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t "İri altınd.ı. kalarak m:ıll~rını,
tııi lklcru;i 1 ı p!"cıpaj!:aml ıcıl~-a
l~atnıakta, f;runbıll:ı gt:lmcktcd -

'.ı

l

f

rj

\

ııa
tL

"'

c

ı l İi

pror

ıl'"'~..ı~ılMtŞ.,

di~\..

ı-

~incma

mabadi

6 - nci

ır

i~in

l'l ıı

) .ıptı •ı
r ı u ..ı ... k·rının
1

ika-

;ı1t tır.

Son Saat

kim.i

}lı_

icçii.li\dııe

n

SİNEMA MÜSABAKASI
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ndıres:

ha\·~1 isine "'itrnı !c.. di- .

Bir.bir~ i~inde

Tıı)

v

•

acı

hnbcr:

e:'ilen1'lt1cl( ı hesap isteriz~
'U,·ı ölıim haberine karı -

şwı başka bir ııcı lıaber ııar: JJu haberi okuywıda
şıı kanaat lıasıl olıı!for ki Xc((ılı ıi:erincle yapılan

Jpaııdisil wııcliyalına

takaddıım etmesi lıi:uıı gelen

olmadı[Jı ı•esilesilc bir kıınsiz/!ıısyoıı il'rlip ellirmiş,
bıı J;onsüliasyoııclıı (( lıcmcıı a111eliyal iilzi111ii elemektir » ndicesi hasıl o/ııı11şlu; o mcb'us bu .'flİll lıaya
tıııı o ıırkadaşııı basirl'Line. lı:enııisiııe 111' bu konsıil
tasyonıın

YENİ MÜSABAKAMIZ

Filim san.'atlk ır

kadın

i\Taccra aravan

ciılir 1 ıı llıi/;1111i111i 11/1111. tı. Bir arkadaşı ailesi yanmda

l\ rak

rıda t•

sahifemizde~
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sütunu, kari sütunu

"'tr·

'JZa-

:ırun

içinde.

leşlıis lıım y11h11l yl'l'inde Liıııanıı§lır.
Diya laraflıuı yene ılım bir meb'lls arkadaş baş
ka lıır nıclı'11s ark11dıı~lll ycçirc/i[Ji ameliyat tehlike ~im wılııitı: llıı nıcb'11s 9cı·cn hafla aıısı:m ralıal sı:lıınıııı~lr zıe kendisini ııııuıyene edeıı ıloklor11n
« 1'.')ıi bir .1panılisif; Jıemı•n ameliyııl olıııa:sıı gidi -

h. her(
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en. 11:'.Zil

neticesine borçlwlur.
Fakat bi= Nec.alinin hayalım kimden alacaklıyı:,
bunu /ıilııll'liyi::; lslanbu/dan gelen doklorlar ameli yalı yolııııcla yapı/mı'! bulıııııslar; ıilıi, .fakat wııeli
liyııllwı euclki le§lıisi nasıl bıı/ııw~lar, /ı11ıııı rapor lıırile Üf/rı•ıımeliyi::. l~li/ıba ııı11fıade11el ccıııiyl'ileri11iıı
afjinı

dileri::
Necati gibi

iyo ®un.uz?

ıııillcl yençlcrirıııı Nıiııııiıııle Tıirk la/ııı/ıcli,..ıııııııcn mesıil ıııeukidı• is ıııillcle /;ar~ı isteri:
ki kendisini mwlafaıı elsin />111 la, Xeı atimıı t)/1111111
ııe kaclıır acı olursa ıılsıııı, Tıırk lcıbİJ1lerirıiıı ıc.~Jııs
l'C ledcwi isııbdi lalıakk11k l'f ·in.

Nıfcııti11in hayalı ldml~hiı duıe 11erilıııi~li'! R11 da-

kikada tek bir isim
Tıirk laba/ıelinin rok
ıluı/ııııa

içiıııdeıı

beraber benim

t

mektep ve
talebe adedi artacak

5- nci sahifemizde:

Alınan malu-

_Jaarif l't'lith ,'\ecalimtf

malaad• .

Çare .er· ı lnr, h! o•., '
ıııu '!_ '-:ınları muhaccr 'c tc 'il

Karanlıklar

Yakında

İstanbul mua:lim mektebi t. ' c•Jıı.
drıı ' ı kaıfar iıcr .mıall'ı:ılcr
her her tu 'abalı he
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TclgTaf haberleri. Polis haberleri. Seyit Ali rei>.

irtica! n: gayn kanuni hareketlerin.
den dolayı tevkif edilenlerin tahkikatı dün olduğu gibi bu sabah ta devam
etmiştir. Dün, bu mesele münasebetile
bir kaç şahidin malılmatına müracaat
edilmiştir.
'
Ayni zamada maznunların mUtebayin
ifadelri de tahkikat ~vrakı üzerinde
tespit
edılmi~tir. Bu
müna~cbctle
miıddei umuınl Kenan bey demiştir ld;
Tahkikata istintak hakımi dcrnm etmektedir. Bu m°'ele etrafında soylenen
mühim bir şey wklur.Bu günkü \aziyeı
dünkünün amıdır. Yeniden ne bir
kimse tevki edilmi', ne de her han~
bit şahıs tahı11 e olunmaınışf\r n hale
ır• re tahkikatın tekemmül etti
h:
1
olu a • ilir. "

Srın glinlcrdc

"'t .

2• nci sahilemizde:

i'~·

/ıilıııiı]<ıl'ııııı: I'<' .fa:lf/ olarak
k11ılrctlı J;u.falıın ı•ı· elleri o/-

inanmış

/ıu

iıııanıııı

bııluııııyoruııı.

Xecaliııi11

Jıııı t;t'ı.'.t' yirmıncı n1cL.tcpte, HC';ıkaş JJaik fır~a!=-ı J~.,~ttn1..: ıni1.e ve Hırkai
~l·rıf

on dokuzuncu ıuckteptc ~ ıırılJn 1ncrasınHlcn intil,alar

i\lillct mektepleri bayramı dun
parlak surette tes'it edilmiş . öj!;leckn
onra mektepliler 'e izciler tarafından
Taksimden Bcyazııa kadar ,,;uzcl bir
kcçit resmi \'apılrnıştır. f)ün :ıkşam
tam saat I 8 de .şelırimi;~dc \'c mülhakatta aynı ıamanıla 1208 millı-tmcktebi
parlak merasimle açılnu ·brdır.
\'ali ;\luhittin il..\laarif ~\!. 1Ja1<lar
''CY ile ~ırasilc ( 111 ı ~' b •
san

taıı 12. Beyazıt .'i,6, L nkapanı 4-0ıncı
mekteplerde nçıl•n :\!illet mckıeple
.;n:~ küşat mc~:timinde bulunduktan
s0nra EYüp .36 met ilk mektebe
~ilmiıtir. Hu ~on mektepte halk ıla~l
mıştı. \'".ılı beyın ziyareti lJzerine tekrar ıopian'.l'lıı, kenılilcrine yeni lıarf
inkıla~ır.ın chemmiı·cti kar<ısinda iz•.
'
hat verilmiştir.
\lacla4Iİ 2

nri

8:ıhifC'(ll')

Darulbedayide yeni bir temsil

flu111111lıı

ul11mıiııcle11

lıesııp isfeıııiyc ıııani

a

r4: KORİ:-1 <:!Rlıtı:
açtık.

ı ı il \RRI LITKE

meraklısı karilcrimız

Sinema

Oruz

kadın

·c omz

ıçın

yeni hır mü abah

erkek

Hu:.lann içinde kıınl beğendiğinizi bıze

ko~·acağız.

re-mi

bıldirccek>llliz.

