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4 Yaşınd k. dı li~ınenın · ,, ın ıra ı
ır zararı

. 1>6rda birden...

lranllJ!a

·~a~~k

İsfiyorJarı

-!3u. işf~ .':es'ulfı !'ok mudur?

Kemalı teessufle hız de
Defterdarlık

~

pek iyi sB..ediii
~or.Glln ıeçmiyor. ~ buinenin urarmı
mudp olu bir ve ya bir kaç yanbt, uulltlz
maamel.,e t ...dlf eclf1mesla.:
Hazineyi clO. bin lira zijW •kan son
b•diae iae tudur:
Maslakta c180'l» murabba artın tberiae
yapılllllf bOyG,k bir ahır ile karakolhane ve
aynca «6885» aJ1lll lll'll'D. ıe3000» lira

ld,met takdir edilerek mlzayedeye çılm:ıJmıf,
ortaya çıkan rekabet ytıdnden «10. bin ffra.
ya, Selim Sabit beye ihale edilmif Ye MaJ9e
Yeklletine bildirilmiftir. ihale kanumı muci·
hince ~ekiletten iat:izana muallAk olamabf·
!arda Hazine 8 glD zarfında ihaleain kat'i
lepnesini teblifa mecburdur.
[Mabadf 3 8ncO sahifede]

Bal yı:ıda menfi .bir
.,usla 3

Bir esip,

i$ ••

IWikMir Yilayetble

-narı

·

Ya,ındaki delikanll .

~ehıneı

~p harfleri . nıGrekkeple •e
bir IDelcbı ile y.._bp,, t&yle
~Da,t P~:
.

(lfahadı 3 « detiz. Oldukça
ullcti sahifede)

..,

mDddei UIDUaailipı talebi DzedDe
"-ca nahiye,la aakiDleriaela iç kiti talıb
tevkife •lmmıılardar. Bwalar ........ ..ki
meb'aalardu bir zat da Yardır.

Bu tevkif haditeıN•in Hoca Yalmp melelesi
ile aı&kadar olduju ifade edfbnekteclir.
Hoic& Yalaıp bnndaa biıbç ,na ~
Benchrmada yakalanerak a.ı,.,.

16tMlmli

soruyoruz

h3:~eket
~

mi?,

mevkuf...

blr ..nendir.

TM ejlle«' •• eb eli varbldarma brfa
tefen6atta bulunarak , meafi propap.da
yapmakla zan altma aJmdaiı kanide ta• h
ecUlmektedir.
Balıkesir vallaf ve. Balya kaymalca•• ....._
aealn taWcikab De biuat megul olm•ldHlr.
MeMlenia J,irkaç atne kadar te.amh etmem bekWimMteclir•
i

fEkmek ucuzlıyacak ·
SO. plenle Ameribda

batd8'

mlveradatı

ual•lfllr.

Bana ı-tmen butday ftatbtrmda ...... bir tenezztll ~
dlr, la teaenllllba bir ay_..
ra daha bub bir mrette W.
edilee.;i kunetle lmlt ....
mektedir. Çnnko Ameribda
tehrlmize bir çok baidaJ ,....
mek lzeredir.
Ayni IMNlnda Wh.J ...limi de hafl•mlfbr.
Ba 1eae Aaadohıda .....
imarı nltWllu bahsolan ıehrimiz ve M. YatUM
latanbulua iman pl•nlN liir ~ tetı'drll , ettiji

lıamlamak için Şehremanetiıa-

de Muhittia ._,.. ~'

ml6aa'dar.

( Mabadi 2 inci •hffede),

I

bereketlidir f t pek r1sede
mlftreclat bqhyacakbr.

.......

Y•lmvla ekmek . . , _
1-2 ~ acaV-

Sdiıre

2

,, Son Saat ,

Telgraf hiıberıeri

Dahilde:
Tiirk-Fransız

itiJifnameleri
Dün Ankarado
imza edildi

~e ftltı1i

Tmik Rütbey ile Fransa sefiri
M: de Chambrun, ilkbaharda
Anli:arada milzakere edilmiş
elan itilifnameleri dün ıaat
911 sekizde imza etmişlerdfr.
ltilafname mucibince tarafeyu hudut komi.tyoounun
çiıdiği
Nusaybin - Cezireibni Ônıer hud11dulıu kabul etmekt:edlr~r. Aıdana-lfer..
IİD hattı on beş ~de bi7.e

1&1 tü

tesliıp olunacaktır.

lflrotiika davasına dün dc111 vam edllınii ve 3 ay~
neşriyabn tercemesine karar
ven1miştir.

6 temmuzdan
itibaren
Veli E. at yarışfarına bq-

•

lanacskbr.
atbuat cemiyeti lrongre.t
dün aktedilen 3 üncü iç•
tima ile nihayet bulmuıtar.
D.lmkü i~timada
riyaaete
Hakkı Tank, mnumi ~ğe
Ahmet Şükrü beyler ımtihap
edilmişler, badehu azaııuı teklifleri mti:qkere ve bütçe
bbuJ ohınmuş, divam bayDJet te iatilıap edilmiştiL

Rebir budosl\

Darülicerıo

Rallden Zabıtai belediye mektebine nakledilmektedir. BanclOnun daha fül bir şekte get.Mtmeei karar albna ahrwnıt·

••mda

Rencller dün çırpıcı çayırınher sene olduğu gı'bi
itayram yapllllflardır.
lftün Tic.-et odasında v•
mıxı~ mnfek~ bir
komisyon toplanmışhr. Bu iç·
tlmada vapurculann s.,yrfsefaWm Glo ~yetleri memıu

defa

ia

zincando

Bitlis, 21 ( A. A.) - Birinci .
Erzincan, 22 (A.A.) - Dahiliye
vekili Şükril Kaya bey
amumt mtfettiş İbrahim TaH
Er:rlncana
vasil olmuşlar ve
bey Sürt ve Gamını teftiş
şehrin
methalinde istikbal

ederek Bitlise gelmiştir.
lbralıim Tali bey Garzanda hulunduklan esnada bir

müddet evvel
Kayseriden
cenuba firar eden Hasan paşa
oğqllarınm bili kaydn şart debaletlerini kabul etmişşlr.

Bülis viliyeij
mülga

Bitlis vilayeti lağvedilmiş,
yerine
Muşta bir
viliyet
teşkı1 olunmuştur.

Borsada

Zirai vaziyeti-

Yeni kanun

miz ve Rusya ih-

bugün tatbik
ediliyor...

Dün akşam geç vakit, bir
kaç gündeoberi şehrimizde bu\mıınakta olan lı~at vekaleti
Ziraat müsteşarı lhsan Ahidin
beyin riyaseti artında lstanbul
mmtaka ticaret müdüriyetinde
mühim bir içtima aktedilm~
tir. l~mada, istanbul tiearet
müdürü M~in, zahire borsası
komiseri Akif., Sanayi müdü-

25 maddeden ibaret olan
ve « menkul kıymetler ve
kambiyo boı:salan:o tinvamnı
taşıyan yeni bOl'Sa kanunu bugünden itibaren mevkii tatbike komıhmıştur.
Kanrmn getimıek için Ankaraya gitmi.t olan

Bona ko·

miser vekili Hasan Tahsin 8.
dün Ankaradan gelir gelmez

ceza mahke-

muhtevi bulunacak ve 2 ku-

rufa satılacaktır.
nJaksim meydanında yapıla

otan parkın önümüzdeki hafta içinde inşasına baş·

llllcak

}anacaktır.

• ugftnden itiliaren geceler

1 uzamıya başlıyacaktır.

Hariçte:
fiiingiltere Renin tahliyesi
IUJiçin derhal teşebbüsatta
bulunacaktır.

Oranda Maliye nazın ile
[gFaris valisi tevkif edilmiştir.

Paria. 21- Ras-Efgaa 11'
uran

kıral Amınllah

aley

isyan dmft olan kabileler
dide l1ıtiW rsiai Baba
terketmek temayülatmı i
eylemekteclirler.

)wıunlan fibi borsa iflerfni

daha fazla
almaktadır.

zapturapt altina

Sona komiser vekili Hasan
Tahsin B. Ankar-ada iken Ma-

liye vekili Saracoğlu Şt\Juii
beye son kambiyo teme .,vUcabnı arzetmiş ve Maliye vekili
beyden bu hususta emir te·
likki eylemiştir.

Rüsumat müduru umumisi geldi

T ekirdağına kadar bir tetkik seyahatine çıkmıt olan
Rüsumat mildürO umumiai
ihsan Rif.at B. Rüsumabn 1..reia ~botile dün alqam teh·
rimize avdet eylemiştir.

İhsan Rifat B. bu ay bahudutlarda yapacajı biiyük tetkik seyahatine çıka·
şında

caktır.

Bu heyetin fimdiye k
ne

yapbğmı

yap

ve ne

iltedijini öğrenmek için
hittin beye müracaat e
işte Muhittin B. in söyle
leri:

Bir içtima
racatı konuşuldu

Asiler şimdi Jd
Baha Sakay&.
istemiyorlar

edilmjşlerdir.

gijıafi
çıkacak, ilk

mesinde dün sabah Hüse~iıı pqa zade Ali Vefl"k beyi
8ldörmekle maznun komiser
muavini Ahmet beyin muhakemesine başlanmışbr. Muhakemeye Temmuzun ikisind~
devam edflecektir.
P.ilomünistlerin muhakeme Uılsine 25 Haziranda İzmirde
anacakbr.
ibrit inlı ·ur idaresi, §İm
diki kibrıt kutulan yerine
knçUk kutuları çıkarmıya karar vermiştJ-. Bunlar, 40 çapn

•

Do. vekili Er-

ye'1 bildtrmiftir.
Yeni kanun Avrupa borsa

seyahatine
Sam&una gidecektir.
ağır

lbralıim Tali B. ve
bir dehalet

Efganda

dudundan gelen malumata

Bor.sa meclisi idaresine keyii-

umum müdürü Hacı

stanbul

hat verecektir.

dllrinti erkin ve memurini
bulun1Dtıf tur.
l~mada zirai vaziyetimiı
.e bU seneki hatb hareketimizle, mOamir bir hal alan
Rllsya ihracatı meselelerinin
mevzubabs olduğu zannedilmektedir.

