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İDARE İŞLERi

1 İs.

'\i~·in YC fiaİre
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S ı ııc · ,_ı

~ lit ır ı

S•ı u ı « ı;

u·

u , l)iiıt\ ı ... t1111ı u.
tı Jııç

,..ılar

ıllı:1

Sis vaı·

eşya

rteS 1
deki

S,1!1<, Iıın

ııe

ıis/len

•

ilibar,•n: /\, ~//!<'

/;ııy11

"''~ ııı esiwid;i

lıt'!Jdıiııclcııı l•ir infi/ıcı. bıısb.ılwı yıl.ı'tı• ı ·ııw !.urıı,.

ıı('fl!en

Sarııy ıl 11111'1. /ııı ıl•11 •11rı11 yıl.dı111' fıir k"ıııı,
/;(',,me kawııluki lıey<'lıitıılıııı i/;iııcı /ıir wii/111

da:
bbas

ınlı\; ,·ııkl\aı·lar

(•riıııh. P lmsla"

ı hın soılt'a st•lıriıııizdc
1 ba'
''I 1 1·
•
haJll' ~ 1 •keli inlıitlaııılar YU-

~ı;ı !J('lııw!je Jıa~laıuı~lıı·.
eyle: ~.·•ııarılaıı hirisi, iki oün-

aettİ~

11h(•ri ) azılılfınıız J.'er'i-

üddeı

eçbtl'

Musiki

Hğal

t11tl'
ver'
ukııiı

~lcı.frangayı tamim icin
, bir
tesebbüs
,

.

.

""''a\ laı·ı

YP

istiııal

.

l,;ıı··••s ııılal,i

ılunınclıı'.

t<t·lın·

nıan!"li

l'Pn i::-l<·ri nıüdüı·ii
Ziya lwy dün ak~anı oraya !JidPl'Pk dtı\Hl'lll J;ılıııi
len lıt•dnıi kald,ında lüz:nı
fJPlen talimatı Yernıi5lir.
Hu nırııı inh itlanıı ('Snasında allıııda lmlanlar oldulfıırnlan süıılıe edilnwk1Pıliı·. Uıuıuıı it;iıı ıhınu·ııı

iıılıitlanulaıı

Uu

ııa::-ad:ulıı'.

siıult•

ıııektcbi

dün sabah birden bil'e inhidam etmiş
tir.
Sabalıliyin ıııeklebc ui·
dPnlcr hu inhidam karşı
sında ankt ı•lmek nıcc
lnıl'iy<•lindc

"'ı"
eı·

deP
kı

1'riyo
1

lıey'eli

l!>er,·aııı,·ar muallim-

1•111111tleıı
Cemal nesil SeYı
.. '
..

1,11 , 1 \·~· S!"zai asaf heylcr
1
ıı, \ lrh o lıev'cli namı
'I1'lıcJ·ı' 1)it'
: l P-.e'ı i 1iU
"I VUCU.. .
I'\< lletiı•nıislı•;:ılir Yüksek
'
'"lı '"l'larııı
eserlerini
~.~ 111 ılinlelıııek ve alaf'

''")··

.

.•

~ı/:'•. ınusikiyi ınenıle

\ıı 111 zllt' dahi h i tamim
l''
.
~ "'· uc..ınt~ tl'sl•kkül
edl"n
~' 1
''lı•"k. ~· ('l üı; J,onsı•ı· H'ı it· lır.
~ı '~inc•i konsı•ı• ct27» su''·,":i"'ııcıncısi
.
•
<<20» ıııal'l
' ''l(~ ..
'
~ı·ıı lUSü (1 17 ıı nisanda
ll(•nJ •
~' liill ~" \lır. l\.oıı.;<'ı'IPrıle
·~ı. 1 lı<>yıwlnıih•I san'al-

'" .

.

~

~~,~~ltl cserl(•ı·i t;ıılıııa•

Tcsad ii l'fı ıı n · :jl' ı .. ı (il'·
rc::-.l zilıni\'clfel'iıı, hazl'll,

vern1İştir.

ll•ltlısı· :::;ıı

idi:
hil'aZ
(lalala kull', si, lıll diil.·
J,;tıı
isi il.aÜ(ıit•dl'll

soııı·a,

ıılt'liıul•• hiı·

d uıııaıı 11i'ıt·
ıııii~ n• yaıı11111 oltl11(J11- '

ı,alıuı5lardır.

Maarif idaresi mektep talebesini ch·ardaki has1,;a
•
ııı<'J,t<•ph•rt• ııa k kıh·ı·eklir.
Ualallali.i iıılıiılaıııa !JP•
lince, hu inlıidaııı talihin
lüll'ü olarak imzasız IJPt;-

Sıhh! hava teşki
latı yapılıyor
Sıhhiye Yekaleti, sıh
hi hava teskilc'\tı vucuda getirnıiye
karar

çıkaranlar

garip bir hadise

DaYut Jla-

J\a-.aıı ilya-.. mahalle1'azp!"ı'Yeı·
kalfa

taş

Yüksekkaldırımda

ha~ka

diiıı ild ıııiihiııı inhidam
daha ol nı ıı::;t ııı·. Uun larılan
hirisi Balatta, dij'Jı•ı•i Da-

t'atla

•

Diyojene

.

milt•ıı l>alclıı·ılıeaklıı·.

YUI

1 • •;

Karadenizde evelki gün
baş!ıyan sis 10-12 saat kadar
.1/anır: llalııuı:cl
•\1111sfıırycı: .llıılııuı:cl
11ılyıııı: .ırıtıııa:d
devam etmiş, sonra kalkmış,
1~/i:a/ıc/
Si111oıı
/.i: : uolıllıra!lltwr
JJı•ııa l'iyn11cıııııi
fakat dün tekrar başlamıştır.
Bu sabaha kadar limana
ni birinci ilan etmiş. Biz de
Uzun h.. zırlıklardan sonra
resımlcrine bakarak kendiliyeni malümat gelmediğ:ne
nihayet Avrupa, yeni dünya
ğimizden bir sıra tayin ettik
nazaran sisin tamamen ka'.kmilletlerile boy ölçecek olan
ve ikincil : ği Avusturyalıya ütığına hükmedilmektedir.
en güzel Aavrupa kadınını 1
çüncülüğü de İtalyan dilberiSis dolayısile Karadenizde
intihap etti ve bu şerefe, Mabir kaza vukua gelmemiştir .
ne verdik.
car
milleti
mazhar
oidu.
l
7
Yalnız gelmesi beklenilen vaY "'"'Z ı.::tün b:: Avrupayı
milleiin binlerce kadını arasınyerinden oynatan ve günlerce
purlardan « Bul~arya » vapuda0c
seçilip
ayrılan bu en güzelneticeyi ht lecanla bekleten
ru ile « Abbasiye » vapuru
ay
ırmak
hakikaı
lerin
en
güzelini
1
hadise,
sonunda, müessif bir
gelmemişlerdir
ve
heniiz
teı
bir
mes'
ele
olmuştur.
Tavak'a ile neticelendi ve 17 nci
bugün gelmeleri beklenil:neksavvur ediniz bir birinden gütedir.
yani sonuncu gelen dilber~
~·-1,
tıariıı,
çitin
17
k
c!ı
ki
fenalık gdcrc · mümeyyı:derin
Torp:i var
bun!. rı karşımıza almış, letaönünde «şarl\» diye düşüp
Kara denizde Aalaplı civahakkında bir numara
fetleri
bayılmış. Bu hangi millete
rında bir sersui torpil gorülvere~eksiniz. Düşeceğimiz mümensup dilber diye merak
müştiir.
şkü!u tasavvur ediyorsunuz ya!
ctr;,ı~:;!niı:. Çtir.!::.l bunu biz de
Bu!l::!:ı!1 ba~ka gene Karaİşte
bu
en
güzel
kadını
inbilmiyoruz.
denizde « 41, 30. a. S >>, « 22,
tihap
ctmiyr
r::emur
olanlar
da
Çünkü hadiseyi kaydeden
94. T. S » tul ve arzında bir
aynı zorlu! ı cekmişler ve oAvrm>alı
refiklerimiz, sırf bir
serseri torpil daha müşahede
•
• '
.
k apıyara k ı nezaket
C«uannın
Kapısını
cemilesi olsun diye
olunmuştur.
tam
altı
saat
düşünmüşler.
İç
bu ismi haber vermemekteBu torpillerin mevcudiyeti
d;rJer.
lerinde meşhur heykeltraşlar,
kaptanlara bildirilmiş, imhası
Cidden giizel bir dikkat
ressamlar, san'atkarlar buluiçin de icap edenlere em' r
eseri.
nan bu hey' et Macar dilberiverilmiştir.

inlıidaııı ı•ılı-ıı ıııalıalli kıl-

ııa

lı fı ı, ıı il'·

7'.

ckrPI. Pll'ai- '

--

.--::- ~

mi)lİI'. Ziı•a inlıidaıu alclfı·

;.-

de bir ı:ükünlü de{Jil, büyük biı• Lepcnin yfırüyü
şü, yani bir beyl'l:lndıt'.
DrajJman yoku5undm1
Balata uidilirken kesme
kaya C:P~nwsi denilen 1.·1•5ıııcnin üslümldd büyük
tepe dün sahalı hit'dcn
hiı'c
)'İil'İİlllİİ),
eaddPyi

:--'

-

çok !JUl'İll tC<'l"llilt>ri olur.
Dün, LPsııdüf, \ iiksl"kl,aldırıııı
i-

.

ı·ine yapılıııı~ olaıı PdPr·
de i nlı ida ııı ı•d(•ı·l'I, hir

nacaktır.

-

lln resmi meselesi
\"('

dl.JiP..,i~«Ilt}IIld

tJ'n~.·

ııu

u

.!lı •
ınmı 1 tır.

1

Lt\ ıır

fı:ııılaı·ı aı·aııııslaı·

ı,,J;t!ı.uli

2

iıwi ,.alıil'ı•ılc•)

de

Hamallara da yeni harflerle yazılı markalar dağıtılmak
tadır. Bunların hepsi pazubend .şeklindedir.

Bir
nakil isi
.
'

I ' on cr\'atuvarın Azabitei
.Ya:': c>f. adaki
belcdive nıcktebi binasına nakli düsünüldü•
glı yazı lnıı~tı. l(onserYatuYar ?11. ZiYa bey
.
hina .\ ' J tetkik ettikleri-,
ni, tadiltıt ve ilaYeler
yapılırsa n1üessesenin
nakli n1i.'ıı11kün olaca01111,
:;inıdilik
:;ehir

-

lx,ndo.;uııun

hurava
nak ledi !ece~~ini ~ üvk·-

1

ıııi!/tir.

"'

Bugün B. M. M. inde un resminin tenzili liakkındaki layıha m!izakere edilecektir.

.

Ve3a.İtini ğ·ün

geçtikçe ıslah
ediyor
Jet fa i n~ıı i 11
\' az i r l: !"> i ili

Sl'l'İ\•

teşkilat
Darülbedayie yeni bir sistem verilmesi,mürakabe encümenile
hey' eti edebiyenin
birlikte çalışmaları düşünül
mektedir.

tlı~

ı ._,:.;;

lamıştır.

caktır.

Darülbedayide yeni

lap .' ı ıliıl,li<ln!!t- ala:,··ıl :ı•

DJhili

•1 1fJ

Emanet iktisat müdüriyeti,
şimdiye kadar yalnız hamallarla meşgul oluyor, küfecileri kayt \ '
mürakabe altında bulun durmuyordu.
Aldığımız malümata göre
mezkür müdüriyet, ahiren
verdiği
yeni
bir kararla bu
i~i deruhte etmiş Ve küfe- '11.(,,,._,c
cilere marka
tevziine lıa;'

!Ji

Acil hastalıklarda, hastalar bu
tay\arelerlc bir yer-.
den diğer bir nıerkezc
süratle nakledilecektir.
has·
Bu tayyarelerde doktor, eczacı bulunacak,
ve 4 hasta nakledilebilecektir.

tı•ıwııin İİZP•

'aziyı•te ıwlıııi~leı·ılir. Hu
p\·1t•r iiı· ılüı·t ıanP(Iİt'.
.'
EıııaııPl hıı ('\.l('ı·in sakin("ahatli il,iıwi :-.alıil't•ıh')

. 11. 1.'l

h.ıııL:a.- ı n dJ:ı

Bu teskilü ta ..,tt'öre,
bütün
:;. ehirleriıniz
)'ekdiğerine
hastane
t.ayyareleriJe bağlana
Şiındilik ~'tayyare alı

kapaıııı~Lıı·,

Uu hüyiik

- ı: t

farafindan mürakaba edilecek

vapurlar
gelemedi, torpiller görüldü
.926
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Şehremaneti
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'" "ç J,iil
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fenalaşarak bayıldı

St'Tsc riliğiııı i n hJlır.ılan.
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Sonuucuya kalan ·dilber

4: ncü sahifemizde:

ın L:

ı ı,lr 4' •.50.