En

çok beğenilen kadın ve va erkek ~rti te rcyvermış olan karilerimiz

arasında çekilecek kurayı

kazanacak zata şehrimizin büyük

müteakıp

bırincilij!;ı

sinemalanndan birinin

(6) aylık aboııcsi, ikinciliği kazanacak zata (J) aylık abone,
üçüncüden onuncuya kadar (l)er aylık abone verilecektir.
Her gün ilk sahifamızda bulacaj\1ruıt kuponları biriktirin
ve nıü,abal:aııııı nihayet bulduğu gün Lir tane inin u tiı
ne ısmıoizi \C adresıııızı yazarak en fazla
saıı~atkU.rın

beğendi•iniz

rcs.mi ile. birlikte Lize cttnder rini

olma-; rıinf;ii yanlı: doklorlu/;lur ki b11lliıı meslekler içuııtc ıı·r lıalas111ıı bir Iııı
yatzıı kt•ndisiıız P<'l'iri:.
l\imseye kasl i.mal etmek ıı/;/ıı !f<'lıue:. lıal/a
:.ıilwl eclilnıişlir dcıııiye bil« .~i1111/ılif; ı/iliıııi: Parıııiyor. Bakm Necati yihi :inde, ıııııkrıt>ıı11 !fiırıiııeıı
bir miemlwı ıloklorlan1111:111 cliııdı:ıı /;ıırlıı/ıırıık ıi/ıi
ıııuıı geri ılömllme:. ııçıırwııwıa y11vurlwııııas111cla
amil olan nedir'!
_Bıınu bi:. değil, evvclci bütıin tababet ıilemi öğren melidir. Türk Jokloru ııe kudrelle olursa olsun ha
doklorıı da lıcr insan gibi ya keşfolıııımamış
il/ellen. ya bir nwlıiımııı lıemi:; kendisine
olmaktan ilffi !fe/ıııiş lıalıısı, masııııı ve mıiııe::elı
bir lıala.w da o/ııbilir.
Buıııı ııçıkrıı konuşmak islerfJl; memleket iıjamııa
kurban olan Xccııl111in ıısil ııı• ııjfedici rıılıu da ölıi11\ll balııısuuı ela o/sıı /ııı lcslıis ile memle/;efı• sıı11
bir lıi:ıııcl dıııek liyııkııli11ılı•ılir.
il. T.

Dün

akşaml;i

temsilden bir intiba

Darülbcdayi dün akşam Halit Fahri beyin o: yapma adamlar :ı
bimli dört p.:rddik b:r cscnni temsil etti. Piyes Kar1 Çapekm
c>crindL ı 1LilKn aynen tcr~üme edilmlş, tercümedeki ınuvaf" '
cSLriı tı:ınsiliPdı.. de kendini göetrıniştir. Dün akşam hususi
rafıınızın t spit utiği şu sahne, pics mümessillerini bir arad,
tcrıııL kıı:,lı r.
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da- Ter~!)S şir
! ·a- k ti
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.
koş

Ko ,

i.t.e ıö:rlemeden
hayırdan aşagıya dogru koşınıya
aşladı; Bingöl haiun şa~ırınıştı.

Rahip bir kelime

-.'J.<J-Jlu/ıa rriı·i: Apt ıılla!t
Jhı srız h•hlikenin aze IUl'liııi küf'i d1>reı·ec:ll" ifü-

dPy<•

-

blrbidcril<'

1"o.·,

1\Urtaı·

onıı! .•

Halıip,

lllUktı•ılirdi.

<:ı•nc; ralılp,

- '
l\O';i...

Ziya

ı,ı•liıııı•

bir

s:iy -

lı•ııll'<lı•ıı, l1<1yırdan a':iaüıya

.

.

clof'Jrıı

ha';iın ı salladı:

lialıııı-.lı. :\?,llwılin ı•siıliıı

rın

Fakat

ııiı;iıı rıt';ipolla

istl'ılilderi

haı•ı

ver -

nıeılilc•r'! ••

Uiyı• sorıhı. l:iıjc hiııgöl
Jıatıın ll'iııi ı·pJ,ı i:
Bıt';if10tlaı·

-

lıaç

i:

lı•

-

ıııi -.ırlar!

Hnlıihin il.inci hir sual
sorm.ısııın vakit kalmadan
aflı.çlıklar arasııulal,i k i'ı <;ük nıahc•liıı h;lndı•n ince
ve tatlı bir kadın sesi

lwsııı

.

diivü';i<'n ınuhariplcrc haktı,
sonra rni.ilt•essiranı•

Ya
~

ha. ·lndı.

Hiff<' h!ııoiil lıatıııı ~·':i•rııı

dı ki İıfızı·I lıiıu:ıı, ;i~uıli
ill'l'it•yip

lıiı• J.,ı~ ôllllll

i;s •

tüııı• ı·ıl mı;;;, iki Pliııi !Ji"ılifırıP h·ı lırıııı., mulı:ıı•ip

lt ı" !dıırt.ı•fı hir lıl') ec ıı
i ·iıı,f(• .... ı,!j~ ıı·.t~ı ..
Ui fi' hlıı!J 1 lıalıın hu
ıııül"ril alfıl .u ııı se <•hi ıi
, iııayet
mılı~nııınıııı tı.
dil~ aııaıı.ıy.ıı·al. w·ıı., im dıııa sordıı. .!ııtli, uuzf'l
uozll'rlııi t;ı•viı· i,
.aklı,

kuzum'!
Hiraz sonra da bu :S<'sin

<'C\'a ıı \ t'l'ıli:
O, lıi:t.im, il.hı.izin
hayal ııı kuı·l. rıııı~tı ... Uiz
s.ıath•tinıit.i ona lıo ·c;lu -

s.ılıihesi kaıunın e.~il}indc

yuı.! ..

uüründü. Uahlp arkasına
dön<•rek güzl<'rinde uıa hahhct şulelerile kapının

Uii'jc blnnöl hatun çö melmiş olan de\'c•siıı len
yere inmişti. Gc•nı; ı,adma

<·şl(Jindeki

yakla~lı:

g•~ldl:

-

soııra

!\•• oluyor'!•• Ne var,

hitaı)

gNıç

kadına

etli:

Tclı\ş edecek

bir ı:tCY
yok... Bu hatun yolunu
-

ı:;ıışıı·mış

ta... Sen içeri

gir, haydi •••
Sonra Uil}e blngöl ha tuna döndü:
- Ra~ılollar baç aldık
laı•ı k••rvaıılara

"ılaşuıaz

laı·...

Sizinkilerden niçin
hat.ı i lt•ıııiycırlar'!.•
Ui{'jt• lıiııufıl hatun kendisini toplaııııya <;llh';iarak
Ce\ aıı vı•rıli:
- lhıı· ılı-fiil iki ki;:inirı
hayalını isliyoı•laı· ••. t.,Xın
·alıaııcı bllıni

J,ü hu iki

öldür-

)"<'rı•I,

hir ra~polu
ıııiı.tı·r ...
1 alılhln !Jiizl<•ri aı;ıldı,
:ıhil a .. ı ı l'ltı:
- l'nlıaııcı mı dcdiııiı.'! ..
(;.l'l'' anı lP;:ol<il edı•nlı•r
s.ıl,ııı lnıralardan geçe -

-

Bc;:;:yi.iz mıılıarilw
kar.)ı elli kişinin bir fazla
Yt•ya bir ı•ksili olın: sıııcla
ne fayda var'! .• - dcdi hilsı~yı im
s .yh•nıtızdlnı,
sizin sa, deliııizi, sizin hayatınızı da zt>lıirhmıczdim.
~imdi onu da üldi.irccck lt~ı· ..•
Hindu kız, emniyet ve
itimatla ccvaıa vc•rtli:
-Onun iı;in korkmayını;.ı .•
Satıiıl, ı'nş[ıotlarm en büyüli rahihidlr ..• .\lukaddl's
Hııdaıun in anlarla l•endi
arnsmda ycuıirıe mi.inwssilhliı·... llasııollar onun
111'1' söz.ünü diııl<•ı·ler •• Ei'jcı· bir ~ey ohııaılan evt>I
ıııulı.ıı·t•lı<:- y••rlnt' yc•ll ·e bilir ·e uort'c<'k~iniz St•) il
\li rı•isi dı• nasıl kuı·hı rtlt••ıl,;! ••

kaılınm "llı•rlıw sarılıııı';i,

olıııasııı! ..