UIMehmet B. pazarteai

teftiş

Atlııa, 22 - ~I. Venizelos, Türk - Yuoan müzake·
rah tiakliında IJ(U~amentoda alenen tafsllatlı izahat
vermeyi muvafık görmlyerett fırka llderlerlıiln de
hazır oldukları hariciye encümeninde sah günü iza·

rü Kazım beylerle Ziraat mü-

bahsedilmiştir.

R*Aa

M. :Y eniZelos, kararı
alenen ·sölemiyor...

«- Meyzuu
misyon tudur:

bahsolan

Dahiliye vekaleti her
den 5 senelik bir imar p
ramı istemişti. Biz de böyle
program hazırlayıp gönd -__,_

ğiz. lıtanbulun imar~ ~
ce hazırlanmış bir plAD v
Fakat ben başka şey dilf
yorum:

Biliyor musunuz ki Ank
imar plim için bir mlin
açılmış ve maruf mühendill
dea M. Y anaeııiu ilü:ar
proje tayanı kabul g6
tür. Bu plinın tatbikine
lanacaktır.
Zannederim ki .,..._,....

memleketimize davetle
tatbikine ait huusat

DlD

kında

aynea keadİllincleD
eden izahat alınacaktır.

M. Yansen buradaa 1
ken kendfslle · görlfe~
fstanbulun iman ve müs
pllnm tamimi hakkmda
taleasmı alacağım. Bu 111
neticesinde mumaileyhteo
istifade atmemiz muhte

SahiJe:
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Kari sütunu, DeU.

6

-

Gönülden gönü.le.

6

-

Tlgrls.

7

-

DWıya ŞÜUll'G.

9

-

Duvar içindeki öJii.
h ıberlerl.

10 -

Gün i'n

1ı

Polis h:ı Jerl::rl

-
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Bu işin mes'ulü yok mudur? i~AbAI\

Teessüfle soruyoruz

[ 1 inci sahifeden mabat)
Bu tldd t
t
u
• tm
C
reçerkHt a ıp
b "" ıt en Yaı geçme e 'erL-~ Ek
b
"dd t1
o~ur.
ıer1ya
u mu e e•
...:.:ı.·nı
b'-- ~:.- t
rfn geç.....5 ı ve uuıeı.n:e a•
Hplmn bu gibf işlerden nnkOI t kt
ld . e mc e o ~gun1,1 ıııun

r

dıkkate alan h11ın., lıtınbul

Deftenlarlıtm•
d d"
hrl evvelce gön•
.
er ıti ta ratta haıfnema
«8• gttn ile ~kayyet olma·
dıjnu ve ttdiplerin hii;incge
tebliğat neticeılnt kadır jnt\•
llU"a mecbvr old\lkları yolunda
rnlhayede
ka!melerfne bir
mtdd~ Uivosinl crıırctmift:jr.
Halbuki bu sem ihRleğ~ b"
emi.ır nAHn dil\kıte altnmamıı
ve dfter taraftAD Maliye v~
kaleti de ihaleyi taıdfk etınit.
fal<at bu ara{la " 6 .. gtindcn
f~zlı ıtıman ge9nıı§tfr. Halbuki Selim Sabit bey iftep

kıpını~k )'Qh~nu tr dığı için
ihıhnıin kınun rnut;lbince 1'8~

as ı a: mm s

]•

Yıldız
Haryo Sera da,,
Şl.

Emanefin vaziyeti ne?

VlJSlnda

Yıldı~ IDüştedri MArYP ~e,

r~M•R

açtığı
Dm 'i

ş,M-emMeti

ıleybina
zarar ve ziyan dayMJ

ni hJr ııfltıYA giJdjği,

mütt ir t'rıfıne11n iflc\in ediıı

len aarar ve livan miktanaın
mahkemaea dıli wkuf11 takdir
ettiıriJecoii bildirilmektedir.

Bu PHJ~tı Emaq~tin il~
ditiıulüifiaü aalaJNk imtdik.

Allkad~r erkin ıunlan •ly..
lemektedir.
,,~ M~epıa ıarar ve. zi_,, ....__
h · 1 ..J
yan """''·•nPlD ta muı ne 11••
::.:ı
•·
d •-•H•
mu~•• ~ aumar oynan..1 •.x.
b
ı.
L
·•Mflll
ile a.gijrı.ü
11UM9l
'k
L'ka••r
mı tanm
ta1U1lka
·•vmiştlr.

Şıhrtmu•tini11 J,q mıı,Iıd!!

her hangi bir
malılrupı

zararı

olması

tumine

gün 1.arfınd3

Ç~~anla
ı

ame e

kendiiine teb-

liğ edilmediğini, müı.ayedc

kaimesine de vqkaletin ihnleyi
d. . .
..
t::1.s ık ıçın ılrrmddetl~ mµkayet olmadığı » fıkrasının
k
.
.
omdmadığım ıl~rl ~ü~erek
hakkını kullc:ınıp arczıyı almaktan vaz geç mi ve depo

parasını · geri istemiştir.

Bu nun u:zenr.e
- ·
bu
vekt:.fet
il
,
itin niçin neti celcnmediğini
sormuş, emlMd milliye, ihıı·
tenin kapalı ır;arfla yapıldığını
ileri ıfirmüştilr. l\'lf!Sele bir de
muhakemat müdürlüğüne verilmiş ve bu daire emllki
milliye idaresipin iddiasını
reddctmi§tir.
Bunun Uzerinc Defterdarlık yanlışlığını anlamış ve kiğıtları "Kemali teessrifle s•wh>
işaretile emvali milliye idaresine gönd rmiştir. Vekalet
meseleyi takip etmeldedir.
Şimdt, bq ihmalin cezasını

kim ödiyecektir?
,

Dördü birden...

[1 inci sahifeden ~abat]
güzeliz.

'YıJf arJJllJı l2 u~ 16

erkçğin

evlenme~

...,.nda tchiilüf ~tmektedir.
PRz~teniıpe dört Ycı~ıoda hir
j~tediğjııi

gönlük.

Keo~isin~ 4ördiiıpüz de talibiz. Adresini ögr·enme1' isti-

.,

~

yoO;k~darda Karlılcbayınnda
oturduklarını
bildiren bu dört hanım kıaa

(18) numarada

•
r;
rr
1eçe.11
!Jllll
ı tır"ıye
< p r d /;.
f
Ah
< a a o ·s >) şamp gomı
mel IJ · ı
k·
l
a~ım Jf//, ma ·ıne a eyM

hine

meşhur

ve

aleyhtarı

M

'"'

makine

Jlirıtli <t Gandi

»
lt·lline /Jir yau yazmış ue
lmndrı biraz Rustai hayatı
l}leielmişfiıı, Buna ne der~in?
• « Parado/;s i) şamrıiycr--.
mı dedikten sor1ra flrfık ona
ne rlçı1ir? Daha Geçç11 §Cflt

lrır, knw, mer'a hc111gtım yerin dibine ~lwp çıkaran
/Ja~'in1 /ıry /m Sf!nt? de onun

(1/wirıi iddia cimi§. nr çıffrır/
Sırtmda ymıwrfa kıifr-ıi f!Ok
yn tisladml! .•
Pç/d... Bu /ıu~usta unin
.fikrin ne, f1a11di bu me.fielede
ha/ilı ım, def/il mi?
lJaıw krıbrsn insaqları
be/lm/ıt crlen, eleme. ızfıraba
şrinıkliyc17, onları i11sanlrktan
çılwrrın ne (lıaki{le, nt f alh
riknrfır. Ve gena in~nları
r{lflrıfn, srM11u ic, samlete kq11ııffuran da ne Ruslnilikt ne
1

riflrilikljr. (( Pastoral )) l1ayat olsun. amele lzapatı ol~11n. Jıer ikislnifl de. lfrnd/le-

keder/t!ri.
ve meserrellt>ri, lezzetleri, =eukleri,
qadeileı•ı' vard1r.
s
Serin su ba~larmçla ne§'eli,
neş'eli kau(lfllll Ç(l/an çoha{llfl
bp ba11atta rahatı /\(lç1711ya
rjne göre elemleri,

kahırlan,

felciJ·rlleri

emmın ql@ıyacakl;uı bir 18•
ıg.ı4~ c~vap vermekle ıpJıte·

başlar/ıguıdan itibaren Rw;/pilik arlık tur[alaşım* dt?mef(

e,sınz.

Q/duğıı 9/bi, ocak başında
tallı tatlı ıslı/\ ötllirerek keyfll

Dört

y~rrıdaJri

Mehmedi

IDQiJVenet nden Pr.ı\bdülkadir

B. bu çocuk için evlenmenin
kabil olmadığını söylemiştir.
Kendisine yazılacak mektuplar Saraybumu gazinosu
İ
müsteciri
Derviş zade brabim
B
• v•s1t4sile göndcrilm lidir.
Y azımır.a nihayet verirlıen,
1
k . .
d k d
ev en@@ J&\ıyen ört ~r çşe

15-~P Yt41 f~ı.hısı il~ baı'ka

!~~fl!.

ıühurvn\I

t~m~Jlllİ

key{li çekiç sallıyaq amele{tin
bıi !fegfi bo:;ulmıya baf/a<fığından itibaren de makinele-

rin uidaları(la kar suyu ka'"•
Y
tı demeklir. Onun içirz idn
·r
ba.~ı daima ft>rtı=iyi denk ful~
111q/.:fq,Jlf.
Yoksa çoı..anla 1
'
ı
ı~
nıelc nyva::lq
kasa/\.
gibidir.
ı!
M "

Bu kötü huydan vaz

1""'9

Kemalpaşa kazumda

muhtemel

* "'!