.!'-":;

1-.

3 - ncü sahifemizde:
Günün 1<ırihi, I\ari ~litunu,
Sc,it ~ \lı rL· İ~, Orta O)·unu.

F

S+>\ • \ rı. ıJ •"ılu -· .J, l ~· ı m c 'I .~,,,.:;

·rr .ı·n,·.ı,

·walkSJa oll aa

ınuır

' f\• IU"raf'
Po)İ-; lıtılJı·rk: n,
r
'

~ir mektep yıkıldı, ke§e kay~da heyelan var~

Filt
ka·

f)\ Jçrc
.\· !tın

Güzeller güzeli seçilirken ...

MÜNDERİCAT

lrm.Jhn@~mffi9 nı~w~n~rm.
•

J202

<ı '.'I >

şiar azfjlıy ___ r

larda ma

/\.ardan sonra başlıyan f ehlike

l n~Ji,

yapıiınl, iı;in

tesat!üf l'llisıı

ıııii:::;

kül:Hıııa

so-

lmklaruı

(•ı,.

rlıılı

('tlt• .dada iıızi

ma nı l'l ıııeJ,.
• l\•ılir. Uıı yüzti c• 1111 i ı· l.i
hiı• ('Ol, ~ 1111•

!)ınlarıla, sırl'

ı-.o kal\ la rin
darlıj)ı ~-ü-

'

zfıııtlt•n ctl'a~
hı•
nızifı•-

.
sİ11i yapanın- ltal!["daıı cdınakta
, e bcdılcıı l'ifcııyc
!JÖZ !JÜZ<' hiı·
Illl'l'ı/İı•t'lli •
eok "' ler YannıaJ;ta idi.
' Hıı mü~külü herlaraf
elıııl'I, i(;indir ld Ptf'aiye,
....ırr ılar solrnldaı·da kullanılıııal; üz(•ı•ı• italnulan
soıı sisi ı•ııı H' ııPI, jıralik
ııoı·tatil' llH'l'tliH•n !Jt'lirlıııistir.

J~n claı· sol.aklarda bile

kofa,·lıl,la

a('tlalıilPıı

Jıu

ıııPrilh ('il 20. mctro uzıın
hıjjıııula

olup Pl l'aiy.·niıı

Yazil't•siııi :t.İ\ ;ulPsil(' kolın
Ja~I ırıı ı a ld ;u İ il'.
·

•

Son Saat

Sahife 2

lleç vakii

rasat merkezinin
J buYeşilköy
salmhki raporu: Hava b':1-

1,

•

~n ~~l~tlu olaca.k, rüzga:,

1 şımalı

ıstıkametleraen kuvveu .•

1
esecek, yağmur
1

ıhti-

~ malı vardır. Kar yağmıya-

1caktır.

Kandilli rasalan inin raporu: Tazyiki nes:mi « 762»
dir. Hararet asgari «-\- 2 ,. ,
azami « 3 » olarak kaydedilmiştir. Rüzgar poyrazdan

+

sani~ede

«10»" metre sür'atle
esmıştir. Bugun hava kapalı
,1acaktır . • Hafif yağmur
m Hm ldır.

Kilçükpazarda Do!ııp sokağında muhtar Derviş efeııdinin vinde çocı:klan küçük
sinema makinesile oynarken
flllmler ateş alarak yangın
çı~m~şsa da derhal söndürülmüştur.

İki

.otomobil

Çar.pıştı

1

Galatada yeni yolda 1302
Kardan sonra başlıyan 1 numaralı şofür Asadorun otomobili ile şo:ör Hüseyin V ehtehlike
pinin 3493 numaralı otomobili
(Hirinl'l . ı ·r, l<'n nıalr l)
müsademe etmişlerdir. Müsa deMeden sonra her iki şo:cr
Jerinl lahli) c <'lmi,;;, ~ ı
birbirlerlııi güzelce dövmüş kın tının li.alclırılnıa..,ı kın!erdir.
d<• kıUi mıJ,ıarda aııwlP
Kurşun hırsızları
sı•vl·etml .• llr.
Karagümriikte Katip Mus.:
lHaıııafi hu ) tirıi) üş lılr
lihitt
ma alle~ind
Fetiye
lw' ehin seklinde clr' aııı
10
parça
camiininin
üzerinden
~tı~<'l>le<Iİr. İ<•ap C'df'n tekurşun çrlın'llt , bu saba ·
dahir illilıa7. Nlilıni_tiı'.
Bütün saray duvarlarr araba ile k. ınlırk n yaka! nmı t r. Arabacı Şevket Veys 1,
tehlikede
Ha il yalı
mıştır. ÇekmeEmanet Dolma Bahçe ile
celi Mustafa k çımştır.
Kuruçeşme arasında bulunan
İki sabıka!ı tutuldu
saray duvarlannı baştan aş:ığı
Sirkecide
Bosna otelinde
muayene ctmiye karar verınfş
Satr.i efendinin parasını çalan
tir.
sabıkalı
Şevki
ile kayıkçı
Alakadarlar son inhldam!ara
Mehmedin parasını çalan sabu duvarların fonni esasata
bıkalı Mehmet dün akşam
riavet edilmeden yapılmasının
derdest edilmişlerdir.
sebebiyet verdiğini
söyleKüçük bir hırsız
·
mektedirler.
Süleymaniyede Elmarof maBir duvarda kaidenin irtihallesinde
.cmziye hanımın
fama nisdetle hiç olmazsa üçte
evine 16 yaşında küçük bir
bir nisbetinde kalın olması
liızım geldiği halde bunlar ı hırsız olan Aziz girmiş, üst
eşyalan
toplarken
(7-8) metre irtifa, ancak (60-70) ka.taki
cürmü meşhut h:ılinde derdest
s. m. sihana malik bulunmakEmanet tehlikeli gördüğü
bütün s ray duvarlarını yık
bracaktır.

Emanet, varidat:
aybetmedi

Jandarma
Naaşlarına

zam
için bir milyon
lira isteniliyor

Ankara, 18 (H.. M.] - yeni
sene
bütçesinde jandartna
maaşlarına zam yapılması için
jandarma bütçesinin asgari,
bir milyon lira tezyidi istenilmektedir. Bütçe encümeni,
keyfiyeti tetkik etmektedir.

•

Inhisaı·
Memur
maaş arı

ılal\i ıııı•ıııuı· llııııı nıaı
ıııazı•liııe l<•\·t'el'i"ılı ı•lıni:;i-

11' r:
llo:ıli

1\, ral oh, il"u·

dt~ Vf'l'lllİH'.
Kız ~·l'.;itİ'ıııı"i, lıiı•az tla
lwrliııııı..;,

aşağı olacaktır.

l•aı·a

m!ştir.

Ell'al:ı• ıııoliir i!;ilelli.
:.!;') lira ı·ı•ı 1'1111' 1 ;;11•.

Zekeriya B. b:ı
halletme(;i henüz ıimit etıne
diğini, mamafi müspet ve ya
menfi hir netice alıncıya kadar şı:hrimizd.,
lcalaca •mı
söylemci ted·~.

•

ıııı

ıııalnl'ızt'll

ı•ıııll .• ı'. Hfılıl ılnııı lıı•r·

h:ıl olııııt ına mı ' ııs ı,
ı•rllnll' i iı· ıı
dı•n ~:t.
ı:ı•:ı
'1'1'1 l ,, f' 1
lı ' p -

•

'

'

lalı ııı, il ' ..• ıı

ı,

n·ı

r ııl.ı ıliıl :,:.n· .ılıihi

r

ıııi~, ı,ulı·~ I' ıııiıraı·aal
dilt•rı•I

.

.lıı/...rıra, 1/ı

iııc /;ıırar

t -

'f'I • lılr il' o : ..
elan l.ılı. il, olıııııııal.. i •
tl'lllıtis \"I' 11 t'l'\ arı alın·

Ahiren· yapılan tetkikat bu
zannın doğru olmadığını meydana çıkarmıştır. Emanet kanun layıhasındaki « ldarei hu·
susi yeler » tabirine dahil bulun maktadır.

{:tlH'l'İl\1

ft't'ı'!,

!>11' ~I'\

l'l'l'lli'-"·

ecli!m=~t:r.

Si)z kit al)ı

..

/

.

~ M~flAffilR[

/

f M.TURfWJ

•

-J:t.'J() ).;adar küskün ve 1 dan hanın11n yatao·ıı1u
sessız
duruYorlan.lı . 1 geçen bu ada~ıın ira~

Çapkın ız, ~u ha·:~
rctini Ye olup biterı
islere
alôl..:asını Hur•
renıc de ihsa. ctınek-

en ai·apça ve acemce
artık kalkıyor
Ankara, 18 l H.M. ) - Dil

ı

len hali değ-ildi. ()ııun

. '·111ı11·1
'

cr''lclı"lcı·~·
t-.'.,..... ,

111"
"-

hir hir ten1aı,ı ile
H.uın kızı, bu sükünc- desindeki karar ızlık, heıncn ayağ-1111 delitin, ınedit hir nıusave- zevkindeki tcle\·viin, kanlının ayağına yaleden nıüteyeJlit o klu- hiznıetç.i kızı . cidden pı~tırı yor ve olanca
ınütchayyi r edi )·ordu. I k uvvetile
ba sıyordu.
ğ unu
bildi!!i
ıç ın Hele onu
- - n Gazeteci 1 J(at ip hey, alel usul,
y
da~:ıtırken . enıek
~
beyin hara rQt İni ve İ)a reti ~ şk, i~an:t i fihaytan
havran
- Hur- ko·kusunu la -;;ı y::n : ·~:J• , n l) ola rak l<a•Hı : ctt;ğ"i
J
ren1i süzi.i)·ordu. l(en- · yu vasına
akLi.celc bu tazvi ı >'.ten kıza r ,di. ktıcat.tından l~fıliııu- ut'.anı<;o!l1;! pnrnıak ıs:- yo:·, hc;zanyo ı·. :\eri• J

!'ile (:c hele canlar gc-

n11~tı. Yazıyı K<lnıı·an

t;iı·i. onhı.

beye gôtüriirken, ~i.iphe vvok ki, eline bir de
ıncktnp verilecekti.
Ga.r.cteci de
)a7.ıyı
,,,..ure tt'pl
t'
1erı
ere J,,011(
ınc;i nıiHeakip konağa danılıyacaktı. }(atip bey, bu alış· \erişe
ta vassuttun gı lzetini
idrak etnıekle bera ber
b'ı ra z eve iln· a h te rıa·
yetle, ya ııut saı· ı <aİ cebanetle küçlı ı( bir iş· b"I
t
d"
ıııızaı ı e güs erme ı.
Ancak 1 terinıanın ga-

'\'etncö·iıı
~onuna do.....
ğru i reriı1~an:
.
- Hun·enı -dedi- ıııi~:ıfı·ı·
,ff l111czs·"
•
,.,
... ;ır;ıha
•

ile küçül- bir tur yapalını. Sonra St.'111a
gazı.tcsinc va<lettiğiıniz ınal<ak \ i vazalını.
Şu i~:c biı· kere gi riş·ı

ıuarı
. · ın üspet ı.uır
·
net.;c_· ah ı iıl l .
İ) ~ ı ·ı ı za n ı ı , o l)J'\:ı ut\ ut
~~ ~.

:- al ··ı v e tinc ra p;ınen şu
nı:ıl~a lcnin hi ı· davet-

i

Ademi malômat
beyan 'ediyor
Bir sabah refikimiz, esbak
selanik ve Hamburg şehben·
deri F ahrettin beyin tevkif
edilmiş

olduğunu

yazmışb.

Tahkikat icra ettik:
Adliyede katiycn ademi
malumat beyan ettiler. Polis
kısmı siydsİ müdürü İbrahiın
bey de:
« - Hayır, tevkif edilmemiştir. Zannetmem ki mev·
kuf ol~on » dedi.

orsada

vazıyet

Tramvay ve düyunu mu·
vahhide fiyatlarında bugün
oldukça mühim tenezzül kayd·
edilmiştir.

Tramvay tahvilatı 82 den
(79)a, düyün 229 dan 216 ya
düşmüştur. Bunun sebc bi, is·
pekülasyon, para ve iş buhra·
nı olarak kaydedilmekte,bıra:t
da
bu tahvilatın üzerinde
fazlaca sa~ olduğu ilave
olunmaktadı.

ilk kitabın kalıpları

•

Türkiycdc ilk matbaayı ve
ilk · matbaacılı: ı tesis eden
İbrahim Mütef rrika tarafın•
dan basılan iık kitabin ka·
lıplarının Devlet matbaasında
oldufru bazı rüfekamızca söylcnfüniş , bunlann
Maarif
nakledileceğindeıı
mfizcsine
de bahsolunmuştu .
Keyfiyeti bugün mezkiır
matbaa müdiiründen sorduk,
bize denildi ki:
- « İlk defa sizden işit!·
yorum. Araştıralım, bakalım ,
belki kalıplar bizdedir. »

Her yerde içilmez!
Şehremaneti

varidat mil•
meyyizi F eruh bey ile Sütçii
Mümin ve Ali Şehzade baŞJJl"
da Millet tiyatrosund nizamati
belediyeye mugayır olacal<
cigara içtiklerinden
hakla•
rında takibatı kanuniyeye te·
vessül olunmuştur.

s~z ki~abına koyacaktır.

ti.

i ıı rı ı,
eli mizin öı
Tu !:çe esa~ma gbre hallinden
qol yı, m teplerd olcı tulaıı
Arapçay ve Acemccye art1"
liizum kı.ıi ı d ğ cihetle bıl
der.,kr. bu nckı imtihanlardıı
mü:::ssir
yacak ve gelecek
serte de okut:ılmı; acı:ktır.

l

Feyezan!