1111•.,ı•rrı·t

EvPt .•• '1 iirl< lrnptaııı
S vil Ali r<'isl<' ıwl.aılas laı:ı ... ~lcııılPliPtler·ııı• Üi-

ııfıyor, (liizh•riııdeıı "cviıu;
ya5laı·ı ho~aıııyor .u.

divorlar ...

llı:~potlarııı rahilıi St•yil
Ali l'l'isiıı J,ı•ııdl,,iıu• hiı:

Halıip
:ıyııı

<;apsaı·ı

;.ıamanda

kesileli,
nıahı•diıı

knıı11 ı iiııiindl•n bir c;ıülıl,

İıjldll<li:

- Koş!.. 1{05,
onu, km·tar!..

ve

ıııiıııwlll'

ü -

ıııul.ahl'lt• hPkh•ııwdı•ıı

yaptııJı i~ iliıJI ııııulnııya t•ak lmılar ll'ıniz yürı~ldi

n• hu iyili!)<• Jwr

l\hıhcdin ı•şiı')lıull•ld !l''nc:
kadın hcyt•canla bafjırı -

ı:;ı•p•
rajjmeu ıııııl.ahı•lc elııwk
Jiizumuna kani cı•ssur
hir !Jf'tıt;li. \ıımac·lardaıı,

yorılıı:

<:~ılılarııı, lrnHılıwm fı<;I fııı-

kurlar

·c N? MU!iAffi!R.Jı
/

"'- A

.1

lt~D

"
n
U

,,

,,r

M11M.

-78Hoş

geldiniz -decliNerin1an hanım mektup yazarsa yine geti-

1
t

nıenıek ~artile-

gazete

sütunlarında açılacak

o zanıan
rırsınız.
için çok cazip ve karlı
Nerimanın sadık ve
hadisattan sayılırdı.
uysa) Aşıkı, derin bir Hangi keJimesinin
inşirah içinde matbaa- noktalı ha ve kalın
dan çıkarken Kamran gayınla - hangi mi,
bey de, mahut mekale- yoksa kangı mı yazıl
)'İ mürettiphaneye gön- nıası doğrudur, dive
deriyordu. Dahili ve açılan hir ıniinakaş~ ,
harici i ·asete - uzak- tam altı ay sürnıüs ve
ta , yakından, İmaen ve ahikadar gazetelerin
ye sarahaten teınas et- ı satı;;.ını hir~ lx·ş n ··,·~e-

.

"Y.
karar .erilmesi
İçin bi7.zat mahlıcmcyc müracaat
cımiştır. « Culis.ıı İn ı 7 bin lira
horrnna mukabil ancak 3-4 bin
lira a!acagı olduğu söylenmekte ılir.

!f!astan kurtuluyor
arkasından

mıic<:csenindc

!.:uçuk

münakaşalar,

a_ etmiyor
llımku nü hamızda, Terkos su

kttinın

bir çok
aynı hale

Ju<ccc~ni kcsı;ürlc kaydetmiştik.
Aldığımız yeni haberlere göre,
mevzuu balıs rnücs-,cscnin 'azı
ydi tıkadar şayanı endişe Jcbrilılir \ e yakıııda m ıı a m c J;itmı
t ırzım l'dece~ nıulı;ıl kak l?ibıd.. .
Hu nıııt se>cnın nıwcf;C'au.ın
rmtbkJ ktırt;ınlması için icap
c lc?ı tedbirlere nıu:-acaat edil-

G.ıl:ıtaıla

nıııııar.ılı
ınc5ğul

ı

Kur e kçilerık 46
,ı, ki.anda ticaretle

oLın

-r< r

T ellız işlerinin
ikmali icin
,

Hazirana !.adar tcffiz muamelatını
ikmal ve tasfiye etmek üzere yeniden
ı 1 ihuri komi. yon ile 3 ıeffiz komı
İ:-)·onu teşkil edilnüştir. ·rcifiı kom·
isyonlarından birine vali muavini~ ikir.
cisİne meJc:tupcu, üçüncu~üne de ıımc
ru hııkukıye mıiduru riy~tt ~.ıecck
lerdir.

Zekai bey düyunu umumiye de
i\luskırat iııhbarı

nıüduıu umumisi

Zek~i bcyOuyunu umuıniıe itlaJ'c ınc

Para sui istimali mcs'clc~i
malivc miıfeıtişlı-ri ile r;oruşmuştllr. \ lahirt olduğu üı.trc mumaileyh aynı zamanda Duyunu ıımu

giderek

hakkında

n,,

t:

kc

mı

tiridi .

ıll•n atlırarak ıll'ff'..; 111•fı•sı•
ı•(•nk "'(•riıw
vı•tiı.;t111i
ıa
.1
•
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•
nıaıı ra':iııollar

Tiirk

lf'l'ini lf•mn mı•n
ıııı•I,

iizı•ı•f•

-

siıwr

i~!Ja 1

kendisinı \'are.ıc addeden şirk1't hakkında takibat yapılma>! icap etmektedir.

1)iin gece itfai) e ınüdüriycti Şt'hrin
muhtelif yedecinde ıtrlı.os yangın mu>
Iuklarında su
aramış, bulamayınca
zapc varaL:asr tan7.im elmistir. Bu suretle ~apdaıı z:ıptl:ııın mi?"tarı 12 dir
zalıır mrak.1hn bu gün emanete tak"'
tım rJil cekti

Dün gtce nııikt' ı 1ektcp!e:-·i 111era~,i111Ie

r

1 nl'i ·ah·fı·d~o ınah.ııJ
Dün acılan 11.~)8 Millet mekıcbinc

SP •it
arasına dar

hıı ıııııl.:aıl41ı>s

ltil';ill<)l lar,

!Jİİriir

ol.:
df•rhal kt•sti-

lıiicıınıııııu

lt•r,

fJÜrıılt'z

ha~ta rf'islı•ri oldııijıı

hiirnlf't ,.,.
tnı.iınl<' •'üihlilc•r. .\laman
hir kısmı onun neldifjini
lJİİl'lllf'nıi~lı·ı·dl, hıihi l•ol'sanlarm ""'"ini ıııtııııva
t;a lı';iıyorl:wd ı.
•
lıııldf'

lıf'psi

tinde çoğaltnu!;itı. Kiım
ran bey , şu manasız
makalede de aynı kabiliyeti gördüf,ründen bila
tereddüt neşrini tasvip
etmisti. İmza sahibinin
hüviyeti , Nerimanın
delaleti onun için ehemn1iyeti haiz değildi .
Nerimanla gürüşmek
mes'e1esi, iki bin nüshanın peşin alınışı genç
gazeteci için derecei
taliyede düşünülecek

llu milru.r

llir haftaya kadar millet mektepleri
adedinin 2,500 ,.e talebesinin 80,000 i
hulacağı muhakkak addcdilmel.tcdir.
~Vlilrcc ıncktL·plcrinin küşadını tcsiJ için
dün gece hir çok mekteplerde müsamereler verilmiş, talebe tarafından
bazı piyesler temsil cdilmi~tir.

Ba

nıevan<la

C. H

F

Bcşikıaş

nahiye meı kezi dcrsancsi .de bayraklarla süslenmiş, hazıruna çay ve pasıa
ikram edılmiştir.
,\Jcra•imc başlanırken muallim mazhar B. :-:ccati bcyın üfulü lı;ızinınıni
haht:r \ trmiş.. mtra-rim yarım ~t ta·
til edilmiştir. Yanm saaı sonra programa tevfikan geç vakte kadar iyi bir
vakit ~eçirilmiştir. Bu merasimde
Vali mua,·ini 1l maarH müfectişlerilc
mahalli fırka rü<Sa<ı hazır bulunmu;lardır.
Faıihıe

19uncn mckıepır de 1\lillcı
mektebi dersaneleri şanıimi mera~in1lc
açılmış, ha!Jl·fonan sahncdc,küçük mck-

ıcplılc"in ıcm,illerifrvkal:tdc, bcğcnilmis.
Saadcı 1\ptiilkadir

hanımın,

kemanla

·aldığı parçalar ıakdir edilmiş ve 'm u
dur. lale hanımın yeni harflerle 'rurk
inkıltıhının bu yeni ı.:~erini izah eden
nııtku alkı,lanmı~tır.