Nml

değildir. Qlhıkü mevıuu baht '''anmiyorlarmı? efendi jıminde bir zaba w.
tuahmı&du.n ',/ A"Mff
metçiıi Cafer isimli bir g"!9
Adana köylüleri tftccar~
ayııi kaıadaıı
Ahtlft 9ÔI

karar hizim
verilmemi,tlr.

' "'cıat.•AıwE yı;'y iao•p•=f =R~ınTrı
.ı U

"
a; 11
ICadıkif Hale tJyatl'09Unda bu
puaıt•i U,..,.ı eaat 9.SO da

lsTANBUL GOLO
<Mlatraı

lf.

Operet
Karlo K&poçelJl

mal satarken :vlhd• bir tayyare ianesi veriyor, fakat tik..
car malları rnersin boraasında
aatarken çifçiden aldıkları bu
parayı tayyare cemiyetine
\JarmiyorlaJ1JllŞ, ÇDk yazık vı

ayıp!

Ahm~t. Masıav oilu M-.
Mustafa oğlu Ahme YI Mıjr
tafa oğlu Hamdi iıfWultt d6rt
ldfi tenha bir yerde yabl.,...
zorla ır1tna goçmiıler ve MI •
ıi de y11lca11mp aclliJflft
rilmitıiudir.

---.....

----

Şehnaz korktu
Görümcelerinin de bir
kuduz kanı taşıdılda
nnı anlamışh
-

30 -

Kana gecelerinde,
Hıdırellez
sabahluuıda
onlann göz süzerek, dudak titreterek şu ve ya bu kadma
sııtaştıklarına kiraren şahit olmUfhı. Etrafı siyah, ortası beyaz mesdillerle yapılan ilanı
aşktan da bilm:li. Ancak ıfıJrlimcclerlnm bu yola dökftlmek isteyişlerini garip ve hele

Muharriri: M. Turhan

da telaşa mahal görmüyordu.
Onlar, ne kadar atCflenseler
burada pek açık hareketlerde
bulunamazlanlı. Bu sebeple
küçnk kızın solumıya bemiyen
h:tr tarzı tekellüınle fısıldadığı
~zlere ehemmiyet venniyort
gülüyordu. Şu kader ki o sazlerin, o ılık uefetderin kendidni de gıcıldadığım ankymdu.
Bnynk ·görümce, pftr iffl!:ıa
gözlerini stıze süze yengesini
yıkamıya başlamıştı .
Onun
saçlarına sü.rdiiğü ıabmıu k3pürttlrken kendi dudaklamıda
da köptilder uçupyor 'ft ellerinin titrediği gCSri11Uyordu. O
mada büyük hanımın işi bft..
mif, ~a santarak ve

deki sabunu bir tarafa atarak
yengesini arkasından kucakladı, iki omzunun ortasına
dud.Jdanm yaptttırarak inlediı
- Oh abla, oh ab!al
Gözleri sabun köpüğile kapah bahman Şehnaz, bu arsız
pusenüı aıcaklıgıyle gıcıklanarak f6yle bir kıvrandı ve mırddandı :
- Yapma kardeş, pren
ne der?
Kollannı yengesinin ıslak
beline aımsıki saran . görftmce
hanım dndaklanm puseğllmıdan ayırmıyarak boğuk boğuk
cevap verdi :
- Ne derlerse desinler.
Ben ölüyorum. Senin içha 6liıyorum. Ah, nolurdu, senin
kocan ben olaydım!
Şehnaz, ne g6zlerini ~bfliyor ne o nemnak deragıuftan
kurtulmak imkinım buluyordu.
Sade iki tarafa kıvranarak
kesik keaik söyleniyordu :
- Delisin. sen delisin.
Bu ury.u musafaha, Hllliz
miicadele halfnde devam edip
giderken ldlçük g6rümce ansızm nftcre1e girdi. Ablasmı

Kezibanm omuzuna yaslana-

çılgın

rak halvetten ayalımştı. Kt\ctik
görümce de - anasına kahve

gesine -nlnQf t Şehna%1 da
11erü büm&z kelimelerle mm1..

pişirmek için - dışan çıkınca

damrak

tek kumalı hücerede Şehnaz '
ile büyük kız haşhaşa kalıyordu. Duvarlannda buğular açupn hücrenin tepe camlannda
ııpır şıpır ter dökültiyor, diğer
hücrderde ve göbektaşmda
perişan bir tesdüfle yekdiğerine
karışan kadınt çocuk, su ve
tas ıesleri boğuk bir uğultu
halinde bu küç6k halvete
ıızıyordu: İri hamam b6cel·
leri kanatlarının akametiai
ayaklarmdaki aiiratle telifi
ederek şuraya buraya kofaİ·

nefs etmiş

kendisine

sulaomalannı ağrep

buluyordu. Mnmafih, hamam-

şuyorlardı.

Büyük görümce kendi h8crelerinin tenhalığından ansızın
• fe'fke geldi ve cesaretlendi.
Muhitten isabma ve umku
ruhundan dımagına ~yayılan
11Cakhkla aöderi karardı. ,UO·

atıldı

bir ihtiras içinde yenbıt denpşa

tesDmi
g6ntG ve hemen

:

- Ben de isterim, hen de
faterim 1
« Hnmam dört k6şelf. •
<e içi .mermer döte6 »
« Ayva ıibi aaniıdım •
• G&dtm .._ dDteli 1 »
Diye bubw baiırank bamam koridormda boy göateren Keuöamn rebakir aeai
imdada yetifıııemİf olsaydı,
Şehmmo hali harap idi.
İki haDfire, beyaz birer
sümk gibl yengelerini eme
eme takattan düşiireceldcr ve
teninin her tarafını ~
içinde bırakacaklardı. KiJlü
kmn kendinden evet lıkreye
giren Beri, kızgın kızlU'I itidala
~ ~Jm,uı da a1tauJ

istanbulda bir
Qünlük müşahede
Bundan bir miiddet evet
( Unkapanı Hacıkadm caddesinde ıerbetçf Abdurrah·
man efendinin dükkanı ) hır
sızlar tarafından soyuldu. Bir
az sonra Fatihte Mutaflar
caddesinde 42 llUDNU'ada Veli
ve Gülabi efendilerin ve biraz
sonra karşılaıuıdaki sokakta
bir kaptamn, daha sonra aynı
caddede Cemal beyin bir
qıüddet

sonra da Çırçırda
Omer ef-endJ namında bir za·

hn evleri soyuldu...

Geçen sabah saat « 10 »
vardı: Bahçkapıda

dostlarım

dan birlsile beraberdim; birdenbire bir gürültü işittik;
baktık ki Reji başmüdürlüğü
nfin öııilnde bir kalabalık; sebebini sorduk; bırSJZ yakalandığım öğrendik.
Oradan ayrıldım Köprünun
ortasında bir kalabalık. Birini

polis stirükliyerek götürüyor
sordum.
B"ır kadmm çantasmı kaparak ka~en yakalanan hırsız
dediler! Oradan geçtim Vükadt kaldırımın ortasında bir
kaç insan birikmiş. Yanlarına
yaklaştım, bir tanesinin elinde
tiç tane iskambil kağıdı; yanın
dakiler de tavcdar, tava düşij..
recek adam arıyorlar.

uzaklaştım; daha
yukanda mill~t çeşmesinin bafDlda bir kalabalık ve bunu
takibeden Voyvo._ sedaları••
Y aldqtıor, iki kqf, alımşlar

Oradan

birim orta yere, ftll' babam
vur...
Bu manzarayı kulübesinde
kıs, kıa gftlerek seyreden memura ne olduğunu sordum.
Su doldurmak meselesinden

.Ualarm

aralarında

çıkan

mfinaza• olduğunu öğrendim.

dört muhtans dişin İfkenceli
bmelerinden kurtar.dl.
iradesiz gelin. perİJaD bir
·~ sitem ediyordu:

--Ka.rdqinize aöyliyeceğim,
nllahi söyle~ Bakalım
ne cevap verirsimz?
8iiyGk im, meaut bir reha·
v.t i~e ,engesinin kulağına
&sakladı:

-

ICime .aylenen

IÖyle.

Dudajımdaki
tadı hiç bir
babayiğit alamaz. Olsa olsa

iiçlimaz de rezil oluruz.
Şehnaz._ Drktii ve sustu. Göbpkı kocası gibi

rümcelerinin

kuduz

kanı taııdıklannı

arbk

anla!Dlf bulunuyordu. Bu kan,
ba kısgm kan, er .. geç kendimni l>c>ğ-Kakh. Bir evde o·
turduktan, bir çab albnda
k~'.llmJ!*ş!l~~a oalaruı

Tünele

çıktını.

