i~mındc birisine

ı/ıişıi11ılıiUeıı

efjilip yava-

c.:ırpJ.rak

şça:

Aşık -ıleıli- keııdi abla-

-

parkı

J ba~ından yar1lanrnıştır.

ılcrdiııi

sôylı:miyı:ıı dt•rıııaıııııı bııla

gulJı_ c

tram1a) amele ındcn Raşide numarası
mcçh· 1 bir t t<>mobil çarpmı~, Raşiı

ı\'ı:dir ı:fi>tııli111, soy/eyin

bıılwlıııı,

kumarbaz

Dün akşam, yeni~chir caddesinde
Atina Yakoviçin kahvesinde kumar'"
oynamakta olan Kirkor, Heçik ve
• şofi.r llayko arasında kavgi çıkmış,
1laçik cebinde bulunan makasla 1fay·
ko 'e Kirkonı muhıelii yerlerinden
yaralomışnr. Cnrih yakalanmı~tır.

Eııd t•fendi;ıı, nw/ıdııııı

-

sonra

için rica et-

üzerıne

1ıaşlnmış

fr

tele lll bu ~US< takı ne•r
op dlem de tev ı ettiği tecs-

mut. 4\ vni handn oturan Saime isminde l i bı kadm<hn fırça 1-tcmiş, 'eıilmeyınce k dını ıterek muhtelif yel'lerinden yaralanma;ina sebebiyet vermiş
tir. i\lahmııı yakalanmışnr;

fıÇılar içıne koııolmuş in•.n

Bunun

y:bi;

hllmı < rvm.

mun:.az:ıın surctcı:

c\, c'

azası bulunmuştur.

reisi

aL

a/ı>s ıınilmişlir. 7.endııiıı ölıl
nııi rol~ feci olmıış, bir aıı

tikçe

dı

(~cmiycti

Bu rıuza. 1 credc, "ecati B. in irtih · ı ~ hata ı .u i uı p olııı;ıdı ı ııu,

sürun mu

ı:l

evı:l iilılıirıııderi

sc.r:ı

allah
c rr

ve ııyıı!fı bafjlaııım
::eııci11111 ıi:erine /ıt>nıc·n pel rol ı/ıikıilmıiş va bı'r kibrille

or11ul;/11

nnıh:ıdt·nct

etli -eceµ,,,, i
mı..,•
k

olu•ı

olmcış/ardır.

matbuata

( um:a f!'L Li .. '"'~ o.oktanın miızakere

uı\

ı•affıı/.

erat neticesi,

h:ılındc

• 'cşct () mar bey,

.lıııtril alı

yııkıılııııııyıı ııııı

e\'el

~ene

başından

yaıal3nm~sına

se-

bt:hivct vt·rrr-·--c;r

sı

yerill([.: bir kııdıııa aşık!
- Olıılıilir efı:ııdim, ne beis
var, ablıısı de il anı esi ye rinde bir k,ıdır ıı da ılş;/; olabilir; /ıııııılıı lııı /:adar ıi;;ıi /ecek ııe uar'/ Yoksa J.-,ııJırı,
;:avallıııııı
ctıııiyor

a.Jwııı

1111.

t,e

oeıe-

ı ıtiha.botı

1..;e
ı--:

n" net, yeni cemiyeti
hefc,live
.
. intihab('lt•ı.a ha~ an:.c"ğİni O.

rııı.k /ıde

yc,/v;,ı lııı ıı. :.ı,

Ilııyır eft•ııdiın, ne <it•le,
ıu• bo&le ... Si:iıı ıı lıyaı·'; ı 111:. 0 ,lıım bu ask yıızııııdeıı

1& yecı

Vekfıletine

-

hildirn;ıi~,

·afal,at ce\ ahı aJınaı-.ı üzerin" 1 u hu.sus/.:enı/i ker11'irıi böııle yiyip /ıi- l t: i' Z:.lf' ta b 'aınL-;tır.
lırrlı{ji l•r,.f.dı· srtfr;li,i olıııı 1 Oiin hu hu u ta bekrıd111111 /ıfr bir .•eydcrı lıalw• Jerıııe
•
k( İ\'e
(Iaıre
tayr,/,,
, 'erede rıa?
nıinılcr ,,
~ön erilnıis ve
ılıııcrıkııdn.
•l111aıkaıit1 la(ırıı

nıu

1

.

intilıap

dııyıır

lıcy'etkrinin

duyııııı:. l•aMını. gt·ndrı y;ı:-

te!:ikili eınrolunnıuştur.

/aı tekrar su/t,r,ır [J;ı•i oıdıı...
l!ıı sı')i•r lıııyrelle çoc11!J11

Bu günkü ccrı ıiyeti

heledive veni sene hi.it-

sorılwıı:

•

_ Kım lııısıvılit/iııi: krıılm:>
1/ıı sııalıııı 11:rriııc ddikaırlı

lııiııyıir lııi11111,r ııfllıyanı/,. şıı

Ct'ıı11/ıı 1'1'1'/lll'Slll 1111: .
- llari l'ıkjiırl
/ıcı/.ası ı ıiııc dti:
- Sint'ııııılıırı/ıı yorc !Jiın•
/11/11/11111:; ~ıııııli illt' ılı!/OI'. ııe
yıt}llJl !JCIJllJI /ııı fwı/1111 / ıl/111

re

0

11/accıksırıı:.

nwııııı iriıı 111' ljlljıtl< tl!JI -

ıııı:ı

~ımrılık;

ııı

yıı}'ıılı:ı.

lll'l'l'!JI' bıı-· ııııralıııı dıisıinıi

-

!JOl'll:!
.lllıılı kolıı!Jlık ı ersiıı.'
JJıııiıı

ııyrılırkf'n

/öııktıııı.

-

1

"'

çesini çıkan.lıktan onra :verini veni n1el:lise
terİ·edecektir. İntihak
k d
batın i ·i ay .a ar sül·e,·........0 ğı"
_, ·z,~ı1111()lt·ını11ak t:ıdır.
!J<•kiırı /ıcııı.'
/.Jıye !ıcııı
ıııclıil ıııdıi/

a.ilıyor,
/ıcııim

lıı·ııı

yıi:wııl'

bııkı·1urdıı.

*
f: ı,; ııııısııllıırılıı,

r:iıııısınılıı

lıı ilıır ıııbi bıt :ııııııı,ı dıı, Ju;Jıi

bıı kııdıır Jwyııl}'ı'n·st iııswı
lıır /ııı/111111wsı ciılı/eıı şaşılıı

ııı·ııı· çocıık:

.ılı. llııri PiJ..forl.

kar~ı hazırlıklı

Alı!

hulun-.
n1ak istiyordu. Gayri
meşur bir cazibe, ser-·
senı delikanlıvı, hu •
Yarda Pa~anın benli ğinc rapt~dip bırak

ınileli

·

ık

-

'ıJJpını .. ,

tanhk

kıınvil\ ı t-

bn

fc or
, i

.K

.,ı

·

.;\tina ;- -

az

lır•J<mck

(!Jod<) la

i<ıcmı~,

yakalanıayı

fakat

mu\ affak nl:ımJn1: tır. Zira~ ingilteı·c
dc, her han;.ri "ıir <lul<tnr. en hn.fif
reklam ka~tilt· ı.;:ı-ctclı.:ıe hir ~t.:\" ..,f>yll'Sl'
dcı·h:ıl (rı'a\ı tn.habct hakkını
kayht.:<lcr. Bu ınc:şhur dokcnr da tşce.
mevkiinin hem mı} cııne ra~men m[
hu \'tizden kr:ıla \:ı.ptıJ!ı ~ınnga hak
kında ı·k 1 lr kClim
'\'li\,m,·mhtir

İstanbul

• •

ıçin
,\\Tul
m:ıh..;.us

ad<ı

her

arma
<chrin

kendi·uıc

bir arma . . ı vardır. i:-0canbu1
de arma kabulünü dti~un-.