Bazı

müsamereler-tehir edildi

Maari[ \'ekil: -,:,·caıi Beyin vefan
h:ıhcri elimtni alan ı~a?:ı mrkltrler de,
dlin gece tertip edilen mUc;amere \C
veril+.:c.ck trm .ıllcr trhır ldilmiştir.

Arap

nanıerı

ve

uditerıer

j!;ında
mı

ıcreddılr

'ıa<ıl

:l1" 1-:\rak dt

k.dar o\r:ıp

atak

d:ır:ı.n:ı tc,

0ldu;.unıı yaz

rerferinır:

1 faıira:ıa

a ilt n •le t ıulaHcceı
ğ

r

7

a

•

' • " o.

acı-

lı1ndurı1lacak
Dahiliye nkalctinden ::Ochremanctine J!,'l'len hir emirde~ han. apartuın:ın1:
konak ve saire ,.:ihi muhtelif ailelerin
ikameı eıtil<lerı hinalarua vcsaıi itfaiye
bulndurulmaşı la<ım gcldi~i bildiQlmiştir.

~chremaneıi

bu emri erfaiye gurupları \a5ıtasile her gurup ınınıakosın
<bki bu kahil mebanl sahiplerine teh·
liı ~ttirmiştir.

Bu binaların sahipleri bu ayın (15)
inci ı;ününe kadar muhakkak binalarının her kauna kazma, kanca, ip,
hortum, kova, 'koymak mecburiyetindedirler.
Tlunları bulundurmıyanlar hakkında
(l 5) kanunsanidcn iıibarcn takibatı
k:ınuni\• c

i~t:ıııhul hirinci ecza mahkemesinde
ana, kız iki kadın yauke,icilikle maznuncn muhakeme edilmişlerdir.
Kucağında kundakla çoçuj'; ıaşıyan
r;ülizar ve anası Ayşr hanımlar. Soltın hamamı civarında makara sarın
alan Riza efendinin elli liralık banknoıunu çarpmakla mainundurlar.
Ccrçc bu işi yapuklarma şehadet
eden bulunınamış ama, o civarda bu·
lunmaları ve saire şüpeyi calip görülmüş ve binaenaleyh...
Mahkeme huzurunda Ayşe hanımın
yaşını söylemesi ömürdü:
- ,\loskof mu!webcsinde üç yaşın

İmişmış !

da

Rei• tıasan Ltirfü bey sordu:
- Şu halde şımdi kaç yaşında
bulunuyorsunuz?
Artık onun orasını
siz hesap
edip çıkarın 1
- Sen ya<ıni bellesen daha iyi
olmaz mı idi {
- ilen belledim ya işce, Moskof
muharahcsinde ...
- .\loskoi muharebesini bırakta bir
yaş sovlc.. yazalım. Ellisinde varınısın?
- Eh. va11mya!
- ı\ltmışında
- O da olur!
- Yetmışt ne drr~iniz?
- Siz hilişinız ( Olmaz ) dcmrm!
- Ya sehenc?

T"' ıar

cıkılınc.ı kadın duraksadı:

Bu kadar
besi

Bilmem ama... Moskof muhareo kadar da oldumu?

ı.lalı

yası

alımıs

olarak ıe<piı
edildikıcn sonra mts'ele h;kkinda ne
diFcc~i soruldu. Ana inkar etti, kız
t~tık etnıc<li
~1ahkt:mt cürmü ~abıt
olın dıj';:ndan her ıki"1 hakkında da
1'tratc karu·1 ' rcJ

Bakka,ıarın içtimaı

Posta tayin;ari
lk)nj!;lu "<'<ta m :llurJ

pı'arıl.:tır·.

v

93 te üç yaşı oda.
imiş, bugünkü
yaşını bilmiyor!

··m·,,~~:.

Pakhll - ~cmıHt
bev

istanhu\ Pn t:ı muL~ •• ı·lü~unc, KadikOv
Pr •ta mı dur J 1 nHt b v Bevojtlu
P< ~t~ \c tclırrar ıııutı ·r ıg-u. ıun tc\hı·
di1t B<.)oJ.'tli.1 nıı dür1üp;. "le \·c Bt'\·oğlı,
Ttlgraf muduru :>ez.ıi l'<V tekaüde
"'cyk tui·ını . . , r

ıdart ha) 'ri ile

kı Of'' ...
hcı ı hı '"b.ı'ı cemiyet
hına ında wplanmı ·Ionbr ıçtımada ticır

c oda~ı ıle C mıvct ara!ıınd:ı tuc
c .r'ık ı c c nafıık } üzu. den hadis o" .

1

noxı ı

makanı.

ar

ıhlil:lfı

ile "ç;lacak
fahr ka ı \ c kr,opratif hak
n

kınd~ !! ıkıime•
hı

mukczııc .(c ıcma

tekaüt maaşları
ne zaman?

ttmck

~00 den a J~ •c )'<•khn olan :l
2~ ı- .ı.:C ttkaüt maaş!a.n 1 ınartta verile·

Brüksel 1 [ A. A.J - Kral ve kraliçe
bir kaç ~ün isviçrcdc bir >c>ahaı icra
etmek üzere bugıin buradan hareket
cykycceklcrdir.

c•·

tiı·

a'-1arır.

A\·an:' ttrtihaundan \"erilen mahavalec:" henC.z j!;t:lmemistir-.

yı çağırarak

sordu :
- ~1 ümeyyiz bey geldi mi?
Yirnıi günden beri
gaybubet eden Hurrenıin nagehan vürudu,
odacıyı son derece sevindirmişti. Deli katibe
üç lira kaptırdığı endişesile rüyaları tarü
mar o)up giden Arapkir çocuğu bu büyük
alacağının imkanı istif asını müjdeliyen şu
şeylerdi.
haber üzerine nıerdi
Hurrem biraz sonra vcnleri paldır küldür
beledi dairesinin önünde inerek borçlusunu isidi. Orada da arabadan tikbale şitap etti. Nein nd~s:z[n kanıcıyı ve ı ler, ne diller <lökmüJ J
J

O"ll ,

Bi1 \Tiİ
. k 1) i rıalarcla
itfa veı;,aıtı btı-

kadının

Evrak dcfıcrlcrının hazira'1a kocbr
Arap harfi ri ılc lllllL p rurnl'11ııaca

idilı•ı-. Halıip,

rı•i..,in

aılaıııı

açıldı

,., -

kPıı<ll<;ini ra~ııN hırla

\li

ısale edilmiş

dcııldir. Cerek kendi müşıerisi obn
istınl.ml halkina. ~erek ~:maneıe, su
'crmediA"inİn sebebini iı.a.h f'tmckten

45Jl0Ukişi kaydolunmuştur.
buj\im lıiraz <iıha arunışnr.

if:ası muarriatı

Madam Talyanın
bir nıuJdct c\·d ikinci acarct
. Jıkcmc ince ifli~ın;ı karar vcrılıııi.,ti. İfliıs muamelatı ikrlcrrıcktcdir.
A nıkat Sanih bcv
asaleten sendik tayin olunmuş,
al.ıcaklılar iflas odasına çaj(rıl
n"

sulannı

<ihctinin

\.Jnu kc~trkcn g.:rek şehremanctin~
ge!'ek eıfai1e müdüriyetine haber

miştir.

Talyanm

i~ta.nbul

,ir

ke,tı~ini yazmı~ttk. Sirkcı.. ~thrin ::ıu

:)chre bu sabah Ja su

Biniık hir müc<<:c<c ticaıiyc
nin hali acze gcldi~ini ve iflası

t.ı Jirin,!c

n-

lfermeıni~tir.

aıı ı.

*

bir

R~voglum!.ı ıp<\lı ta.:iri

Culi~», İl ı~ ına

1(

Hljj<' lıiıınül hatun, !J"ıı<:

ı•ı•l,lı•ri -.ö~ lı•nilen Tüı·ldı•r

0

selı~hini

e1!n

u.

ta. ktııru ır c

'

·-

2 1< ·~u

<;on Saat

,.. ,.,.