Ankaradl1'

gelen arkadaşım Azmi ~
tesadüf ettim. Onun da, o_!
bah tramvayda cebinin KIP.;..
bnldığmı hissettiğini ve tl •
sızın hemen tramvaydan • '

yıp savuştuğunu öğrendiıD·b.ı'
Beraberce yürüdük, meŞ_ • .ı
çiçekçi Sabuncakinin mağv;ije

üzerinde eski Arap harfle
yazılı tabelinın hala du~
olduğunu gördük. Daha ilerıd•
bir mağazanın camekanıJl
kadın işçilere ihtiyaç oldu~
ve müracaat edeceklerin[TUJ~
ve Fransızca, Rumca] bilıP~
lazım geldiğini hayretle ?k~ -'
Fransızcayı umumi bır lif
olarak kabul etsek bile Rtı.,r
caya ne diyelim? AnlaşıltY0~
ki Türk işçi kızlardan F~•e'
sızca bilen olsa da Rumca h.~t
bulmak müşkül ve maıv:.
Türk işçi istihtam etmeme~
Oradan geçtik; postanenin 1~
nındaki berbere girdik. Ari<
daşmı braş olmak istiyordtı:
Traş bittikten sonra ne~
teseler beğenirsinfa? tam ~
kuruş; tarifede 10 kuruş 'f
duğu halde neden 3 lira ·~
tendiğhıi sorduk ve anladılc~
burada yüzünü sabunlallllf'
ve kolonya, pod.ra gibi tır
aft olan eşya ücrete tabiıJJİf~
Parayı verdi, dışah çıktı
ağa camiinin kapısına yapl
bn!ış bir ilan gördük.
Öyle bir yazı ki oko~
ıçın
yazanın da
bera ,bulunması lazım ,
yaııdif
başka her şeye be!:Hfyor dır
kAn müdürlüğünden yazıl ,,ti
anlaşılıyor; fakat. ne nuıı> ti'
var, ne de resmi mühür. ~·
yı da geçtik ve düşünilyo ~
Bir gtinün müşahedesi bo ,p1
dardı. 24 saat kafi değil
Beyoğlu: Niyazi zade
'
İbrahim Eteıı>.....,
elinden tenini kurt:amuya 1'
kin yoktu. Bağda, konu 1'~
fU yanında kendisini sarıl't-".
kan, hamamda bu derece ~
kınlık g6steren şu azgın kııl ,f
bunclan sonra iti büsbütftıJ~
d.ıracaklan, gemi azıya. u.ıi
kendisini çek beri ed~~-

fitphesizdi.
'-..
Nibadm, buyunduruk ~
ağır olan kollanndan eJf
ezgin çıkmayı miitealdy ~

rUmcelerin müşterek a~~
düşmek nakablli tah~,t
bir yorgunluk olacakb. ~
kocasının müziç nüvazifl~:~
den uzak kalabilse şu ıoı;ı
göntillerini hoş etmekte ~
gürmiyecekti. Lakin hellltı"'f
hem bunlara hizmet e
çok gfran buluyordu.
J1'

mıtoı'

t

24 ff-:
..,.,nn -.

Son Saat

Sahife

S

Fakat biraz üayret e..
Ufukta tehlike var

Biz TüfkJer...

/3u tehlikenin tehdidinden
kurtulmak mümkündür

Yunanlıların

dezlz haldmiyetini ellerinden birakmal\ istememeleri karşı
smda vaziyetimizi gözden
geçirmi~til<, bir ıuüddet
onra bir lmrllmiz de donanma cemiyetinin ihyası
ve bu suretle donanma- B .
- 13 - Muharriri: M. Turhan
Yukarı ~k ~lanbm da qafı mek istiyordu. SiJsil~i meratip mızm kuvvfl'tlenc1irllmesf
için hükurnelimize yarz:.iyor. Ben~ ocanmkine ben- kaydinde değildi.
İijrk erle . e hRum kızlarımD
Duğlu, kendine ciro edilen dım edilmesi f'lkrinl izhar tıltni::;tl, diin hu hulu alplara' : . em de alp oğsuali kabul ederek:
na içleni
hla avrat oluşu-Akça Koca da, Kunur da- su. la bir nıel<tup daha
ne, kendfo~. ~endi kamıidedi-yanılıyor yapılan işler aldıJ\, bu kariimiz diyor
ki:
~aıı bu ek .;bılesıne yar olmı- doirudur.
11
ke ne ha
eteklerden Tür- fleden doğru.
« - :;-6·29 tarihli nüshan1zla ınüteakıp nushaÇok dilşü:~~ olacak sanki?
- Abldığımız yol, hem gelını ernıcd· nı,. bu sırra ak- DİJ, hem uzun. Bu yolda geli- laı·n:nztla <lonanmaYa alt
etnıeınek ~· . Bır patavataulık şi güzel yayılırsak izimizi kay- yAzdr(jmız yazıları l;üyük
bir hararet ve ah1ka ile
runı. La"k· ıç.ın sesimi kısıyobederiz, sesimizi bir!>irimize
ın y"
~.
takip eyliyorum. t ~ 19·
ruyor. a· Turegım yanıp duduyuramayız. Yeni çeri düz1tldı..
ır
ü
k"
R
kızı
uncu nii hanızdakl cedi•nı, 0 d r un
um
mek o sebeple lazımdır. Bu
1
V(•l lıeni hiiyül\ bir hay~ işitincen.
çocuk yaptığı- çeriler bizim izimizi doldururR.ence Yılıç rne ateş düşüyor. lar. Onlann asıllarını dürıün- ı·~t ve delı~etc dii~ürdii.
H<'mrk hfz \'unan hüd uın kıllarıa~ gebe etmek,
mek boş şey. Benim hayvan1\ümNi
kadar da donanaba iyi,
an döl almaktan cıklanm, Geyiklinin shuları
nıaya sahi() de{jlliz. ~u vatengi belli JÇ .olmazsa onun söz anlar olduktan, asıllanm

rimi1,<lc
kuştur.

att~~ı ~oşluraeak ~
yüreğimizden
kaynıyan

bu nteş ve henli(jimlzi bir
noktada teksif eyliyecok
bir rehber ve ldr mürşüt
ba~ımıza oe~sln. ilen ilk
iş olarak hu husus İ':in
lrnhulüfliizü bildirdi\)ioiz·
den itibaren « :10 » on lira ve lıu hususa alt teskl·
lalın teessüsünden it İbaren de avda birer llra
Yermek suretile na~zaoe
leberrüatta bulunacağımı
,.c bu işe her Tiirk kardeşimin seve seve iştirak

şildik yapıyor ı

~

edeceğine hııanıın bulunduğunu arzcderim. Do-

nanma muharrh•I beye
milyonlarca hürmet ve
şüJu·an.»

7'

Hoşlktaş, Akaretler
No 3;) l~tenı Hubl

w

Etem Huhi b•~yin yardtmmı kabul için kendimiz-

H·

de ·al.Uıiyet !JÖrınf)'QrUZ,

he ııı • ' ıehrı b 11· B nl
,. Yl.ıi(1lrıt k
e ı. u arın unutup b'ıze ısındıktan sonra
1 1
~nı belki içi Sizden al ı alır- devşirmeleri adam etmek güç
1

1ite hayır v Ilı 1ahatlqır. Ya bu

:4ıut ~um kıaı- der susarım, yaeltirznek
~ınmaaını yasak

iç:

Bu lcad grafırım.
- ~Vet. ar mı?
Geyikli ,. d

-

na Soruy0rd~~ f Apturrahma-

lı

-

Ya sen · b

. .

uylaıuyorsun? abayığıt neden
b• - Beninı h
ır tey Yok. B:1 •ndığım fllAn
~k lstiy<>aıuıı 11 •rtık evlen-

ol ftırırsanız z:..İı Bana kimi yal1Q d~eceğilll illet edip dünür

hııı- Aıı. Şi~d'1 .
~ · Ne dersin b hız anlaşa•kalım ahi

1lla?

tel~ Musa
1
flJ ettiğiıniz '.,.:;.ce
de İfaOsoftu.

~ekten

HiJaneti

de, tab'an
ıevıcaı::•yi ta'mik

i ~Ü nıtıteeea.u · . Biitün
~e ~ 4Clllçhı. ler

ğildi:

- Sen ne dersin kardeş?

Ben ıu iki yiğite hak
veririm. Aslan izinde tavşan
-

yürilyemez, kaplan koyn}lnda
krubağa yakışık almaz. Cinsi
cinsine, dengi dengine. Bu

ı6zllm ApturamP.na da cevap!

- Sıra sende ya Musa!
Aptel Musa :zeki gözlerini
açtı, alplarla aptalları ayn ayrı

süzdü:

~~iti. Aipbnn
- Bilmem -dedi- hiç rast
~elJ>erverin~ 0 j ~tte mil- geldiniz mi? Bazı adamlar
liıı can .kulağile : .-7~- kırraızıyı tanımaz, siyahı gör-

Ge~rı; . dÜfiinceye ~de-

tını a llııı SUali iizerine lf~·
hıY1ı ç~adı. Pannaiil Dua~-

mez, yetili ıeçmez. (1] Bizim
alplar o adamlara benziyorlar. Yalnız beyazı göriiyorlar

iotterdf.
e
r'
dede, onun . tid
(1 J Aptalın bu sözü, «Amalaıı len başlanarak ~~· a kü- yı elvan: Achromatopsie» namilllaıına
tar ft
ır tople felsefeye giren ve bilhassa
~ehab1·ı
a ar olduğu « 1•drak P1
~
e sualini Du ı
erccption » bahsile
etti. 1-•.,ubuki
uy..ı~~~- alakadar olan haleti mahsusa' --.wı• _ya kuvvetle temu eder.

çtı~u

!
v

fakat buna nınb.abll donan..
ma cemi~·eU
teşekkül
ederse bu cemiyete kaydedilen ilk azanın kendisi
olması H\znn geleceğini

zly<.>t karşı~ııula düşünmi
yPcek ve iHklerlne kadar
lilrcmiyec.-.li hlt,.' bir Türk
mü?
~)ulunmaz.
Hazinenin'bom
Kunur Alpın tasası bOsbütün
ho~ ve tamtakır oldu{'ju
hava! Mahsulü yetiştiren to-

humdur. Tarla, çorak olmasın
da ne olursa olsun. Mesele
tohumun temiz olmasıdır.
- Apturahmanı evermek
için kimi münasip görürsün?
- Kendi gibi ünlü bir yigitin kızını.
Geyikli, aptal Murada e-

hatırlatmağı
IJileceğiz!

bir 7Aımnnda yelkenleri
« lı)ekten >> ve teknesi
oü.müşten büyük bir do-

nnnrnA

yaratabJlecoğlnl

ve men•
l'Pler ki bu duy-

gu ve

Yer Y'ÜZünde bir deei-

..