şehremaneti

tasarlanııştı.
nıüşahedelerini

nıuriyet

bu-

\c bunun

uL,12k Krala muhtnl ~ınnga
nın it:ra:-.ına da\ t·t t..liılnıi~tİI'. l~rtc:-i
,:tin hutün ingiliz ~azcrt:ı.:ıll·ri doktor

ınayizc, rnüteakıben de
ultıya inkılap etnıesini

ve rütbesile
nıütenasip bir de me-

a. .ıs

nı.:tit.:t.. i

mcktcdir.

istiyor,

ç

a::ıis

zanıanda

~·· 'lt::miş.

.ı:ıuı:ıMa.ını

Onun
dinliyecek, tecrübelerinden
müstefit olacaktı. M.
paşa gibilerin mahrem tenıayi.illerı nıa
huf bir şey değilse o
da paşaya yakınlaşa
caktı.

Alün16yyiz
efendi,
Hurrem tarafından bir
saat için mezun bıra
kılması istenilen katibin hususiyeti ahvaline
vakıftı yalnız o değil
bütün efendiler, o arkadaşın ne çeşit esnaftan olduğunu biliyorlardı.
Binaenaleyh
Hurre111in onu alıp
~lahadi var

·rürk· ı·unan

müzake·
nikbinlı ·ıni muhafaza cuncktc dcrnın eylemci tt..-lir

ratı hakkında

"l n ı.amar.d:ı açılan
vau t. nstitu.:;unc pro-

t:ı111r. tdılınış.
k:ıbıiı}·et

ınuddcc

Fransız!ai

Ankara müza•
kereleri

tL:.uam

l ır

ve

:'
\'"eni l~unan ;stikra;,r;
mtıka\'clc~ i vaı ın imzalanacak ur .

ur. hir knç sene evvdmc •

1 L•

sırnlar

ıtıl:

c.J c: . . ,ti.

,\tin:ı,

ol; n dtıktor {Üoı.:: ) ml·ktchini ~·ok

p:ır:..ı

takım

YUNAN İS'l'İHZARATI

Dcnikbilir kı ing.ltcrcnin huJ!;,in
en muhim \C m .. şhur all:ınıı. inp;iliz
kralının kanıra kal iom maılılcsi zer·

t:ıru

btr

ıı...f'..ı!~ .. t

Atina
a haıp gc·

olacağım eheımnıyetlc k:ıydct.mektcdir.

tipi

ha. rancnın meçhul blr

de

.ı.\randinin

S.

lLıı ıc "l '"' lıaklcıda l u ga te
:\f. l\ nnk >'t'.ıtciıın \'ash ırunı y,ızini
teşkil t:',
013n uz.la.şrr.
..: nh ctınin
llclıı;rac ta 'Jıak.'TI oimakta l~rdevam

lngi terede ga zetecilere tek
kei;me söyliyemem.

kad:ır hiı·

;.ti~a

tam bir sükü-

go , rm te tulurduğu
seru. tme tcdır.

etmekte olma~ı
halinde kar da
yağması dol•psılc limanımızdan Kara
denize hareket edecek olan gemiler
hareketlerini tehir etmişlerdir. Bu ge·
miler Rüvük Derede fırtınanın sükıln

doktı •r(Dllıl'

aj..;.n"t

Pan' • ( .A)
Tan ı;a=ıesi vngt'>I ı atfa da t.ir t<cr• te 1- l•mış
t>ldıığıı c k alı
büHı.. bir c
ret

dt:v:ım

Kcdc .. ck krJlın ha}atını kurr:ır ... n µ;c

1tiz:ım1n,

huzur \ c

•cy:ıhaıınr,

bir kazaya uğra
mış olmalarına ihtil!lal verilmemekte
dir. '\ alnız "iran • bandıralı " Petrolina • vapurunun >kilıetindcn endişe
edilmektedir. Bu vapur gaz hamulesilc
( i) gün evci ( Kiistence ) den kalkmış, fakat henüz limanımıza gelme-

•

ı

·lcr t.nrahn i n

cc! ı~g:ıl ııluna alirulı;;ı

_\tina, :"

ı\lamalı lıunların

cıık .'ifyı/ir.

kuruyordu . J3u nefis
hayali hakikat yapanııştı.
Nerinıanın vadettiği
bilecek yegcinc kuvvet
gibi edip olnıak deü-il, ise ı\l. paşa idi.
binnefis edip, binnefis
Beledi kütihi bu muhikmet olacağını bilse hayyel ikbal ile o iko nıerbutiveti feda et- bali tanıim edecek zamiyecekti. Zira, Paşa- tın çirkin huylarından
dan göreceğini kaviy- tevellüt ctınesi nıuhte
yen ümit etf" i eltafü nıcl tehlikeleri karşı
inayete ediplik gibi laştırınak yani Paşa
karın doyurnııyan ku- j ile teınası idanıe ettiği
ru payelerden çok yük- takdirde ne kazanip,
sek ve çok rengin bu- ne kaybedeceğini muluyordu.O, saniye rüt- kayese edebilmek için
besinin serian nıüte- arkadaşına nıüracaatı

-

sey-

niiı. gclmcmlşienlir

.LJ•• •.- ....... ~, -

ı ·a

1

\,

S. Grandi harp
gemisile gidiyor

uiiz hir haber .! ~ kahil olmam~:ŞUr.
1\ar:ıp cturan (, ıl:c) ıaplCU ı.'au
ber l .ır !O>, tahlı.ıı. ı taroı.lın&n
kurwılm·ş, [ , at tabii< c vaııur< ., ..
det ctmı kte ..ırdujtıınıı bildirciig:ı .halde
henu1. li°"'ııa gclmemıştir.
Limana gelmı
beki 'len (ik. 'r),
( Nikolas), ( Rcmor,a). (Dal, açya),
( Frıınsova), ( A~~Ua) vapuıl. ·ı da hc-

ı·ı·ri pwlı~a!ııııııı kı:rmı lıılıı

. \daııı('ıııjı:ıı:

bağlı

Karadenizdc ha1.1 kaıahr oldujtıı
muhakkak nddı dılmek'tedir. Fakat h<'·

bir aralık

\·.\.

nun hiıl..lim '.'lirn1rktc oldujtunu kac'l
olarak be' an 'c teyit t·\·lcmctcdir.
yeni hüktimet buyuk hır Şcl'k ve te·
\'t!Cclihlc kJnlanını~nr.

lamışlardır

f'ırtınanın

.:n~

:"
1

surtccc tc~zip l'Ul1c kcc\iır....\. \·:ıla ajarı
~ı

riscfcrine mani olmuştur. Bu sal liman
inhisarı tnra[ından kaldırıldıktan sonra
llaliç vapurlan yeıniŞC' işlcmiyc baş

ve

.

bıı· çok mehıı,ların tc\'kıf edildik·
lcri ha:1..h.1ntia 'cnlt.!n h:ıhı.:rlcri kac"i

olan ingiliz bandıralı •Baltık. vapuru
Sirkeci önünde ba~lı bulunan ":-leveser " vapurunun Gzerine düşmuş ~
ehemiyetli hasar rapmıştır.
J lali~ıc serseri bir sal Ytmiş iskedüşmüş, vapurl:ınn

qmz

'c

Dünkli nüshamızda haber \'er<li~.
miz liman kazalarına iki kaza daha
illve etınek lAzımdır, hu iki kaza
şunlardır :

lesinin önüne

i

Bdgı ııl·

ı.lir.