\. l

t

a

uoCTC

hey CI intihap edil·

mişt 1 ""

bulmalı
Ortakoyıle Kuçuk \yazmada cıturall
Iliristonuıı oıtlu 8 yaşında \';ıniY'

\'a ... ilin idaresinde ki 2.371 num:ırıb
Otomohil çarpmış, Yani ağır snrcttll
raralanmı~ıır. Mecruh Beyoğlu hastt·
nesine yaıınlmışır.
9 Enika ı>minde lrüçük bir kız dun
akşam kadiköyünde 17,18 numaralı
otomolıilin altında kalarak yaralanınW
ur. Sarhoş bulundu~u halde oıomobill
scvkcdc~ .ahibi Sakip efendi derdest
edilmişıir.

§ 22

pşıntla

Ü<man ITalil, dün
mu\a·
zcncsini J..:ıyb ederek du~ınuş, ~oJ ı..oJLI
kınlm1ştır •
Ortakoıde traın,oıa bine kcn

Para icin
, anasınz öldür ii
Be iıoıun Mobmuı $cvkcı paşa nahi·
yesinin Pinarkö) ünde sakin ;)O "\·aş~
farında Laz ~atma h.ınım, !O gün evci
kaıholınuştu. Jandarmalar arıya arıya
Fatma hanımın cc<eılinl köy civarın·
da başı vücudunden ayrılmış, feci bit
halde bulmuşııır.
Tahkıkaı neticesinde, katillerin Far·
manın of!,lıi ·Ahmer \'e arkadaşı l lasan
olduklan ve ciııaycıi
kaılıncagızın
parasına ıamaan yapnklan ve balta ti• ·
fi'li katli irtikap ettikleri anlaşılmış,
Ahmeı derdest edilmiştir. !lali finırd•
bulunan l la>an şiddetle araomaktadıi.

Karısına

Kralı

- Boyuna , bosuna
kurban olduğunı civan
katibim! ayağına sıcak
su nıu dökelinı, soğuk
su mü~? kaç gündür
«nirdeıı tünedin, gözümüz yo1Jarda kaldı.
Hurrem bu iJtifata bikayt süalini tekrar etti:
- ~lümeyyiz bey geldi mi?
- Gelmez olur mu
beyim? her kes senın
gibi har vurup hrman
savurmıyor. (rç gün
kalen1e gelnıesin de
bak. Açlıktan sarılığa
ugrar, çoluk çocuğu
da etmek c!iye başını

ve ar-

kadaşına ateş !
Çatalcanın ( 1lisarbeğli) karyesinde

sakin Osman, kavga neticesinde rcfi·
kasının üzerine çifıe ile ateş <tıniŞ,
fakat isabet eıtircmemiştir.
Bu <ırada orada bulunan refikası
nın biraderinin arkadaşına da ateş er·
miş ve Caviı ismindekı bu genci
muhtelif y'flcrindcn yaralandığından
derd.csı edilmiştir •

ıl

Jı,,
'llııı

Amma cfir'et!
Sabıkalılardan Arap Kadri sarhoş
olduf;u halde dün gece Çengelköyiin·
de oturan madam Komclyanın evine
taarruzetmi< ve evin k:ıpı~ıru kırarak
içeri girmiş, madamı fena halde döji\'
müşrur

Medresenin tepesinde
Dün gece,

\'eznecilerde

Kuyucu

:\turat Paşa medresesinin üzerindeki
kurşunları sökmekte olun sabıkalı Ali

ve Zekı 'L.rımi meşhut halinde yakalanmı<laıdır

Şarkta

faaliyet

i\lordin l [ 11 ..\1. ~ huı;in vil~ycr
merkezinde hir un fahııkasının küşat
re•mi yapılmıştır \ler.<:m pek parlak
olmu·. muleadJic nuıuk1ar sô~lcnmiş,
hu ı;ıhi asann ıaaddıidti
temenni
cdilmi•tiı" l\apm seddedcn kurdela
\~!imiz ı:ıralından kc ilmiş \'c fabrika
derhal faalivete haşlamı<ıır
Unun
batmanı
gumuı para (5.'i) kuruştur.

İngiliz kralı
Londra, 1 (A..\.)

Romen

kırar.

Gene çoğatmı"'
ya başladı, bı..l
işe bir çare

>ıhhiywndc

ı·;ı.

Kralın ah\'all

de,·am eden 48 saaılık

bir ıevakkufıan <Onra kralın nbbi müşavirleri, bu gece, kralın umumi ah,·a·

!inde hafif bir sal~h olduğunu haber
verecek bir vazivette buluı muşlardır·

- nıuhasebeci de geldi mi?
- G~ldi beyim geldi.
Allaha hamdolsun, sen
de geldin. Gözüme
toprak dolsun, sözün1de hiJaf yok. Yirmi
günden beri kalemin
nuru kalmadı, oturduğun iskemleye baktık
ça gözlerim dolu doltt
veriyordu.
Delikanlı şöyle bir
güldü. Geveledigi 36
şarkının hepside ahlat
üzerine mürettep ol ..
duğu söylenen nıahıtt
hayvan gibi sözü yine
o nıevzua intikal ettir·
di:
.l\labadi yar

ı

)ı

J,',.

1

Serserlfi&nıılh

t~<·ct1 i

il.

vuştu

lık de~.

\:tnlcrdı.:

