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AKŞAMLARI NEŞROLUNUR

•

Nüshası her yerde 5 kurut

anıele

,!_ngilterede

zaferi

İstanbulda yaşayan
~Beynelmilel
ongreye çağ- .Trakya Türkleri ile tebdil edilirse Taymis Qazetesinc
ltadınlarımız

~

rıldılar

Haziranda Berlinde
~ t edecek olan beynel~~ kadınlar kongresine
'
Kadın birliğinden bir
~hlıas gönderilmesi te-- "r etmiştir. Bu murahha~ll ~arcırahını Dahiliye ve~ ttı temin etmiştir. 9 Ha~llıda Berline hareket ede~ .. olan murahhasın kim
~ru henilz taayyün etmer.

b l(adinlar ve

tlediye azalığı

re~~~~ilk

tiir menbadan öğ
göre kadınlara
llıe ~Ye idljhaap hakkı veril81 t•k
.. t • t"
~ ~emışır.

bed~1Rillıize

Rumlar...

Qöre,

karışıklıklar çıkarmış

Şimdi Yunan1stan ile ne haldeyiz?
Atina,30 - Gazeteler, Türk-Yunan meseleleri hakkında resmi bir menbadan alındığı
zannedilen şu malumatı vermektedirler:
Mübadele komisyonunun bitaraf azası Türk
- Yunan meselesi hakkında malüm tekliflerini
yaptıktan sonra Yunan hnkümeti bu teklifleri
derhal kabul etmiş, Ankara hUkümeti ise
kabul etmiyerek yeni teklifler dermeyan eyle-

mi~:~i

Yunanistanın

Tlirk teklifleri
Ankara
sefiri M. Papa tarafından Yunan hükümetine
bildirilmiı, M. Venizelosun nazarı tetekikine
anedılmiftir.
•
Atina, 30 Selahiyettar bir m~nbadan
alınan malümata nazaran Yunan hükiımetinin
yeni Türk teklifleri hakkındaki noktai nazar-

ları bu akşam Ankara sefiri M. Papaya gün-

derilecektir. Gerek Türk teklifleri, gerek Yunanistanın
bu teklifler hakkındaki noktai
nazarları hakkında kat'i ketümiyet muhafaza
edilmdktedir.
S.S. - Son Ankara haberleri bu mesele
etrafında anlaşıldığını ve itilafın pek yakında
parafe edileceğini bildirmektedirler.

Neden böyle olsun?

Atina, 30 - Londradan bildirildiğine göre
Taymis gazetesi Balkan muhabiri, Türk - Yunu
mUbadele meselelerinden bahsederek lataabul
Rumları ile Garbi Trakya Törklerinin müba·
delesinden
beynelmilel
münasebatı
iblil
edecek kabiliyette müşkülat hasıl olacağım
yazmaktadır.

Bir veda

lılQiliz intihabahnın ilk Qününde:

Amele muzaffer ·

Yeni ebeler

•

•

rasımesı
şarka

Qidiyor

loyt Corç tamamen ma§lôp

tondra 31 sabah saat 3 ( Hususi ) intihap faaliyeti
hararetli olmaktadır. İntihabın ilk pnü olan bu
İıt saat «3» te amele fırkası «115», muhafazakarlar
İntibrall~r. 13, diğer fırkalar 4 meb'usluk kazanmışlar~ır.
intih ap ıkı gün daha devam edecek ve daha 409 meb us
s:ph olunacaktır .
nazatan muhafazakarlar 1 , amele 55, libeı:aller
7 Ve dale
·~
b")
ınuh f . ıg~r fırkalar 2 aza ka1.anmış , buna mu~a .ı
azalık "'kakbrlar.50, sosyalisfler 3, liberaller 11, diğerlerı bır
te.-rı (Myv~tınışlerdir. Ticaret nezareti parlamento müs~ ılyams) mağlüp olmuştur.
.
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Doktor Behçet Sah·
bir naymunun hus}
.bey geçenlerde şehrimize getirttigı
lanııştır.
Bu zengi:i enn.den birini bir ihtiyar zengin~ aş
ihtiyar bir Kürt zen .n. ısmi mektum tutulmakta ıse de
diier husyesi ise di~nı ol~uğu sörl~nmek~edir. Maymunun
itmektedir.
ger- bır zengının emnne amade, bek-

ı

ı

rerıi ebell'l' m ualıtmlcrile bir arada

Kabile mektebinin imtihanları evelki gün bitmiş, 4<25» hanım
mezun olmuştur. Bu hanımların kaffesi Şark vilayetlerinde
vazife almışlardır.
Kabile hanımlar bu münasebetle evelki gün h~caları Te.vfik
Kenan, Tavfik Nail, Tevfik Remzi Beyler şerefine bir veda
ziyafeti vermişlerdir. Yeni kabile hanımlara vazifelerinde muvaffakıyet temenni ederiz.

2 Sahife

Son Saat

~-rARl ...I

MuhtarPş.
Divanı

aliye sevki mukarrerdir

m

M. meclisi Muhtar pqa-

• nm Seyıüefaindeki nizam• tediye m~I dolayisile Divam Aliye ınkiae

karar vermiftir.
Dlolıteld encümen Belediye
teşkilib layıbasmı müza-

1111

tramvayı kaldı

Edirnekapi

.. NÜN

Telgraf kablosunun yerini

de~iştirmek lazım ..•

Ne zaman işliyeceği de meçhul

F.W. • 6clinaebpı tımn•aymm küpt resmı
yium yapılacaktı. Son dakikada kDşat resminin
telaJriDe zaruret baml oa.u.t.r Bana 1 ebe te

Edirnekapıbaki t.&1-af kabtos.

• ·

ırft.+.:--L ._p ett~ __1_ ...

~ ~

undun yennı e
1
6 ..,.-ran::& - ıgı
~·
ması
ır.
•
.
.
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Tramway ~~ elektrik cereyanı venlırse,
tellere kurbıyeti huebile telgraf kablosunun
y•nmau tehlikeai olduiUJıu Emanete bildirmiftir. Kablonun yerinin değiştirilmesi için

-

~---

Emanet Potta ve telgraf başmüdürlO~
müracaat etmiştir. Bu suretle, son dakika~
Fatih - Edirnekapı hattının kiifadı bir müdde
için geriye kalıyor, demektir. Telgraf idaıcsinin, kablonun yerini değiştirmek için gidC:
·
· · ·ıst eınet'
cek ma.sraf m Emanet çe t esvıyeımı
ve ya senei maliye bidayeti olduğu ciheti•
tahsisat beklemesi ihtimali vardır. Bu takdjtde, hattın ne zaman açılması mümkün olacajr
nı kestirmek, pek te kolay değildir.
,J.

. _ _. _1

Yarın

kere etmiftir. l.tanbul V"ıllyet
vıe Emaneti
Hambarır şekli
idareaiııe bemiyecektir. Yalım

Hamburt

mecli9i

umumtsi
selibiyeti teşriiy~yi haiz olduğu halde
lstanbal Muhtelit
belediye ve Villyet mecldinde
bu aellhhiyet olmıyacaktır.
m.yet denirinin yeni kadıelmiye blflanfbr.

Yarından

itibaren posta fi
telgrafanede eski harflerle
yazılmış mektup ve telgraflat
kabul edilmiyecektir.

Y eıiı Ay

:aozeııeri
Bugün yeşil Ay glina oldıt'
ğundan içki dü;;manları bit
tenezzüh tertip etmişlerdit•
Erkek Muallim mektebi talebesi de halka meccani olaralı
rozet tevzi etm~l<tedirler.

IJlro'an

'

K.dralan ıelen deYair rann •
dala itibaren maqlanm lllmıya
başhyacaklardır.

lftazarteai

B. M. M. de Di-

muhasebat intihabı
yapılacaktır. Sabık reis latanbel meb 'usu F'uat beyin iatihabı kuvvetle muhtemeldir.
maaimde bir Şehir Tiyatro
lllJbfaası yapılacaktır; binanm pilanlan ihzar edilmekte-

Yani

Edirnekapı

çizğili
kadıköy kumaşından
awcı biçimi mDdevver yakalı
kendinden kuşaklı, 4 ceplidir;

krem renkli yerli kumqından
gömlek ve yerlı malmdan pantalon giyilecek, penbe mendil
tafmacaktır.
•1...!-L....ı

ı

.

ıaummae,,amanı·

iki ltaiyaıa Torpidoau plecektir.
M. M Hazerde ._yit
• ve emniyetin mubafuUi
esoU1nck fedayı hayat eden·
leria ailelerine naktl taıminat
itaa haklcmdaki llyıbayı kabul
etmiftir. Mıktar ayn bir Dl·
Z8"81aaDM ile tayin edilecektir.
Re Dewlet ikinci reislfji İÇİll
llWiatihap yapılacaktır. Adliye

m

muatepn Fuat beyin iatihabl
mulatemelcUr.
iti- M. M dGn deniz ,oUan
IUbitçe.mi kabul etmittir
Bütçe 54,000,000 ko.r liracbr.
ır.uap imali serbest olacak,
mher sene nefaset milsfbakası yapılarak , 1500 lira ikramiye verilecektir •
mnrülbedayi san'atkAr ları
llldOn Adnan vapuru ile
Anadolu turne.sinden avdet
etmişlerdir.•

- Fatih arwmula servis lrumvaylan

işlemektedir.