ıne,·cut

bir

vazife

Yeni eserler :
Yeni mektup

söy-

nümun~Jeri
muharrirlerimizdm
ve her halde eski 1Aımanıa- 1 Mitat Sadullah beyin e.eridir.
rm iki katını yaratarak J Pek sade ve doğm bJr lll6p
ecdadnım halk eyledJOl 1 ile yazıllDJf Remıi , Samimi.,
varhğı ihva ve idame et- J Ticari ve Ailevi en yeni meltllreeck cl~reccde kalple- tup nümunelerini havidir.

fiyen

Türkün azhn

ve

himmNi hu gün de vardır :

başka

boya tanımak iatemiyor-

lar. Kendileri kihil olduğu
için biraz da haklıdırlar. Ağaç
ihtiyarlayınca aşı tutmaz olur.
İnsanlar da
kahil olduktan
sonra yenilikleri kolay kolay
kabul edemez. [2) halbuki §U
çeri işi ve yapılan 6bllr qler,
Zeydin, Amrin, Aliniıı, Velinin
eli gözünün babn fçin değil,
milletin hayn için yapılıyor.
İşte burasını unutmamalı. Sonra da şunu bilmeli ki renk
bir değildir. Çeşit çeşittir.
Her rengin yakışık aldığı yer

[2] Koca Musa, bu izahile
de bugiinkü felsefenin «adaptasiyon ~ intibak)> ve «adulte
Kahil» bahsine temas etmek-

tedir.

Tanınmış

vardır. Ayağa yeşil, başa

san
yakışma:z, işler, imanların yapyışı bpkı renkler gibidir.
Yerinde değişmelidir.
Biz Tfirkler yer yibihıde
büyiik bir değişiklik yapıyorm.
temeli sarsılmış, sıvası d&külmrlf çabsı eğilmiş bir çatıyı
çalmiekten lmrtarmıya savaşıyoruz. Bu çürfik çab « rub'a
meskun» dur, şu geniş toprağın üstüdür. Eğer başladığımız
büyük işi kendi başımıza bqarmak istersek çabuk yoruluruz, çabuk trkeniriz. ÇünkB
iş bilyfik, ırgat az. Halbuki
yıkılmaktan kurtarmak Utediğimiz büyük yapı salt bizim
değil. içinde yüz türlü millet
var.

6 sahife.._,
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Muharriri:

1'-farsel Alen

Nakıli

idris

i~uhtefi

... 6 -

Davetsiz rriisafir kinıdit?
İŞte kartım ve adresim: İsterseniz arkamdan. takip edebilirsini~
Şunu da söyliyevim. Eğer içtimai -seviyemde bir adam olsa idiotı
sizi tokatlardım. Fakat hafiyelere el kaldırmıya tenezzül etmet11~
yan hayret, yarı
- Adam siz de.. DüştındfiTekrar rica ediyorum.• Yal· ··
clehşet ve bir parça da 2izli
ğiinüz feye bakın . Böyle mil·
vanyorum. Beni bugün yalnız
tednç hissi albnda hafif bir samerelerde ev sahibinin bil·
bırakın..
Böyle konuf&l'ak yürildiik·
çıihk kopardı :
tlin davetlilerini tanıyamıya- Siz.. Siz ha... . Demek cağını siz benden iyi bilin4Uz. leri için bahçenin tenha yolu
fki genci milsamerenin kalasene geliliniz..
- Ôyle ama tahsen tam- Evet.. Geleceğim deme· , masa bile hiç değilse ismen balık muhitine yaklatbl'!Dlfb.
Delikanlının ateşli, hararetli
lllİf mi idim?
bilir.
·- OJllC
·'- ama.. ·
~ O halde beni .sen takbakıtlannda bir elem bulutu
geçti.
·
• - Siz de bana gelme de· dim et. Olmaz ını Janin.
Peki
J~in
.. Dedi.. Peki.
aaifl:iuiz. Banu söylemek isti·
Genç kız kqlarmı çatb:
bet)I
hem
ıiiphe
hem de
JOallllQZ. Her emrinize itaat
- Bana bu suretle hitap
azapta ,bırakıyorsunuz. Fakat
ederim . Fakat bu emrinize, cesaretiui nerden buldunuz ?
itaat etmek irademin haricin- Afknndan.. KalbimdeıL bu uabı bana siz Terdijiniı
için ona seve aeve katlanade idi.
Delikanlının ıözleriııde hem
_ Geldiğinizden, ıizi tek- tatlı . Jıem ·de dlretli bir cağım. Emrinize itaat ederek
gidiyorum.. Allahıımarl~dık..
dtl iod
ı
lıareket vardı.
Genç lmııi
l'lll' gar ğü
en memnun
cevap vermesine meydan bı·
Delikanlı. başı önünde kenclajumu mu zannecfıyorsunuz?
rakmadan sözline devam etti:
dini beyeamh kalp hislerine
- Şimdiki halde b&yle bir
_ Evet.. B&ttın kuvvetim
terbderek maldqtı. Kendi
ıand• deiiUm. Yalmz bir
qkımdau .. Kalbimden geliyor.
kendine 16yleniyordu:
.ırtadan eminim.
Sizi seviyorum ve qkıııı bana
- Teredclftt ediyor.. Daha
- Neye emimiaiz?
tuurumu kaybettiriyor. Biliyobeni sevmiyor.. Fakat lier
- Bir g6D gelecek, siz de rum hareketlerimde pek çok halde sevecektir.. SeYJDesi
benim mi se-nlfjim kadar
aeıalı:etsiıHlder var.. Fakat
lizamdır.• 80ytlk qloımn muRfteeksiniz, işte emin oldu- b8tnn buuluı bana yapbran kabelesiz kalmiyacağı zaman
pm nokta budur.
sizin qkmw:lır•• Hayır, hayır
uzak deiildir.
.
O kacfar dalgındı ki.. De- Öyle mi samyomuıuz?
gitmeyin. Uzaklaımaym. GltGeoç kızın göğsii iki his . miyeceksiniz. Sözlerimi IOllU• mindenberi kendini göz hapainaltında kallDlf gibi tiddetle
na kadar dinliyecekainiz. Ben de tutan bir genci f!Sı:meinip kaJkıyordu.
blitiin hazırlıklarımı yaptım ve
mifti.
,
~
Budikileli.
genç birdenbire karfl·
- .Eğe_r beni kazanmak is- namôslu insanlara yakapcak una
tiyonaım arzulanma muhalebir tekilde kont cenaplann_ Affedersiniz. efendim..
fet etmemeniz icap ederdi.
dan sizi iatiyeceğim. Fakat
bir fey .Oracağım.
- ·Demek şimdi nuannız·
daha cvel sizin fikrinizi almak ZabAlinize
( Janin) in ipkı hayretle
da bir mkrim.. Bir kabahatistiyorum. Buna müsaade ede- muhatabına baktı. ,
.
liyim? Delikanh, hafif bir te· cek misiniz?
- Baş Ostilne efendim ..
besa6mle gtıldDkten sonra iliJanin ilk defa olarak lia- Sorunuz. Fakat daha evel · ki·
'ft etti:
flDI kaldınlı ve tatlı göz·
mfnle müşerref
oluyorum.
- Janin! Sizi seviyorum.
leri ile muhatabına baktı.
Anlamak isterim?
Dabna, her vakit sizi görmek
- Size nasıl cevap vere- Esasen benim de size
sizin yamnızda bulunmak ibticeğimi bilmiyorum.. dedi. Be- sormak istediğim bu idi.
Delikanlının yOzü birden
yacından bir tiirlü leendimi
ni hararetli bir ( kur ) tesiri
bire
hafifçe kızardı. yoksa
alamıyorum. yaşamak için İn· alında bıraktıl\IZ. ~ım dönJanin1e gwf olarak konuıtu·
sana bava nasıl lizımsa siz de
dü. Cüretiniz beni hem ha.rret
bana öyle lizımşırnz. , Amcanız hem de dehtete g6tiirtiyor. ğımun farkına mı vanlmlfb?
yoksa burada, bu kibar mu·
Beıii sevdiğinizi · s6yl6yonunuz.
bugün iki müsamere veriyor
Fakat bakalım ben sizi sevi- hitte, sevdiği kızın haysiyetini
•e b,n, herkesin geldiji, el- yor muyum? Bmıu sizden evel lekeliyecek bir rezalet mi -ola·
lendiii bu müsamereye aırf benim bilmem, benim tayin C&kb?
.
··
sizi görmek için geliyorum.
etmem lazım. Sizi ec>k az ta·
Bu difO:ncelerin
Bu bir dirihn mtıdnr?
.
myorum. Hatta hiç de1em caeıidişe içipde iti hnıiıo 11iret·
- Cürüm değil •. Evveli cİll· iz. Eğer hakikaten beni sevi· le idareye kalar verdi:
- Benim iımim Maksimdir.
net, 80D1"& da nezaketsizlik.
yonamz bana acıyınız. Kendi
Zabiliııiz?
. ·
- Ne gibi?
kendime düşünmek · ve ka.
Bana
d•
Leon
Rfit
der- Beni sevmeniz delilik .
r.ar vennelç için yalnız kalma·
Sonra davetli olmadığınız, tama ihtiyacım var. Bu 16zleler.
- Ya.. fU mqhur polia
maadıtımz bir yere gelmeniz
rimle size ne Gmlt veriyorum,
nezaketsizlik, sizi kimse tam- ne de thnitsizliğe şevketmek hafiyesinin akrabmndanıınız·
mıyor , bilmJv*• a
ıaren
iatiyorum. OOfllneyfm.. Soara
demek.
· ·

Genç

ı
.,

·
,

(
;

kız

°·

,

.

verdiği

olanÜ

' cenbum

...mm.

- C!iwam.

..

l

ifi..

_; Çok
sizi tamrill1'
dum:
•
- Ben de sizi tanımıyo,;
Hatta isminize müsamere -~
vetlileri listesinde ele teS"
etmedim. · _ıJ.
Delikanlİmn katları ça~
- Beni istiCYap mı ediy..-

s
-~

sunuz?