ttn ,,u·

, :ıldı.: iır., ' falından ~or. a
t:ı.hat:-ı.t..ı;1ııını~ ' ha t:ıiığı rcJ..ı, i L"<lil>
hıt!u. Ccçen ~u~ bu ba,ıalıtıo hat
lıiı· apamli it oldug.. r.nla~ılnıa,ı ıizc
1
ne dırhal ~ıncliyut \:ıpmak icap cıri,
l kat he ~ihi nz5><tlc-ı.lc 11ldu9,u
'">lıile ani hir !'er -.mit lıa~ g<»tcrcli
'e dün o~lcyc do'ğru hast:ı ı·allmcti
lıhnıana ka\ ~tu.
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Kaçak akı
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cuklul·dan beri tanışı- ' İçin çarnac;ar heşaşet
ı a t:ttı··i'; rr.:ı1'a\er t: lolaf he\ 1.,;ln ı~ .. hs 'c Şa\.ı,ıı ha\ et num_ ahııın
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ANNA KARENİ~
ca~tı.
Bayral·tar ~lustafanın
Bölükbaşı, artık dil
ediğinden, silahşorlu
birliği
ınaddesini u ğ·undan den1 vuruyornutnnış, ~u nluhaverc
du. Hüsn1en ağa sakit,
ve n1üzakerenin ınah saraç ise artık İşiyle
reın
ahnasını temin
nıü!)teğil idi; elindeki
etmek I·aygusuna düş iğne, biraz evel olduınü.5tü. ağanın n1esrel"ru ö«ibi alclan1va
işleo
hini <lfo;;ündükı;c bu n1ivor,
n1esin
.
. üzerinde
k a,_: g u ç ogalıyordu. nıuntazan1 dikişler ve
Ağanın
filen değil nakışlar YÜcuda getika vlen dahi kendi a - riyonlu.
levhinde
bulunulınasıl\lustafa bir nliiddet
•
na tahaınınül etn1edi- bu zoraki nıuha Yereve
(Gönüllü kahraman)
~»ini her l·es bilirdi.
tahaınİ11ül etti. ı Te kenr
l 'u~çugun bu yegane di"i ne Bölükbaşı, hir}- akiıni, bu türedi efen- 1i k te oturnıaktan
~eks İngran-ıin eseri
disi, rüyada nıünasi- ıncn1nun o ln1ad1kları
b ctsizliğini gönlügi.i halde biri gönül kır f\
e1..
:->
k<"ıh, asını astıran devnıan1ak, o biri gönül
•
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letliJerdendi. rüzgar - aln1ak daivesilc vckdiGelecek hafta Operadıı
(~an sade neın kapn1az
o·erinc güler vüz uüs:..
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haber alırdı. o kadar terınive
u<Yrasıvorlar.,
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Yağmurnn ıyıligi
i~ı kadın bo uldu
Ychhanı, o kadar nuı
dı. ı Tihavet ı lustafa:
)'ağn1urlar bazı yerG i reson c ivannda
,·es ·isti.
- I lo,.ca kalın.
Paya köyüne giden iki lere pek çok zararlar
Bölükbaşı, sınsı sinsi
f)iyerek ayağa kalkgenç )·adın, dereden verdi, bazı yerlerde ise
istirkap ettiği ağanın tı. Bölükbaşı:
geçerlerken ayaklan çiftçinin yiiztinü gülsu
vakınd:ın
- S elün1etle - dedi
dürdü. )' ağ-nuırlar se. nıesrebine
.
kayarak
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yakıf olduii·u, zaınanı
aksanıa
birlesiriz.
Bu
l:>ebile ..,vüzü l""'t<Yülen
ver.
.
••
hoguln1uslardır.
da nazik gön. üğü için gün hiç konusınuş oller arasında Odeıniş
te vardır.
.~ekleri
tutuşnnıştu .
n1adık, değil n1i?
Tababeti akliye
l\1ustafayı sükut etıniye
·ruı ·· tahabcti
' li\ c 'e n hi\·e
Y eniçcri ]·lacı HasaFındık sevki
ı·emiıcu nı !ık içtin .ını (ö) I.anu ani
iL·na edenıez;;c, yahut nın oğlu, biraz ricaya,
(i'l' 9) (\ı~al'te ı unu '"at {tl.801 .la
Son bir hafta zarfın
şu ınulıa vereyi tc' vilc
ve hatta ilticaya ben- t C\ l lu st' 1al ... ıı.lfı.k::-... '\ak ıyıKnıa t'ı.: da Giresundan ( 113~ı0)
ol bulan1azsa, l~er- ziyen bu sözlerine:
4',ı r ı nah ... !ld:ı ıktcuccektir
çuval fındık içi sevkil ,., -ne
stnkli oğlunun gadabı
- Kaygulannıa-dedi T h "P kıl i ,.\l_zh <ı'tl"'
edil111i tir.
na n1aruz kalacağında - ha yral·tanu kanında
şüphe etnıiyordu. Bi irin bulaşığı yok. A - lediği sözlere nal.aran bu ihti.nali güz onunc
küçük tısanını istenıi - alarak yüreği_ni şöyle
naenaleyh , deıninki
nanı gaınınaza
var yenler, den1ek ki, var- bir yokladı. iyi, fena
saffetini taınir ıçın
n1adı.
dı. O halde ise bir gün
her hangi bir vaziyette
hilekarlığa sapmak is~lanıafi,
<lüklnindan
tedi:
l~usçuk için.de boğaz
Ter senkli oğlundan
çıktıktan
sonra
düşü
- Aferin bayraktar
boğaza dövüşınck ihtiaynlınayacağını anla-dedi- berhudar ol. Se- nüyordu. Bölük başı n1ali belirmiş olu yor- dı.
ni mihenge vurn1ak Sü1eyman ağanın söy- du. Bayraktar i\f ustafa
[i\fabadi varl

-
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"

1

C\C
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I
ili

~

.\a!.·ili:

:11 -

_
f

sinemasında

•

d ' ve koza•
ları mühim surette hascıra •uğradı, aciz bir halde kafdı

Jlcr kt-;ir

tekmili birden

ı

-

ı

sıııemasında

Yarı.ı akşam

'

Deyli Ekspres. gazete~•
her ı - "iletin lngi]izlet'
hakkında ne düsündÜ'
günü anlaınak iÇin biı'
anket açınıştir.
))eyli Ekspresin J{o'
nıa ınuhabiri 111absıı.;ıı

İtaly< nların lngiliılct'
hakkında ne düsünül{'
!erini şü şekilde. anl~ı
tıvor:

l-

İncrilizler
ı-iy<l
b
•
. . '
kc"ırdırlar. Bu fikir Jıl'

1'avvare
ceın.,
iyeti, her bıçaU-ın zarfı giliz n1illetinden faıltı
diplon1atlarıı 1 ıt
üzerine cc ı » kuruşluk ' lnwiliz
b
·ı .
ınüten:ccı ıtır.
etiket yapıştıracak ve
~ - ın,.,.ilizler ç·irkİ 11'
.
h
•
·rı
etiketi olınıyan h çak- dir. Ita!yaıılar,
lngı .'
1
Jar satılaınıyacaktır.
kadınlc rının çok çirk 11
olduklarına kanidirlct'·

Kızıla karsı

'
Kastan1onidcn bildirildil"rine
<röre kızıl
h
......
hastalığı ile n1ücadele
hararetli bir safhaya
girn1iştir. Şimdiye kadar ( 1000) çocuk aşı
lanınış, bütün n1ekteplerde aşı tatbiki tekarrür etnıiştir.

3 - }~ütün İno-iliılC'
o
rin dişleri çirkindir.
·'ı - lı gı ı·ız 1er a~ l·t·ııt
~ ·

. ·

an lanıazlar.

·
3 - İngilizler tohvt'
lı<rı severler.
6 -

İngilizler

ve kibirlidirler.
. .e
.
. l{t' .
7 - lngilizler ıç k~'
mübteladırlar ve
rarsızdırlar.

Sou Sa t

eni ordun
ıilk

E

mily~on

yarım

ıı·
ı

.,

sahiplerine

·ı

..
~· ŞlmlTl}'e nıııır )'eııl ırora otomobillennı alını\
•e

..

kullanma"'a
,

6

Le. ı
UOL'

amış

ı

o an

\'arını

ihmal edebilirsini• mon•sı ~ıkarılmaınalı. Diğer her

milvon

lı:ıymotli m:ıkına gibı

milştenlerimiz:e bu on bir ay Earfuıd~ arabaları',,,n

ç

-

" ı.
ı.:r~

ı.;"

,_•

l'\cenra}'·a oıan ou mancaat mı xuhurn melbul
.u hangi sıkıntıdan vika)·e eder, ınotöre kat'iyen
dokunmadan, ve zerre kadar bir endişe duymadan
bınleree ve binlen:e kilomeıro içın arabanızı her gün

r

tiiO
;Ul

İşte baylc daimi bir a.vlı duvmaı. .rabanızın
hep fuılasız, mııntanm vo icİareU' işlemesini
temin için Ford acentasının emrinize amade
tuttuR-u teshi!Atıan ııtifade etmeye sızı davet
eylem

11 ;l

içiO

c.iu·

.,

ı c1'

'

Bu hususı., tatl)tlı: Nlılccck en iyi usul her ~00
kiloınetro mesafe kat'otlikten sonra otomobilini•i
acentasına götfinnek, ve göstenncktir.
Bövlece
arat.anı?. muntazaın suretle yağlanir, gresl~nir,
ıayanuıası ve mıınr,uam ışlircbilnıesi için çok chem.1
uıiyeıli !ahı Jıaddizatinda ufal: olan bır çok nok-,
talan tcıkık ve mııayen• olunur.

Araoınırın S1lratinı her türlü yollarda tecrübt
ellini?.. Şehirde, kalabalık yerlerde lrenlerınin
emniyet •e milkemmeliyetinı, kapma ve kaçışını
her holde takdir ettinız Dik yoku~lan ne 1..-:ıdar
suhulc:tk tırmandığını larketlıniı Bıllıassa an"1lı,
fen• yollarda ne kadar rahat, ne kadar l:oJa,·
kullanıldığını anladınız •e takdir ettiniz. Mıkin;•
mızın biti fasıla ve ınzasuı mantuam işlemcsı
ne derce• ıdarelı olduğunu gösıerm!ftlr.

a·

bakılırsa sİ%Q _

.

ne kadar muntuam ve mükemmel ~lediıtini der·
hatır etıııeğe lıizuııı yoktur.