Telgraf haberleri

y
y

dir.
Rzmirde Milli mensucattan

. . imal edilen yaz modası
elbise beyaz renkli tt siyah

dikkat
edinif#

Esrarengiz hazine·
impercıtorlarının mücevheratı F asta bulundu

Avusturya

tondra, 30 (A.A.) - Merakişten «Daily Mail» e bikHriliyor:
•Habıboury" hanedanının 70 bin lngiliE lirası kıymetir.de tah·
min edilen hazinesi bulunmuştur. Beynelmilel bn hırsız
çetesine memup olduiu zannedilen bir İtalyan bir hazineyi, Futa • Saffi • de bir Musevi tacire satmak

tetebbWncle huhmmaftur.
ltalya tewkif edilmit olup mDcevherat hali h&.Zirda zabıtanın
elinde bulunmaktadır.

1

}unun donan,
masının

lfakvi"
•

yesı,

Atina, 30 Donanma er..
kanı harbiyesi, bugün, uzun
bir müzakereden sonra bahri
siparişlere ait programın ilk
kısmını ikmal etmiştir. İlk siparişler birkaç
açık denis
torpido muhribinden ibarettir.
•
Gelecek ıtalyan tay-

hazırhk
Sofya, 29 - lstanbul tarikile
Bulgaristana gelecek (33)
Habibullahı ])oınJ)alachlar
İtalyan deniz
tayyaresiniD
Peşaver 30 (A.A.)-Kibildcn gelen bir habere göre halihaineceği
yeri tesbit etmek
mda Efpn emirl olan Habibullah (Beçe Saki) kıtaatııu teftiş
Uzerer Yamaya bir İtaly&D
ederken kuvvetli bir iafillk vukua gelmiştir. Bir nefer telef, jenerali ile birkaç tayyare
zabiü gelmişlerdir.
bir çotu vahim surette mecruh olmuştur.
Bu tayyarelerde (2QO) zabit
Habibullah• bir ıey olmamıştır. Bir toprak yığını altında ı
ve efrat bulunacaktır. Ayni
bir bomba bulunmuştur. Habibullaba karşı bir fesat tertibatı
zamanda
Varnaya 4 İtalyao
yapılmıı olduğuna hükmedilmektedir.
torpido muhribi de ~lr
cektir.

Şiddetli

bir

Kral Corç
zelzele
gene hasta

mandaza, 30 (A.A.) - Bir
ıelzele

Ville Realde bfr çok
evleri tahrip etmiştir . Bir
kaç telef ve mecnabvardır.

Landra, 31 (A.A.) - Gece
resmen bildirildiğine
~öre sıtmadan mustarip olan
lngiltere
kralı
esiri firq
yansında

bulunmaktadır.

y

yarelerine

Hudut komisyonu
içtimaı
Mardin 30 (H. M.) - Türk•
Irak daimi hudut komsiyonu
birinci ve ikinci celsesini akt•
etmiştiz. Müzakere samimiyet•
le devam etmektedir.