şamandırada

n

n.1~ıa_ı_

baıı

de\am eden
Po)raz fırtınası bala devam ctmektc-

Sarnyhurnıında

.1aı.1a

Bı·J"'

11ıinden lırri

E. ·clki

T

S1rbisfenda son
vaziyet nedir?

miştir.

rıı:i ydııııyorsıııııız'/

si:: 111i

-

Bir ran va•
Fırç vermedi puronun alo
df~:K~:~~f::;,~~? etı meçhul!

Se!ılııilcrcn ""'·ılı\t>f' Şehoin merkc <
bw; onu. m:ınııdaki küçük bıı· c\'dc, ,

l"'ir kaç
kesilert

•

•

çaları.

Osman B. ne diyor ?

ı·:ııb~ a

alıııı

bulııMıklıı

tı;plı;t

ögrenmck

içtim:ıdan

cdılecrk, ıııu7.

hu mc s

lf'Il,,rı

noı talar

ıe-pır

izale dııııslir. llaı/iseyı luılıcr
bırıc

gazcıccılcrin

M

Selanikte fıçı içinde insan par-

bildir · ecektir.

iH ıır/1111 hir Jllll'idt'l l'!>cl
Çar/ey ısım111/to kırklık bir
siyıılıi ke11ıiıs ııc /H k fena
mwııııele eden bir riflik mıi
dıırımıi ı;ldıırdııldl rı
sonra
kı.ı nı

fak:ıt

isıedikkn

.mdıır;

mııı/ıı rıin

eş-

"(llG/Po"'ecekler

pe/,

buluş

Feci bir

Mü ssifölüe dair bir

!1

t

~

<,on

buarı.laki mdıoHI

KASlAMlHlLE BiR VAK'A

]att(/(trma kum(tııc/(tlıısiııe
ıtzrırl<ı ıle

J .(l/JftllŞl
Doğn.ısu ~aşılacak iş!

fakat \'ak'a burada degil, J(astaınonide olnıuştur. Kastanıonide
ki ta vvarc sinenıasında geçen cünıa gecesi

--

ı< bal ayın isimli bir

fi-

Jn1 gösteriiirken filnıin en tatlı ve can
alacak verinde, bir
gürültüdür
kopınuş
ve herkes ne oldu, ne
oluyor diye tela~ cderkeı; Vilüyet jandarnıa
kunıandanı Hikn1et bey
bu filnıin ahlaka mutravir oldugurunu
SÖ)'lin .
'
verek ınakinist odası;,a gırıp filmi nıene
kalkısn11s ye nıakinist
leri t~hkir ettiği gibi
filnıin bir kısnunı parçalanuş, bu suretle de
o canını «Bal ayı» seyirciler için bir zehir
~

.

avı oln1lıstur.

-

Bunun üzerine nıa
kunıandan
kinistler
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arabadc ayn anı güzlı:r vardır.
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tespit ediln1i~tir. En- sondurd: .
"frezeleri adete başlıyor !
flüanza olarak ( ~tıo) Hüeum
imdi anık hücum mtifn:l lrn ~v
dct"e
• Ge".lııde zabit 'c
bin val·a kavdediln1is.
. nefer,başherlamıke., ::ılıar.ıhlara
yardıma koş
tir.
tular l'Uhakıl.a sııllamp sıçrayıp dıı-

kadar bul ) emcklcı:ı

patlıyan

20 dakika fOGla !tanlı.et e&c~
SÖZ \ uıııışim. 'o:ıiımu tatmak 'e
mi. Rıicat 4~reti müııı:ıddit defal2r • bdı:lemdr ~yetinde id'-ıı. t"ıkat
tekrar cdildikt<;n sonra bir intizar Ye
ihra~ ııoiiircırdı:riin zabıt!~ dalp
endişe do<\ re;ı başla&
kırandı ~kalmadığını muke'.TcTCll
t<-min cıı:lllerindcn, dalga kırand:ın
sandıklarıada yanııa
qrılınıyıı bu verdim, E.sa!•n. a.rtı!c
çıkıyor
hiç kim,cnın gelmediğini kendim de
Bu cs:ıad:ı bir düşman memıi<i
görüyor
firillmnc hp>OI takılmış ( Stokcs )
bomhılaı dan mwd<k<-p bir dinmıit
li RosaıllJ
ııı fedakarlığı
}l"!Dllll tut turdu. Bı1mba andıkları
Demirin ziııcırı kesilıni< ve ilk
,;; ateş aldığı erek büllin y.m~
emirde koyul'e'rilmek U2cre h;u;, hııı
1 1- l r'Jlar• p3rçaLınmışu. Serdümen \' ou~

lığı

sın ..

.,da

Ku
ba ka

J)arer

kti rüsünde
bir mermi!

ınt;nkcr;: c~ı

rt.:c.ııi

Sever iınzalanır, n1a- fabrikanın vücudu fı
deri nıuhareki vatan rıncılara zararlı idi.
)' unan palikary.alarına, Bu fabrikadan nluern1eni ahc;ılarına peş keınnıel ekn1ek çıkarı
SO,. ~rE\'l<İEAT
nizıniş, bütün o seYİın
keş edilirken, o güzel
lıyor, bir çok aile de
li
fıdetinizle
nıilli
duy1
•
<i<letiniz sizi har ·ket- hu . . ·üzden geçinip giır
gunuzla bir lahza için ten ne için nıennctti? diyordu. r 1e yazık ki
henir ıle heı-abcr altı
Fakat bu defa da ve her tuğlasında bir çol
'il'llt: e\'elC nıcu eder dainıa da aldanacak ...
Yetinı haldu bulu an
.
,. ... ')
1111~1111:1..
~ınız 'alan ını Kadı-iye 1 f"abrika harap olmak1 ; 1 IJfT
?J'
Adanızın ınis kokuhanını!
ta, teıııellere su doll~ir 'fürl· h.adını ıçııı
lu Ycsil çan1larının:
Sabri Celal
nıaktadıı-. , 'azarı dik'ıll' gi.iJ:d hir fı( e , !>İ iti h
to. ~z topraklarını Yukati <:elbet erinı.
Emanetin ekmek fabrikası
ta ..ın1ak, güzdim 1 <l- nan palikaryalarının
)lcsruti\'et
mahalle:Eınanetin
ekmek
•
•
ri/c hanını artık her 1.:irli çiznıderi altında
Hidayet
fabrikasından
uzun sindl'n
şey anla~ıldı.
'iıinle çi yııenir \'C . iı. <le bunı zaınandan heri ses ı:;;ıiş veriyoru
açıl· koıuışnıal·t,ı bi• ları -.e Tederkeı' beli- tilıniyor. Yüz binler()n altıdan Yİrnlİ ·a•
, beis kalnıadı:
1
nizdeki ro ·elverinizin ce lin.t)':l ınalolan fab- :;;ına kadar "erkek - ve
Sil:ilı ta~ınıalı ~ideti- soğt:k n::unlu.,u si;ı-i hiç rikanın tesisatı asri kız hir k:.itibe ihtiyaç

i

F

hamhaıa

zanıanlarda,

nıerikada

an~a

: Ku

aal lııre 1O bin ruc· n i •etin. 1 ı
\erılnıesı emredıtdi.

.lbiıfiıı

J'akili:

Avdet işareti ~erildi!

\'e t;n1 Hatip n1inberde hutbe okurken :
((- Ev ccn1aat! ben·
dinlevi"n, ben size Allah
tarafından günderilnıiş'
en sonuncu Peygamherin1.»
Diye ha!Yırınca cen1aat şaşırmıştır. Biraz
sonra yapılan tahkikatta bunun : ·aktife
Giritte annesini öldürüp (( ı, seneye mahkıi m bir sabıkalı olduğu ve aklını oynattığı

Enflüanza ve uyku

ve

ayaklarlle çiğnemek :nırefı1e bombaları ateş
almadan siindiirüyordu.

pe;ğaınbeı·i olduğunu
sövli ·en birisi çıkmiş

.