~

kendisıne ıyı

daha !ula hi•mot edecek ve daha çok dayanacaktıı:.

nıiıtezavit bir ,.e,·kle kullanabilmeyi temin cde<c>ktır Dünrnnın her bangı tarofıııdakı Ford
acentasının Ford otomobillerine l~rım olan· hizmeti
muntaıaman ifa edebilmesı için ieap eden teşki
latı •« alfitı •·ardır. Pek <üz'I bir fiatle size
vapabileceklerı teııııı ve seri hizmetlerine güvene-

. l•ir

.. bılirsınız.

sıt

liltınnmrın ÇJJ<anoaıııaıısını• ki: Venı Fordıı.
~.•• çok mükemmel bir otomobildir En bınncı
lıoa malzemeden •• pek hüvüJc dikkat ve ılına
H
be yapılmı.ştır O L.,_r m'·'·•m 1 al _,,
'
cpııının gayesı •t>e •r:ıb21mdan ıniimkün oldu1
""""'
....~ me ım C\ll ffil'tır kı
ıtıı kada
k
1 r
~ az bakılmakla mükemmehyetinı 1110 • -.
r ço ~ne CT a.kat.~n :t:t nı3sr:ıfla v.ami surette
lalaza ~ecektır Mamııfih bundan arab:ı.ı·ı ~ ıstıfade eııı nııektır l.5ıe bı7. bu gayeye Ford
ec..~vıs.ı, yanı Ford hız.nıetı n:ımını veririz.
11

ılaO
ın

FORD MOTOR
iSKENDERiYE -

tc e

COMPANY~:
MISIR

Satıhk emvai

Jlilaliahmer İstanbul merkezinden:

o '
nıs.tl

lira
3791

deniz kenannda iki kıt'a tarla
54t.i
l laseki ncvlıahar mahallesi MollagOrani sokağında bir kıt'a arsa
3450
345
16
Demir kapıda eh-an zade mahalle•in~e serdar sokağında bir kıt'a
arsa: Demir kapı dayc 1laıun mahallesinde zirde yazılı hane Ae arazi
2681
31/16/35/37
Arsası binası 43 odolı
580
37/39/41/43
Konak bina>ı 48 odalı
24185
80
Kagir beş oda hane
180
Kagir hane yedi oda
30
Ahşap bir oda
240
Ka!(Jr m za
~llMa kıymeti muhammineleri ve mevkileri muharrv l lilföalımer Cemiverine ait emvali gayri menkulenin füruhtu
ıı.. l'rur cttiginden 3/1929 perşembe giınü saat 15 de müzoycdc>i ıcra c"t!Ueccr;;nden taliplerin °/0 10 nisbctindc pey
~!erini hamilen müracnaılan.

:ır-

di:tcf

"

zirai
mnmeroso
53-9 dönüm
Bili
218
43

:
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rkef
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f . . rtC
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Kundakcılar

.

te~I

Jer
dil'
bil'
O'

0 ~ıı

zlc(
ül•~
11 1;1'

·a

,

kadın yandı
a:.dll ~~alıkesirde «80» yaş
-ı 11il
, '1nda Hatçe hanım
jıı;

Bir

~ltı.

ki•l' d inde bir hasta ka ~jJit
~-ıdıl
rtcı··

iılC"
f·
·ıl1
{ t'

~cağız oğlu arzuhalcı
~i$Jlıan efendi ve gelini

~ "afından

yatağına

~llulan eski usul bir
) Ildır yüzünden gece

~~tak ve yorganı ateş
t;ı. tak zavallı kadın -

•
j!ll(I

l<İ~·e.

Bakırköy zeyıünburnu

IS·eyri sefain

~ornovada ,Jlacılar
~ôyündeki zeytin f abTrabzon ikınci postası
~kasına üç gece evel (KARAOE.
'iZ) yapuru 3k:lnunsani
Perşembe akşamı C'.alata nhtımtndan
~kişi gelerek fabri- j hareketle [ 7.onguldak • ine bolu,
Slnop, S:ımrun. ünye. faısa. Ordu,
~ yı yakmak istemiş- 1 Gircron.
Trabzon, Rize, 1lopa) ya
gidecek
ve
avdetıe [Pazar iskelesile
\> 1' ve buna karşı ferRize, Of, Sürmen•, Trabzon, Pulathane, görele, Gireson. Ordu. Fatsa,
~llt eden nlakinistin
amsun , Sinop ve inebolu ] ya
()lunu kırarak kaçnj\nvacakar.
~•şlarsa da ertesi gün İ zn1ir sürat postası
ı~llıirde yakalanmış
(iZMiR) vapuru 4 ldnunsani Cuma
liltdır.

lıı l'ı-ıı yanıp kül ol llştur.

~

llir köpek

ı;ıı' ~~

bulıınmuştııı'

bel renginde, kol yeli bir
~ buJnmuoıur. Robert kollejde
~•pıcıya mtiracaat edilebilir.~
ve

12 de Galata nhnınından hareketle
Cumartesi 10 da izmlrc gidı:cck
ve paıar 13 de Wııirden hareketle
Pazartesi gelecektir. Vapurda mükemmel bir orkestra " cazbant
mevcuttur .

( 1500 ) adcı, eğe l 15000 ) adcı
zımpara ktt;ıdı. (!0000) kilo kazan
ıutyası. (4500) kılo kar!iça. (1500)
kilo kalav. kat'i ihalel<ri 16/1/929
Cumarte&i.
(7000) metre tente bezi , ( 88 )
roda lif halat , ( 42) roda galvanizli
çelik tel balat. Kati ihalesi 21/J/
929 Pa1.anesl •
(1200) ıııwe bez hortum, (100)
meıre 1utik homım , ( 12 ) ton
elvan futübü. Kat'i ihalesi 22/1/
929 Salı.
1 ukarda yazılı olan onbir kalem mal/.Cme münakasaya konmuştur.Verme!<
isteyenlerin f&rlnameyi
gönnek
üzere her gün miinakasaya iştirak
eımek İçin de hizalarında yazılı
ııünlerde
~e1mtleri.

levazım

müdürll!ğüııt:

Galata köprü b'1f!nda merıtcz
acentcıi. Beyoi[lu 2362
Mc;'adet ~ı altında dairei
mılısuuda &ube acc•tcsi. lstanbul

2740

eczacının

\".ıpur ınu.:ı.hni,.i • '.\L\1 b~y

MERSİN lüks ekspres postası

SULH

3

•apuru
l\a, un sani

Perşembe

0

'

ihtikari

Sehzade başında bir
eczanede aşağıda mık
darlarını yazdığım ilacı yaptırdım :
Aspirin 0,50 s. gram
Atophan 0,20 »
»

• Duğlas Ferbanks Dorod Spensley ile beraber (Demir ma<ke) altı
yeni ve büyük bir filim yapmaktadır. Dorod Spensley bilh ;sa bu
filimden sonra şöhret bulacağı tahmin edilen yeni bir yıldızdır. Amerikan gazeteleri bu filime bizim par.ıınızla (500,000) lira sarfodildi-

16 kaşe

ğini yazıyorlar.

Bu ilacın azami ser"'
mayesi 30 kuruştur.
Halbuki bunun ıçın
benden 80 kuruş aldı
lar. Zavallı fakir kalkın b11 kabil ihtikardan .ı<urtrlmasiçin Sıh
hi ve Vakaletinin naza·rı dikkatini celbetn1enizi rica ederin1.
•
Şehzade başında kaleuderane mahallesinde
can1i sokağında 41 numarada Enıin Tevfik

Zenglbarın garbınde

( Zenğ:lbann garbir de) isimli bir filim yapmaktadır. Liyonelı Barrimor, Vame
Bakster, l\lery Nolan bu eserin
diger büyük rollerini deruhte etmişlerdir. Eserin mevzuu ( Şanğ
hay cekenneml ) ne benzemekte
dir.

..on

Şaney

Babaların günahı

Emil Yanınğs Amerikada Para•
mont şirketi hesabına (Babaların
günahı) atlı yeni bir filim yapmalda meşğuldür. Amerikan sinema
münekkitleri bu filimin

mevzu

itibarile ( Şehvet Jnırbanı )

nı

andırdığını yazmaktadırlar.