Şı

Hediyelerimiz

Sigorta

şirketleri

ffarilerimiz bir Komisyon meselesinden
an eve/ gelip
almalıdırlar

Şurayı

devlete müracaat ettiler

Mükerrer sigorta teşkili tekarrür ettiği malumdur. Yeni
alçnıış olduğumuz müsnbal:a
şirketin teşekkülil için ifası
l tı oii
. o-:n evel bitti ve ayın
lazıoıgelen merasimi intaç ve
28
h ıncı salı günü 6 ıncı noter
mükerrer sigorta işini takip
kuz~runda kur'a çekilerek
etmek üzere Unf on grupu
d~rılerimize isabet eden heumumi müdürü Pios efendi
~Yeler 1505 numaralı cvclki
tekrar Ankaraya gitmiştir.
riidnkü
nüshamızda ilan
Haber aldığımıza göre bit ildi.
İki gündür hediyeler ida- dayette ta&avvur edildiii şe
kilde mükeJTer sigortanın te~chanemizde tevzi edilmeksisi halinde zarar göreceklerini
~~ir. Müaabakamıza iştirak
farzeden bazı sigorta tirketleri
~ 1P te henüz hediyelerini
Şurayı deylete bir llyiha ile
~ lllıyanlar bir an evel hüvietmişlerdir. Şurayı
mliracaat
1.tt varakalarile beraber ge~ idaremizden hediyelerini , devlet meseleyi tetkik etmektedir.
lllalıdırlar.
Mükerrer !!jgortanın temlk~ediyeler her gUn saat
1
ıle dört arasında matbamuzda işe başhyacağı evelce
~~~zda sahiplerine verilmekyazılmıştı. Fakat hazırlıkların
Yerli

mallan

dolayı

hakkında

o zamana kadar ikmal edilmiş olması şüphelidir.
Aldığımız

malumata göre,
Şurayı devlete yapılan müracaat bazı teferriiata aittir.
Bazı ecnebi sigorta şirket
lerinin
huradan çekileceği
hakkında intişar eden bazı
şayialar asılsızdır. Maamafih
bazı şirketlerin yeni işler ve
teşebbüslerde bulunmaları için
mükerrer sigorta işinin kafi
bir netice almasını bekledikleri doğrudur.
Sigortaya müteallik bazı
işler hakkında İktısat vekaletine izahat vermek üzere sigorta tarife komisyonu reısı
Zü '.~tü bey ile azadan Ali
Riza bey Ankaraya davet
eclilmiştir.

ır.

ba~sın

Yere

böyle adet!

d Şu nıahut kötU adetler ne ke~se hala bir tnrlU ertadan
b~ kan1adı. Halbuki vid~etli

~r Yasak bu gibi iptidai ıa
blttılardag lma yere batası
y~l adetleı'i derhal ortadan
y le edebilir. Bakınız, fU biç
0
·tan çıkan feci meseleye :

.. ~h~mcnde Musabeyli köYunde umumi bir eğlence olnıu.,

d ı:

ı.,._11.

_,

Ve mı~ egıenceye

b. enlerden

• • k
ıştıra

Muhittin isminde
• .ri ~ğlenccyi tes'it etmek (!)
tçın tabancasını çıkarıp patlatrıya başlamış, fakat kurşun·
h~~an bid, Musabeyliden mulıacı~ i\~~stafaya gelerek zaval~oldurmiişrlir.
1

ltınııcsız çocuklar
~~du YAnn açılıyor
ınısesfz çocuklar
Yann A
f

..

yurdu
'
d
Yaso yadaki medreseYurda 1O-16
y:ş açılacaktır·
arasınd ki k'
' . kı
ve erk k
a
ımsesız
z
lan e çocuklar kabule başrnııtır
ş· d ..
a.lanacakttr. tm ılık 50 çocuk

SÜREYYA

~~dıköy Hale ti opERET1

&un halk ınar Y~trosunda buASAL1~~~1..saat 3,30 da
... ,nıAAP
~ h
operet

ye zadebaşı MiLLET r "

günduı v ıyatro~unda
Naşlt bey tenı:i~kş~m

Bugün

.

MEŞUM izoıvAçı
Dram 6

FAKIR ÇAMAŞIRcu:Arde
Komedi 4 PerRd e

Hapisanenin
adliyeye devri
Yarından itibaren hapisaı e

lerin idaresi Adliyeye devredilecektir. İstanbul hapisanesinin inşaatına başlanacaktır.
İstanbul hapisanesi Y edikulede evelce satın alınmış olan
arazide inşa edilecektir. Bir
kısım malzeme de
burada
mevcuttur.

Beynelmilel eczacılar kongresi
İsviçrenin

Bal
şehrinde
bulunan beynelmilel eczacılar
birliginin tcşebbilsü üzerine
garbi Polonyada Poznan şeh
rinde ~elecek eylUl aymda
beynelmilel bir eczacılar kongresi ak~ı tef;uvvur edilmektedir. Eczacılarımız da bu
konJ?"revc istirak edecektir.

y·e

Hayvan kongre .. I~allf senesi
si delegeleri
münasehctile
Bundan bir mUddet evel
viyanada aktedilen him~yei
hayvanat konere&fndc latanbul
hlmayei hayvanat cemiyetini
temsil eden madam Mening ile
Şerif Salih hanım şehriru~ze avdet etmiılerdir.
Kongrede
lıtanbul himilyci hayvanat
cemiyeti meıaiıinden dolayı
takdir edilmiştir.

Rumeli tahvillerinin damf alanmaıı.
Osmanlı ve Doyçe bank.alan
tarafından; kuponlar itillfı
mucibince
daıngalanmakta
olan Rumeli tahvillerinin miiddeti bir ay daha temdit edilmiştir.

Kadın birliği taşınıyor
Kadın birliği, Şehzacleba
şındaki binasını bugünlerde
tahliye edecektir.
. Birlik, Cağaloğlunda muntazam bir binaya taf!D&cakbr.

Yarın mali senenin iptidası
olrnak münasebetile dün bazı

dairelerde veznc1er saat üçte
tatili muamele eylemişlerdir.
Yarından
itibaren yeni senei
maliye tahsilatına başlana
caktır.

Otomobillerin
pl&kolorı
Seyrtisefer merkezi, resmi,
makam ve hizmet otomobillerini tefrik edememiş ve
Emanete müracaat etmiştir.
Emanet her dairenin hizmet
ve makam otomobillerinin bir
cetvelini Seyrüsefer merkezine
verecek ; bu cetvele göre ,
mezkur otomobillere plakalar
konulacaktır.

lzmir berberlerinin hayırkarlı!ı
İzmir berberleri evelki giln,
İzmirdeki Pazar yeri camisinde bir mevlit okutmuşlar ve

mevlitten sonra 150 fakir çocuiu meccanen sünnet etmiş

lerdir.

içki düş
manları ile

yarenlik
•

Bırgıin « fe~il Ay >lcdarm

ycvml nwhsıısudllr.
lstanbulda ne kadar içki
dl°i~mıını cıarsa bugünün şe
refine uapurlcı !le:miye gidecek llC mavi deni= ı1:.erinde
aşka geldikçe kara koyunun
bcya: stiltimlen ycıınlmış la:e
ayram çekerek içlerindeki
maddi ve numeııi harareti b11
hafif ve ltilif mayi ile söndüreccklerdir.
Kara koyunun /J~ya: sütü,
c!lı. ne 1111iharck. :jeydir ol
insanda ne /Jaş a/jrısı. ne
mfrfo sancısı. ne el lilremesi,
ne kulak !'ı nhmuısı. ne i5kslirük, ne lzksıru'\ yapar ve
ırn de ara s1ta emsali kcsire.si ile 111t'lşı•ı'f'ef oldu.</wnu:
gibi insana. şurada burada
lü:wnsu: puflar kırdtrLr! Mli-

bare[jin

ııticwla

nlan

faydaaı

da caba!
Şu

halde•

Yaşwwı

!JllŞa.r;m

limu:wl:ı.

ay rnn.'
p(Jrlakal

şerbdi, k"yısı lıoşaji.'

Kahrol·
sım rakı, ::J<ll'ap, tıi.ı;kİ. konyak! ... Fakat. uaşm;ı11lcı kahrolsu11/u Ju~r iş olup bitse idi
illihulçllar zmıu1111ncla lannnıı~ yıiıJıi her o!Jı;clrn ayyuku çıkcınlan bu ava:elcrle,
dulıa o zamandan ualwı bm:lnn bll~<t gulislan kesilirdi.
Xt' ise reşit Aycılarrn bu
yevmi malı.ı.;usww. ye·ne canı1
y<imilclcn lelwik cd<'r 11e buyıin lene;:ıilıı · yilliklcri vapurda inccsC1::la birlikle okunmak
üzac lwızim clli!iimi: !jll şar•
kt!JL kendilerine• lııkdim ile
kesbi :JC'l'ej eyleri::
Ye#l Av ıarkısı
iskeleye ılidtuıi~ iki rifte.
~

ktıyıklclr

Su surlıoşlara inat. hill ya§asm ayıklar

..

Bi:im kıı:wıwu=<lır yofjurl
ddvlJll yaytklar
Şu sarlıo~lcll'a inal, bin ya~usın U!Jlklar.

*

Bi: ne konyak.
koyan:

n~ şarap
aıj:ımı=a

JJira bile Jıaramdll' bugıin
lıik bağnıı:.a

Dmer

J{Qyyam imrı:nir

bi-

=inı ikazımı:a

Şu surlıo~lara

inal, bin ya•

şaslll ayıklar.

K6rodlu

Son Saat
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• MUHARlRl

1MJURHAti
Bir

•
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ilk buse...
Yüzüne dehşetli
bir tokat halinde
inmişti
Şehnaz, mahzun ve sisli bir
bakış halinde gözlerine dolan

o sözi.?n Nihat efendinın ağ
zıncfan

kendisine hitaben çık
masındaki zevki uzun uzun
teessürünü lisanen izhar etmedi. Hatta gözündeki sisleri de düşün ~1üşi:ii . Halbuki ondan
bir köpek yavrusu gi!Ji muamcnbaına, yüreğine gönderemele görmüştü.
bildi ve yavaşça kocasının
Güvey, iki eli arkasında
önünden kl~kh.
1
bağırm?kta
devam ediyordu :
Yaptığı işten,
gö5terd 'ği
sağır
sultan! hala
Hey,
meharctten memnun olan Niha~
mı karşımda somurtu;> dumEf, "h.cnüz elinde tuttuğu bunı
yorsun?
Galiba soj yar{ağın da
şuk l'i.llahı odanın bir köşesine
u;r şamar istiyor. So)·Un misatarak muzafferane:
bnJ
- İşte -dedi- bu zırıltı böy- '
Şehnaz, sillencnen yüzünden
le çıkanlır. Şimdi soyun bakaelini çekerek melül ve nemnak gözlerini kocasının yüzüne