1

Bu cesur

l

'ulcrı.:c,

nılm•
:ı

flj

ı ~ Jc cıı

nrO ı ! ılı te '11•1le• , _

i

erı

t

\r1~ rindt.

) h.: ılır. lrı ,.. ir

Ti:ttl"Z t

Jf11/ıı11·1•iı·i/:

KA~A

lzmirde peygam- 11
berim diye ortaya çıkmış!

şehrin

:)fj
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1

lı lı\ılı ı ı ı '.ı

dı

-1
\dlıu.ı

le

DİŞi AŞK
J'ı •s

3 perdo
tli:

( )ıuer

""J

kı

•
S !ı'fe

•

4
!arlı!

ç

Biri ·· ı ü, öteki

Muharriri: M.TııRH.~

Vaziyet çok nazikti.
başı

her taraftan bağlı balundıığıınıı
anlıyarak fena halde şaşırdı

-."l.<JBfılukhaşı

bu aczi

nıi~ti.

ı\ğa.

onu da

nıüziç

içinde y ıunda vakurane yaptı:
bir tabctn<.:a bulama 1 - Anlaştık - de<li dıgına
ha) Flanacak j icabına göre hareket
oldu. Şayet helinde bir cdilınt:sini
ist ·~ orsupiştov bulunsa .şu henuz. Bcniın <le fikriın
rife bir avlı kurşun budur.
Varnadan \ 7 idin husallardı.Siileyınan ağa
hu dü~ üncenin de çü- duduna kadar bütün
rüklüğünü
çarçabuk yalı boyu beylerine
teemn1üJ etti, İsn1ail nıektup yazıp fikirle ri i alalını, bakalım
ağanın daima mintanının altına zırh giyonlar ne diyorlar? Sı
diğini hatırladı. Ağa
nır boyuna da gözcüüç-beş hançer ve kurler koyup Pazvant oğ
şun
darbesinden bu lunun meramını anlı
sayede kurtulmuş ve yahn1, sonunda ya yebeynclhalk kendisine rimizde kalır, ya ileri
kurşun işlemediai ze- geçeriz.
habi uyanınıştı. Bu
Ve hiç bir şey ifade
halde ağaya atılacak etmiyen bu kısa hita
kurşunun
ta alnına beyi müteakıp elini
yapışn1ası lazımdı. Şu çırptı, İçeri giren uşa
kalabalıkta ve bu heğa eınir verdi.
vecan içinde öyle bir
- Çerez!
isabet temin etmek ise
Şinıdi odaya büyük
düşvar idi.
siniler içindc·~erez geBölükbaşı, her taraf- tiriliyordu. ~lisafirler
tan bağlı bulunduğu guya ağır bir yükten
nu anlı yarak fena hal- kurtuln1uş gibi geniş
de
ırdı. 1 tıraptan
geniş nefes alarak bu
.
.
s· lenen gözlerini, ce- rengın ve zengın nıavap bekliyen a(!anın idei kerenıden neYaleyüzüne çevirdi ve inle- çin olu;orlardı. İsn1ail
ağa, sık sık Ye yan
di:
- Cümhura muha- yan Bölükbaşıya bakı
lefet kuvvei hatadan- yor, o da kirpiklerinin
dır.
eye karar veri- süzülüşünde zehirli bir
ok tesiri nün1ayan olan
liı_-se biz de uyarız.
1 mail ağa, Bölükba- bu bakışlardan tahaffuza çalışı 'ordu. Çereşı zavallısına hain ve
keskin bir nazar attı, zin üzerine kahve, biraz sonra da şurup iksonra ademi tenezzülle
ram olµndu. Dişlerin
omuzlarını silkerek ormüteınadi me~guliyeti
ta ya hitaben :
sırasında tek bir keli.- Bizin1 Sülu - dedi - me konuşuln1ıyordu .
ağr.ını, ya evde, ya çarKüçük bir sözün büyük
şula bıraknuş,
kem bir münakaşa do~·ura,.,
küm edip duruvor. cağından sanki korkuEvelce bilseydik, Hüs- luyordu. Herkes, ağa
n1en ağayı da çağırır nın Pazvant oğluna
dık, o Bölükbaşıya dil
karşı tahaffuz vesileolurdu.
sile Bölükbaşıyı RusAğa şimdi başka bir çuktan uzaklaştırmak
zata soruyordu :
istediğini, İsmail ağa
- Sen söyle kardeş da Bölükbaşının kolay
lik, Vidine gidelim mi? kolay kapana düşmi
Pazvant oğlunu bekli- yeccğini anlamışlardı.
~fabadi yar
yelim mi?
O zat, kuvvetli bir
Vapur yok
sesle ve alelacele ceHimayei etfalln seyahati kalıyor
va p verdi :
Hinayei et!al cemiyetinin Amerika·
- Biz sana tabiiz. Öl ya bir seyahat tertip et.icceği, bunun
dediğin
yerde ölür, için seyrisefain i<L. esinden vapur istenildiği yazılmışa.
kal dediö-in yerde kaSeyrLeiain iıL ...,si bu mur:ıcaau kaJ

-

lırız!

İsmail ağa,

bir iki
mi afirine daha aynı
suali irat etti ve hepsinden aynı cevabı aldı.
Huzzann yarısına ve o
meyanda Bayraktara
da bir şey sormamış
tı. Oyun kAfi idi, sıra
perdeyi kapamıya gel-

bul etmemlştir Çu"kü eldeki tek uskur!~ vapurların 'ıu işe tah•i•i mümkün değildir. Büyük den•zler için büyük vapur•..r !Azımdır Seyrisefain idareSinin ise boy e varuru y~ktur.

Yogurlyok/
Yeşilköyde

olan Cmlyctı
bciedıye azasından bir zat, yana yakıla mlau yor :
- (Hastam >ardı, koyü tltüst ettım, bir dirhem yogurt bulmak müııı
kcm olmadı. Hanlıuklan '"gJrt gcıtü
rıı ıu·um')

hıı>ta>l

ardeştni
nasıl liidüı ebilir? 1

Ins n

yara!andı
'ı.: ·"tie

Cl çc.:

Bölük

•

ır

.. khi an.1"! ( :01 narrP:ı r. nahıYe~inde,
19 yaşlarıcdn \lustafa isminde biri
Etc"'lin
ile bir

"L:~tğıdık-Edı cmıt

di~cıı de Bal!kc· ll- ı. lFl ~ıt yu\1:!11
i "'0' Jl'trıc uk 'at.::·.l-.ı ol·

ağa lıe•·sı

duğunu 'ızmt'll ~.

ve geçen

üze· inde

YapıL"

cahkıtatko ht.nlarıP.

hanhıt

l)a- ııt

1~url dir"

Dah.t

oi:ı.r1k

oldıiru'.mlış

,-oluna posu kurup zavallı\' eu..,.
sine pıçakla mra vma müthiş l.tirapbr içiode lıldurmü~tür. Faei.ınm en
igrenç ciheti Etem bıçaklar .ılnnda can
verirken kamının vak'ayı kopıdan gözetlemesi ve Ecemin diğer '<ardeşle
riodcn birinin çocuğunu da k~e ha-

ve

ya! alannıı~ i,rde,

şına ı:; ızçü l<oyına,ıdır.

ma' .scı i-u mu ac>emcdc jaP<larmal:; dar. Jı;

d

K.. '

"