Mektepleı•

~

l

mi

'rür!:ç.e kelimeler varsa onları

encümeni bu giin de toplan"r ·ol\. Fal.al 111:!1.,·ilıı ı·ıli!ı•
rak çoılışac~ktır. Laru:. ünivcrl\faznunların bu clefaki tevKöprudeki tamirat
;.l'f, ııol.ta, y.ıı:!ı.ı;Lı ai":~ H•:cr!:ı.:lcn
seicle 128,466 kelin;e vardır.
evel Londr<ya
Euhua i!iin lcısmı ç;kanlınca
Köprünün Karaköy ayagının
li:h: olıııırıııı 1ıii' fdııı ··ıl••u
:.!;')
lft'H
i.
ll't!lııı•..,iıliı•,
seyahate
hıuırland:ldarı
tespit
, tahminen 85,000 lügal kal·
terfii ameliyesi tamamen ikl lan , o aijaı·:ı n«'ılip'
0
oilıi
ıwliyıll'.
cdi:rni.
t'.
maktadır.
ı·:Uııı, ı·ı·il, lı ı"·a1.lııiı )«ipmal edilmiştir
11«'1' lıahlı• pff tlyl' !ıiiyiP
Ifalbuki tahkikat bUyle bir
Encümen, bu mefhumların
Yeni para kişcierinin inşa , ıııal.l~ı~ ~ıt1111ııı~yoı· ıı111."ıt11?
ıııtııılıl,slllııia ıli\~1111•1. l,a- 1 seyahate mali iktidıtrlatı olmul..abillerini bµlarak, bu mefsına havalar müsaade ettiği
- .• ı ~ .. .\l'ıziııı :ııııııti
! ııaııl iııtl«' .'İl.
ı madığı merk :::ndc.e;r.
vakit başlanacaktır.
lit\T:ll'l'flı•n ıifı-;I iinıd<'!..
1 hunı!ar. h.ıricindc kalmış öz
I'

- -,

Şubat

ş1111/1afın11

Tahrah, 17 (A.A.) ...... Htı
vas jii s lr n i 1 Almunyn
;ırasında tmlıı k't t
ret ve
da:mi dcs k ın boci.esinin
İmza edildiğini il irttı ktedir.

Kadriye hanım ve rüfekası
haklarındaki tahkikat ilerile1111..,:
'
mekted:r. Diln de mütekait
- Biz i'ı\ iP ııiiı'dıil-. ha - miralay Salahattin, esbak adliye ı
kası lıalıPı: n:; .•. ı·P(jinP ıla- müsteşarı Kenan Ömer, Lütfi
ha f•\·l'I ıhı\ ı·ııııııı·nk lı!z
Arif B. !er dinlenmi~tir.
hihliı·ılil,.
Prens~!! Vicdan ve Mısırlı
1
htılı• ~ :ııııi.ı! i it•, lıııı:ıla
N:met Hanımlar da istirna

kapılmıştı.

)-

İran ... Almanya

. ve rJfekası
tahxi!<atı devam
etmektedir

ııı<•

Hıı . .Uıı.

tc/ılicı11l yapıııışlır.

Kad. iye

.ı.

(

Ziraat ban/;a.:ı, kıırak nııııla
lw riJlçilcriııc ya~lık. 11111/ısııl
içırı lolı 11111 aln wla l'l :ı ırı ııııımes' eleyi. • dıı 7 'ı!J,000 /;ıi~ı·r lira lcıı:i -

lıalı«'ı'İ n•ı·ıııislP:·:

hir

ceYap

Prens Seyfcttinin
vansı
Prens M. A. İbrahimin
vekili
•
Zekeriya Namık B. şehrimize
g imiştir.
Mumaileyh, Prens Seyfetti nin valdesint: mektup gönde frens'rı
Mal!raflarını
Terek
deruhte deceğfoi bildirmiş,
masraflann tespitini rica et-

yardın

.:1

\lıht::;

Ankara, 18 (H.M.)
İş
kanunu layıhasının Devlet Şu
rası tanzımat dairesince tet·
kikinc başlanmak üzeredir.

!

sp~· l11ıhııııııııılı11ıııclıs
hlııııu"ıi il'aıle :•l·
11111 ı, ta ıı Yazıwı:ııı i ı•r. .\t
f,aı·ar

::n

iş kanunu

kurak mıntaka
çiftçil rine

hir

-

Ank a, 18 (H. •.) - Dev"
!etlerle · aktedi ecek ticaret
muah.e !erini müzakereye memur heyetimiz meyanında
Ha. m steş.ı.n Enis bey de
dahildir.

1

ııilıavl't orluıla

soııra haı.ı zı·,·at

uzalh-

Ankar , 18 (H. M.) - Barca 1: yıhası maliyede tetkik
edilm kted r. İnhisar idareleri memurları da devlet me•
murlan
derecelerine
ithal
olundl.!1 -ır:-ıdan, kendi derecelenndcki 'memurlann maaş
larını alacak! ırdır.
Bu sur tle alac lan maaşlar,
şimd"ki
mıkdarlardan

Prens Seyfettinin masrafı deruhte ediliyor

İıat ıılıııu~. Soıır: ılıikl,ı' H•

arının

lıyor.

.

.

Hasköyde Piri paşa mahallesinde Fahri, Ahmet, Fethi
isminde üç ki•i yatakları iyi
atmadığı için hallaç Cemali
fena halde dövmüşlerdir.
Bır hazır

Tevkif~

ineilteredc
mevzii intihaabtın mühim
neticeleri

t..:ış çı

Bir dayak

Emanet, son bütçe kanunu
layıhasını gözden geçirirken
musakkafat ve kazanç vergilerinden aldığı hl _, nfn zikrolunmadığını
g ö r mü~ ve
800000 liraya karip mıkdarda
varidat kaybettigi zaıınına

kazanıyor.

Londra gazetelerinin verdi·
ği malümata göre, İngilterede
amele fırkası son hafta zarNuri ile hemşiresi Nazmiye
fında vuku bulan intihabatta
ve zevcesi Mihriban hanım
ların ttıuhakcme,~ine başlan
büyük muvaffakiyetler. kazanmıştır.
mıştır.
Bazı meb'usluklann
Kasımpaııada Eyyühüm Ah·
inhiliıli dolayisıle vuku bulan
fl1et efendi ıtıa ailesinde otubu intihabatta amele namızet
ran mamunlardan Nurinin
leri kaz nmışlardır. Amelenin
hükümeti ve znbiteyi tahkir
bu muvaffakiyeti, bilhassa
ettiği
kadınların da
yalnız
muhafazakarlara karşıdır.
polise hakaret ettikleri iddia
Eskiden muhafazakarlann
olunmaktadır.
kahir bir ekseriyeti haiz
Buna sebep te şu imiş: Nuolduklan «Batersi» dairesinrinin evinde gece yansından
de bu sefer amele büyük.. bir
soııra
gra nofon
çalınıyor,
ekseriyetle muhafazakar na• gürültü, patırdı ediliyormuş.
mizeti mağlup etmişi rdir.
Polisler, vrktin g ciktiğini,
Bundatı başka amele «Darah linin ra'ıab kaçtığını ihtar
ha» nin dair inde de muetmişler. Buna
kıza•
uri
vaff-k
olmu !ardır. Burada,
sö p saynış, dr erle de · tiam-le nmniz ti olan madam
rak tır.' ler.
.uzurund:ı üçü de ' Dalton muhafazakarlarla ahMal:'rann namizetlerini mağlup
inkar
•i Nuri, karako 'a
etmi
ş ve bu s retle Avam
tazy k gör ügünü söyledi, bekkanıarasın:ı. dok ızuncu kad
çir. d clirueniımesini istedi.
meb'us "onderilrniştir.
f h
b !--ç nin v
bıt
Son ur~erd~ muhafazakarvar
in al rı bul
lard:ın i i meb'
daha ölrnilş
b""tün şahitlerin ceıbine k r .. r
tür
,
unlı:rın
intib
p daireVE.rdi.
lerinde; de faaliyet başlaya
1Oiyoj. e
aranlar cak, r ticcd kimlerin muvaf( iriı. •
lıi ,., •'il ııııı : tı
fak t ar ğı anlaŞ.:aca tır.
AmeL ll:lm ze,lerinin müte!Jl'llP h l' t'~ .il lı lllallUI. madiyen muvaffak olmaları,
!ur. Fı l,aı ilıth .ıtu ria' t>l olbugün ekseriyet sahibi olan
o..;uıı, IH'll,i .ıll'-.: lı:waııın
Muhataz.~karları endişeye düt.:lııdı•d r di~t', Jı:ıeaclıııı
fÜrm kt ·dir .
İl't'ı·h·ı• lıoea <'lmlsler suv'ıı. İlillalıl diil ı ı\ıı 111'1'·

edilmiştir.

tadırlar.

Amele

H em eramofon
çalmışlar, hem
de hakaret mi
Çocuklar Sine·
etmi ler?
lstanbul ikinci ceza mahkema 01ınafırlarmesinde, tülün amelesinden
J'

yağa~a~, s~- 11ken y·angın çıktı

caklık azalacaktır. Sıs

.19
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: r :n:ı~·~:i~c.=n~d~i:f'·',c:.,·~~-~:..:-:n::ı:ı~n~"::'.:.:_o~\~,=u~.~=L=ıı~ı:u_:a~n~l~a~--~z:.t~·t:t~c~i~il~ciil·alına k

iste-

17 ( ,1. ıl. ) _...
.\iakeıloııyrı ııc '/'rakyrıı/akl
ji:ye:<uılar bir .f.1'/ıikel ~t·Mifıl
a/11111/;/adır. l lrısııral 111ilyow·
.4/iıw,

lcırıı /ıali!i olıııcı/drufır . Xa::ıf"

l•ırıl ıı ikisi ::ıı 11li111d11 f;a/ııt 1

!J•"ı'/cri

!]ıirıııiyc

'

yilıııi.lİf·

llıl/;ıiıııcl mmıı't'flı 1 H'İıı /11/ı '"
siscıl ilıı dmi~lir,

Tu nus beyi!
li ( .\. A, ) ...1
Tııııw; beyi « ~idi Jfalııııııl :
/ıeyı· ııeli 11'1 uı.1111111 !'ailıııiş/ıf
Tıınııs,

.vi.;ind
. 'il

bilistifade

kendisi de ertesi gece"
vi Va ıanın c ·inde Jl;c"

ÇirehilııH'yi dü~ünaıı:
-Basi.i ti.inc-dedi-7il"
ten be~1 de \·tırın g cc
•
• •J
lıalanıa

sizden
tiın.

gitnıck ıı;ıt

ızın i .. ti •-ecel<"
•

Nerin1an, bu hala ıl"
. .
K a. nı•..ı.ııt
va retının
'
beyle evde karşıl~.r
ınaınak iç in icat e(b
diğini zannederek kttŞ"
tarını çattı.