yım!
dikti. Onun bakışında, müş ik
Başındaki sızı ve göğsünde
ki acı ile me.şgul olan Şehnaz, bir erkek, munis bir can yolbu emre itaat etmedi, omuzlada~ı değil, kırıcı, dökücü ve
nnı silkti. İhtimal ki teessürünü ezici bir insan hüviyeti gördii
ve ani bir h;rası asabi ile
ima etmek istiyordu. Lakin
hemen kapıyı aç"- çılgın bir
güvey, karısının omuz silkmeistical için1e a· ğıya savuştu.
sini istihfafa hamletti ve bir'
Nihat ef. güv ..... ;ınin kaçtı
denbire hiddetlendi:
ğını
görünce biraz şaşırdı:
Ya! Sözümü dinlemek
- O ... -Dedi- galiba fazla
istemiyorsun ha, al öyle ise.
.Şehnazın sağ yanağındaki
tirküttük. Lakin başka yo1u da
yapıştırmayı çerez tabağının
yoktu. Bu gece adamakıllı
içine kadar fırlatan zalim bir
yıldırmazsam her gün kafa
sillenin sesile mazlum tazenin
tutardı.
feryadı bir birine karıştı. Fave sonra kap?yı açarak bükat, Nihadin haşin avazı o
tün evi dolduran kuv-;;ctli bir
iki sadayi memıuca galipti
sesle haykırdı:
ve hırçın adam bar bar bağı
- ana! ana!
rıyordu:
Nihadın vale! ~si evdeki
- İtin kızı! Daha bu gecediğer kadınlar gibi bu sesi işit
d~n bana kafa mı tutacacaksın? mekle beraber yukarı ç1kmakta
Şu kaputları tez üstünden ati
teenni gösterdi, çünkü yanla Yoksa?...
nna
gelen Şehnazın derdini
Şehnazın eli, gayri ihtiyari
anlamak, onun zifaf odasından
olarak
silielenen yanağının
kocasının yanından niçin kaç· üstünde geziyol' ve gözlerinbğını
öğrenm ~ıc
istiyordu;
~ ~en iri iri yaşlar dökülüyordu.
gelinin
dayak
yediği halinden,
'işte ilk buseyi şamar şeklinde
hıçkıra hıçkıra ağlamasından
almış ve o muhayyel busenin
belli
idi. fakat bu vakıtsiz
doğuracağı mes'ut tebessüme
dayağın
sebebi neydi?
bedel gözlerinden yaş dökülKaynana, hamleı ulada çirmüştü. Gönlü kırık, zihni pekin bir zehaba kapıldı, kızın
rişan, vücudü sanki hurdeha.'j
ismetinden şüphelendi ve sert
idi. Aylardan beri rüyasında
sert sordı .
sevip okşadığı erkekten, hela-- Kız, derdin ne? sözüm
linden şimdi korkuyordu. Hele
dağa, taşa, yoksa yüz karan onun kendisine « it yavrusu »
mı var?
·demesi, yediği silleden daha
Şehnaz bu manevi sillenin
)iy"ade gücüne gidiyordu. Bir
acısile bir kat daha sendeledi;
hafta evel evlenen bir arkakaynana~ına (gelinlik) yapmak,
daşının, zifafa ait hikaxeleri
binnefis ona alıncıya, hatta
arasında hoşuna giden nokta
çocuğu
sünnet
edilinceye
.o arkadaşına kocasının tarzı
kadar söz söylememek mechitabı idi. Herifçeğzin, « ciğe
buriyetinde bulunduğu için bu
rim, benim akciğerim! » diye
ağır şüpheyi dilile ret edeme·
karısını okşadığını işittiği vadi, güzel gözlerinin sitemkir
kit, tatlı bir hulyaya dalmış,
bakışıle kaynanasını mahcup

şikayet

Müz'iç dileneiler

Galatada, rıhbm üzerindeki
gazinolara bir takım üstü başı
kirli, siyah çarşaflı kıpti karı
ları, kucaklarında çocuklal'I
olduğu halde
müşterilerİ11
karşısına
dikilerek
cebrel11
para istemektedirler. Bu müı'
iç kaclmiarm
dilenmekteJI
menı ıçm bir şey yapnıa~
ın~mkün değil m!dir?
~ rilerinizden:
Ahmet

Dükkanımın bitişiğinde bir
fmn udiyesi var. Fakat bu
o kadar berbat bir yer ki müş
terilerilerim kokudan rahatsız
oluyorlar. Şehremanetinin nazarı
dikkatini celbetmenizi
rica ederim.
Kasımpaşa: camiikebir, kutucular sokak « 10 » No
tııiirat fotografanesi sahibi:
Yusuf

Buna no *buyuru!m?
Bundan sekiz ay evel TakJirnde bir şoför kardeşimi
otcmobi:i altına aldı ve ölümi.ine sebep oldu. O zaman
yapılan
tahkikatta şoföriin
kabahatli olmadığı tespit edildi ve frendisi serbest bırakıl
dı. Fakat
geçen gün ayni
şoför bir adamı daha ezdi.
Diyelim ki geçen sefer kardeşim kabahatli idi. Fakat bu
seferki kazaya ne buyurulur'l
Kosti

fş

* rnm
arayü

Bendeniz «2U» yaşındayım.
mecburiyetindeyim,
tahsil;r.ı ilk mekteptir. İş arı yonım. Arzu e<lilhse taşraya
da giderim. Son Saat kari
sütunu vasıtasile:
Kammp~a S. C.
§ İyi bir ail~nin kızıyım,
yaşım 18, tahsilim orta, yeni
yazıyı bilirim. Daktitografım.
Müesseselerde daktiloluk etmek istiyorum.
Beyazıt: Hüseyin ağa mah" l ·
lesi camii şerif sokağında No.
16 [H] remzine müracaat..
§ İyi bir sinema Operatörü
ve elektrikçi taşrada iş istemektedir. Son Saat vasıtasila
Haydar ismine müracaat.
Çalışmak

ettikten sonra gene ağlamıya
koyuldu. O bakış ve bu ağlayış uzun bir müdafaanameden dah;a beliğ ve daha müskitti. Kaynana bu ulvi belağat
karşısında yumuşadı:

.

}f

Pis eş~ a

satı'ııor

1

ı

Pazar yerlerinde eski, hurd•
satan mülevves bir takım haf'
talar tarafından kullamlııı•f
ilaç şırmğaları, yı!canıp teıniı'
Ienmcmiş ilaç şişeleri pis us •
turalar, neşterler ve emraJI
sariyenin sirayetine vasita ola"
şeyleri satmaktadırlar; nazar:
dikkati cclbcderim.
karilerinizden: Nuri

,..

kasımpaşa yolları
Kasımpaşa şehrin

en mühirı'
Şemtlerinden biridir. Maalesef
şahremaneti bur~ el uzat'
mamaktadır,

Dolapdereye giden an•
caddenin küçük bir kıs
müstesna geçileceK: aogru
rüst bir tek yol yoktur.
Kasımpaşanın bir: çok so "
kaklarından ne Momobil, ne
de araba geçememektedir.
Hüdanekerde bir yangıll
zuhuru takdirinde Kasımpaş•
susuzluktan değil, fakat yol•
suzluktan yanacaktır.
Beyoğlu belediye müdüril
Hazim bey küçük bir himmetle buraları tamir ve ıslab
ettirebilir. Nazarı dikkatini
celbetmenizi rica ederim.
Kasımpaşa, küçük Piyalede
Ahmet irfan
lf

1ehı:~sli
Galata ile

kayıklar
Hasır iskelesi

arasında müşteri taşıyan san"
- Peki - dedi - ağlama oğ
lumu kızdırmış olacaksın. Ben ' dalcılar harap kayıklarla çalış
şimdi gider, aranızı bulurum.
maktadırlar. Bu kayıklardaıı
bir çoğu &u almaktadır.
Nihat ta davetini tekrar ediyordu.
Bir kazaya meydan verme"
- Ana! Ana! Ya sen gel,
mek üzere bunların sık sı1'
ya yenğeyi gönder.
muayenesi icap etmez mi?
Kaynana hanım, gelinine:
Hikmet
Gözünü sil de biraz
bekle!
tıektrikçi arıyanlar
Dedikten sonra oğluna ceiyi bir sinmna operatövap verdi.
rü ve elektrikçi taşr~uJıı
- Geliyorum civanım, geliiş arıyor. Bu siilunlardll
yorum yavrum.
« H » remzine hildirJJme"'
(Mabadi var)
sini rica edcl'iw.

..
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l'laziran

Yarın ...
Eski harflere
ebedi veda
günüdür

hanı altında. fsambul 2740

yazılacaktır.

Yalnız r zabıt

notlanrun bir
müddet daha eski harflerle
ahnmasına devam olunacaktır.
Yeni harflerle çabuk not
alışıldıkça,

muha-

keme csnasmda da yeni harflerle not alınacaktır. ileride
stenografi usulünün tatbiki de
ımahtemcldir.

Diğer taraftan ist.idalar

eski

harflerle kabul edilmiyecektir ki
esasen şimdi de hemen bütün
istidalar yeni harflerle verilmekte idi.
Avukatlar,
yazıhanelerine
birer yazı makinesi temin etmişlerdir. Layihalar ve mümasil evrak, yeni harflerle yazıl
maktadır.

Merkez acentesi : Galata
köprii başında. Beyoğlu 2 362
Şube acentası: Mahmudiye

Yanndan itibaren Adliye
dairesinde bütün muhakeme
listeleri yeni harfleTle tesbit
edilecek, bütün tebligat yeni
harflerle y~pılacak, ilamlar ve
fıkraf hükmiycler de böyle

almıya

Scyriıefein

Bezca ada

patası
( GEUBOLU) vapma 1
Hazinn Cumamsi 17 de idlre
nhtmnndan barchde [Geibolu , 1 .ipscki , (.makble ,
lmroz, BmcalaJ ya g;deak
\·e [ Ç-makbb, Up5cki, Ceh"bohı]ya ujıayaı:ık

gdecdrtir.

--

nhtmımdan lmmde [ lzmir.
küllük, Bodıam, Rados, Fct·

hiye. F.inike ~ Antalya J p
gidecek ve ~ mezkiır
iskclelcrlc Bülikle [ Aadifm •
Kalkan , Sakız» Çamkkalc ,
~le.

TRABZll iMCi PUTASI

( A KARA ) vapmn 3
Haziran Paurtesi I 2dc Galata
nhnmmdan hareketle [İndıo
lu , Samsun , Gireson , Trnbzon , Rize, Hopa ] ya gidecek
'~ dönüşte PU2r sdesıle
[ Rize,~~ Trlııxı,.