Hııhtelit

~ece kadının tedarik edip ken-

Dİn

ederek kendılerile ınliSademc e\ :emiş
nctıeede

olmuş ~--1111ıı~..-p.11iıliı~---'-..;~;..;,...;;..,.~,;,;.....;.,_,.J~(-=.d~~

ile, mi4CV\lk olan kadın ya-

kalanT"'lış,

n<lli \

t

'er'· mıştiJ

Sılf işi

Türk - Yunan

gibi

Mahkemesine Emanet su işin
kimler ajanlıkça den de çekilecek
inha edildi?
mi? '
Süt işiyle iştigal etn1ek, takınıhane tesis
eylemek üzere te~·ek kül edecek şirketleri
n1ürakaba
etmekle
beraber bunlarla Em anetin her türlü is•
tirakten içtinap etmesi tekarrür eylediği

~1uhtclit

'l'ürk-Yunan
ve Türk-l~on1en n1ahken1eleri Türk hakcn1liğinden istifa eden
Reşit
Beyin yerine
~luhtelit mahkenıeler
deki umun1i ajanlığı
mız tarafından bazı
zevatın inha edildiği

yazılmı~tı. Öğrendivi

yazılnuştı.

mize göre, bu i~e şu
zevat inha edilmişler
dir:
Hukuk Fakültesi n1üderrislcrindcn Tahir ,
~luan11ner Rasit, AYu•
1
kat Apturrahn1an Ba-ı
hir, Ali, eshak Şurayı
"
devlet tanzinıat dairesi
reisi Sadettin Beyler.
Bu zevattan biri, lıü-

En1anctin, l\lcnba suları sirketinde
de isti.
.
raki vardır. Bu vazi suretle
.Yetin de avni
"
bir karara raptı mevzuu hahsoln1aktadır.

/Vlemur

A

kı'.'ın1eti

bır balıkcı
,

Kadıköy

belediyesi
mcnıurlarından
birinin vazifesini ihn1al
ederek halık-çılık yaptığından hahs ile evrakı En1nnet n1en1urin
koınisyonuna seYkcdil-

ınerkezivece
"

tercih Ye tayin edilecektir.
'

Gfilcemal

n1iştir.

Vapuru mükemmelen tamir edild!
vapuru bir haylı p:ıra sarfile çok mü-

\'era..ı..ct YC intık~l

kemmel bir şekle konulmuşt11r. ,·apu·

riıetinden

vukc. bulmuş
ol n intikıbl.t \e mcvhulıaun re mi
mu•melelerlniıı i ı için gerek kanunun r:ıc·iretinden e\·cl ve gerı·k i' i

run tamiri esna ında eskıligine rağmen
riılm~tilr

olduğu

gii-

'

ı;.enc

Scn•scfam idare i, ilk defa olm-k
yapurmışıır.

1lalicıe~

Culcemal

,JJUJLlct

zarfında

rniir-ıuıat

'e

ıeşebb ,

\Bkt olduj!;ıı takdirde nı~·
k l1c finir. ı;:ıbık ohHma tabi tııt·ıl
m,,,, cap edeceği :\lali\ e vekalctndc·n
>ı dir ~mışfr.
·

üzere Gulccmalde balkonlu kamaralar

kanununun me -

mı lııddem

yakıııda

çıl.acakur

ğu ciddı•u fl~i lıir nızi y<>lle kalııtt.tr, yi'ızt'ımlPıı
iri h•r damlaları şıpır şıpır damlıyor, ıni'ılPnı:uli yen rt•isin ilzı>rİll'' atılmak
için <.~ırpııııyor, fakat lı<'r
lıaııılP ·iııılP lrnı·~ısıııa pı rıl ııırıl pat'ıldıyan iki pala
dikiliyor n• l•orlnıııç ild
es gürlüyordu:

mirza llasaıı arıısııı~la arIrk lık. lıir· ilıtil:il' .yo!,lıır! ..
-tlPıli- Cı•ııl, hil ti... Siııuli
( Tnıı:ı ) tl:ııı <Jl•liyı;ı•uııı,

-Dokımnıasın, aıJabey!.

ıııulıarPheılı•n farijJ olup
h11z11r ve sükıin içimle

,nlıs•mcrc.

Rcjisor

Biı;arl'
ıwk

Lıilıur

müthiş

Süper filimi

ALLAHIN

anla l'akat ınaiycti önün<lc rt•zil olıııal• ta isl<>miyordu, knr~ısııııla korkunç
bir CPJllıP h!.kil eıll'll lwskin palaları her ne olur~a
olsun tuııııı ı:l'kmt'I• için
atılılı,
fakat derhal acı
hir fpryal ile ı•liııi g<•ri
kadar ke

,\luınc.' ıl ti

.ıwırıuı. İV.cn..a..,.

ET OVİÇ

Çöl ha 1ana aıt müthiş dnm. f..oc._ numaralı mevkıkıin evciden tedariki rica olunur.
Ru ~un \c
ın g; nılüz m•tinelcrcc sor olarak

•

•

ISLIBDAT

CO

ı.

\Rl\JOR

" \ \Jl 1 ı \ r İoR

f

r:ı••··················································~i!i
i'ar>.ı akşam

ALHAMRA
Sinemasında
(Lf.O:'li TUL Tü\

ı ın şalıeserı

ANNA Karenin
Filiminin ilk irae i mür.1sebetile
verilecek GALA MüSAJ\11':RESi
için yerlerinizi şimdiden

SİİrÜsÜ f}ilıi hirlıirleri ÜS-

tüne saldırtırlar! ..
SPyit Ali reisin bu nıeYit.esi Seııtli askerler üstünde pt•k nüzcl bir tesir
icra <'lli. llt'lı' muharehenin Jıillijjl haberi pek
Jıo~I:ırıııa uıtli. Neşe ile
ba\jırııı ı.:aijırmıya başla dılar. S(•YlnçlPrinin asıl
ıııülıiuı sebebi lıarhın hitamı ıııünnsehcHle padl • ·ıh larafııulan kendilerine
akçe tevzi cdilt'ccijlni düşünmPleri idi.
SPyit .\li rı'is Pala ile
Kellt>yc döndü:
- Hu hiı:are ihtiyarı

HtrıYa

·ilınişli,

avuçla rıııtlan li!Jll.ızıl hınlar a -·
kıyordıı, !JÜzlcri kararı yor, ic;inı• l'enalıldar U<'li-

)"l>t'(ht.
1.fılııır haşhııjjıı clral'ın-

tla

hır

aı 1 aıııın luılı

ürü

kalıalaı·Ia tıüldii!Jüııü, ayağıııııı allııııla yt•rin di.iıı dilğüııu hissı_•tfpr nihi o lııyor sı•ıult•liyordu .• ·nıayel ııala il iis(•yiıı de onun
hu zaYallı hali-ne acın11ş_
olacak ld tı)·aijıııa hir <.:<>1ra tla artlma hir

'ıırduna nöhirüıı!.

son-

tı•kme

yapı!;:>lırtlı:

llaycli şimdi yatlılJın
yı•rıl<• rahat rahat uyu
-

kahaılayı!..

l>Pdİ. !liı;arc• J,:ilıur ha~·

Lu!Ju Onwr, canının acı sıııtlan ziyatlP hir şey y.ıpaıııanıaııın vPrdi!fi ke dPrlt• hayılnıı:;;lı.
Sı•yit .\li rPis, y<'rtle
lııiltı iııiltlPıııekte olan ilıliyar silıirhazııı Csliiııe
e!Jilıll.lliı:aı·Pniıı vileu hınlwııH;ı

zarb<>!Pr;ııııı

ine<' ince• ı,an
H<'i. in kPıuli

- Ona da llmel olsun!.
- dedi - .\ilahın liineli
onun üzerim_• olsun!..
Bu, saçı salmlıııa karısmı~ adam lnsaııın üst ünde
!Jllrip hir lt•SİI' hırakıyorclu, viicııduıulan sanki
J,ıvıleımlar