Mahadi ~at

i(

~

..,on

•

ismet pö

H.

ak

n·

Is Dil

jf

b.
ıni

!is

et
mu·
gün
ydden
ya
is-

hra·
ıraı

'nde
ave

&ıil~ır@D~

Harf aleyhtarlarının muhakemesi başladi

Dan Dil encümeninde
öı Tür~e ile mühim
bir nutuk irat effiler
encümeni hey' eti, dün
1~bu!dan giden müderris~~ ve maarif Vekaleti er~ n iştirakile Ankarada
ı... et paşa haz. nin riyaset
~de toplanmıştır.
~ lsnıet paşa Hz. bir nutuk
:...: ederek ezcümle buyur"'ilardır ki:
~~ - Dilimiz, sınırlan açık
ki•- yurt gibidir. Bunu söz
h:"~ıınız!a çerçivelemek la-

'
IJalaııııı ii.stiiı1c bir gariplil~

Geçenlerde
yeni
harfler aleyhinde bulundukları için İzınir
de tevkif edildiklerini
nıualliın

Recep Ye l{enan beylerin evelki gün İzınir
asli ye ceza n1ahkcn1esin~.»
de ınuhakeınesine baş
lıı Paşa Hz. nin nutuklarından lannuş ye şahit olarak
lloktalar anlaşılmıştır:
1
ıı...Okurken, yazarken ve ko- po is kısnu siyasi n1e"'tllrkcn öz Türkçe kullann1urların<lan iki kişi
~ Nutuk 12 sözden baş dinlendikten soara di~.~~an başa öz Türkçe
ğer şah:tlcrin dinlen~ irat edilmiştir.
nıesi için n1uhaken1e
t ~ yerine ekim, meslek
~l'ıııe gidek gibi yepyeni başka bir güne tehir

1
ve •
den
fın•

kaında

tler kullanılmışbr.
ediln1iştir.
~ndan sonra Dil encüme~laznunlar, kendileQ
• mesaisi
ve Darülfünu~ ılmi istilihlara ait tetki- rini ittihanı için ileri
tııi ınevzuu bahsolmuş, icap sürülen vukuatı karni'% Çe müderrislerin de işti len inktır etınektedir
~· e böyle umumi içtimalar
lt·ı-.
11 karargir olmuştur.
~ıııet paşa Hz. bir sene
'İııd e söz liıgatinin b:tirilme - -. ato
' e ısrar buyurmuş; istilaiı \ . süratle tespiti için mü ttislerden söz almışlardır.
}alnız bazı ~
Sahık bahriye dairesi
1
i Aptiirrahman B . İngüte
. en yapılan bir mübayaa J ·
ytk~~n ~olayı sabık Bahriye
. ıli Ihsan B. brafından
lıı. harbe verilmişti. Muma.)ltin eraetine karar veril-

ı~ 28

'-

.*

T~rk ve e_cnebi~I

j. kzbar aıleler "
da ıefli 1.r
!

r.

akla•
e te•

/Yeni İzmir meb'usu Va' Ye yeni Moskova sefiriıniz
~,iu Ragıp beyler dün akllı Ankaraya gitmişlerdir.
lf. ~ilayet encümeni daimisi,
~ lstanbulda yapılacak 46
İt lepten (11) ini 130,000
'Ya ihale etmiştir.
Eıninönünde bir dükkakapısını kurcalarken Yalsıninde bir hırsız yaka1Şlır. Yakup beynelmilel
.• ılar gibi asri vesa:tle çal~~a ınerak ettiğini, bu mak-ı bir çok aletleri bizzat
a~ eylediğini söylemektedir.
~ llbun aletleri zabitece
~ edilmiştir,

*

indeıı
tulaıı

artı](

e

bil

ılardıı

l.ece1'

~uğaziçindcki kömür de-

~ l' dan şimdilik Anadolu
ltı.~ indekileri kaldırılacaktır.
~et ~uazzam bir kömür
)
mi<ı!ıl, \tasu ınşası için tcşcbbü

--

ı bulunmaktadır.
~
Aınerika ayanı ku\'vetli
ilyorı"
donanmaya taraftar ol~·cı;:ıf"
berabcı· İngiltere ile
/m/aıı
\t '>'at tesisi için baüri tesıııiş/ıf'·
1 tahdit etmek üzere yeni
1 lı ı/ı"

~cldirıı

b~r kcnferansın

içtima..,:ı

ta-

raftarclrr.
lf. Fransız fembistleri Baş

vekile verd "ldcri bir :ırizada
kadınhra intihap etmek ve
edilmek .ı::ıkki ver::mek fü:ere
bir ka!lun ı ·yı.hası tanzi..."'llini
talep ctm ·~!erdir.
:ıf. Süt muayene merkezlerinin küş::dından şiındiiik
vazgeçilmiştir .
:ıf. Millr.t mektebi muallimlerinin iki aylık istihk::klan
ay niha;·ctinde vcrilecektır.
Arapg;rde zcvces:ni dostu ile yakalayarak ikisini de
taşla öldüren Battal diln şcl::
rimizde tevkif ve kefalete
rapten tahliye edilmi~Er.
Jf- Kadıkôyünde, fırkanın teşebbüsü ile bir günde mühtadn için 70 lira topl:ımışbr.
Kadıköy ve üsküdarda fakirler
için para top'an:ırak muhtacine
tevzi esası k.ı.bul cdilm:ştir .
Beyoğlum!a zengin çok o:duğundan her :ı:eı;gin bir fakire dcğrudaa cio~·ruya istc... !j~."ı
ı·1·
d
,.ı
kti r.
a~ y~r ı!l
uece
d tGı

*

.Wi14W<5*4•

111İ\e t

<rece"
,..,
C

p;C'

0 (.{lı:

. 1•1"
..
ı ıgc~C

jç:ıJ'l
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ir kari;n suz;li
tıı~luvla ;anğını hak-j
~· a Yunan gazetele- 'ı
il) ll
.
1h
cşrıyatına ce\'a-:
. bazı
il''11;;.ı
·
ve b"ızıın
~ıbt
.
' llllıza <la E· t t·aı~M tı1 'idi.iri yetinin ceı~tı~tını neşretıni~tik
~t 1~ 1 ni bildirn1i yen
t~ill.?1 kari bize gön1') ğı
'I:'