Görele, Giresoos ~ ~.
•ooru, ·z~

samsun.

uğrayarak ~!«ektir.

Harekt.t günü yük ~

SOÇETA 1TALYANA
f otograf makinesile levazımatını almağı unutmayım~ KODAK makinaları

filimleri - VELOX L.e:iğıtlan
Aliminüt fotoeraftar için

ve

'MİNUTEROS> KARTLARI
_ kullanınız. Her yerde satılır.

VAPURLARI
11..lllR sORAf POSTASI

\.~'!ri lsmetpa.~y

Pazar

2 viı:1m

günü tam saat 15 te G:dat2
nhtın•mn dojm 11.MIR e

lmeht cdrcrbı.
T afsllt için Sirkecide Yel.
kcnci handa kain acen!CSine
min'aczlt.

Tel 1standnI 15'11
Ve Galatada merkez nbcmı

b.anmd:.ı Cdibidi ve Staıfilopati

( INEBOLU) vapmı 2
Haziran Pazar to da Gabta

Gelibolu ] ya tJtnyanak
cebir.

Yelkenci

Dl SERvtrs llARlnllll
(AFRODtr)
\"aplltu ) Haziran (.arşamba
[Burgu,,"\ arm.
Köstcnce, S~
na, Kalas ve
1brai1] e gidecektir.
(KONSTANT1NOPOLİ) v~
pu.ru, 6 Haziran [Na po.lı", •

silya ve Cenon] ya gidecektir
(tTALYA) vapuru ı ı Haziran
1& de ( Sittnar cksprts ) darak
[Pire~ Tapoli... Marsilya ve Ceno,·a] va. gid«e.ktir.
TafSilat için Glatada merkez
nhum· hanında. umumi acentesine müracaat . Tel.. Beyoglu
n ı - 7i'2 \-e ya Beyoğtunda
Pera palas ~tında . ~atta N~vonaJ TürJ..,ş tonst amtS1yıe
Telefon B,eyoğhı >59'J ve .ya
Tokat,b,yao karŞ1smda heyadmikl
yataklı ,·agıan l..."Umpany.tsma
Tel. Bevox]u 2330 ve yahu.t
J
r,
d tzm
1stıubulda Eıniırörıün e
ır
sok~nda 8 numarada acentt
vekiline ~!Li~ı

ns

acentefline llriir2Caat.
T~: Be~ 859

Sadık

zade

Biraderler vapurları
Karadeniz muntazam
ve lüks postası

SAKARYA
2
PAZAR
v:ıpuru

gfmii

akş;mn

Hazir:m

Sirkeci

rıhtm::m

d.m haRUde [ z~ ~
f?Xboftr, Sinop, Samsun, Ordu,
Giresun, Trabzon,

Söımene,

\'e Rize ] iskelelerine azimet
edecektir.
Tafsilat için Sirkeci M-esa-

'dct hanı altında acentahğına
müracaat.
Tdcron: İstanbcl 21&1.

Piyusa

..-n,etinde.:

ıı lırale• kırtasİ1e
bDUl paıarlılr mı etil

edımt

7 ....,..

ran 929 tarih pazar giinii saat
on dörtte piyango müdürlü·
ğünde müteıekkil mubayaat
komisyonunda yapılacağından
verecek olanların pey akçelerile mezkiır komisyona müaca~

•

l------~--~-1
Şehremtıneii il&nltırı
Şelareınaw:tinden: Camcı Ali
m•la.Nleemin Vez-.eciler eadd~

sinde 39, 45. No. Dülkinlann
hedilD n wdd1 mew'lfi alıCIJ&
ait olmak here k&P,D zarf
usulile müzayedeye konulmut"
tır. z.ftar 27 haziran '29
peqenbe jilnü saat 14 te açt·

Ia"ktır. almak isteyenler-prl-

~i g&mek iaere feD
memurluğune müracaat ve tek.
• zarftan
lifat ve temmatı ha~
meıkôr illa ve ...tcMıı. enel
Daire eDClmeaine

.-n ..........

tıevdi e,iıc •
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-
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Spor
_,
İnıillz teni9 pmpiyonluğu Oç
ytiz mO..bık arasında ve epey
mic;acleleden 80llr& Mis Helen
Vflsde kal1Dlfbr. Bir çok rakiplerine galebe çalan bu genç
in~ -~ lngtıtere kraliçesi
tarafından sureti haaaiyede
kabul edilmiş •e fe.tlalide
iltifat"pmDft&r.
·

· Matmarel Dine F anner is-

minde bir

Fransız kızı Manş

denizini bir hidrosikle, yani
deniz bisikleti ile geçmiye
muwffak olmuştur.

Kanadaaın hem en gOzel
kızı hem de kıymetli bir spor-

cusu olan Mis Katervut, (Mon·
real ) deki müs~bakada 1,63
ytlbek atlıyarak dünya rekorunu kırmıftır.

Avrupa spor haberleri
Fr4DS4
Fransa deniz sporlan federuyonu ( Vater - polo ) deniz
topu şampiyonluk
maçlan
programını neşretmiştir. Son
oyun 4 ağustosta bitecek ve
86 maç yapılacaktır.

Almanl4r Qalip
Almanların Vater-Polo. Şam
tampiyonu ( Helas ) kulfibü
Pari!le gelmigtir Fransızlarla
maç yapacaktır.

Amerika
Manş

denizini yüzerek geçmek için her sene F ransaya
ıelen
fakat bir türlü bu

işe teşebbüs

edemeden avdet
eden Zitenfelt hemşireler bu
sene tekrar ayni maksatla
Amerikadan Fransaya hareket etmişlerdir. Geçen senelerde henüz pek . genç olduklanndan cesaret edememişler
di. Amerikadan
bu sene
hareket ederlerken artık büyüdüklerini söylemişlerdir.

larla beraber denize giriyor.
Futbol maçlan hemen hemen
bntnn Avrupada mevsimin son
oyunlarım İfgal ediyor. Bun·
dan IOnr& her tarafta deniz
topu mtiaabakalan bqhyacak.
Bildirildiğiae g6re bu sene
Budapetlede ağustos ayında
beynelmilel (Vatcr- polo) maçlan yapılacaktır.

Budapcş~edc
Yazın terletici sıcaklannda
stadyum sahasını terkeden
insanlar nasıl denize, suya
koşarlana (top) ta ayni insan·

lran sefiri Qidiyor
lran sefiri F urigi hazretleri

bugtıııkü ekspresle ve Cemiyeti Akvam müzakeratına iş
tirak etmek nzere ıebrfmizden miifarekat.ı edecektir.

buQünkü maç
Bugün Fenerbabçe ile Ve-

fa arasında lik maçlanmn

nuncusu

yapılacaktır.

so-

Galatasaray-izmirti tenisçiler

Bugün, Galatasaray ile fı
mirden gelen İngliz tenisçiler
arasında bir tenis müsabakası
yapılacaktır. lzmir tenisçileri
pek çok muvaffakiyet kazall"
mış meşhur

oyunculardandır·

AjAnı murahhuları
Dün Ankaraya giden AjaDI
murahhaslan yarın şehrimize
avdet edecekler ve memleketlerine gideceklerdir.

f
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Haziran

Sahife 7

.:\On Saat

Sinema Dünyası:

Genç ve güzel yıldız Jakelin Logan hayahndaki
aşkları ~nlahyor. .
belki de onu Cak Averiye
için sevmiştim.
Beni ilk defa öpen erkek Tek... eyaleti valisinin oğlu oldu; bir
aile toplantısında idik. Annesi
t•lc a olsun diye ona beni öpmesini emretti. İki aile azasının
kahkahalan arasında Bifort
Çester annesinin emrini yerine getirdi. Beni zorla optü.
Ben de hıncımdan onu ısırdım.
Çocukluk işte. Bu garip sahneyi daima hatırlanm.
Nebrukadan Nivyorka gittim. Orada dostlarım beni
Dudle:· atlı bir genç ile tabenzediği

nlfbrmıttır.

Diıdley seveceğim tipte bir
adamdı. Bununla bir çok gezin·
tiler yapbk, bir çok boı va·

kitlerimizi birlikte geçirdik.
Nivyorktan
Kalifomiyaya
döndüm. Artık golf oynuyor
ı_enç bir kızdım. Kalifomiyada
Kron Gotş ile tanıştım.

Tabiatlar1mız düşüncelerimiz

. birbirine çok uygundu. O da
benim gibi spora meraklı idi.
O da benim gibi danstan
hotlanıyordu.

Daima

beraberdik. Fakat
benim sinemaya intisabım üzerine gevteefi. Artık ne uzun uzun sez·
meler, ne de bol bol dans
etmek için vaktim vardı. fşim
Ôna herkes bir kaMim.
le mefguldthn.
nazarile bakardı. Futbol takı·
Sahne vazıı Corç Melforde
mının kaptanı idi. Çok mert
tabiatli, zeki, neşeli bir ço • benim hayatımı kurtardı. Ha- •
cuktu. Onu sevdim. Spordabi yabmm bu en korkunç vak'a- •
smı dOfündükçe hili tüylerim
meharet, ve zekası ile gün ftrperir,
« Yakıcı kumlar » ı
geçtikçe şöhret buluyor ve isimli bir filim çeviriyorduk. 1
ben sevincimden kabıma ıığa·
Azım bir deve üstünde bir 1
mıyordum.
Fakat sevincim
uçuruma yuvarlanmak tehlikesi
uzun sürmedi.
ıeçirclim.
Onu günün birinde ebedi
O bir beygirle arkamdan
surette kay~ttim.
yetiıti, beni kollan arasına
İkinci aşkım collejde iken
aldı ve sokduğu felaketten
müdürüniin kurtardı. Siz hayatıı ı ~ı yeniden
geçti. Mektep
kuandıran bir adama kar~ı
oğlu ile tanıfbm. Oda bir
mütebaasi~
futbolcu ve bir atletti. Kim bilir nuıl bir hisle
..

bü

~

)\kelin Logan ~merikan
ainema yıldızlan arasına yeni
~lmuş bulunmakla bel'abUl;üyük bir şöhrete sahiptir. Bunda san'atı kadar
IGielliğinin de amil olduğu
ttlphesizdir.
Genç yıldız bir Amerikan
razetecisine hayatındaki aşk~ hakkında uzun boylu izaedt vermiştir. Bunları bülisa
erek sanat'kinn mazisin-

~bii iıtk maceralarını kısaca
t edelim:

lll i!1k aşkımı daha henüz bir
S e epli kız iken yaşadım.
t ~· çok meraklı iaim. Mek·
e ın erkekler kısmında Cak
AYerj ' '
ısımli bir genç vardı.

munuebatımız

.ıakclin !.ogan

ve sevdiği

adamlar
olursunuz'? Bu minnet ve şükran