Onun esir

Fatih askerlik şube
sinden almış olduğuın
vesikai askeriyenıle beraber nuf us tezkere ve
sair evrakı hususiyemi
nıuhtcvi bulunan cüz danımı Fatihten Karagümrüğe kadar olan
n1esafedc zayi eyledi ğiınden ve yenisini ala
cağını<lan hükn1ü ol111adığını iltın ederim.
Karagün1rük İzzeta S.
r Z'h
~ı. nı.
N w. Se.?m

karısı

Zayi

Günii 18 d~ Sirkeci nhıımından
hareketle [Çanakkale~ İzmir. Güllük,
llodrum, Rado• , Fethiye , Amal ye ,
Alaiyc ve Mer.in] e azımeı ve avdet
edecektir. Tafsil;\t için Galata Gümrük
karşısında Site Franscz hanında J 2
numaraya müracaat • Tekfon 1041

Sülevn1anive
askerlik şubesinden aldığun
askeri ·vesikan11 kaybettim; ınezkt'ır şube' den yenisini alacağım
dan zayi olan vesikaLOYD TRİESTİNO
nin hükmü yoktur.
Limanımıza muvas:ılan beklenen
vapurlar
Karilerinizden Süley( KALDEA ) vapuru 4 kinunsani
Cuma [ Battım ] dan
maniye civarında hoca
( DiY A!'IA ) vapuru 6 kanunsan!
Teberrük mahallesinP37.21' [ Odesa, Romanya ve Bulgaristan) <bn
de, 19 numarada 315
( Vl'SfA ) vapuru 6 Unun san!
Pazcr (Odesa, Romanya, ve Bulgaristan) dan
Yalımda Limanımı:.<lan hareket
edecek vapurla..
(TEODORA) vapuru 3 kinmımıJ
Perşembe sut 9 da ( Loyd ek:pres )
olarak ( Pire , Brendizi , Venedllı ve
Triyeste ) ye
(DALMAÇYA) vapuru 3 K. sanl
Perşembe saat 11 de [Köstence. Varna
•e Burgaz) a
( VESTA ) vapuru l 1 kAnunn san!
Salt saat 9 da ( izmlr, Mldllli, Selanik • Pire , Patraii • Korlu , Brendizi ,
Venedik ve Trieste) ye
Her nevi ta!si!At için Galaıada mumhane (Loyd Triestino) Başlıca acanıa
sına. Telefon &yoAlu 21\17 ve yı
Galata sarayında sabık Selhilı: bonmarşası bınuındald yayıhanelerine telefon Beyoğlu 2499 ve yahut Sirkecide
Mes'adet hanındaki vnzıhanesine müracaat edilmesi. Tel~!on İstanbul 235

-·

Demir maske

1

Bir

-~

Yeni ve büyük filimler

Zayi

Yllıeti mubammcnesi

erdi

--

metruke müdüriyeti
hakkı iskan ve tevfizi
haiz olmayıp ve namlarına iskan müdüriyetinde dosya açılmayan
kesam fuzülu şağil adderek bedelatı icare
tahsiline tevessül etn1esi ve hakkı sabit olan
muhacırlere bu hususun teşmil edilmemesini .
rica ederek makamatı
aidesinin nazarı dikka' tine arzeylerım efen' dim.
Büyük çekmec Dizdariye nlahallesinden
hlustafa

doğumlu

Şakir oğlu

Celalettin
§Şoförlük vesikam la
askeri vesikamı kaybettim; bulanın lutfen
adresime göndermesini rica ederim.
Şekerci Hacı Bekir
zade AH Muhittin be' yin şoförü ( 306) tevellütlü
Apik
Bir nikah
Eyip (3ö)ıncı mektep
muallimlerinden, miralay Saıt beyin kızı

'.\lilton Slls ve Doroti Makeyl ( Onun esir kamı ) imılni taşıyan
bir filimde birlikte oynamaktadırlar.
Bu eserin çok orijinal bir mevzuu olduğu ve çok güzel temsil

1

edildiği yazılmaktadır.

r
§

B ugun:
"

OPERADA:

İSTİBDAT

-

ALHAM~ADA:
KAHRAMAN SIPA.Hl

MELEKTE:

SİYAH 1NCİ

ASRIDE:

YOLCU

MAJİKTE:

KOHEN ve KEU.I PARISTE

Zehra hanımla aynı
mektep muallimleı:in
den ve Darülfünun
Cografiya şubesi talebesinden Mustafa İb
rahim beyin nikA lan bir kaç muallin1
arkadaşlarının hururile Fatih belediye dairesinde icra edilmiş
iki meslektaş, arkadaş
ları tarafından tebrik
olunnnıştur.

'

.FRANSIZ Ti'ı.'ATROSUKDA
Magador opereti
Bu akşam (l\;o - No Nanette) in
son temsili. Herkes mu\'affakiyetindcn
Musikisiden. Gazbandından, Dansözlcrinden, 2cngin mizanseninden bir
lisanı sitayişle bıhs etmektedir. Yann
akşam
mcvsimın
ikinci fe>kalAdc
temsili: (Lcs .ı Jcunnc.> filles), (ııes
Miranda) nın yeni opcreıi cuma gündüz ve gecede tekrar edilecektir.

6iilt

takdlrı kıymet

komisyonunda

Girıt takdiri k:met komisyonu reisi
ıııüsyü Qost) ile Türk delegesi Asım

bey arasında hundan bir müddet evd
bir ihtilAf çıkmış, bunun üzerine gerek
reisin, gerek müsyö Qosı)un tebdilleri
takarrür etmişti. Türk delegesi Asım
bey drğıştirilmiş, fakat Fransız mılsyü
Uost) deşiştirilmemiş, degiıtirileceltinc
dlİl' de biç bir haber alınamamışnr.

Gayti mübadiller cemiyeti, bu takdiri kıymet komisyonu nezdinc giın
derccegi murahha;ın

izamı

için bu

meselelerin halline intizar etmektedir.
Müsyü Oost) un

değiştirilip değişri

rilmiyeceği henüz malOrn değiJdU:.

Telefon:

PERŞEMBE

.YAZI i:;;ltRİ
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Değirınen

1aşa

1ı·-.yı.kada

r

nr

N'za 1

Kanarya

S ·lnı11 ai;a

Atlama taşı

ır1

1 • • e•npaşa
n İst. nboi c1Jdcsi
!'u .ı~ ,me zıncirlikuyu

oda dükk:iıı 6

•

•

30

•

250

7

50

ma oda Eczahane

Ol

•
ıııa ı ş

llil-:K.\T Benzerlerinden sakınınız. (Türk ""tırirat Yurdu)

setıe\ i

un\nnınt

şehri

•

. fii:li<fr İzzc•t p1ş; rnb;;ıııda \'alde apartumanmm on ikinci dairc~i 'e KadırgaJa Sehsm ar her urnhallesinde kurbünde arsası ve kahvehane
.
PcrtcHıiıal rnkfuıdan balada muharrer em!Sk aleni müzayedeye vazedıl
mi~ vı: ~·c\ıni ınüz:ıye<lc kdnunu saninin 19 ncu cuınartesi «ünü t~yin kı1101111) nldu~1111<lın1
taliplcrın )·evmi mezkt.irde saat on beşe fadar !stanbul
l'vka" mütlurİ)•·tiıulr iJarei 'd fa Yr ~:ı t:ncümcne mfiracaat cttnrlcrı.

l -24

günü saat ı 5 de
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Jı..

Satılık

Tarihi lcsi;i: ı 906

Altın yaldızlı

ırrır,

ali

l(r-r··~

t-i.i1i imal ctmi' bir rnıJesse·
eull'.
J3u rıaı kJl· 'ı;,:,ı ına~\inLlc
rındcn ~ıındi' c kad.ı.r30000ıı

n<let

Ressam Batist
Galatada kürekçilerde
Demir han "226

i\lL.

firengi, belsoğukluğu, cıl:", rrostat, zafı tenasü! ve ka<l ın lıasta
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