n~ktupta,

gazetel rinin

~~~Yll söyleınekten
~I:' .t1 klarını kaydı: t
bilnuıkabel

şu nokla:aı-

ctrafınC:a

süal! .· ornıaktadıı- :
ı tavla yangını
csna~ında 'ferko.> ~u
yu ~oktu.Etf;tİ)l', ahalinin gü3terJiği ku) tı
YC ha vuzlan.h<n, enıir
.vok, su alaına .vız <live
niçin i:stifade etmedi
1\hali, o halde nt<len
buraya gcldin!z, <li:rc
sorunca, <ı o :..,izin ·azi-

·r

.

feniz

değil »

cevabı

aln1!~1ır.

~

- • 'için dört taraf-

·ebhı'~, edi1r.1e.

".ı - • 'icin
y

Ey!.. Birader,
bu akşam da dünkü gibi
manzum mu konuşalım, yoksa
mensur mu?
Kavuklu - Bu akşam da
manzum olsun da, yarın akşam mensur konuşuruz!
- Şu halde başlıyorum!
- Başla, bakalım!

tenı!n Cj'lcıne<li?

İ!)te bu Puın kaı-iin
sonlu~u su:ıller

Etfcl i. 'C',
bi h'ızı. 1gc!en
" rcccktir.

bunbitta-

ccyabı

-

-

-

{
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~n:ncan

..

eııp.o ı ~~ln

-

0

1 t•

......") ...
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Y~ni haı·tlu,f~
1

sabah gene liman
galiba sislenecek!
Kitaplara pul yapışıp
edipler beslenecek!
Vah

-

-

-

-

-

sü.·at i

zelil!
yapışacak

buna

bir

esnaf, hiç değilse
er h:::ta ~ğleniyor!
Dilnl•ü İkd~m yazıyordu:
«Edipler dileniyor!»
Şimd~n

sonrn kim meteI;k verir edebiyata?
Çorap satar daha iyi,
yolda ehven fiyatla!
Corapsabr,mendilsatar,
;ı~aınları da atar!
Hiç o1'!1azsa kafası dinç
g:der rnlntça yatar!
oldu şairlerin
embe yelpazesine!
Her r.e ise olan oldu,
bakalım tazesine!
Yaz:k

Bir kadın adliyede 11 yerinden
vuruldu
Adana
d iye:>inde geçen
bir facıa olmu~, bir erkek
eski zevcesini biçakla on bir
yerinden yaralıyarak ölüm haline getirmiştir. Vak'a şudur:
Müskirat idares:tıi.n sabık
memurlarından Süleyman efendi, eski m !iye m'" kttişlerin
deıı merhum
Kenan beyin
kızı ile evlenmiş; bir müddet
sonra da aralannda geçim. ı·• b.aş1amış.
sız.ııı:
Bu sırada Nilüfer, komşusu kunduracı İsm il ile se vişmiş. Bir taraftan aşku alaka
bahsı ilerlerken di •
taraftan
kan koca arasILd ·i münaferet büyümüş, nih:ıyet ayrılmak
üzere mahkemeye müracaat
gürı

etmişler.

Fakat, an!a~ılan
vgi hissi
daha galip gelmiş olacak ki
bir gün İsmail ile Nilüfer
Adanaya kaçmışlar, halleri
şüpheyi davet
etmiş,
karı
koca olmadıkları anlaşılmış
mahkemeye verilmişler kadın
küçük olduğu için iki aya,
erkek <( 3 » aya mahkiım
Bu arada Süleyman efendi
de Ada.naya gelmiş ve tam
müddetini bitiren zevcesi hapis:ıneden s.rbest bırakıldığı
sırada da, kadımı bazı tekliflerde bulunmuş, ret cevabı
almış, bunun üzerine bıçağını
çekerek tam on bir yerini delik deşik Etmiştir. Kadın ölüm halinde hastaneye, eski
kocası da hapisaneye nakledilrı;iştir.

Dövi· şmüşler !
İstanbul birinci ceza

mahl·en1t:sinde,
birbirlerini rlüvüp yaralaınakia maznun tütüncü
Hasanla ı 1abi isn1inde
birisinin nıuhakeınele
ri g) ·üln1üş, Nabi ilk
t<·cayfız eden olduğu
için üç ay, be!;> gün
hapse n1< hkünı edil-

ınistir.
•
Bizim çaycı Mirza Ebbas
mcklup a!mış Sel ft'lüemm iki ölüm
mastan!
Mecli i umumii Vilayet aZarfın üstünceki pullar
zasından Ku.-,uncu zade Edip
.zebercetten, elmas ..
' B. in v:ıldcleri evelki ak,,am
tan!
irtihal etmi~, dün cenazesi
Ankarad:ı «Akagündüz»
ka!dml:ıcakkcn pede:kri ele
i.ti tav~a:ı avlinnış!
rahmeti rahmana kavuşmuş
Onl~rın da birisini «Baba
tur.
Her iki cenaze bugün TopDayko » tavlamış!
kapıca aile mezarlığına defneHey kal.hani, sen ne hadilecektir.
zır cevap, nüktedanBu eleın!i iki ölümden dolamışsın!
Fa!kınd:ıymı, sen de yeni
yı Edip B. e beyanı taziyet
b:r yere dadanmışsınl eder, merhuın[:ıra da mağfiret
btanbuldan yol göründü
dileriz.
artık beyaz Rus'.ara!
Be ·n· Dl"m- g. ek bu iş,
verı;b, be:J!nı aziz
-;;jd-:: v~r horozlara!
kav; !dum?
- Siyah, "'./ ri!, mavi, nefti
Ta .. ' da ) :mgın oldu,
1. k be{; .:.c.u fü!:ilne!
hepsi benim yavukKuyu suyu katan az mı,
lum!
~.:ıi is iıı. •k sütüne?
- Am:ır.a da ııç gözlüsün
Bir
l!:lm \<ır, ü diha, yere1İyor mu
l kli ydkcıılcri kı
bu·:Si?
laptan!
- Ne yapayır.ı doymaz dere
Ver de karaya oturtsun,
benim gönül perisi!
ıı U,ımt ALidin kaptaa!
- Sen şu halde git Erh;ğ

-

a<lrc. t ven 1~

sin1e ınahin
lc:ini rit:a c:.~eriıı~.
Sultan . !1n1et 1\ ~ aspf y~~ n. :ı! t.llcsi dcn1ir-
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Yeşilin

d ıı daha
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V ekıttaki (<Seyyah>>ı!
S n
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Muhsinle

ver
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Sen de otur buracıkta bu
akluıla bin yaşa!

-

Artık

beııcegö

-

•
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olmuşlar.
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,\rnı edenlcı·in

ıı.rt.

acıdım doğrusu!

pullar,
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yazabilınd·tr:>yin1.

sile

edipler, vah,
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Ce:11a!et~in L~y vasıta
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ajans!
Bu günlerde aksi gibi
ters gidiyor bizde

mez ol:!u
edebiyat
borus 1

-

Gt.n_k btaa
gt;rek ta,r~da ı e

geriye
diyor bir

sınlar, öt-
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vı..r.

kış

Almanya da

ptk
Ne yap-
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zaman aşıkının
ciğeri pürhun imiş!
İstanbuldaki emlakin yarısı merhun imişi
Eski

şans!
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suyu,
1
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-138-Jlulıarriri: Apt ulla!ı Ziya
Pala Huseyin dalgın bir ta- ı bağladıktan sonra sırt üstü
vırla ilave etti :
yatıp fıstıktann
gölğesinde
- Daha bir gün bir gece
bir uyku çektiler.
buradayız, arkadaş!.. - Dedi Eöyle ne kadar yattıklarını
sade suya şam fıstığı ile can
bilmiyorlardı. Kelle Bekil· kuheslem:ye hazır oi!.. Raşpotlar
cağının dibinde
bir çıtırdı
heni kaçırdıklannı anlamıslar,
işitti, sonra elinin üzerinde
arıyorlar,
bir kaşıntı el •yclu, güçliHclc
mabedin etrafını
ormandan çıkmıya gelmez.
esııiyerck gözleriı;i açtı, fokat
hemen kuyruğu kısbrmzl
eliai dayadığı yere lıo.kar
- Peki ne yiyeceğiz?
bo.kmaz kol"kcnç ve dehşetli
- İşi:e bu fıstıklan yiyecebir suret~c haykndı.
ği z sonra geceleyin de ateş
Bu mü~hi.ş seda üz !riıı.c biyakmayız!
çare pa!a, zel:en yarım yamaBu sırada Tosuncuk ta sıçlak sızJı.ğı kiih ·s!u U) kusunrıya, sıçnya yanlarına gelmişdan sıçrayıp doğruldu.
ti. Kelle şebeğe baktı:
- Ne var, ne oldu?
Karnını doyurmuş ta
Diye ş~kın şaşkın etrafına
bir de avuı·duna iftarlık sak bakındı. Kelle 8€.klrin hayret
lamı~!..
ve dehşetten gözleri dönmüş,
Dedi. Pala, şebc~'j'.n ş~
di~leri adeta tit.-emf ktea ha.duran 2.vurduna baktı, sonra
mam nalını gihi takırdıyordu.
omuzlanııı sill:ti:
- Şuua bak, şuna. .. Bu ne
- İki üç tane fıs!.ık top yahu?. Ruya nıı gö. "y..ıruz,
bmış, bol bol saklasın!
yoksa delirdik mi?. Bu n:d ..
De.ti. İki arl aC:a:; nıayPa!a Hüsey-.1 Kellen'.n gösmunla d.::ha fazıa meşgul olterd'ği yer" bal:ınc:ı.:
mıya H:Zum gör iyc.r k he- Vay canına ... - diye b-ım n o. :ıcıl. ta te, Iadıkl.;.n fısğırdı - Bu karncanın av.narı
tık kabul. arını ç ·k.'1lakia rube!..
tuşturdd:tr, koz::ı" kları :çine
Filh:ı.!:::ka y de h::r biri
attılar, keyif!" k yF!i, çıtır,
To_-um:uk :iy ·~·lt;ğün ;: ka
çıtır zırıb.n fıstıkbn seyretrmc Lır ot-~rı h.şm;.ht:ırak
m!yc b• ,1a<lılar.
y··rrycrb~d!.
Pda H :;~yin e~nretten kurKelle bıı g~·ip ın~lıi:..k>arm
t-'1ln.1uş ol..na..~n neşcs:'c, el..
scğ·_k nz,. 'rı a!+ ... , 2 buz.
krini ugu it'.!rar::.k bngmyordu:
gi!/ t'.o:ın:ı.ı;;U:. Ya va~ V.:! he1
- On, b~b~m, ol:. . F syec-'!ı b:r ı:~ '? :
tı!;fa k:ırırı doyuruyon.:z.. Bu
-- A::!:ı.n P.::!a, iç"t • fcnakime 11:.:.ip olmuştur, b:?..
l.k geli,or, d,f..t tJunl .n !.
Tali ol r.n bul ~~ar o';;unl
Pı;;cH. i'ı l l 1 y'.ı kenSonra c!ib K~l!e B..:.!cit"n
el rbc hiç . . . ır LJT'l'l c..olc: !1·
or,u:ı.:;.na vurarak liabkah:ıLı.r!a
mıy::;:ı bu m.ı'ı'ı.:!J<.rı kc.~' ,.
gl~ldü.
rnak iç:ıı ayat·n.ı yere \'l..:de.
- Şu elmm:hn çırpam.;d•kK-nnca!2r ı C:<i:ı iri b:rer
ya dc..lik~n!ı!.. F ğer şu ~i
kaz yiirüyı;;zmL~ gib! <y-k!abı:cerebibcydik yedi göbeğe
rnt!an gü:- !tülcr ç · -:ra .k
ka l:ır siLileır.:z geç'nip gik:ıçtıLr. Kc'b d:ni
:ımd,
derdi!..
do.a~tır<lı.
Kelle, fısUri:ırı lophın,ya
- Vay e=!. Y::;.u m.. d~
Ç'llışırkr n cevap v.:rdi:
bu h:ı{!m:za ı; :enLr? ..
- Şiındi beni ,-;;lsilenden
Diye rnın~:lan::ı. Pala l I~
baş?atacasm... Şuul:ı;ı ay·k!a
scyıa:
bakal::n,
ellerim
sim:ı;yah
Nö!:ıel!e uyuyaiım .. Evoldu...
vela sen yat !..
Dl·yc ce\ up v~~di. !~c!!e
İki ki'.faclar fıs~ kları ayık
Bd i.- Bu e!il"aı engiz o:·nı:ında
l:ıyıp yemiye başladılar. Nihayet h~r ikisi de yüklerini ' 1yatrn:ıyı p~k gi3Lilm: a!:ı::ııyor·
1
d.,, fa!wt Palanın no' "!t 1, i:<lıkla."1Ilı
his~-<l:nce giC:ip
Lyeceı:;:ni duyu:.ca Ll.. r biı.ı ·
kayna!:ta!l bire< de su içtiler.
b'r "btiyat a tr~"ı t :c:: ar.
Kelle eı:ie !carn'.lll ı:ğu;:~urur
J,J.ta-": son ~ kıvrıiöı yatt.
ken Pal;. gidip biv gece evci
B raz sonra
t..k orm:ınmm
yoku~un a.t başıı:da bırak!:'.k
s.~siz.. ğ:ni Kc.llenJı t oruitu
ları. develeri ar ~:.rrdı.
sun&n
I; lG
hiç 1:.1 · şey
H:ıy"ı::clcr oldukları yerde
cl:zruyorl~ dı. P::!a
develeri
bozmuyordu.
(MaL:ıdi ~r\
ıılı;ı
gctirrl f<t n v.- ··Q"<":ı
41 CQ!.I

ifnde

Her gün 6ir
muhavere

Hayatında i!k defa doğduğu yeri özlemişti,
Kayseride öküz çobanlığı edeceğine
Hindistan Ormanlarında .....

İznıirden )'azılıyor :

yazdı ı:J-ınıız

Bir fe

EskidevirJenfekjTürkkcrsan~rindan

lrtica

•

.:>ahife 3

::ıaat

k.1fi ben yoruldum,
paydos borusu çal•

sın!

-

Sen bilir~in, yoruldunsa
bugünlük böyle kalsın!
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BtrAvuçku Se;~;:;;::~;: ~~w
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Işte,

içinizi gôsteriyorsunuz - ded~ - yarın kolu muz kuvvetlenirse hepiniz birer Ismail olursunuz

-79.l\IoJia, unfile, Süleyn1anın ~özünü l·esti:
- Sen l·afa değil

Bayraktar, bu
selsel nıi.ilahaza

balkabağı

yu, kcndisile berabeı·
Ru ·çuğa aydct çın
ikna edip cden1iyece(rini tayin hususunda

taı;;ıyorsun.

İsn1ail aJanın seni ipe
çckınek isteınesinc he-

n1en hak vercceğinı
geliyor. Böyle kafaiara, topra<rın ibtnden
ziyade altı yakışır.
Süylenıan ağa acı
bir tebessünıle:

- İşte -dedi- içinizi
gösteriyorsunuz. Yarın
kolunuz kuvvetlenirse,
tırnağınız
saiHanı~aşırsa hepiniz birer Is-

mail a{?·a olursunuz.
Bunu apaçık görürken
size nasıl uyarım?
Bu sefer de l\1olla
İdris gülün1sedi:
- Adanı sende -dediPazvan oğluna yar olmıyan, Yarsın, Bölükbaşı Süleyn1an olsun.
Sen bizi devil, kendini
düşün. Arkanda Rusçuk, önünde ''idin. Bu
kafa ile nereye sığışacaksın?
- Orası size gerekmez. Peynir kurduna
yer veren Allah, bana
da bir~ n1ekan halkeder.
Bu söz, Bayraktarla
l\lollanın

gözleriı~de

bir şin1şek yarattı. iki
n1uhasım, ayni zamanda aynı şeyi düşünınüşlerdi. l\lustafa da,
l\lolla da Si.Huyu kaçırn1an1ak elde bulundurmak istiyorlardı.
l\1ustafa, şu ip kaç kı
nını yakalayıp İsnıail
v

v

••

agaya ·arnıagan gotürmeyi, l\lolla ise bu
söhretli
adan1ıı1 \'idi•
ne ilticasını tcnıin etn1eyi zihinlerinden gcçiri yorlardı.
Bayraktarın dü:;üncesi, biraz da hüsnünivete nıüstenitti. Güzel kadının kocasını
Rusçu<ra götürürse, onu araınak bahaı esile
şunun bunun
cvının
arannıasın< , birçol· adan1ların incitilnıesi
ne ııihavet
verdirınis
.

olacaktı.

19 Şubat

n Saat
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Sonra bu gidis" veva
<rötürülüs,"
..,
,...,
belki ağayı da insafa
(l"etirerek s.u haksız
ö
idan1 tasavvurundan
:vaz geçirebilirdi, ve
Binnetice ağa ile Bölükbaşının eski sanıi
nıiveti
avdet eder, he•
nüz elde edilnıiven
Zihniyar hanını da bu
barısma
esesi arasın•
da tuzağa dü~ürülürdü.

dalgınlaşnııştı.

111u-

ile
Sülu

nıütcı·edditti. Ağa n;:ı

n1 na hayatını tckcff ül etse bile Sütunun
bu kefalete itin1at ctn1esi şüpheli idi . .Herif
sert sözlü ye sert özlü
idi. Böyle bir teklifi