!Jihl idi

Yt'
tıaıı !Jayrı
yortlıı. •

l'ışkırıyornııı~

yanma yalda ihtiyari titri -

S(•yit \il reis clojJruldu,
11.,;J,ı•rlere lıal.tı. Uir casusu
ol üıııtlen kuı·tardıjjı için
onların
kendisine karşı
hir vaziyet alılıklarını sezmi:ıU. Şimdi hafif bir mı
rıltı şt•klinde olan hu hal
hiraz sonra homurtuya,
S<'ı'tlar Ömer ayılınca da
ılalıa tehllkeli bir hale
inkılap edecekti. Seyit Ali
rois onlara hitaben:

kuhul elli ... Si1. tle

hirll•rine clüsnıaıılıkln tlejJil, yardımla· yükselirlPr ..
ilde kardeşin kardeşe
silıih alması ıw fpna scvdir! .. İ>ünya vt• ahir~·tte
hundıuı hüyük uüriah yoktur! .. Linet olsun o kims<•krc ki ufak bir ınenfaall<'ri uı111rıına hinlerce
insanı
vahşi
lıir çakal

mı~lı,

Parmakları

,.alı

ra~ayıııız! .. insanlar tıır.

insaıılara çattıı1ını

ı,·<>kti.

lıiiıııayıın

lıulpı• oJ,ııtıııalilan

olmayı

tclılilrnll

parıııaklarile
kumların
üstün<' lıir takım uariıı
i~ar<'llcr yaptı:

BAHÇELERİNDE

Li

ve

ısa

vazıwı;li, artı!, ııt'ldwre
ıle <'altlıı·mıyaı·ak ... ~ahı ıırz llıısaıı ıııiı·z ıya lıihi

ha~lıujju

l'll !Jfıı;lfıkle ıiozlerini 'açtı
Ye lİll'PI, bir sc•slP:
Hucla sPııi korusun!
Diye mırılılandı, sonra

REKS

ıııir

aılıııa

K ndilerlni her zanrnn
im ·ıp knvuran haşhuğla rının bu ı'.\ciz hali Sı•ıılli
nı•ferlcriıı de tuhaflarına
gilınlş, lıı•p birden kah kahalarla
gülüyorlardı.

sızıyorclu.
tisi üıw (•jjilcliıjirıi aıılann-

İNGRANİN

0

-1 (}.)-J/11/ıru·ı·iı·i: .lııtııllalı Ziya
J.Mııır lıatihıı- j
- :Uir İ-;;ı iti' salıınız

Ha::-ııwthi

yPl'leriııdı•ıı

Büyuk

buldu

yere kan akmıyacak, sil&hlarınızı
elinizden bırakınız!..

ılaki

o

İlitauı

Artık kordeş kardeıi ôldürmiyecek, boşuna ·

Illl' lakıı) yı•r<> yıktı,

Veraset vergisi

Seyri sefa in idaresince ~ (:ulcemal "

teknesinin g;t)ct •ağlam

_\} ttlıa t'4' 1H'

dhıne •crdiAi kulaklı piçakla ai?abeysi-

failleri

ile .ıırka~ı
urı
oluuğıı ruıla,ılmıı. 'e Rağıp beyin
kumamla·mdaki jandarm:ı ırıülrezcsi,
evclkı giın bu . a,dutların ızi.1i elde
ve

karı;ı

1

Hedl. Pala Hüseyin ile
KPllt• IJelür, yerde yat.an
. ihlrhazın koluna ulrdiler.
Jiclle:
_ Hahalık, söyle hakaJını nPrt•de ohıruYorsun?.
Dedi. İhtlyur • yatlı{fı
yerde yözlerinl açarak
tit rt'k bir sc le sordu:
- Kim bu adam,ojjlum?.
- llan(Ji adanı?.
- Beni lnırlaran lıahaılır·? Adını süyleyln bana
onun!..
_,_ S<.'yit Ali reis derler!.
- Si.iyle ona, başı sıkışııwa t•alkııı bana gelsin ..•
Hana il •rnlusun silıirhazı
derlPr ...
K(•ilc• HPklr k<'ndisine
)JJt'decli tıltlll)llll hu.biçare
l danı ili süzlt•l'iue UÜlmckle hcralıer:
- Olur, olur, babacı jjıın ... Sen söyle bakayım,
nerede
oturuyorsun? ..
Söylı•dc, gözlPrini bu ge(:•
ınişi kmalı cılıaııa yum ıuadan yaı:wı(Jma ynlu·a lım seni ...
J>edl. İlılirar tilr<'k bir
sesi<' t'Pvap n•rıli:
- llPll lıiııtltılar nınlıalll''>İlltlP

dı•ııi1,

llı•ndus

ııelıriııiıı

li.l.'ııaı·nHla
altında

olıırıırıım ...
( 'lalıadi Hl!' )

Kazalara yer
vermemek için
fili yük Jere volu eda, ara sır.ı, oto"JOU!'lcrir KOntwlu yüzünden müessif
bauisrlcr olmok , '•r
\'ilaıec jand:ırma k"llT!lancLınlığı. keyfiyeti eh.mmiyetle
nazaaı dikkate
alarak asayişin temıni için ıakayyüdata
devanı edilmesini, Büyükdere yolunda
muntazam devriyeler dolaşnnlmasını,
yanlışlıklara maydan
verilmeme!iııi
Beyoğlu
jandarma kumandanlığına
tebliğ

l·rm' ;.

:ıon

ne. 'Y ADt\

J

.

---Saat on üçü hiç çalar mı?

OLCP BiTBN

\' AKALAl~DAN İNTİBAl~AR

=-----------

j ••

-

işidince.••

Bu suali

ffi,(f};~
•

c:

gazetelerini okuduğunuz zaman islediğiniz
malumatı elde edersiniz cevabını verdi

mış1

insan eşsız yarahlm
tır. sözünü ispat ·ediyor~

lös;ö de Ka>triv, çekcmcdif;i Lan·
driden intikam almak için şahidi olduğu bir mulıavereyl de gelip bana
nakledebilir. Mesele bundan ibarettir.
- Peki üstat ama madam Meryadckın mü•tantika Landrinin o zamana
l&dar kendisine hep sabır ve metanet
tavsiye ettiğini söylemesine sebep ne
olabilir?
- Evet Landri Madama sabır tavsiye ediyorrnu.; ama sabnn da bir hududu vardır. :\Jadam Mcryadek talaka
muhalif olduğunu söyledi. Binaen
aleyh kocasından talak suretiyle aynlamayan bu kadın İçin zevcinden
kurtulmak hususunda bir tek çare
bulabilirdi ...
- Onu ortadan ~-ok etmek mi?
- Yahut yok ettimıek J< iki>i de
bir k ,ny ı çıkar
- Uh! amad• yapdmız hat,.
- Dur o~lum! E;et belki de m:ı·
dam :\leryadek Maks Landriye ulu
ottn: (Kocamı oldllr ! ) d<Xncmi<lir
ama rıı<şeJa: (.\!aks! bilsen halJUm
kadar elem avcr !. .. Ilcn ne cttimdc

Dünyanın

çift in.san...
tarın.dan.
~üm.uıieleı

seninle evlenmedim! Ah ne olurdu
bari şimdi ıocrbcst bulunsaydim! ba·
~ımda kocam, o belalı herif bulunmasayJıL.) Yolunclt idarci kelam etmiştir. Bu sözlerin l\larksta, o a<ık
delikanlıda yapa<•ğı tesiri tah~in
edebili~in. Bu laflar Maks Landriyi
çıldırtmıı,
ve o dakikadan beride
aradaki haili yani mo•yö }.!cryadcki
ortadan kaldırmaktan başka bir sey

düşlinmez ohnuştur.