çarçabuk aşka inkılap etti.
Onu sevdim. O da beni ıe
viyordu. Evlenmeyi kararlat·
tırdık. Fakat insamn hayatta
bütün kararlan daima fiil
ve tatbik sabasına çıkamıyor.
Mukadder değilmiş diyeceğim.
· N.
Ben yeni bir filim içın
ıv·
yorka döndüm. yavaş yavaf
birbirimizi unuttuk.
Ondan sonra uzun bir müdr Mabadi 9 uncu sahifede )
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.Son

Kahrama~

Muharriri:

Jül f

tiaziran 1

~a:ıt

eın

Nakıli

İd rü
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Gördünüz

••

nıu

..

pratik

JUu htefi

kocayı?

Hancı, gözlerini faltaşı gibi açarak bağırmıştı: - Kanını iyi etmek_

için yirmi kuruş ilaç. parası mı vereceğim? Allah yazdı ise ho7.SUD!. _

Bu para ile hen
Güz.el A11iJıe ı ; ' geçen
had-,i • re ' Hı Kahra-. aja ie A' d we Van
f8 · Oılc rı 111 \ drel et••'ııi .......... Yellıaltie
• ~ ~e "'s e tıel-

nir

ikinci kan

alırım,

daha iyi...

Van Miten derhal' kendini •+
' i - wöylij::anla.
llPiıls.
topladı. Mükilemenia telilikeli
Ltai ..ı.lıı, 16 Eyliii _.
- Yımi . . . . -1 Bir me·
bir vadiye. girdiğini anladı.
balıır yelıt ~lktd:.. Asiye w.
• • ll;Je . . _ Allll ,..ıia ise
- Yok canım aziz dostum Neci.be 19- cıR Th:p• • bi- 1
L
lair •• iriye
dedi. Ben hii aiııinle lllÜlla- m • • - k 1 ·mis da. AJl... i1ls. ı•,ı· ı bu
ı..,. eda miyim. Şaka ol9U11 şama b•ıı Tm• ı ı ...r cıı1.- ,_. •
1lir ._. .... .a.bi, . • mnt1e avdet ~i
ft bakahm kıracak mı diye
bi~ .e llir sıece Tnılr
IİIİıl9.
nipaa ~jini f t 1 Jet se- söyledim. Eldette ki siz haldı- zoııcla talN:ttM sowa anıda
fCllm
lja t
bu
caia ...........
ıw ....ı sınız ve elDette Asiye hanımı
linılacakLm yap arabalar ile
r 'tjı • z in ....t Mısu
bprıMıit'-• biSs iRw W.. ıwn inadınız kurtard~
llema1 ~ teL. yG1a ~ • th'· ss-=•• V• iliye elli. Faat lwlwı lı 'a
Ahmet atılda:
bileatiaiR m.it etw•'* tae b M:.
51111 • lsapte YaL lw . - Amc:ar Bir iki gün bekiCliler.
- Ariri- De& ~
ğt rı.r. ftlelduju..,tw Ir.
laek olmaz nn! Asiye deniz
Yolda bir menzjlôe l)ira _. . . . . . ...,._
beri ,.,.... A9iye . _ . Un·
fwtmumdan sanıd'mışbr. Bir dm-arafc iğle yaaeiiai p.clikr.
V• 'lil
•ıı M lıaaasi
disine --.ı bir ı. ı ı a ve parça istiraliat etse.
Bll müddet um.la ela \ jmJı '- Ju· '
l ft 'Mı a
da
nldigini, hedrfftım flı&lllli mua- Hele şu çapkına bakm
çeken beypler dWuııiıwdL ~
.W :\r
mele ı&dflibii de 9ijle& ve
şimd"ıye kadar ama11 geç kalJb:wiJd iyi bD ı + -6
- a.;_ .... . . -cma ,
.
-a..:..
J_)_ Di
-1~ b.
.
d
'----L.-".1~-.1- .ı'.-L.
lL.P
'..lıı . . '
ila.ft
çu.a.r
~
yere& ır an yerm e Kar111111D1 Dil:K.iilugum- . . . . . - ı=-ı•
•C•
• 11 1
- Bllfla balam .,.__,. durmuyordu. şimdi Asiyesine eftir_
·
Yemaldew l
'e# et• .._
Vaa llitett bir alç brif
ni~ f t IDamiw •
fi ı bp- hvwştu ya.. Hiç bir şey artık ewo:
a-. M 5 77 wa ~'!88e)
,,... _au-e tildt• kjlml umunmdW değil. Fakat Ah1.u.
•
,
'~ u
·
-ı
Reçete gibi bir kağıda t..... J'I sı :• ·
'
LZ
m Jrcndi anııl+e
met unutma ki mukannen günı
r-ı.. henber Trat.iaaa
-" buIunama.zsak
sry·e ettigıv• iiacın ismini ,__
--L
~...de Üsk u-d aroa
k_.. van4fim aıaesi ofarsa
girecdferdi. Fatit ahi hir
olsdlr ~ ~ ve
Asiyenin. mirası olan ser,.,fenziidye verdi:
.... ,...
- Bunu şehirde yaptır ft: ,, teaadif •etic.ea kapil.-dan i
denize a4' ak iotiltar ede·
vet havaya gider. Binaenaleyh
, birmia Uılmıleii pim. T.ı...lc
cektim .
sabafdeyin aL:enden yola çıkkanaa içir. Bir şeyciği katma. 11,
~m
Dedi.
t, i9n
iti -ı..-1:..__
..ı •i•~-''<.
Ba
o-..:..:... hi Ah--.JL- ·
mak benim değil sizin menı' ...___u..
~
.va.
ç
meaı•sız Y~
Ad:ımcağız kağıdı almakta
a:awilr ,.-~.. 0 ·~
yabilir mi idim. Baa Allah ta
faafinrz için lazımdır.
berabeı: sordu:
l'frmelerille __,
, Tıa&znn~
1
aıcıclı.. Bu korkunç. futma, f t
Ha şöyle, şimdi hemen
- Bunu kaç kuruşa yaptıoldu. Geceyi bintt atıe4ıle (fti.cembı · halıknı liıffü ile feDe yatalım. çünkü yann aleJısabah rınm?
sar) memili. hamadıll &eçirese:.pi Abmedmı tarafında. yol& çıkacağız.
- Eh.. Etsin etsin de yircelderdi..
hem diıpıanhmmdan •m de
Bu .CSz1erc kimse itiraz etmi kuruş.
[Malt.adi ~ar]
~IMdea ı...unıci~
medi. Esasen Asiye yorgun
Herifin gözleri fal taşı gibi
!
diıpDanlan.
lu .ada Kahraman .pmır sesf yikseldi.
bafün tnleDÜbte- Seni Anmetten eYef beBuKÜJI, yqil gD..Ilr. fçki
rıİll' inadım fmrfardı kmm.
aupaanlan, Ş-ıdeti Hayriya.iıı.
- .Sizin inadınız mı?
bil' apun. ile. tenezmlate Da- Evet.
lun.acaldar ve buaiJaü iapirteo- Nasıl?
sm. tu'it wcddenlir. MnMr
- Eğer Ahmedin sözüne 1
Osman B. alkoldan kurtulmtıf
uyarak • sahili takip etmeyip
biıbıç ,,._m ela tenezzühe
Kının, Kafkas trenlerine hiJI..
..... elliaeccMtr.
miş olsa idim fırtma esn.:tSeda Atina limamnda bulu:oamaz
ve seni kurtaramazdık.
ea•..,.... Rastıutsi
Van Mitten sözo ka7lfb:
- Peki aziz doıdum ama I_
U1' ( Ywr~• a..,;Ji )
eğ!!r daha end siz inat etmeidrar. Wpm anim ta!ttillai
yip de Abmedi Odesade aip"": f
ile ................... . . . - .,....
ptlır. Tetcfocda mabimat ~i
~ı~ı~ yanmda . bw~~ .olsa
takdirde
bla.lil ~ ment .ı.
ıdmız hu liallerin hiç bm ol- 1 Birinci yolcu - Bu otelde acaba rahat uyudı:nbıak biiAhara npana taWim
mazdı.
.._.__
nur mu?
Kahraman ağa ~
İk.ıncı· yo1cu - vı arım saattır
·
k·apıyı çald ı- ~
çatti:
M~ Bq-oğhmda, Ağa
caıniiuiu brşsnda
- Ya!. Demek benimle mil- ğıma ve kin1senin gelip açı11adıvına bakılırsa
Tddan:: Beyoğlu .53'1
nakaşa etmek istiyow tHmız.
CVCt.

...

l

..r..

-,.J

1

IÇki

fE11tl

r

Doktor

......,......

1

Haziran

Sahife 9

ilan

Duvar icindeki ölil ı

\ Taktii:

Aİunet

Ce,111aleddi11 •
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Yazı odasında...
olup biten vak,alor üze.,
r·nde d··şü fiyordu
Genç kız muhakkırane şu
verdi :
- Size kar~ı olan cüzi hürmetimi de bizzat kendiniz ihlal
etmiş oldunuz. Herhalde sizin
bana vasi olmıya layık bir
ad..,m o!madığınızı tamamile
cevabı

anladım.

- Bu sırf senin fikir ve
rnütalean o.sa g erek !. Yalnız
Yanında ıne ç ve rüvelver istirnalinden çekinmiyecek kadar
işi ileriye P."Ötürmfü:; olan scv-

dalı! ~rının ~üretleri artık canı
0

mı sıkmıya başladı. Bun~ bir

Çare bulmalc üzere seni hücra
Ve ıssız bir yere göndermek te
tnümkündür.. Şimdilik müsaadem o!:-.1adan odancl:m çıkma!
Bilhassa pencerelere yaklaşa
Yıtn eleme, yoksa peşiman
olursun. Esasen evin civarını
adaın akıllı tarassut etmesini
de F aby ene tenbih edeceğim.
· ~arsiyal Zambarof bu sözl*i sôyledikten sonta ~anın
kifftiini' füz1a çekip gitti...Maa-•
lllafiliuanker ôdadan çıkmadan
evet yeYtle durmakta bulunan
küçük· .Japon kamasını alıp
cebine yerleştirmeyi de ihmaletnıcmişti.

Biraz evel intihar ederek ha-

in ve namert vasisinin takibat ~

•

tazyikatından

kurtulmak
istemiş olan Elyan kendini ko- ~
ruyan bu manevi haminin 1
mevcudiyetini hissedince te- 1
mamiyle tebdili filcretmişti.
Bilakis yaşıyacaldı. Marsiyal .Zaınbarof genç kızın bu
mahır müdafiini tanıdığını
zannedi d
h . . yor u ama Elyan cesur
bil w. •
amısınin
k"
batı
ım
o1a ecegmı
mi r dve hayaline bile gelirki yor u. Lakin bu hami ker
m. ~u~a
1
. b d
genç k
o sun ıca ın a
ızı mü
. b
koruya·b"lı ece~ ••
essır ir surette
hulunuyord gını ispat etmiş
Elyan artıku ~.e bu itibarla

"Ve

Fk

ınusterihti.

a at genç kız
.
mert haminin k"
bu cıvanni keşfe uğraş ım olabileceğirnıyor da değil
d "ı? T a b"·ıı ElYanın
ki
len ilk isim H··b a •na geu er M
olmuştu. Heyhat! bı' • arsan
r az dü~~°_üinncde genıkç kız bu ihtimali
~
en ç ardı. Çünkü 0

saatte Hüber ya çoktan ölmüş