reddederse işin rengi
değişiverecekti, O vakit sih'\h kuvvtile bu
kaçak katili tutnıak
ve adaletin pençesine
teslin1 etnıek icap edecekti! Onu gördü,:tü
halde serbest bıraknıasına ağanın kızn1a
ınası için de böyle bir
teşebbüste bulunnıak

zaruri idi.
Lakin ceYabı reddaldığı takdirde cebir
istinıaline
''idinliler
razı olacak nııydı? Si.ileyn1an, haşin sözlerile
onları da iğzap etıniş
ti. Fakat, kendisinin
tevkifine
kalkışılır
kalkısılnıaz, hin1avekar bir tavur alac~klarına şüphe yoktu.
Bayraktar, böyle düşünüp dururken l\Iollanın sesi yüksekli;
(Mabadi avr)

Bu derecesi de
bir az fazla!
Firarilerden olup son
zaınanlarda

nasılsa

Berberler

arasında

/z1larıı. n'liın:asebet

A ~- _lıcak sergi
. . p •
..
!çın . arıse mu-

sizlik ediyorlar!

racaat ettiler

Bu sabah bir dostumuz geldi ve yana yakıla bize şuo
lan anlattı :
« Dün g~e Darulbedayide Kör oynanıyordu . Bu
facıanın en acıklı yerlerinde
halktan bazılarının güldüklerini gördüm ve işittim . O
l!.n~lar ki bu halden yalnız
diger seyirciler değil, san'at·
kii? !ar bile milteessir oluyor-

Berberler cemiyeti, İstan
bulda açacağı berberler sergisi için Parise mii caat et·

1

ıniştir.

Cemiyet reisi İsmail Hakkı
bey bir rnuharririın:ze şunlan
söylemişt'r :
- « B~rbcrll!c garpta mütera:ıki bir san' t haiiııdedir.
fose {ı saçı altı ay olduğu
gibi tut cak rnrl:ineler vardır.
Halbuh b!:ı'm berberler
bundan haberdar bile değil
dir. Bunun için bir sergi aç·
rn~yı
ı:aradactırdık.
Maksadımız herberli'ii Avnıpada
olduğu g:bi m~ter:ılki ' bir
l!leslek l dinde görmektir.
Hafta tatilimiz hakkında da
aynca hüki'ım t merkezine
müracnat ettik. Gelen cevap !ar müs~ıilir. Bı..:ndan da baş
lıca m.ıks.adıımz hem berber !ere istirahr.t kının!, hem de
berberler' muayyen cum.,.Iarda
b:r konferans salonunda top lıyarak kendile•;ni yeni terakk'yatb.n haberca r dmelıtir. »

lardı.

Bu müess:f vaziyet, hcf
hi!lde yüksek bir se\•iyeye
de 1a et etmez hi!El.is l')'lp,
çek ayıptır. G r ::ıecek ve
ağlanacak yerleri tefrik eı:lemi
yenlerin tiyah-cya gitmer.ıeleri
daha doğru değil midir?
Sonra, bir saıı'ye geçmiyordu ki t1yatroda yaylım ateş
gibi bir öksürük s:}:ıağı devam etmesin.
Öksiiremer de tiyatroya sitll!emeli, yahut 61·•ürük!erlni
tutmanın yolunu bi!ıneildir.
Her haMe tiyatro ma:ı.!!le
k:: \vehanesi ve ya hu::msi
odamız c!cğildir. Biraz nazik
ve medeni olmalı, başka!arı
nm hislerine, zevklerine hürmet etmeli.»
Dostumuzun hakkı var !
Böyle m!inasebetsisler ma<:!lı "·ı
esef az cıeg
....

İki iflas ka;·arı
Örüci.:len:c terzi ve
kunıaşçı

efendi ile ft.snıaaltın,
da, l>ap:ıso~!u hanın
da lu'ıatçı İbrahinı
efendilerin ikiııci ticaret nı~ı hkeınesince ifltı.slanna karar veril-

tart.fef~r

Yeni

Su sirk.etlerinin G aylık, h~vagazı şirkctfo
rin;n veni 3 avlık tarifeleriıl.in tanzinıi için
zanıan
gelıniştir ve
geçnıektedir. Son kar
fırtınaları
vüzünden
•
tarife koınİsyonlarında ekserivet olnıadığından tanziıni geciken hu yeni tarifeler
ay sonuna kadar tespit edilecektir.

ıniştir.

Afı·ika

İstanbula

Yapurıla

----

Hasan Hüsnü paşa vakfının
icarei vahideli emlakinden
·
olan Büyiikderede Büyllkdere
caddesinde Paris oteli ndmile
mııruf 294 numııralı otel ve
tahtmd::!;; l k::nta ve mesdut
eczane b'.rlikte kirava verileceğinden talip .;ıanlann
1929 scn~i m:.utın beşinci
salı güı~ü a!:şamın:ı kadar
Tatav::.da Saffeti paşa apartmanından müteve!Es: Rüştii
paşaya ve altıncı çarşanba
günü dahi saat on dörtte
mülhak vakıflar müdiirlüğüne
müracaat etmc!eri ilan olunur.

Bugün seyyah geliyor
B:.ı gün

(,:iz!~1cciyan
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Bey1Jzlar givmiş bh' kız beni koltuğa oturttu
ve tıraş etti. Sonra da müdürle karşılaştık
_J tJ4 _ Jfıı!ıarl'İl'i: idris ,J/u!ıtefı'
Giyindilllcn sonra haıua
Ycrdi(Jiııiz
bu saloııdıı
uıuı son ıucrhalcsine se,·Jıizmı•t
etlen
J.;ız
yo
kt'ılil<Um.
va katlın. Bunlar haYlll
nura ·ı dar Ye hir az u- iıı!ıuaklan itibaren ,·üc ııt
zun Lir Jıcrhcr salonu itli. ui'ıalanıı nı YP tırnak kes•
•
1'
llaslı il asauv 1 IJPllC beıııiye
kadar
pekte
yüfi!.;C
•
.
'
yı zlar uiyıni:; ha~ka lıir
olmıYaıı yazif'ı lerd<' ıaı l•
J.:ız heni lioll u{ja ol urlt u.
lanılı;·orlar. \·azifelcl'İ ıne•
Aılı nı ali. Ilı tıra~ P'li.
so!ü ~rkekleı·e tı k im et"
Ui!nıeııı lı<•r:•e:, ü~ le mi- ıwniz, lıumaııu ,ı hu· J;ıı«i
dir, hen:nı hir tnhi,ıtıııı
ımw de ı•ı kc li: ııar un Jı&l•
,·ar. nu lal.ıiatıuu lıal:i hı
lıtmllıı·:saııız feııa olıııaJ.
ral.anı. dııu. llerlll'l'(' uilzaıı ıı<•d«'ri ııı.
nıek YC hilhas. a sa.-;. J,<•s.ilılivarca olan dol.tor
liı·ııwk lsNtlıu i<;in ülüm
lwnin; bu ıuulaliitun üı~
a1,nbııulan helcrdir.
rine lıafifçe IJÜldü. (iÖZ'"
~

Ji.ollui]un üzt>rim!c uzun
nıüddl"'l

ılmal~

k

kıniı<lan

lıeni sı

ımllatır

. olurken

lıras

.

uvurııın.

maka:,ın

llc!c

ıııükemnıel

Ye hen

hir

ı::;ılurtısı
ııiııni

va-

zift•si !JÖrür.
!Cakal rn• lıikoıetlil' )\İ YC
yahut lisehehiıi miıwles
hap lıaınaıuın tıraş saloıııııula

ne eaıuın
oiizlerime

sıkıltlı

lülderini buı·nunun üslÜ'I
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.
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ö
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llıı
EvlıH, dedi, sen JJ•1
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e
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~~da
-'--'- Şüyle hü~ le iki a)"1 1 ~

.

t'·}'

lıliıeıı

yal•ın.

. . :. . Uelli, e{jer huranııı
eskisi olsa illin bu Sll<ıli
sornıazdııı.
- !\eclen't
.. ,
- f:ünkü o zaman uıu~
t<•ı·ilc'rc hizmet edeccli
olan deli kanlı qarsonlarııı
eu iJÜZel kızla~·dan ziyı~ıJC
lll üessl'se jç in büyük )Jır

n<• ıle
uyku
!Jl'ldi. .
Hatla lıraş çahuk hitti
eli~·<' üzüldüm hil<', ne ~-a
parsı nız'!
.\yıp lama yın,
st>rde !J('ll<.~Hk vardı, hani
<I<·~ mc halmycijil heniıu
t<'lılike oldu(juııu anlardıgürdiikleı·inıi uüı·iiıı beo(Jluııı. Kızların hiç hiri 1..
nim <•lli(jinı sabrı eılcnıez, den eekiıııııcuı ı:akat hıı'
fJÜSlerdi{finı tahammül YC
raYa ·farzı nıulıal bir tei'J
metaneti uflsleremez!.
deİikaıılı uarson ııetirec~
Tıras• ta olduktan sonra olursam onu Ye daha d.oı_,
heı· is hilmisli.
.. Arlık hu- rusu nıüesseseniu serci '

.

naııuısunu mulıal'a.za

ra~lan çıkal'aktuıı.
li.ar.)ı ına

ın üesscsenin

ııüzlüldü
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olan

çıklı.
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cıüzel, C:ok ıuülieııııııel, yalınız iki ku-

-

Cok
•
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Yar ..
:\e ı:ilıi'!
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E,.,.<·lit

suı·u

{JİllllCk İçin

Sll\ll

SİİllÜ

lıalıcrsiz {Jt'-

insana

<:iı·iyor:sunuz.

n<'linizdc

jçifl

çok uıülıiın ll'rtibat aıuııı'
lazım. Zaman <le(Jl~iy1.1l'
Ye <le(Ji~lik•:e de aJı lü!ı.lııf
de(Ji:;iyor. Tabii his!~~·:
den usanan insanlar !Jll~
ue<:likçe oayı·ı tabii art
lar peşinde koşıuald~
ba~ka Ye anlaı::;ılnıaz biJ
ZCYkalıYOl'lar.

e<'lıenneme

köpı·ü

Saniyen c<'n-

yalınız

huriler

Şchrcnıanctı bu nıu- , ııılinıı.,·ik·i,. lıüyiik iıı.~iıız ,
Yar, kullıandan eser yok.
nasebet!e dün gece j LJ.3E'l'~f [ BALFUR 1 Anlam:ulı, izah ettim:

anıele çalıstıranık
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1laınaıua

ııircrk<•n

ıhıs odasıııda hirıll•n hirc
•
\"(' buz uihi akaıı su insanı
ürkütüyor. llunu
ıui"ışterill'I'<' en·lden lıabı'r
YersPniz fena olmaz.
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Bu iueııılekette IJiı'ııS \,
ılalıa kal o zaman süzlC' ~ 1
rinıdcl•i Jıikıuel YC isabO' ~
ti {)ÜZÜUle OÜriir YC :tll' •
laı·sııı.

,

1
Doktorun bu sözleri 1'.r
lıafıma uilli fakat IıaILil"
ten bir ınüddel sonra 11'.:
nıiifril iplihinın, hu ua' ..
tabii inhimak Ye nıaı•at 11
Yiisalini, Jıwhulunu aııl•'.;

.l\1ersine girnıiye n1uvaffak olan sabık Erdıklan soııı-a adamcauıt•
n1cni koınitccilcrinden
hak ,·erdiıu.
. . ·) ~
(.\lahadı y,ıı
'
Sdyan Ropcn isn1İndc
Önümüzdeki 20 Subat 1929 Ç:ırçamba
Belediye infihebafı
~
birisinin hudut Laricinc çıkarıhnası hakkın
:r..ıı.~~.8.~1;!,.Yakı d fı ~~ .~
da Dahiliye "•kalcti
n
D
t Cf' t
art:st /VAN M
SJU 'İ1VE
eınir verdiği halde bu
1
en büyük eseri san'atı ulan
il
...
o
le
1>ı
adan1ıı1 cl'an l\lersinde
Belediye intihıı.babna ı,ıı( 'tıc
. ·an gelip otun.lu_;u, ye
Sehı·eynaneti,
.veni laınııa&ı
için ilk efkal ve ~ ~
hatta tendisiııin hudut
>ütçesi
l"> riye b n- rasimi kanuniyenin
•• anku:ade f ... u,_:ıe büyük g ...... a. suvare:ilan~, .
haricine
a tılına 'İle
kasınclan
v·
·tile
aktgün sonra kabil olacak.3 1,
s i clar !: m ·!~tt-rem te'!laı; g-er:uıe fal:d.m t'd..celı.tir.
ctt;
>1-i
i
tikr~
zın
her
Mahall"'ta as n ve '8 'llrti tllı
alakadar olan en büYeri·c.r bug~nden itibaren evelden i<'d:U'il: t.dı. bilir.
ô
sene ycriicn taksitini kalan listelere itirazları olıı:;]ıl ti~i
yük nıeınurlann bn
'çin tahsisat intihap ene·; eıilcrme ' ,
,),,l,ôff4• tediye
adaınla oturup po c:· 9a4.AA.U. A+A+AAAA•i; +A++++ 4 +AAAA# +A+!f Al,,4 .f.f,t 4
red ~ •
1
Or.iir.üzdeki ÇA SAMBA GUHU mafö1 ol mk
E l·oynıustur.
~fürkive
oynaınaktan
zevkal- 3
"
.
. m'lrı:caatları
dünden itibaren bu .~·
Alkazar Sinem.,,,sinda
E ı11illi bankasile diğ·cr gün
. dırrı bir Adana gaze- ı~
Encü.meııı ~I' ~
1
Servantesin me: h• r ronıanııı<l:ın naklen
~ alacaklılara En1anct nete ı:arfmda
tesi tarafınd. n şiddetle J.
temyizen m
at. ,JI \
önüınüzdeki sene içintenkit ediln1°ktcdir.
ceklerdir. Bu müdde 1Jele' '
.,,,,,,,?.~;~~~;.~~.,~.~~~!·~~!Z :>.~:;:~!~~~ş"'?''E de
80U,UıJu lira te<li. 'e
hitamında ~ırkaıım ! . · Jİ'
~ ._. n .>c
~~Jmın uıı it•l:>areu
edecektir. Bu para diye
Yeni temyiz azası
aza n:;mzetl rı ıliiJ1~
l~nıanet
bütçesinin
hc1'en1yiz azalığına ta. 4. S ·neması.f}da
lecek ve Mart bidaye
nıcn
heıncn
s
de
birine
Türk musiki•' ·s! y1 ·~r.ıfmdn!l
vin olunan İstanbul
intihabat yorptlac:aktır · ,_./(
ASRI METODLARLA AU'.FP.A1 1GA u.mll~ t rtip edilmiş
kariptir.
ağır ceza ı 1ahken1esi
TÜRKÇE E~ERL,..,?. KD. ISr.:R' EP.! b~~lıyaca tır.
Yeni harften ·rrıti!1a~
sabık rei~i Sabri bey,
İran se ıri~e gidiyor
A~ TOLDi O:ı ~JB.;:/'._, A 1I
Bu akşam Beşiktaş tJI
. p.c7... drreı ·ı.{:n:ıı. et ırı_Jş
. t•ıı-.
dün Eskişebirc gitı ıi~
İran sefiri Furuğı han bucs.rl er:ı:ı
fırka nda, yeni harfi~
günkü tirenle ~nkaraya hareCalmacalı: ve te;r-:mıi cailN.U< es ~r· e ·: !:t\PTAN ZADE,
tir. ~Iuınailc. ·hin haleders okuyanların İıll · ~
ket edecektir. Bu suretle seALİ R ZA ~.ıUAU, ••1 i"., l, \. ~t;. '-'-ı :...\H . ey rin eser·
fi henüz ten in cdi1nıc"v?'.r. 'T..'l'~f:il , 'r it r -i'-ın "' ~r •ı •
lcti.r.
faret kfıınilen Ankaraya gitmiş yapılacak ve bu ,ınüllll~
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olmaktadır.

merıısim de icra edile
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DÜNYADA OLUP BİTEN
••

Ingilizlerin bir selamet
oı--dulaı·ı vardır

1'
tııı

yO

·ut
·s-

·~c~
ııl •
ıne•

et•

,aç
ıııı•
ıaL

tol'

•

'il"

tii"
toıı

n::ıelamct

nrdırsıı, lııı faMr aileyi sefaletten kurlar11ıışlır
rınacak

bir melce bulmak için
hafif cürümler
iş! mek suretile
h:ıpis:ıncye girerler.
Üçün cükısım

~•• UIJ.dan

altadtıt it ' Yetmiş sedı eııel Lon't

IJll

b~a t~ek-

,·tl

a.

'Qj

•
'ile tesıs
'lıd tıı selam et

11111

,~_.su tıpkı

u<ıli

~ibiahıner)
~~·tı gibi

is~ yaşadıkları

fil hayattan
cinayet tariki
ile kurtulmayı
1%l'ırlı bir teş
dü~.ınen cani~tır.
ler.
ı Yesi fakir
Bunların liçü
~~ serserileri
de cemiyeti
"~Yedir.
beşeriye için
~ı vİlyam Bo. .
.·"') •
• d
Orc/11111111
rcısı Jeııerııl <dJoot!rn tehlikelidirler.
liı . 1sının e
ıııgiliz, beşerin sefaleti f Mister Vilyam Booth bu
~ısında müteessir olarak ı içtimai faciayı izale için der ~ kata girişmiş ve anlamış
hal hayır perver bir teşkilat
Iİıııhapisaneleri dolduran müc- yapmış, para toplamış ve se a, lerin ekserisinin cürüm ~a fillerin, serserilerin cinayet
~tıi
saiki olan açlığı, sefaleti mümaçhk ve sefalettir.