- ·Belki.. Siz burada
mz. davetsiz olarak değil •
umanda fena maksatfu b

mıy~rsunuz. Ev

~

nhibi

kont cenaplarile demin k•"
!aştınız ve onu tanıyamad~
Daha sonra tanımadığını:& A
zatın kızına davetsiz olaP"
geldiğiniz bir yerde ko~
lık ediyorsunuz .• Banu gaıv.
le gördüm.
·
itte bu ve bundan b~j
sebepler size bir takım sdY.
ıorinıya beni mecbur 'ati· 16
- Bu ıöderi bir polis fV
tile vazifedar olarak mı .lf
lOyorsunuz.
- Evet.
"
- O halde itte karblO ~
adresim. Birinci F
c'...,
delinde 222 numarada O'.:,
ruyorum. ister arkamdan !t
Jdp edin ·at
t
·
..-:..
ı er e meyın,
b'
benim içtimai seviyemde. ._,y
adam olsa idiniz size to....:JI
mukabele ederdi~. Fakat_.,,
fiyelere el kaldınniya
tenezztil etmem.
~
Delikanlı bayle söylif'asabi adımlarla balı~deo ~
b. Kapının öni!nde hare~~J.

ralWIA.

r.
Jtl

müheyya bekliyen şık k~
otomobiline bindi ·ve yıl_
süratı1e uzaklafb. Leon ~
olduğu yerde Çmli gibi

mışb.

ı.;li

Elinde tuttuğu kar:fa 110~ ~
'bir nazar atf~d~ce ytııll,
rardı. Gözleri hayretten•~~,
-Tu Allah belhım vet"'.
Dedi.
Ben .o~ şu seneri « · fııı-~
ıanmıfbm.
.
· J,t'
M,ğer çok aptal bir au
imişilll.
(Leon ~iit) ün elinde d~
ğu kartta şu isim ve • .
yazılı idi.
flY.
- Vikont Maksim ~~

Baltayı taşa .vu~

t#

~ö.. birinci Fransva ~j
N. 222
"Bibll
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Nevyork polis müdürü diyor ki
Aınerika polisi mücrimlerle nasıl
j11ücadele ediyor?· Mücadele usuleri - 6 milyon nüfuslu bir şehrin
Polis müdürü neler anlahyor?

l>ünv
· ı·'nnı en Jrnlabahlc
0

Şehı·J

le, se..serllcrle, cemiyete tı ve hlr<;ok f('crii·
unsurlarla mücade· belcrimle mücadeiP- ediyoruz. onları yaka• leml her noktadan
hyoruz. f<"akat adaletin yapıyorum
maiye·
eline teslim ettiğimiz bu timde 6 milyon 1\al,'ADiier mahkeme salon·
kın
ıhhatlnl lemin
lnrmd\ln ellerini k()Il.aruu f için f 8,000 polis,
salhyarak çıkmamalıdırlar.
Kanun adamları ile kanu- :J2~• otomobil, ;;ns
nu müdafaa eden kuvvet- ufak otomobil, 52
ler müşterek mesai gös- lmmyon, 4~) kam..
ter:rlerse iş daha kolay yonet, 329 motoslk·
olur.
let ve ayrıca en ze- "
Daha sonra mücrlmleki, en kurnazların·
rle mücadele için evveUt dan 1861 1>01Is hafiit;kl ile mücadele etmek
yesi var.
lazımdır.
Düşününüz ki içki
Kim ne derse desin, içki, beseri cinayete sürük- yasaöının bütün şid
llyen," seni, senh edon deti ile hüküm süryeoane amildir.
nıeslne rağmen buDlyorlnr ki, cinayetler uün Nevyorkla tam
harpten sonra dalia fazla
32,000 {JIZll bar IUCYCHlarttı. Hunun sebebi de
tur ve bunlarda gizi i
yoksulluktur. Hayır .. Bu- olarak dalma içki satılır.
nu ben kabul et mlyorunı. Biz faallyctlmlzln ana hatYakın ortada bir sefnlct,
larını hep hu yerlerde <:Pbir yol\sulhı4 var. f.,akat vlrlyoruz. Hir sene zar·
hu hiç hlr vakit cinayetfında yaptığımız tevkifate büyük bir amil değil ..
dir. Eskiden de sefalet tan miktarı 4 :>4 ,3:J9 dur.
Hu, bir sene evelki tevvok mu ldrt Yardı fakat
klfattao yü7.de dokuz fazİnı kadar deöildJ. Öyle

hJiiıt,··

an ~evvork llOlis
·~.v..Ut• "
•
tım~1 lt bir tn( 1 c·muaya

muzır

lisinı llllerıe Amerika po~Uiurvnas.ıı mücadele etn~ı01,; aznıışt~r. Olduk~•
dtiofün ~~lkkatı calip uurnı 1 Uz bu
makaleyi
u ltusa
n~ledi .nan karilerlmlze
f)Olis 1 ~.Qruz. Nevyo r k
Vuıe llHdürü 1U. Grover
p n lliyor ki:

oHsin ın..
·
..
ucrlmlerle mu•
rln ~sinde nıahl\emele
lllüht Ylladıkları rol c;ok
ıı lsug.11(dlr, Diz, lıayatunı·
Qadeı

ar ederek 4atlller·

olduğu
Yl'tl(~rin

hu l(jc

eski clna-

scfalctlen lnıvvet
alan t'{'ı•hcslne nadir tesndür .-dilırdi.
He~eri

~·nı~un

~evyoı·k

ı·

• • ·
p O lS, mııdııru
misler

Grovcr

J

J"atil

ve kanla

ımrasızhk

değil,

ıt;li1tllr 'e harpten sonra
icki c;(·~itlerlnin, . iv Jd lnh hnakinln ço(Jalmasıdır ki
cinayetleri çoğaltmıştır.
Ben, polls müdürü sıra-

.

hirlerilc lenrnstadırlar. En
uraıı: bil' hareketle derhal
ve hepsi de lopl u olarali
hi rleşehllirler.
Hnzı azılı haydutlar vardır ld onlnrla hususi mücadele litzımdır. hunun
i<~~Jn de ayrı ''e hususi bir
le'ikibitınuz

var.
Mahim olan haytlntların
ladır.
nH.~Jc•e'leri dalm~t bu hu•
~evvorkta ,·etmis hes
polis mcrkPzl, m.1 umumi su~ i merkezin meuıurları
hah<;eler llolis idaresi, hir l.ı r4.1!'mdan ıarassut edlll·
deniz polişl, dört scyrü- yor. ~f ü criml, cürmüoden
seter mcr.Jcezi var. Uun- . sonra yalrnlamak de(Jll,
dan başka ayrı«n yüzü
(•iirmü irtikabına mani
ınütecavlz ))Of is nı e vli:ii
mli me,·cut. Hunlar, fen- 1 ofmaJ\ polisin en mühim
nln en son keşlClerhıden v.azlfesldlr. işte biz bu
lstırade eder~k d.!ll•.Pa bir J 'azi~4~·1 yaj>ıyoru.ı.
.,

..

..ıo

u
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EKSELSiOR
hazineye ait nısıf hissenin
N.
nevi
kıymeti munammenesi
79 ma dükkan apartıman
Ura

soka~

mahallesi
Hüseyinağa

caddei kebir

60000 sekiz taksitte
Müştcmil.ttı: Tahtında hak.kal dükkanı ile bodurumu müştemil mczkı1r apartırnan 8 kattan
ibaret ve 7 daireyi muhtevi olup antiresi uzun ve mermer taşlık Ye kapucu odas1, odunluk ve
kömürlük. Birinci ve ikinci daireleri onar oda birer mutfak 2 ~er halA. 3-4-5·6 ve 7 İnci daireler!
5 şer oda birer mutfak ve birer hali lki taraçası olup her dnfrcnin birer sandık odası ve umumt
çama:şır~ buradadır. Alektrik ve terkos su}ı.ı tesisat ve tertibatı vardır.
BaMda evsafı nmhatTer apartımanın hazineye ait nısıf hissesinin hedefi sekiz taksitte ödenmek
üzere 60000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile r -7-929 tarihine mi.isadif pmrtesi
gii'nü saat f 5 te icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli mulıammenin yüzde yedi buçuğu
n.isbetinde 4500 lira teminat akçesi ve ya muteber banka n·ektubile emvali metruke sanş ko-

mi5yornma·
Semti

Beyo;lu

nıttracaat

eylemeleri.
~-

mahallesi
sokap;ı
Süruri Mehmet dendi Emin cami

tamamının

ne\·i
t.ahtında iki dükkanı

•

müŞtemil

kl\·meti

muhxınmenesi

apartıman

lira

20000 seldz taksitte
~tı: Bodut't]m katle '1 kattır. Bodurum katında kapıcı odasile 8 adet kiimürlük \ardır.
·'Birinci ve 6 mcı dairderi üçer oda birer sandık odası birer mutfak ve bırer hat~. 2-3-4 ye 5 inci
dıdr.cleri 6• ıŞar oda birer mudak birer halA ve birer banyo ve elch.-rrik ve tcrkos suyu tesisat

ve

~rtiban vardır.

AJdınlıRı

da vardır.

&11.da evsafı muharrer apanımanın bedeli sekiz taksitte ödenmek Ü?-ere 20000 lira bedeli
muhammen ile ve kapalı zarf usollle 2-7-929 tarihine müsadif ~alt gtinü saat ı 5 te icravı müzayedesi ımika.rrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi \--ııçu~u nisbetindc l 500 lir~ teminat
akçelerile ve ya mureber bfınka mektuplarile emvali metruke satı~ konıiı;yontına miiracaatları.
hazineye ait

mahallesi

§oka~

nı:-ıf hb~enin

nevi
lm·rneti muhammcnesi
kltip Mustafa çelebi caddei kebir adk cedit Yıldız namile ma- · lira
ve küçük par- 53-1 1-3-5 ·ruf sinema
25000 sekiz tahitte
mak kapı
8-5 9 I .93.95
38000 mefsuh bedeli
:
mukarreri
M6ştmıilltı: KAgir ve iki katean ibaret olup caddeye nazır otan kıs ı11'1cla · iki odas1 vardır.
· ı 1 locayı. uzun ve geniş ve mü20eyy~n sinema salonunu ve aynca anmeyi havidir ve iki hala~ı

~~&

N.

sinemanın nısıf hi~~e~inin

mcf·:;ııh bedeli

38000 !ifa
tatibtı>e mfisadff oımartesl günü saat 15 re p'llarlık suretile icrayı

e"5ah '1nllhatTer

mukarrer ile

ııuil'..auedt~i

6-7~929

mukarrerdir. Talipmakbllz ve ya muteber banka mcktuplarile em\o·ali metruke satış komisyonuna

~nat
rniiT3.cut ~emeleri.

lerin

lwzineye ait hissenin

maha!Jesi
hacı Mustafa

sokağı

N.