ve yahut ta uzaklara, pek uzaklara kaçmış olmalidi.
Diğer tarflftan yazı ot:lasına
kapııpmış ve derin derin düşünmiye ba~lamış olan 'Marsi-

yal Zamb<Uof ta bir kaç
gilndenberi ge_ç.en esrarengiz vckryiin tihninde bir pilançosunµ yapıyor ve bu işle
rin faiJini tayin ve tesbite
uğra~ıyord4. Bu işlerin faili
kendi f!Jlerile duvang iç'1ıe
sokup Qzerine tuğla ördürmi\ş
bulunduğu
Hüper
Marsan
oh~.mazclı? Demek ki Elyanın
manevi
mudafileriııi
genç
kızın diğer sevd~lılan arasınqa

arayıp

bl\{mak

icap
ediyordu. Hiç şüphe yok ~i
bu aşıklar gen:; lazla elele
v~rerek kendisini korkutmak,
y:ldırmak için bu çarelere
tcv~sül eqiyordu.
Zambarof ken~i .kendine:
-

Plnnlarıru iyi kurmuşlar,

diyorduı

iyi kunriuşlar ama
öyle kol.~rlıkla ~eni atlatamazlar. Uzeriı de kırmızı baiflerlc
yazılmış 11 Dikkat eti,,
cünılesini taşıyqn taş, palyaÇQmm düel!osu, biçare Loranşarm göğsüne meç ucile yazı
lan Jj. M. harfleri ve nUiayet
bu günkii o ijç mermi ... Bütün
bunlar zyi, hoş ama bana tesir ed ecek şeyler Hegil...
müifıhaz(\tar bankerin
sinrlerini tamamile yatıştırmış
olmalı ki masanın üzerinde
durmakta
bulunan
yarım
düzine kadar mektubu açarak
bire~, birer ve l<.emali itina
ile okumıya başladı.
ınektuplarclan bir Çoğu
alacale ıl :irmdan gel Jyordu.
Bankere tam takır kasasını
\labrl~byorqu. Marsiyal Zambarofun serveti hazırası yarım
milyon fr nga gµç~ükl~ baliğ
oJuyordu. Bu şerait dahilinde
iflas ve hezimet; fakrüsefalet
hepıen hemen muhakkak gibiydi.
Hain herif yumruklarını sıktı
ve adeta homurdanarak:
- Ne yapıp yapmalı bChemchal El)'anla evlenerek muh-

Bu

au

lstanbul Tramvay Şirketi biletçilik vazifesi için talip aramaktadır.
Bu vazifeye talip olanlar cuma ve pazar günlerinden maada
her gün sabahleyin saat 9 ile 12 arasında ve akşamla~ı sa~t
15 ile 18 arasında Galatada Hayneman hanında Şırkettn
hareket kalemine müracaat edebilirler.
Biletçi olmak isteyenler atideki şartları haiz bulunmalıdırlar:
1 - Türkiye tebeasından olmak.
2 - Yaşı 20 den fazla ve 40 tan aşağı bulunmak.
3 - Askerlik vesikası yolunda olmak.
4 - Yeni harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan imti'fıan verebilmek.
5 - Hizmete girmeden eyvel tıbbi muayene neticesinde
sihhatte bulunduğu tebeyyün eylemek.

Kumbaralanmız
Türkiye
Halkı

geldi

iş bankasından:

ve çocukları tasarrufa alıştırmak mak-

sadile bankaınız hirafından teYzİ edilnıekte
o!an tasarruf kun1baraları geln1iştir. Herkes bu
\:Utulardan hankanın Ankaradaki idarei n1erkeziyesile bilunıum şuabatına nıüracaat ederek
ala bilir er.
dünyası
[ 7 İnci sahifeden mabat]

.Sinema

det aşksız ve macerasız yaşa
dtJ:?ı. (Foks) stüdyolarında çal•"1~·ord4m.

ı şım

oka~r

..

çoktu ki

höyfe bir şey aramayı, yab· ~

maziye hasret çekmeyi
h r mnabile getirmiyordum.
Bund<ın bir müddet sonra
V.!yam İ. Viston ile ark4daş
oldum.
Onunla il<i üç seneden beri
tanışırd:. m. Arkac!a~lık yerine
aşk kaim oldu.
İşte benim aşk hayatım
işte benim maceralarım.
Onları ben şimdi unutmuş
bulunuyorum. Mazi alınmıştır.
İstikbi'le bakalım!»

terem yengesinin iki milyonunu
ele geçirmeli! Yoksa başka
bir tarzda bu ışın içinden
çıkmıya imkan ve
ihtimal
yok!...
Tamam bu sırada kapı vuruldu ve kısa boylu bit adam
içeriye girdi.
_ Bonjur mösyö Zambarof!.
_ Bonjur mösyö Blussek!..
Hayrola! yeni ne havadisle-

ril\i.1' var?

Blussek denilen kısa boylu
adam cevap vermeden evel
koltuğundaki çantayı kemali
ihtimamla masanın üzerine
koyarak açtı ve i~indcn bir

ilan
Edirne şehrinin tesisatı e~
tirikiyesi 20 - 5 - 929 tarihin • •
den itibaren kırk bet gün
müddetle ve kapalı zarf usu Jile münakasaya konulmuştur ...u
Talip olanlar proje ve şartna
meyi on lira bedel mukabirfıf:.
de İstanbul şehremanetile E dime belediyesinden tedarik
edebilirler. Talipler ilk teklif
edecekleri bedelin yüzde yedi
buçuğu nisbetinde teminat akçesini ve ya banka mektubunu ve teklifatını havi pullu
varakayı bir zarf derununa
koyup üzerine elektrik işine
ait olduğunu yazarak 6 tem •
muz 929 tarihine kadar Edime
belediye meclisine tevdi eyle·
meleri ilan olunur.
iki evrak çıkardıktan sonra:
- Emriniz üzerine, dedi.
Alkanzasta gfıya petrol mer.•
baları keşfedilmiş bu!unduğu
na air bir takım sahte rapor-

lar ve planlar tanzim ettir- •
dim. Tabii bu raporların petrol damarlarının zenginliğin
den v.e saircsinden mübalağa
lı
bir surette bahsetmekte
olduklarını ilaveye lüzum görmüyorum. Heyeti idare riyasetinin mütekait büyük bir
memur
tarafından deruhte
edilmesini temine muvaffak ta
oldum.
( Mabadi var)

Doktorlar bugün
to/ılandılar
Etıbba Muhadenet cemiyeti
azası, bugün öğleden evel
Türkocağmda

içtima etmiştir.
Bu içtimada, ağustos ve ya
eylülde doktorların yapacak·
ları seyahat görüşillmektedir.
Muhtelif memleketlerden seyahatin ltalya ve Fransaya
icrası için teklifler v~ programlar gönderilmiştir.
Seyahatin, bu sene Anadolu
dahilinde icrasını istiyen te·
meııni takı;rleri de vardır.

Ocaktaki konser

•• • •

ve nihayet bir Ford intihap ·edersiniz.

~ Asri otnınotııl ~anayiinin mc)·d3n11 getirdl~i mevcut
fki sınıf o\n.rırıbilılrn tıu sene bır tanesini intihap ede·
cckslniz. lstilısalattakı ıezaı ı 1 \'t' bilhassa ortada mevcut
nk.akt •iılıt ınlllıat> uhıınııı u kadar darlastırınıştır ki ) a
ucuı tııtli v~yııhııt ta lüks olm:ık fııere pıyas'lda hulu·
astı ito sınıf ot6ınobılden birini ieçmc:i nıccbume\ı tc
tMi)UllU)UUUnUZ •

::.tri halıııde ıııihsal edilen adi ar~balnr, fialleriniıı
owıluğu hascbılt. belkı sizin için menfaatli olabilir.
~at temin eUi~inll bu menfaate multal>il bu nraba\arııı

çek

kaybeden

bır şclol ve

uirc

gıbı

murat kapısıdır.
faı.at, çğ~, fİZ mcnfaaijnizi takdır cdeblliyorsa~ız, bu
n.; sınıft~n ne'iı\rini Jc ht de ôtekınl terc,ıh etmı~·e~ek·
rslniz ....... tncak bu her iki •ınıl ar li!nın en ıyf tar~hmnı
.aıarı dik~ te alacak \"t: ••• bır ford lnlihap cdeceımııiı.

Ve:ıi Fordu sabah karanlığından ak1ama kadar v.:
ak$:ıından sabaha kııdıır mütenıadi)'en ve hiç )'Orgunluk
hissetmeden sevkedebillrslniz. İ~le asıl lıtııı/o,. lıuı/111".

Size teklif edilen her araba)1 tcerü~ edinh ; a)·ni
ıanıanda fordu da tc:crlibe cdinlı. onu her türlü imtihan·

dan geçiriniz ve bu ayarda bir otomobil elde etıntk için
vermeye ham oldu~unuz parayı da ford fiati ile muk:ı·
yese ediniz ve ••• nihayet bir F'ord intihap edenlnıı.
Kapalı

modeller

llci kapılı . • . . . . • . • • • . . 1145 Dolar
Oort kapılı . . . • . • • • • • . • 1260
Stand:ırl kupe . • • • • • • • • . . U65
S:ıor lrnpe • • . • • • • • • . • • •
lG Kupesı • • . • • • • • • • • . •
Açık

1155
1120

modelle•

1ki ki~ilik spor . • • • • • • • • • 970·
Dört khılık torpedo . • • • • • . 980
Tlcıırt

modelle•

Tic:ar: şa~i . . • • • • • , .••• 650
Kamyon şasisi • . . • • • • • • • SSO

/ıa::11·

bir halde

teslinı

nu-

•

eıkneı;

İtte asıl mtıı{anı ne ıa~ıı· rııf buaııı.
!!~er M tııne ford arabasını yan yana dizsen11 U"
"unlıua iter gun uı un ııaııth:r baksanıı bu l\ar.ı crilcrl

Umumi acenta : Galatada
Voyvoda hanında 7 - 1O
maraak ~!şAR VOLF. • ,.
Galataposta kutusu No 4"47

.

'
Bıı Fialler Tti'rk limanlarwtftıki F<JI? IJ
tıcet:lalorımla gıimrıiklemniş İflemt'ğt

cdevatınızın bir
ayna gibi patlamasını isterseniz .BRILLO yu istimal
ediniz. iyi bir ev kadını evin
de daima bir kutu BRILLO
bulundurmalıdır . BR!LLO
elleri kat'iyen kirletmeden
tencereleri ve bütün ~eni
mevadı parlatır.

•

fordun fiatlcri yüksrk değildir. Tam1r hususunda
aaal olıtıı~ı ına,raf ıse sizı hiçbir ıaman duçan muza yaka

hele işleme masr:ı!ı sizi güldurecek k11dar uıdır