( Vi!yam Booth ) mücricleri
kiin mertebe izaleye çalışmak
s
için ( Selamet ) ordusunu vü t IIlıfa ayırmış. Uç cins fe~et·
B'''
cuda getirmiş
li
ınsanı varmış:
ınncı
ı.r'tıı: Namuslu fakirler. Bun- 1 Fransada, Almanyada, A~ kazandıkları paralar ile merikada faal şubeleri olan
~t~?ilerini iaşeye muktedir bu teşkilat tam yetmiş sene~tiler. Kimseye tecavüz \ denberi insan sefaletine karşı
elinden geldiği kadar yardım
~den sokaklarda yaşarlar ..
etmektedir. Mamafi bütün bu
• tıürlet ve nihayet verem
giderler.
1 gayretlere rağmen sefalet,
~k,nci kısım: Aç kalan ve serserilik, cinayet ve hastalık
kamını doyurmak ve baf!ijndcn srüne artmaktadır.
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fiatı

France a
Şehremanctinden:
ondokuzuncu salı

Şehriha

gününden
itibaren F rance!anin kilosuna
Yirmi üç buçuk kunış azami
fiat vazedildiği ve ekmek fiatında tebeddül olmadiğı ilan
olunur.

l·r'
tivalro
l f)rı~·ılllali111i ınıısiki
n.ıdvo, sine,
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lNCESAZ hey'eti
Ramazanda her akşam Veznecilerdeki sal<ınunda terennümsaz olacaktır.

ı

FERAH SiNEMADA

ı
1

Dünyanın

en meşhur hokkabazı: Frangardi. 7 Vortley
canbaz, konser, filim, bale.

saat 21,30 da

BEKARLAR
Komedi
4 perde
Nabi Zeki,
M. Kemal
zanan biletin üzerinde bulunmuştur.

Bu hadise batıl itikatlara
inanan saf halk arasında derhal şayi olmuş ve herkes
aldıkları yeni piyanko biletlerini örümceğin kerametine
mazhar kılmak için kapı arkaları ve tavan arala~na koymıya başlamışlar.

.. --

. ,,...

- .....

.NE
tr ·.

O çocuk oyunca(Jını h-r1Jhınu;" c1ını1"! Biz he •
ntfz daha hallenin ilk perdeslndeyiıı;, diyordu

-55- Nakili: A.

Ceınalettin

- lmalarmızla ne kasdetmek istediğinizi cidden anlı-

şam o kadar mebzuliyetle içip

yamıyorum.

tabağını

Şahsı

·ııı

z~

-

Ojen amca metindi

Serserilikle mücadele

•

.

1Saat on üçO hiç çalar mı?I

V AKALARDAN İNTİBALAR
-..ııı~:::=::'.:::iJ!ııım

9eat

meçhul bu cümleyi
boğuk bir sesle telaffuz ederken hain baloşh kurşuni gözlerı ateşler saçıyordu. Öjen
amca metanet Vf' sükiınetini
muhafazada devam etti:
- Beyhude inkara teşebbüs
etmeyiniz, zira gözleriniz mücrimiyetinizi kafi derecede ispat ecliyorlar. Maksadım bu
akşamki mülakatımızın, gene
bu sdade vuku bulan ve pek
kanlı bir surette nihavet bulan
diğer bir mülakata pek ziyade
benzedığini size söylemektir.
- Tekrar ediyorum ki malı:-

" C,
''VATERLU ,,
Almanlar Napolyona dair ) eni
bir filiı11 ya11ıyorlar ...
1

yazıhanenin

üzerindeki cıııua
küllerile doldurmuş

olduğunuz Mısır cıgarasmdan

üzerimde yok ki size de takdim
edebileyim.
- Şahşı meçhul Öjen aıncanın uzatmış oldu9u cıgara
kutusundan bir cıgara aldı ve
tehditkarane:
- Elimin altında bulunan
şu çocuk oyuncağı bir an
evel patlamak icin •anki <ıabırsızlanıyor. Bu noktayı hatırınızdan çıkarmayınız.

Ôjcn amca liıkaydane omuzlannı kaldırdı ve:
- Adam sız de, dedi, bir
insan bil<l mlicazat Ü~ tane
sadınızı anlıyamıyorum.
hem nev'ini öldüremez.
- Daha doğrusu galiba
- Neden üç olsun?
anlamak istemezsiniz. Siz ora- Ben hesabımı bilirim ağda karşımda ben burada yazılum; işte sayıyorum:
henemin önündeyiz. Tıpkı ci.,.,.... Mereydek bir, Valbi iki
n:ıyet akşamı olduğu gibi
ve henüz
berhayat lakin
yalnız ben maktulden daha
size inanmak itabederse üscğuk kanlıyım. O b gırıyor,
çüncü olüme namzet olan
çağırıyor; sizin o kadar buyük
adam da bendeniz, etti mi
bir ısrarla- ta ep etmekte olduüç?..
ğunuz şeyi hır türlü vermek
Şahsı meçhul cevap vermeistemiyordu.
Bu
temerrüt
den eve! bir m .. ddet tereddüt
karşısında siz tehdit ediyor,
etti sonra:
köpürüyordunuz..
•
- Ben, dedi, mösyö ValJjen amcanın metin bir
biyi öldürmedim, zira kendisi
sesle yüzüne fırlatmakta olduğu berhayat, hatta kendisini dün
manlar (Napolyon) un hı.ı;... :.ma dair büyük masraflarla
gördüm...
bu lakırdılar karşısında şahsı
yeni ve muazzam bir filim yapmaktadırlar. Eserin mevzuu harp
meçhul bila ihtiyar tabancaMösyü Kroşe kaşlarını tatarihinin büyük simasını bilhassa hayatının son devrelerinde
nın kabzasını asabiyetle sıkaccilple yukarıya kaldırdı ve
ele almakta, onun hezimet ve mağlubiyetini anlatmaktadır.
mıya başlamıştı.
müstehzi bir kahkahayı müş«Vterlo» da Napolyon rolünü Almanlar Fransızların maruf
Öjen amca muhatabının bu
külatla
zaptettikten sonra
sinema san'atkarlarıdan «Şarl Vanel» e vermişlerdir.
hareketini görünce metanet
sanki ani bir hiddete kapılResimlerimiz büyük muvaffakiyetle çevrildiği söylenen bu
ve ciddiyetine zerre kadar
mış ıribi asabiyetle haykırarak: .
kurdelenin iki sahnesini göstermektedir.
halel getirmiyerek müsteh- Artık, dedi bizi alakaziyane bir eda ile dediki:
dar eden meseleye bir an
- O çobuk oyuncağını bıeve! avdet edelim! Hiç şüphe
«Emil Yanings» Amc:rikarakınız canım! Biz henüz daha
yok•ki buraya bana tabancalıların « Paramunt »
şirketi
hailenin ilk perdesinde buluyı göstermek için gelmiş ol·
hesabına
yeni
bir filim
nuyoruz. Halbuki siz çok acele
mıyasınız ...
( Biricitte Helm ) in yapmaktadır. Bu eserin tsmi
ederek vaktinden eve! dramı
Şahsı meçhul cevap ver(Alplerin hikayesi) dir. Ameçok
muvaffakiye'"
·
bitinnek ve perdeyi kapamak
m~ için yeniden yutkundu
~ılar
büyük
Alman
bir
rcs
ini
ya~!
istiyorsunuz.
ve ayaklarını masadan yere
ind'rerek dirseklerini rnasaya
Halbuki bu k'\.dar aceleye
hiç te Iözam yok. Hiç üphe
dayadı ve çenesini avu lannın
yok ki buraya beni öldürmiye arasına alarak Ôjen am .. aya
uzun uzun baktıktan sonra
değil o aradığınız şeyi bulkemali şiddetle sordu:
'" söy:ı eyıniz
· b aka m.yn geldiniz.
- Evve.a
Şahsı meçhul omuzlarını
yıın!.. Bu mes'ele hakkında
kaldırarak tabancasından elini
1
m;ılüm:ıtınız neden ibaret?
ç!!kti ve Öjen amca dudaklaÖjcn amca mutat sükunet
rındaki müstehzi tebessüm~nii
ve dddiyetle cevap verdi:
1
keskinleştirerek devam etti:
- Evvela biliyorum ki siz
1
- Ha şöyle! göreceksiniz ki bir katilsiniz.
1
birbirimizle anlaşacağız. İnsan
Şahsı meçhul dişleri arasın
her zaman saat on ikiyi çadan mırıldandı:
ı
- Bir, katil, ben bir katilim
larken tabancasile on üçü
öyle mi?.. Kim bilir belki de
çaldırmazya !..
bir katil değil, emri adaleti
Şahsı meçhulün eli tekrar
yerine getiren bir adamım.
tabancasına kaydı, lakin Öjen
san' atkarının esu çıkarmakta;
(Jakelin
Masse)
isminde
lı,
- Bu Dünyada emri ada amca bu tehdidamiz hareketi
ki süratini hayretle karşıla 1llz
17
yaşında
bulunan
bir
!eti
evvela
Cenabıhak
ondan
maktadır.
gönnemiş gibi sakin ve müssonra C:;: icrayı ~daletc kanuterih nutkuna devam etti :
ıan'atkar Almanların maruf
mış, bu tablo b:r serğide teş
- Müsadenizle ben bir cı 1 nen me::nur olanlar yerine
;inema yıldızı ( Bricitte Helm )
hir olur.ar k büyük ıır..ıvaffa
gara içeceğim. Siz de bir tar.e J gefret;i\ir.
k iyctler kazanmıştır.
1 in yağlı boya bir resmini yap[ Mabadı var ]
almaz mısınız? Maalesef o ak-

Emil Yanines

17 y ~şında

ss m

ı

·

Çocuklar arasın-ı lki gizli :rakı
da kumar salgını
imalathanesi
Geçen gün, sefil çocukların sokaklat·(:3ki
halini ınevzuu bahsetmiş. hayvanlarla ıneş-.
gul olurken bir; z da 1
nıerhaınetinıizi insanlara çevirelin1, dcn1i~
tik. Haklı olduğuı 1uzu
ispat eden bir vak'a
da, bazı vila yetlerdc
bir çok çocokların başı boş, şurada, burada

Şeh:cnıinirıdc,

)'eni-

«~'))) nun1aralı
Ibrahiın efc!ıdi ile Fa-

bahccdc
.

dan şikayet ediliyor.
Biraz da bunlara ba-

tihde, Fevzi paşa caddesinde Hürınüz hanıının i1anclcrinde gizli
iki rakı iınalfüanesi
b~ılunduğu haber alın1111 .• , bir <;ok kaçakçı
lığa
ait alüt ile iki
kazan vakakınnııstır.
Hünni."İz hanıın · (16)
defa kaçak rakı inıal
etti,>inJcn
hakkında
tahkikata başlanılnııŞ-

kalını.

ür.

kunıar

oynadıkların

! ley handa

Balkan
rına

rakı yokmuş ı
Ce,han 'nhisar it.far i · rakı celbetınedi
ğindcn bütün Ceyhan
chalisi kaçak rakı içnıiyc başladıidarı gibi
rakı bayileri elle inde
bir nnktar rakı oldui[u halde daha fazla
kar bıraktığı için hep
kaçak rakı satnııya
başlanıışlardı r.

kaşa

rekabet.

ı Jjğdede yapılmıya
başlı~·an yerli )·aşar

peynirleri Ball·an kasarhınla rel:abctc l aş
İan1 ştır. Bütün Anadolu piyasası ~iın i
bunları tercih etn1ckte

. .

1111 ş.
. .llltl!GIJm,

ı

~

, .. · , , ..
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!istanbul bankas

11

Tarihi tesisi1911
Mahmutp:ışada Abut efendi
i hanındadır, bilüı~r.mı banka
Yeni bir takvim
1 muamelatile iştigal eder .
Tütün inhisar idaresi taraVadesiz tevdiata senevi
fından bu seneye mahsus ol"•G, altı aya • .. 8 , bir semak üzere güzel bir takvim
neye "" 9 faiz vermekJedir.

1

neşredilmiştir.
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«
hacı İsa

((

Yalı

Büyükada
Aksaray
Yeni cami
Bogaziçi

katip Kasım
hoca Alaaddin
Boyacıköy

"

"
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((

((

((

((

((

((

((
Galata

9

İs/1111/ııılda

lira
15 şehri
((
15
15
((
15
25
((
15
((
16
480 ,senevi
240
((
66
72
5 şehri
((
5
5
((

17 apartman daire 1
((
17
((
(( 2
((
17
((
(( 3
«
19
dükkan
Kilise
102
ev
((
102 ev altında dükkan
«
102-1
ev
kemer atlı 41, 43, 45 apartıman
Macar
12
eczane
karakol
12-14-16
arsa ve mey:1ane
asm:ı altı
51-57
dükkan
Koru caddesi
3
iratlı arsa
«
5
dükkan
((
7
((

«
«

". !lOkar

icarı

nevi

pazarbaşı

Yenimahalle
((
((

"

N.

sokağı

mahallesi

((

((

5
5

Müdürlüğünden:
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biııcıııııı fı/rinci kcılrndcı

İN<iİLİZ PAZARINI
ziyaret ediniz. Hazır ve ısmarlama her renkte empermeablize ~ab:?.rdin pardesülerle İngiliz biçimi (Trinç- Kot) ı
' !arın müntehap çeşitlerini bulacaksınız. İmaliyesi itinalıdır.
1
1
Salış topüın ve perakendedir.

1

)

j
1

rlii~· iik

1

d ır. 13u

'

kt·~İ<lt·de !J,f)()O
111ara kazaııacak_ t1r

Likör -

Şişesi

şampanya"

(150)

kuruştan

(600)

(550)

((

Viski - • (400)
(300)
RomVotka - " (100)
Şarap- ..
(75)
"
avrupa konyakları ((

-

Ha?:ır

kuruşa

(700)

((

(700)

((

kadar
((

(200)

«

((

(300)

((

((

Şişesi

"ıdareS·I Galata rıhtımında Kefeli zade hanı al-

tında küşat etmiş olduğu satış mağazaAvrupa) içkilerini yukarıdaki fiyatlarla satmağa

başlamıştır.

Toptan alanlara('

10 ) yüzde on tenzilat yapılır.

1~ÜRKİYE İŞ BANKASI
Sernıa .vesi:

tediye
- edilnıis. Luoo.ooo liradır
Unıunıi 1\lüdürlük

Ankara
şubeleri:
\nl,aı·a

İslanhul

A) nılık

Tı·ahlon

Zoııuuhtaı,

Huı·sa

UalikPsir

h.ayst•ri

(iiı•P-;011

Jlı•r-;in

hmiı·
Saııı-.ıın

Edı·Pnıit

Jlfısail nıııaıııl'lül, f,uııılıaralaı',

),asalar

-

~

..

,,,...

.

'
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matbaası müdürlüğünden:

pisikolojisi

Tecrübi pedagoji
Claparide den mütercimi Hüseyin Cahit bı y

Fiyatı 155 kuruş

dükk;inlarından

Türk edebiyatı tarihi

a. :mn11.

~atı~.

,-.,

11:11 uzlu

Müellifi köprülü zade Mehmet Fuat bey
fiyatı 150 kuruş

hiı·aıl.-ri

Jııııı

9· 1{

1 lcr cins saat deposu.

Mufassal Türk tarihi
Beşinci

ilan
Bahçe kapısında kain Haseki Mustafa ağa vakfının 928
senesi Mayıs gayesine. kadar
muhasebesinin ruyeti için Kanunsani nihayetine kadar vesaik ita edeceğini beyaneylemiş olan vakfı mezkürun
nısıf hisse mütevellisi Ruki B.
tarihi mezkürde gelmediği
gibi ikametgahını da tebdil
eylemiş
olduğundan ilanen
tebliğat icrasına mecburiyet
hasıl olmuştur·

Adana

. • ... . ..

ve

nath ve ehven fiatla sa-

;,ıanbul.

.

Çocuğun

teıni

;aat

.

Yeni neşriyat

tanı

Hikaı·ılo Lı•,·i

ispirto ve ispirtolu içkiler inhi(Yerli ve

Devlet

tılnıaktadır.

(100) kuruştan
(450) kuruşa kadar

•

. ...

l)akika sas..

'l'optan

rıhtımından hareket~;: [İzmir,

Mumaileyh işbu ilan tarihinden itibaren bir ay zarfında idareye ni~İracaatla vesaiK
tevdi ve hesabını ita eyleme•
diği tak d irde ruyet hcsapiaıı
imtina eylemiş adde•~liJerek
hakkında muamelei lazilltl.ye
- teves3ül edıleceği .

Müellifi M.

Fiyatı

kitap
Şemsettin

150 kuruş