' Çoban çeşm~ atik cedit
2

4

nevi
kıymeti muhammenesi
~evkinde odnlan mü~lira
temil kılgir dükkanın 800 p~şin para ile
48 hi~e itibarile 4 hisse tam ve bir hisşe-

Ahı Çelebi

liman iskelesi 79

r

nin :;ülüsii
ma odaJıır dükkanın
120 hissede 25 !ili.sesi

hrmı fttisalindeki mahallebi-

cinin üstünde

I-Ianım

efendi le--

re: Pardesülercıa:-a)
Her renk ve aon moda

14~ liradan itibaren
Pardesüler(tr:~:nej ve

IAelveı·t

renklerde

2 2 lHradan itibaren
l\tluşanı balar(ipekli)

131 liradan

her
renkte

~itibaren

Beyefendilere:
Meşhur

Manderberg markalı
(trcnch-coat) tan bej ve lfıci,·ert

Pardesiiler
24~Iiradan itiharan

Spor kostümlıeri

} 6~ liradan itibaren
Lıgiliz
bi9minde

kostum
.. 1er
ıS~

14~ liradan itihare11
Çocuk için İngiliz biçimi ve spor

hazineye ait 25 his~enin
kıymeti muhammenffi
lira

2100 sekiz taksitte
Balada evsafı muharrer emlakin hizalarında gösterildiği veçhile ha~neye ait his5enin tayin edilen
bedeller ile 26-6-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te pazarlık sure tik icra}, müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde 7,50 nisbetinde teminat ma.kbuzlarile
satış komL-;yonuna müracaatları.

yevmi mczkurda emvali metruke

Fenerle Balat arasında baŞtan kara batmış bir halde bulunan fener bahçe vapurunun 8.50 lira
bedeli mukadder ve l 80S. lira mefsuh bedeli ihale ile 8-7 ·929 tarihine müsadif pazartesi günü
saat l :ı te icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin teminat makbuzlarile emvali metruke satış
ksmi:syonuna müracaat eylemeleri.

,

BÜ\'Üli ELBİSE
FABRiKASI
Galata Karaköy Poğaçacı

Beyoglunc.la Hüseyin a~a maha1le$inde Taksim sokağında kft.in ve 4 kattan ibaret olup 6 oda ı
mutfak 2 halası bulunan atik 3 I cedit 39 numaralı k!gir hanenin 8250 llra mefsuh bedelle
I0-7-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat I 5 te pazarlık suretile icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin teminat makhuzlarilc emvali metruke sa~ kamisyonuna müracaat eylemeleri.

l{OStÜmleri~~o~İar

6j ~radao

itibaren

pantolonlar (kaşa)
her
renkte

6!

liradan
itibaren

2

Caketler
81& r:aa

ve gri

12~ liradan itibaren

Caketler
siyaL,lkivert ve gri alpakadaO

Paris, Liyej sergilerinde

altın

madalyalar kazanan

BakUs
Rakısı
Yeni etiketl{),rle piyasaya
çıktı

RA KÜS en temiz ve en sıhhi rakıdır. Tereddüt etmeden BAK'CS

6~ liradan itibaren
Ismarlama kostümler

3·0 liradan itibaren
taksitle de mu·
amele yapılır

~Saat

.1
.

Duvar icindeki ölü ı

~~ Cemaleddi.n

N aluü:

•

Teşekkür ederim..
Davetimi' kabul ederek
buraya kadar ecldiniz
Maraiyaı

Zambarof, polis
hafiyesi Riballe olan müli.katuu feriki cürmü Loranşara
anlattıktan sonra:
• - , Şimdi, dedi, diğer bir
ite l>akalım!...
Banker o sabah kendi ko~iuıda Ali Tayip isminde bir
hıt fakiryle buluşacaktı. Son
ı~llılannda her A vnıpa şe~de olduğu gibi Pariste de
alk İlpiritizme, manyetimıe
:ı enı~ali ulumu gayri mekfak~ il~ meşgul ol~yor ve
~ Alı Tayip ise bu esrarilimlerde yeddi tUla
~ 1~ 1 bir kimse olarak tekı olunuyordu.
ti Bankerin ahbaplanndan bitlıi Zambarofu Ali Tayip
k tndiye takdim etmiş ve bane~ de hintliyi evine davet
eyy'f!Ü4ti.
- - ._t sonra bir otak

enr.

~bir

lliisaflrin

o

xvnı

vünıdunu

nıbarofa ihbar ediyordu...

ç ecaip hadise

Fakir Ali T . .
Iİlldeki sinıaa ayıp ttunç rhen-

tutu

1
'

mun azam uVeçhiyesi ve mütenasip
'WUU•tııile •dd
ki b.
adaındı. cı en yakışı 1 ır
.......1

Hintlinin b'Ib
zl rl
calibi
ı
assa
giS
e
·
dikkatti U
kirp.k
}....:..
·
zun
ı - · 1&1
g&lgeledi.. . bu iı-rllzl
5 "' erden &raaara gı •
fırlıyordu.
•anki ,erareler

. HinUlııhı
bir k

arkasında temiz

OStliın vardL

Fakir Zambarofu

~
ille •

hafif

eöerek
se•'8
çe
o
aam1a dı. Banr ıae misafirini a akta iatilcbaı etmiş ve : y
·-..
- Davetime icabet e4Jp
•ya kadar rahmet b

~nuzdan dolayı
S

am
ederim m&y~ d

t::
işti

iıe beni takdim eden : b~
•6ddet beraber çalışaca"'
~ette Z&bilinize &ayle=
ç ~phe etmeyiniz ki ~

~· ~· ~deceğiniz hizmetleri

'hiltıı~ikti~ar

ve kudretim da-

Hi tlinıükif~tlanchracagım.
" - ~ d. h~d akar gözlerini
1
...... m ırerek :

- Beni p •
tanıt
ana muhitinde
an m&ya Bn.oıa pek

miitefekkirim; cenbmı verdi,
ve kendi•ine brtı olan ıtik·
ran borçlarım &leyebilmek
için emrinize amadeyim. Et.e-

lstanbul tramvay şirketindne:
- --

ilan

Sirkeci- Edimekapı anamda 37 mımarah · yeni bir hattm
21 Haziran 1929 tarihinden itibaren zirde muharrer seyri m..
tarifesi dairesinde, ifletmeye kütat edileceği muhterem ahalinin
nazan ıttılama ilin olunın.
Tramvay hattı
Trenler arasmda
İlk trenin
Son trenin
Fasıla: Dakika hareket saati hareket aaati
Sirkeclden
Edimekapmına

6 12

17

6,24

23,44

6 12

17

5,50

23,10

Edirnekapıamdan

Sirkeciye

....

Midi;riyet

rlrki benden talep edeceğiniz

hizmetler iktidanm dahilindt
bulunsunlar-··
Maraiyal Zambarof evelce
Kahirede hımalhk etmekte
olan fakirin param pulsuz •e
münaıip bir ücret mukabilinde
işe gelir bir adam oldupnu
dostundan ifitmişti. Bu itibar1'
kendiıinden beklenmekte olan
hizmetleri açıktan açığa sCSy·
lemekte bir mazur gCSnnedi;
- Sizden talep cttiP.ıı it
çok basit bir ,eydir. Kendisi
inatçı bir mahlUk olan yeğenim amıyu zatiaile bir senet
imza edecek ...
Bu « arzusile » kellmeaini
işiten Ali hafifçe tebeuOm

etmişti.

~Yet pyet yejeniniz
mauyetizme .dilmiye :m8Ait
bir.. . bthıycde ise gllç bir '~

degıl..
- Biraz sonra sizi bndi-

Emniyet

Maraiyal
aro ' . &AWWDpr ve Hintli otomobile atlıyarak Sarı Evin yolunu tutbılar.
banker Ali Tayip
ceıiaplarma Dahat vererek:
- Yetenimi, diyordu bira
h6cra ve tenha olm•kla beraber çok nefis bir uyfiyede
oturtuyonım. Kendisi bal.
Yolda

aadık

bir hizme.tklnma
nezaretinde bulwmıor.
Sıze biraz eft.! de 96yl8'Ôf
oldutum ıibi yeğenimin bu
vrakı .
..ül~ ~
e
ımulaıma..,,. puucue
ibtiyac:a Yar.
BiDaeaal,,Ja
cok

tahtı

kmdiai Nfaketfnde balabatak

-----

Emniyet Sandığına Anadolu demir yollrı esham ve tahvilib
terhin ederek para istikraz eden medyunlann rehin ilmühaberi
ve mühürlerile birlikte 30 eyliıl 1929 tarihine kadar tahmin
servisine müracaatlan ilin olunur.
~--·~----------------~~-

Ş~k

malt hul&sası

Erkek vücudunu
gilzelle~l ren

Roussel

Kemeri
Bedeninizi iR·
Oromaulı:

celtir.

blr masaj tesirilc
zaifl:ıtır.
lfosust
cazyıkS ve ttıkosu ·
nan dastik:İ}'eti ga·
mıı\Uıiim ol·
ması ha~car·
~
dar na~ıncsl

yet

orundUAu n·

safetinde her ilci
ıara&ccmantcıı doaruıcıır. Sizi ~nçleştirir. Vücıadunuzn

l'Jı::11l~;Uır

\ 'C

~l'zştmr.