~

Siz madam meryadekin bu derecede miifsit bir mahluk olabilecegıne ihtimal veriyormusunuz üstat?
- Sosten kadinları biraz sende ta •
nırsın dt~lmi"/

Evet ama ...
Aması maması yok. :\leıhum
üstııdım Cttguar bir i ıc kadın paı• .
m~ı varmı? O kadının köyden ka .
Çlrmayınız! derdi. Eınin ol so~tcnki
rahmetlinin ) erden ~~e kadar hakkı

M. Mivet nnareto girince ubiteı
adliye daireltrinin kAin bulunduğu
zemin katma indi ve meryadek mes'elesi tohkikabnın kendi.ine (havale
edilmiş olduğunu bildiAı M. Fakon
un oda•ına daldı. M. Fakon en va·
zih ve en kolay işlui bile daima
ters tarafından tutara!.. iglak etmek
bir lıale getirrnelle ~ührct almış avc becerik•iz bır polio amiri idi.
)!. )liyeti pek baridane karşıladı.
Billıas a köşkün önünde maktulcn
bulunmuş olan V nlbi hnıindcki odoı.
mın >ebcbi katli hakkında zabite lriç
bir ı•) öğrrrımış değildi. Polis hafiye:,i klıı.liıiiniu başwı ~a--·ulnı.ak
isteuılig.ni pek -!l:i görüyordu. Fethi·
nıeyil uını·li) co;;İnİn ne netice ,·er·

Ye mnsıo :\liveı bunları "iilcdikten >onra ayağa kalho ve saauP on
ikiye ) klaş~ oltlu~unu görünce
biraz malumat toplayabilmek ıimidile
adliye nezaretinın yolunu tuttu .

x
Yeni haberlerim var

•

:\L-;::ın1

-

gazctclPnnı

okur.. an z

ycr ı:ılıitt·İ ndlıve mcnuıru beylerin
ba i~ıiskallı ınuauıclclcrinc çoktan
a.hşınış ol<lu~uıuLı.n ınü!'>yü l·akonun

bu ~a~alıgına aldırış t.:tıncdi E."'ai'icn
1·csn1i tahitı~ mt.:ınurları hu5ıu!"i polis
hafiyı·lı·rınin kı:ıuli l~lı·rinn burun
soknıalarıua tai1;1111111ül ettikleri düıı~
yaııın

han;;i. diyarında

ki Brük<cl•I•·

gür"f,ün~ ~liyct ace!.·yc

hlı uın ~111 ını·Jcn tt·lrar ınerdivrnlt>r

dı•n çıkarak ııt'7tu·ı·ri
al~arn

~a7Ct .....i

tf'rlett.i Ye bir

:ıldıkt:ın

sonra bo~
ı;İuip bir kaine
bira İçmek itiyadında bulunduğu Vo·ııc·dık birahune~ıno girip oturdu. Poli!'l hafiye:-.inin
rlindl· bulunun {!azete bliylık punto
lıt sernw11rlt>rlt> c;ift<> <"ina)"Cttf'n kalİ
]erini şöyle h:ılıt•rdar ediyordu.

bo1 zamanlarında
ve ya bir barclak

ı

'i

..:inayet - Poli-ı ~lrryadckin
lzi üıerUı<lc aıuJ. ınô?-ıyö

k:1tillt:fi11irı

\ aHıınin
1

katili kim?

(;azt:tr lıü) le ınuhı·y)'iı: bir i'iürü
daha !"trnanh:lcrın altııı;ı !-.Ütıınlarca
)<ız.1 cl6~r41iktı·ıı \C t•İn.a}t't
ı:un 111aılıy.1
c.·iııa) f·tın

hakk1111l.1

eylı·diktrn -oıır;ı

ta .. \lt

!"t"'rt.:r:ıi

ıJ..ı.ıı

hakı.ında

<lıyor<luli;

• c;,,,> <"tı,

!.a~ da.J..i!.a '" d

Lir

)lı.:r) atlı·l.:111

hı7nH~ft;ı kız

l•da..,ıu<lakl

lı'uıli..,ıı~dı·n

.\f .

t: .. r.ın·ngız

binanın iı; İ nı.ılıa~'" ali alı kıyııiyor •ıı
Avulatl.1r, adliye ruln11ırlan .1hitfı·r
,.c o;;aıni'lcrd<'n nıtlrı'lkt'p hir lc-.if
in an dalga"! loridor)ardan ın Juva
katlar ta .. ıy<'r ..\,·11L.atL1rı11 .a.ra..,ııı~la
lıir la..w
~Jın ,a.,·ul..at ta nazara ı·a1pı} or l flT kr·-. nıfıtt·l.\~ı her 'ı.ı·-.

"<·y

mu~İrr:ınr.

t.ılqı etmrkıe olduklanııı i~ıtmi:t

bir

ı~·rdı. ,,:\ı.:al'a ıııı·\ zııulJah~ol<ın

Hl:) t1i?
J.\r hı '"tı·nilı·n lıu ı:.t v n1ad~uu ~lı•r
)ado·k tar:ı. nJçıı M.ık l.andrıy<' hı1.Jhcn \ 12ılı:; olup cJr• k.1nl1nın e}İ

rıc ıfS"t;'lllt'dıt;ı lıt·ın:ın

kal.: ol\lcJ

· f)un pari>te çıkan bır 'L<cma mc,mua:ına bakıyordu~; (Jo!e DaYettj isımll
1-rnn<ıY. filim aı.ıurii hakkında yazılmış bir pzı \e hir t•l<ım resimler gır
" . Bu rt>İmicrdckı çehre bize hiçte yahancı gc miyordu. j.>sc Daçertin bir
fiiınıni göıup ~..ırm.ılil';iıııi.ti d ·ündük. ll;ı.yJJ" .Jıauıl;4lllı)"lırıluk.
Bir arkadaş lmdodımıza yetişti. Bu resmin bir rclilıimizde intirş:ır ettiğinl
sö~ledi v& elimİıc bir gazete tutu turdu. i ret etlılcn yere bakıık re ıınler
aynı ıdi ) alnız Fran•ı!. mccmua>ın<la mc hm hır ak tor olarak takdim edilen
Josc Da,·crı burada iılüicrle lıerabcı· pı:ın \"iyanalı hil' serseri dıı e taıif olun-

hcrıınn ınuhak

ınt·ktıırınnvılu~

Jlh;-;~ıı1

[\iaL,11ılı 'ır'

. Pertcvniyal vakfı kaimakaınlığın<lan;
. ~ı;lulı• .1"..zı·t pa;.ı ~ola~ııHla \'.ılJc arartııı:nanınııı oı. iLİrıl.'.i dt1in·ı.,i , c Ka~
<lır~aJ;ı ~eh~u\ar hey ınalı<.1111· .. in<IP J.urLiiıuJı• ar.,aı.,ı \1"' r:ah,rlıanı:~
.ı_>l'rt~'~ıivııl vn"-.~ın-clan ı~3:tlda n111h•ı.rr'.'r cı.ıılak :dt."Dİ uıüı<t)ı·dcyc v;~ıcdil ..
ı.anınııı

19

111·11 ı..::nınartı· .. 1

maştu.

ırüni"t ta,ırı kı

Bu tahavvülc ha\"fet eunekle bemhcr sinrnıanın şimdiye k:ıdar bllınmiyen
yeni bir [oyasını an.lamış olduğumıı2 için memnun olduk.
Bir Paıü ve bir isıanbııl gazetesi ar:mnda mc•lcği ile y.ışayış tarzı hakkında
ihtillf çıkma<ına 'ehep olan Josc daV<:tın re -nini karilcrimizc takdim ediyoruz.

l!nnll) ol_~uµuncloın t.ı!iplı•ı:in )'f'\·ını nıP.zl..ı'ırclı• ~a..1t on lıı·~ı~ (;ıd~ır İ~taııbul
Evkaf ınıı<lurıyı""tındı• ıd~ırf·ı 'ak fa 'ı· }l enctiınrıı~ ıuliral:aat <'1 ını·ll·ri.