~~~~~~~~-

-~~~~~~~

Beşiktaş

sulh mahkemesinden: Jordan Joannidis efendinin Taksimde Feridiyede DuTarihi tesisi: 1906
varcı sokağında 98 numaralı
Müessisleri: Drcsdner bank
hanede mukim Odisea Argo
A. Şafhavenşer bank Fezimmetinde alacağı olan yüz
yirmi sekiz liranın icraen inrayn, Nasiyonal bank für
kar
edilmiş olduğundan ma'Döyçland.
tazminat
tahsili ·hakkında ikaMerkezi : Berlin; şube
me eylediği davadan dolayı
leri: Hamburg, İstanbul
tastir kılınan davetiye vara«Galata ve İstanbul »,
kasına mumaileyhin ikametgaİzmir.
hını terk ile elyevm ikametgahının
meçhul bulunduğu
Gaalata kısmı telefon:
mübaşır ve hey' eti ihtiyariye
Beyoğlu:
tarafından
verilen meşrubattan
1
247, 243, 684, 685
anlaşılmış ve bittalep ilanen
İstanbul kısmı telefon :
tebliğat ifasına karar verilerek
İstanbul 2842, 2843.
icrayi muhakeme 6 mart 929
çarşanba giinü saat 14 e talik
Deposu : İstar,bu: Tü.,ü.a ,
kılınmış
olduğundan
yevmi
1111 g:imrüğü · ~elefon :
. j~
mezkfırde
ha~•r
bulunması
ve
' ı
Istanbul 3227. ·
ya tarafınd;,ıı musaddak bir
l3i!umnm banka mu:::vekil
göndermesi aksi takdirde
1 j' !T'~1ntı icra
'{e
hu::u~:
hakkında muameleyi kanuniye
ili 'J<a~>ı);ır icar oh.ınıır.
1 1 ifa edilec~ği tebliğ mekamına
~---~ &·ıı kn;m olmak üzere ilan olunur.

jil

.
11

postası

[MERSİN] vapuru 10 Şubat
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın·
dan hareketle [Gelibolu, Ça·
nakkale, Küçük kuyu, Edre·
mit, Bur:ıaniye, Ayvalığ J a
gidecek ve dönli ~te mezkür
iskelelerle birlikte [ Altuno·
luğa] uğ'ruyacaktır.
Gelibolu için yalnız yolcu
•_
_ _Yük
_ _alınmaz.
_ _;...._ _..
alınır.

başında

Galata köprf:
merkez acentesi.

Beyoğlu

')"G·)
_,,, ) .....
Mes' adet hanı altmde da·
irei mahsusada şube acentesi
İstanbul :! j JO

Yelkenci
\'.\PURLARl

:!oa~~b':ıt

Çarşamba
salonlarında

nıükenı

nıaz,

(ÇANAKKALE) vapuru 1 0
Şubat Salı 10 da Galata

akşam

Sirkeci rıhtı·
mından hareketle doğru[Zon·
guldak , İnebolu , Samsun ,
Ordu , T ırabzon , Sürmene
Of ve Rize ] ye gidecektir.
Tafsilat için Sirkecide Mes·
adet hanı ittisalinde yelkenci
hanında
kain acentesine
müracaat. Tel istıınbul 1515
günü

DOKSA

R3~Jıca

((

Etibba

Bayram gfüıleri tckarrüp
etmezden eve! muaıneleni
zin 24 s,ıatta ikmali için bu
ilanı kesip Eminönü karakaş
hanı tahtında 15-16 numaraay müracaat ediniz.

ve

c

- f.ersin ! ~3la)I

~ntalya

VATAN

lsm -ırlama

av.arlı saattır

((

sında

1\1, u s an ı ' .a

ınel

(35) kuruşa satılan ufak şişeleri vardır.
Muhtelif markalı olup Avrupa mamulatıdır.

sarı

l\ııa n c o

En

Konyak- şişesi(lSO) kuruş (üzümden mamul )

-

banı<a.memuru

OLMAK İÇİN
Pazartesi ve perşembe günleri, saat on beşten 17 ye ve
18 den 20 ye kadar iki sınıf açılmıştır. malümatı tüccariye,
ilmi hesap ve usuli defteri, basita, müzaafa, Pakradomar,
Amerikan usuli ve banka muamelatı 4 ay zarfında kiimilen
tedris olunur. Son imtihanda muvaffak olanlara muhasebeci şehadetnamesi verilir ve iş tedarikinde muavenet edilir. Dersler buğün başlayor. Programı m~::c·>: ~ ·, ~lmak ve
kaydolmak için Beyoglunda, Am::rikan sefarethanesi vanında Amerikan Jisan ve ticaret dersanesin:: mürac;at.
Hususi dersler dahi kabul olunur.
Müdürii: Agop Pakraduni

Cocukelbi~ıı.'

n u-

kiloluk

füccar ve

Ka7~K

İdarei inhisariye mamulatından:
Yarım

~~:mıı. . . . . . .mıııııı::zıımıı:ı. .mmıamm11111!1811m11:m1•:. . .

Pardes.ü

11 '11~tı·t.t:ı
ikraıni~ (' :J,),000 lia-

l ı (· 1

Seyri sefaiın

Ayvailk sürat

~os r üm

11 indedir

••
(),

yacaktır.

... - Çok zaif, kansız ve iştihasızdırlar.
Dcktor Ne için bir şişe olsun PERTEV ŞURUBU
icirmedi:ıiz.
•

1-'aıco

ı~ c~i (le

•

1 :...

ayın

3872

Küllük , Bocirum , Rados ,
Dalyan, Fethiye, Antalya,
Mersin] e gidecek ve dönüş
te mezkür iskelelerle birlikte [ T aşucu , Anamor ,
Alaiye , Finike , Sakız , Çanakkale, Gelibolu] ya uğra

Ta" ;;ırlz
7r; ı.\ UfUŞ

.
Tayyare piyankosu
her

"•

((

H~ftaiı\<

928 Senesi mezunu hanımların Şahadetnamelerinin muameles'nin ikmal ve tevzii için 929 Şubatın 18 inci gününe kadar
mutl'lk Mektep idaresine müracaatları lüzumu teblig olunur.

Keşide/er

ı.ını

etmek ister misiniz?

Eıııinüıııiııcle
ralı

K;z ame i hayat mek ebi Vere
1

"

•

11
((
((
arap camı
makaracılar
56-52
«
30
"
«
eski yağ kapanı 14
«
20
Balada evsafı muharrer emlakin 5-3-929 tarihine müsadif salı günü saat 15 te müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke "cra komisyonuna müracaatları.
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nıetruke nıücüriveti

((

lıü

1 de

İDARE İŞLERİ

1929

((

"\

Telefon:

Doktor A. Kutiet
Elektrik makinelerile bels<Y
idrar darlığı, pros'
tat. ademi iktidar, ve belgev'
şekliği ser an ve elit ile fregİ'
yi ağrısız tedavi eder.
.
Karaköyde BöreMı
fırını sırasında N. 34·
ğukluğu,

-io11 Srırıti11 illin /rırı/İ'-'
Kurıış

sahifede santimi - 25

6ıncı

Sinci
4üncü
3üncü
2nci
linci

((

((

((

((

((

((

((

((

((

((

50

80
120
200
4()()

relgraf: İstanbul sn~'
İlan muhteviyabna dikkat tS
olunmakla beraber bu hıısıı 5
mes'uliyet kabul edilmeı·

Gazetemizde intişar eden
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.

Abone şartları oO
Vila.yetler için: Senelik 1~oO
altı aylık 900, üç aylık t·
kuruştur. Ecnebi memlekjtı
ler için: Senelik 3000, a
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur
Ramazan 8

.......
..,. ..ncş
Oğle

1347
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