J311ll_J ~Ü

gOullC!iı lıuılıtı·

bir

mahzurları vardıı.

':.i;er kuvvei ınalıycniz müsait ise o zaman lüks bir
araba satın alırsınız ve bu suretle bu mahzurları orladıın
taldınrıınıı; ,ünku vercti~iniz o nıülıinı para ınukabilındc
iyi bir konfor, şıklık v~ kuvvet satın nimi$ oluyorıunuL.
-\· faut ayni z.am3nda bir !Jey daha satın ahyo~sl~nıını kı
dl\ lilks bir arabanın arkuın!lan sunıkledıl!.ı bu\ uk
0

...

seyretmekten gözünüz hiçbir ıanııın yorulmaz. ı,ıe {O~fl

~üphelı bir l<onlot ve yeknl'.Sal:lı~ı

ga ·nklh btt kuv•et.

ı~ıırlle guzetlıcını

Bugiln Türk ocı\ğmda bir
konser vardır. Ücf.k yakında
diğer konserler de tertip ede, cektir.

..

İst. Ticaret müdüriyetinden:
l tun bul otümobilı ı, ~oför 'e i~çilı-ri
cemiyetinin idıırc heyeti İııtilı:ılH iki

fiati<iir.

TAM?OKUR BU FIATLERDEN HAHltTIR

giiııdc ~ apılar:ıktır.
Birİt)l'İ giiıı:

l'e,-:i Forıl ha/."1.-ıllrla $İU ııwlıimat vermesi için rn yakı11 Forcl aceııtnsımı 1111/r.araaı ,,/iııiı ue
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Asgari bir zan1anda selis İngilizce öğ
rete bilecek bir muallin1e ihtiyaç vardır.
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Adanada
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Bir müddet icin
,
tren yoktu1·
Anadolu hattında vukua
gelen bir arıza üzerine dün
ak4amki tren (4) saat teahhürle şehrimize gelmiştir.
Gene bu ar•za yüzünden
yolcu ve eşya Bozantiye ka dar kabul edilmekte, Adanaya
yolcu ve eşya kabul olunma nıaktadır. Bunun sebebi, son
günlerde yağan yağmurların
husule getirdiği hasarattır.
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l ı ·~:ı ı ı l ıl a ı,.
. . .:on zelzele müsaplarına

iane
veriyorlar

. Dün a kşam şehrimiz• eski

Iran sefaret binasında İranh
?enginlerden mürekkep bir
içtirna yapılmı~tır. Sefir maksadı içtimr.ı izah eden bir nusöylemiş, \'e birkaç gün evel
tanda vukua gelen hareketi
arıın pek çok hasarata sebebiyet'o/t!fdiğini söyliyerek yar·
dırn taleıi etmiş ve derhal
"-S,ooo» İir<! toplanmışlır. Tef!;,_ruatı:ı devam edilecektir.

lt1k

l'iifün inhisarı ve
\' ar~ova sergisi
Tütün inhisar idaresi Var, ıvada haziran bidayetinde
<tçdacak beynelmilel tütün
sergisfne bir heyet gönder·
llıektedir. İdarenin ikinci şube
llılidürü
Nazım ve fen mücav· 1.
..
~~ Yusuf Ziya beylerden
.~r.~ep bu heyet pazar
R"ünu gidecektir.

Gizli randevu
Yerleri

8
d .eYoğlUQda Tarlabaşı cadesı1ade M M
de M. Aıı · . ~ ile, şişhane..1i
rand evu Yielıkı evlerinde ..:
gu..a

kapattınını:~~•itndan evleri

Dünk\i b

İngiliz 1008 orsa:
12,30,50; Liret •900; Frank
1 .
2,5O; Dolar 48 ,19.
1 , svıçre
hili 93,75; Albn '8~İ~S;
dolu 24,55; Runıeli
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Zam
•

iki kadın arasında ..

Bir çocuk yüzü~den pa...
tırdılı bir kavga oldu
Dün Fatihte bir kadın kavgası oldu :
Fatihte Nişancada Karakol soknğında oturan Fatma hanımın
« 4 » yaşında bir kızı vardır, adı PaJ.~izedir, diğer taraftan
Ulviye isminde bir kadının da « 13 » yaşında yetişmiş bir kızı
mevcuttur. Nedense bu iki çocuk arc:ısmda bir kavga çıkmca
biiyüğü kü çüğiinü dövmiye ba~J amış vakayi işiten Fatma hanım
sokağa fırlamış. Fatma hamm luzını kurtarmış ve Ulviye
hanımın kızına
bir iki tokat
atmıştır. Aıadan on
dakil<a geçmemiş, Fatma hanım ev:nde dayaldan bayılan
kızını ayıltırken <:.nsızın sokak kapısı tel\.melenmiş, sokakta
dayak atan kızın annesi Ulviye hanım yanında iki kadınla
birlikte içeriye girm iştir.
- Biz buraya her şeyi göze alarak geldik. Ne için kızımı
dövdünüz. diyen rnütc-ca viz kadınlar ellerine ne geçirdilerse
kırmışlar ve Fatma hanımın dayak yemesine mani olabilen
Nişanca polis mevki? hademesi olup o esnada onda bulunan
Hidayet hanımın demirle kolundan yaralamışlardır.
Kavgada nbir çocuk vo.sıtası ile karakol haberdar edilmiş ise
de mevkideki t ek po!is çocuğun sözüne itimat edemiyerek ye·
rinden ayrılmnmıştır. Kavga komşuların müdahalesi ile yatıştı-

lıyor, Otomafiğ

!

gelince,,,
Yarından

itib:uen tele - ~
fon ücretlerine ~I
yüzde on zam
yapı la cak tır.
Bu zam, ş!rke·
tin 5 sene zar·
fında İstal'.lbul
da otomatik
telefon tesisatı
vücuda getirmesi için hükü
metçe kabul edilmiştir. Oto matik tesisat yapıldıktan sonra hemen herkesin şikayet
ettiği telefoncu matmazellere
ihtiyaç kalmıyacak ve muha verat kolaylaşacaktır.

. arı.f•e
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Kadıköy - Haydarpaşada

rılmıştır.

Bir hamal
vııruldu
Galntada gümrlik hamalla-

rından

Ali He Mehmet

dün

sarhoş oiarak birbirlerile kavga etmişler bunlardan Mehmet
büyiik bir kama ile Aliyi
omuzundan vurmuş ve kaç-

mışhr.

Hamal yaralı,
şofÖr firari

Galatada Kemankeş Mustafa paşa caddesinden geçmekte olan Hasana ( 2087 )
numaralı otomobil ç~rpmıştır.
Hasan başından yaraıanmıştır.

Şoför ~açmıştır.,,

Denıze d şenler

T opanede Hiristonun meyhanesinde garson arap lsmail
dün gece sarhoş olarakdrıh~ım
k
d
g ezerken • enıze
enarın a
.. ..
düşmüş ise de etraftan gorulerek

kurtarılmıştır·

Dün Emfn!ünde kayığa
binen «20» yaşında ~at~~.el
Eftimya kucağındakı kuçuk
köpegile denize düşmüş ise de
etraftan yetişilerek kurtarılmıştır.
•• ••

Bir gece teeavuzu

Vatan vapurunda ate~.çi
Vahit, arkadaşı Hasanla dun
gece Unkapanı köprüsünden
geçerken meçhul bir şahsın
tecavüzüne maruz
kalmış ,
bıçakla sol kolundan yaralanmıştır. Vahit hastaneye yatırılmqtır. Carih aranmaktadır.

kaptanın
bacaeı kırıldı

Bir

Alman
bandıralı Derince vapurunun
üçüncü kaptanı M. Hav, vapurun iki numaralı ambarına
düşmüş, sağ bacağı kırılmıştır.
Limanda

bulunan

Çocuktan ne

istiyormuş

Unkapanında Bıçakçı mahallesin de 66 numaralı evde
oturan
kahveci Mehmedfn
dört yaşındaki oğlu Burhanı
döven ve başından yaralıyan
arabacı Hasan yakalanmlfbr.
.

iki

kurşun attı...

Şehrema-

Hasköyde oturan
neti
memurlarından Asım
efendi dün gece aynı maballede otnran Burhan beye iki
el silah atmışsa da.. isabet
t'··
. t'
·
e ı::rememış ır.
Asım efendi tabancasını es-

ki bir münafiret
daht etmiştir.

dolavıaile en·

A r k asın d an
vurdu
Davutpaşada otura~ boyacı

Mustafa, Faik ve aynı mahallede oturan celep Arap Osman meçhul bir sebepten
dolayı kavga etmişler, Arap
Osman sustalı çakı ile Mustafayı

arkasından yaralamıştır.

Mustafa
m:ştır.

hastaneye

kaldırıl-

yarın baş~

değişiyor
Seyrisefain idaresi Kakıköy
hattı için yeni
bir yu tarifesi yapmıshr. (1)
hazirandan itibaren tatbik
edilecek olan
bu tarifeye
nazaran vapur seferleri, ilk
bahar tarifesine nazaran ar·
Haydarpaşa

tırılmıştır.

Kadı.köyünden

ilk vapur
sabah saat 6,15 te kalkacakbr.
Kadıköyünden Köprüye son
vapur 23 tedir.
Öile seferleri sıklaştınlmış
br. 11,40 tan sonra Kadıkö
yilnden 12,15 ve 13 te iki vapur hareket edecektir.
Köprüden ilk vapur 6,15 te
hareket edecektir. Son vapur
1 dedir. Öğle seferleri sıklaş
tırılmış, l(öprüden 11,~~ tan
sonra 12, 15 , 13,5 te ikı sefer ilave edilmiştir.

Gala ta saray<la konser
Bugün Galatasaray konferans salonunda mektebin or·
kestrası tarafından bir konser verilecektir.

Bugünkü hava:
Kandilli rasatanesinden
alınmıştır:

Dün azami hararet «17»
derece, bu sabah «14» de·
•O Ar
recedir. Bu gece ruzga
mütehavvil, hava ekseriyetle •
açıktır.

ı.,

.:- ~· ·r,.

Son Saat

,,. •. ..,,-.-~~• taıwwc:rwc..,.,.·-..."!'w-e;-~ ......... u

•

2 -.;n-e=:ı:

ttaziran 1

WR'Gı

w:w

i

;

C '

;====

•

SA YFIYEYE GITl\1EKh..
PEK ALA....
•
FAKAT BIR
A

··sahibinin Se
DE BERABER
OLMAK SARTIYL _:
•

.

YENİ FİAT

b
ç
~

--------