'l'ican.:t .\lü<liriyı.:ti un1un1i\t:sindrn:

J~cnt'hi an< 1nin1 ve ~l·rına)Csi l~hama mür,ka'-lffi şirkt.:tltr hakkındaki JO
Tcşrini,a.ni ;JJO t:ırihli kanun ahk:\nıına ın fikan Tfüklycd,• iİ3 ı muamele ·e

mezun kılınan ffiÜ"l'l'Cel clııı.:lıi şirkcdı'l'İndı.:n ~\nıl·ı·ikil tabı \ llİni haiY. (.\nıc
ı kan Eh .. prc:-; konpaııi ir.l,:orgorcytcl ) ~irkcti bu kerre mUf'llc:ıatla ~irktt YC<ieıı ( Ri~an>o) nun ahar mahalle nakli dıılaıısı"c kendi,inc Hrilnıİf
• '
lttnamcnin it>h ve bilciımlc salı\lıiHtkrin ~eri alınthi';ını ihbar ye
'
•1
ımcıı ibra;, eylemiş \c kqliycı biıtctkık muvafık ~urülmıiş olmağla

Bir Avrupa mecmuası son
se11elerde Şo·h re1 k·aza11mış
m_eşlııır adanılarm ben:erlerinın resinılerlnl

neşrelnılşiir.

Aynen aldığımız bu resimlerde
Bcı!ırı Muhiti ilk deJ.ra geçe11
1ayyareci ( Liılbergh )İli benzeri ılf. Trisla11 isminde b.
moılıı

/mis.

~

maya:ası

ır

Le:gıilılan

.llareşal Hindenbıırg, lort
( .llostyn ) e şayanı hayret
derecede bcn:eınektedir.

Altıncı katibiadil
dairesinde

işler emsalsiz bir. s~rat, azamı itina, takayyüt ve

_
cıddıyetle görülür.
Muessesa al~kadarı~ra an yüksek asari hürmet
gosterebılmeKle bahtiyardır.

Yeni postane va Sanayi Bankası karşısın~a vıora Han 1kat

r1

l

Yeni fili11ıler

utı!llll!i UilUllllll •• 1DfiTIIIUmııwıımnh11J!#!IDllUtUhllf

Bugun:

1

~ OPE~ADA:

'

hTiBDAT

1

ALHAM~ADA:
KAi !R.\~L\N SiPAHi

MELEKTE:
SiYAH l"l\'Cİ
AS~iDE:

Fransız

sosyalist (Lider)
( Paııl Boncour) ile kalıvecl
çırağı ( Esscoııle ) arasında
fark yok/ur.
Paris polis nııidürıi ( ıll.
Clıiappe )eli ye Jıalk çok defa
alelıide bir memur olan ( ,lf.
Baııcol ) yu selcinılarlar.
( Jlıısolini ) 11in müşabihi
olaıı JI. Saveria ilalyada meşhurdur. İnsan çift olarak
yaralılırmış derler... Demek
ki doğrıı ...

n:~: ~;;i~t~clrne işe yarayabilir 1

Saat 13 ühiç çalar mı?
Katmı·rll

madan1 \1 ") ndt·klf'ı

lll111"J)"t'dı• ka1111n11

-rmnda opüşmek zvek veren bir şey m.ıdir9 Dcrcettigım!z resim bu suale
vermek itibarile şayanı dikkattir. Yüz kişinin önünde, bilhassa rejisörün
~• arkası kcsilmıycn ihtarları arasında iki duda~ın birbirine teması hiç arzu
unacak şey de)';ildir.
Bahu>t•s onada bir de buse müddetinin sausörcc canzin edilen zamanı geçiyeccği koydı olduktan sonra. ..
Resmimiz (:\!is \'ayı) ile (Donald Rid) i ı:on çevirdikleri (Gösteriş kızı)

görülınü:ttür

ririn

n11ş \C )Cv~ıı

bakınız

·~teuıı7 olduğunuz n1alUnt;H1 el<lc
cdenııniı.. ( evalııı ı 'enni~ti, ~l. 1\\1-

nıi~

11·:1aretırıiıı,

resme

ları~ı ınulıaUırane !.uldırarak:

hu ıııua,..zaın

Adliyıı

In.an.m.iyorsan.ız şu

n1İ~ oldugıı balJ..uı<l.ı ~rat ctmi~ olJuuu , ir su;t]ıı ınÜ..,}O Fuk
omuz-

-

vıırdır....

Zannedildiği gib. zevk
.veren bir şey değildir

Cenıalettilı

-.23- 1Vakili: A.

öpüşıııe~c

Sinemada

Akşam

,,.••~

YOLCU
MA<liKTE:
KOllF.}l ve KF.LLI PARISTE
m11111uııııııuııııııııı1111111ııuımımııııı1lnl111nıııııııtlllfllılıııli. . .

..a

Seyri sefain
Trabzon

ıkıncı postası

(REŞiTPASA) \apuru !Ok~nunsani
Perşembe ak;:amı Galata nhtımından
h~reketle [ Zonguldak , inebolu,
Sı~op, Samsun, ünyc, Fatsa, Ordu,
Gıreson, Trabzon, Rize]yc gidecek
ve [ Of, Sürmen•, Trabzon, Pulat·
hane, Gireson, Ordu,Fatsa, Samsun
Sinop ve inciıolu ] }a uğrayarak
gelecektir.

l 0()() kilo beyaz sabun

Şartnamesindeki evsaf mucibince

l 000 kilo sabun ahnacaknr . Talip
olanlann ı.o. '· <J:!? _l'eı emhc günii
levazım mudurıyuttne ;rclm~lcri.

' Galata kôprii başı .da merkez
acentesi. Beyoğlu

2 3 62

hanı

altında

dairci

malısusada şube acentesi. İstan

bul

27 40

1B~a~~:~ :;~~rı 1 VATAN

VAPURLARI

Karadeniz itik:-; 'c sürat

Karadeniz muntazam
ve lül<s postası
muhalefeti hava hascbilc hareketi
tcchhur c<kn

İn önü
vapunı

iLAN

Mes'adet

Yelkenci

9

K:lnun sani

Çarşamba
C:iioii ak;aııiı Si -~cci nhnmndan
hareketle ( /,ırç;uldak, ind"'lu,
San1 . . un ~ l)rl:u, c:ın.: ·on, 1'•-.:ıhzon.
Su m ne, \C R ıc ) '. J, lcrinc
aziınct \ \; .ı tt\,;t cd .. Lck...~ •
• Ta',il;\r 1• t . irk.ci<k \le< adet
hanı J!
!.ı ı ... \.. ı 1..ıl\ d ı~rj ·c t no
da"re
· ~
nhd >,3.ı.

postası

Vapunı

9

k:lnunu sani

Çarşamba
günü akşamı sirkecı rıhtımından
hareketle doğru [ Zonguldak, ine·
bolu , Saı1:.un , Ordu , Tırabzon
Sürmene ve Rize ] ye gidecektir
-TafsilAtiçin Sirkecide Mesadet
ilanı lttisallnde yelkenci haııında
klin acentesine mlir:ıcaat.
Tel. ı wıbul 1515

1

Gülhanede müsamere
Cıilhancdc !l'llS·ll-9 sene i 5 inci
bbbl mus:ımercsi ev<lki gün içtima

ctmis, mütenudit t.!oktorhır UtJ.fınea.n
tesadüf ettikleri şa) anı Jikl.at bnstalık
,.ak"aları taktim eclilmiştiı-;

ıl

uf japon un'atJQn Seşu Hay •
ka' a amer kada (ilik i. ml"de ye 11
bir fil ic: yn pmak tadır.
G:.zetelcr bu ese ııı ç
cagından 1ah etmek. dirler
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