Bizat mtJfiniıdt "-~ ,.Şjp~y_cr.
diginizde bmınızm b:tnı belinizin
infi.um sa11timetr0 ~le bildiriniz.

sine takdim ederim. Güya m
Matm el El
Rosel il
b . az __ J~ _ı. __ e .....~
enım arawua ~uuur e......,
olan ihtilifı halin fuletmek
fçin tavassutta buhman bir
dost ro1il oymyac•J1111Z.
le
Tauu
L!~
k d• . . . ds-1 ek ı-:- ..l!L
en 111 aw ıwem
~ WJl•
katle yüıtiniiZe bakacak. Siz
-de bu müddet rzarfmda kendiaiııi manyetizme edersiniz.
F-'..!- Ali Ta • bankerin
a&U
JIP
bu teklffini bili tereddDt bbul etti..
Zamb f ı __

SandıiYJ müdütlüğünden:

VegAne satif

m~halli:

Partstekl

\~

pbesi : Beyeğlunda
Tinel mevkiinde • r~ 12

lltanbal

0

1-lali 6 UnK1an itibaren.

kit1biadile

kadar

gelmesi

lbun.

-Anlıyorum

efendim. Kendisine bu hususu telkine muvaffak obınam ortada mesele

kal mu.
Vakıa ilk teşebb6ate muvaffak olacağımı iddia etıni
yorum ama bn gtlnkil tecrnbede kendisine hiç olmazsa
cl&t, beş aaat kadar uyatmı
ya muvaffak olacağımı tımit
ediyorum.

-

Eaeen kitibiadilin nez.
dine kadar gidip evrakı imraladıktan 90ma avdet için
bu kadar milddet bol bol kifayet eder. Binaenaleyh pyet
ahrıce bir mazur yaba buıün

bu iti bitirelim,
- Na..l emrederaeniz ayıe
elendim.-

1.-m

İştiha kuvvet ve sıhhat içi.
en miiessir devadır. Bilumum
eczanelerde bulunur. Umumi
depolan Bomonti fabrikası.
Telefon: Beyoğlu 583, ve lstanbulda Ekrem Necip ecza
deposu. Telefon ~tanbul 78.
_ _ __ . Ü pl'ratör • - -. .

HALİL SEZAİ

BASUR ~IE~lELERi
fistül ve ııracalan
Ameliyatlı ,. meliyauız

clcktri1d··
tedavi ve bilcümle ıundiyat icra
eder. Saat J -7 Divanyolu Acı
. ._im. ham;ım No. 20 41_. .

Bunun üzerine Zambarof
Fakirle teferıiiata ait bazı
mesaili daha münakqa etti.
Elyan, ba zavallı klz aleyhine
tertip edilen bu namerdane
teşebbfisattan tamamile bilıa·
her mahpesinde yaşıyor ve
kendisini o zamana kadar
alçak vasisinin pençelerinden
korumdş olan esrarengiz a•
damlann bir pn olup kendi·
sini bu mahpestcn de kurtarmıya muvaffak
olac.aklanm
ümit ediyordu.
Genç kız intihara kani
vermişken g6ğ&6uden

kame r

ucunu çeken esrarengiz __..
mhıiıi endahb tarihlncleD iti·
haren hayatta bam:• .........
dığJm iyice •n'•anfb.

- ..

. ? ..

=-=

yx::s:ız

••

l1i

Arsalarda Bir sual...

Sondaj

Altın kum
Yeni -v apur, Üs-

başlanıyor

verildi

Bu kepazelik Eminönü - Eyip Feribot nakliyatı
ve 4/zlô.ksızlık tramvayı hika- için ~meliyafa küdar hattına

-

nihayet bulmalı,,

"
yesının

Aksarayla Fatilı arasmdolri mefhur ve moh1.•t yangm
yerkrı maliim... Ôfederıherl
bn yangın rıcrlerindeki bir
laktm nıağ<irmnst yerlerde,
mahu1tlerde geceleri ayak

Edirnekapı

takımlarının

yaptıkları

gurt•tızluklar

df,l.

uy-

m(l/ıim .. ,

Fakat buralarda geçirilen ge·hgyatl.arı

r.e

iri11de böylesi
ne görlilmüş, ne! tle i§idilmi~
ti. Vak'av1 anlatalım da din·

tev.t.11:

Geceleri saat ondan soııra,
Divan yol.u, 1Jeya~1l taraflarında

kaldırun

mıihendislif/l

edçn fl{ifİncıi, dürdı1ncü şımf

yosmalardan biri, geçen salı
gçcesi keMl_i qıJarmdn bir erkeği yakalayınca l(ll.11.ğıı dojjrq o !lflngm !/(!rlerimlelci
mahzenlerdeıı

alırl<ır

/>irinin imtlnde

ve etrafı gö:elliyerttk

ikisi birdw. lımlarzm mq/JI!#nin kapıŞtndan içeriye uzallllar. Ldfı:in daha içeriy~ nza-

ibları

Lti~in

dplra içeriye b,j,r

a<f4m atmadan 9ügıütlrrifte
birkaç el dayımı,. vo kglm
bir •s kendilerini ikaz eder:
- }{el' eye
gırıyorsıınuz
!mlwP Bıırası, a[jLZ ağzr.a
1wmple!
Bımım cizerirıe ~i çekilirler. erkek der /}i:

-

Bari

[Jaşktı

bir mHğara

ga gidelim[

l\'adm biraz dü~linchihlçn
sonra:
~ f,idflim ama - (!~r -

nnfilel
gueRi

hıı,.alm~ /ıep

rtainı

başlaınadan,

mıştı. O gündenb~rl Eyipliler
tramvaya ,k!lvuşacakl11n nmidini bcr.iicrJar . Halbuki ne
tramvay ifledi, n~ de ltlemesl
için bir tctcbbüa yapıldı. Reı
mi k~şadr eve!den-.ıy:ıpılmama
sına rz.ğmen komşuları~ EdirnekiJ.pılıl~r tramvaya k~
vuştular.

Bugfin

gazeteler

Senelerce evel - ort~da fql

ve )'Ymrl& yekken-resı:g,j l_cüşa·
Jiı yapılan }J:yip caddesinip
ve tramvayının
inş~ını:ı da
J:>u şene bıışl,mıcalmnş. Bak~
lı~ bu rea~i küşa~ı çv~dep
yapıl~ traıpvay hanıi ,ehr...
pıini ?marn~ işlemiye b~..
lıy;ıcak? »

tiH

aa wnuar

ruma c~mlyeJ:iı tarilfmdag k41tdmlar arasında da bir tetkilAt

yaı>ılmıya batlanmı,b.
Bu teşkilata (ha dınlar kolq)
ı)enecel<tir.

Evkaf inüd~rlü<rün~eq :
Mikdarı

l 500
500
400

1200-

500
9000

alınıyor

400

ilfWı;r

sedy~lj
olmak, ilaç doltlooJ, dokt~r
Mklliqj ilmf• ,Qtıek iiı:,re
iç lmfiı<h pı•l\W ptqfifgbili ıi
edUç~jr.
H;u fıtQmobill~en J?irlij h@t

Pmt

~91sh>rl'~ di~er~i qe Bgr~
oilu ve O!kli9.1r 49Jrtorlıık
..,. ~ bulwıacakbr•.

kp.u

İzmirde yerli mallannı kq-

3 imdadı sıhhi
otomobili

her qiri ikif,r

hl}>er

veriyorları

kalmzşr:i ...

ııtf •eAe,
1ıtıkh ve

muhtelif

netinde Eminönü~ Eyip tram
vaymın resmi klltadını yap-

dSA!AA&M

Mfi~tjr.

kö.şat

guruplar halinde davetliler
aulanndn görüşürlerken Eyiplilerdcn bir zat dedi ki ı
« - Emin bey, esnayi em••

knmplo-

Poli8 miidiirtilğü zabıta dpkro
farhıpıua imdadı aıhhi otorM,.
hia.t tedarik -.dilec&ğiBİ )'U1'
llllflak. Bu ebet. Emniyeti lh
mamiye müdürlüj4inct? kabul

hattının

resmine Eyip ehalisinden bir
heyet de gelmişti. Henfiz me-

Çünkıl
bq9eı·e §ab
(io.ıit g~rffe.ii rl/rlu.l/rı irill

bu oakii
dir. ~

sonu.,,,

1~

Sinema artiıtlifi
ölrcjme cemiyeti
DC YAJ)QC'1k7
Sin•P>ı ırti•tliii öj'retmc
ııammd11 bir "miye•
tin tew•kkiilW~ miisqdı çğil.,
mui için viliyıte mürAcııttı
bulunukhı~ 1mlıwtı, lieniiz
rMwi nıum~l<'.Ji lıitnıiyım

ccmiytti

bu cem;,~ı,
Si&nırlrnnnı
p&rlomı nılidQri7et bİJMiını ~
gal edecektir.
C.Wyotin PYMİ. mt11le"-"• ıi11e1M utlsU y~
mektir. Bu itibarla, cemiy@te
dılıil ~n h-r flZaya ~inama
lrt1~rint IU•m olım mknj,
POJİ§JqD, iP°'• ~ V(ll saife

gösterilecektir.
Bir senelik tedris müddetin-

dM

b-1aıı

rı

bir jüri M1•tt

liyddle

ür•.-ew

tı..Mdn

ımtıtlik ıbUY•hl••~

veril•

t;tktfr~ .

Razakı thılml

Un
V eşil sebze

bir

Sam~

o

mvçjgin~~ ıutün ve Dlff"

Hin l>eyiyt t~ktre.i

veriMriimlem
ln:: Hıq-p mJlluUwi '" jıhit

y~ilftlfri it Dlftal JPÜt•kfj~ir

ninden bizzat bayilik yApnıak

•1AJled» pgijmüzdeki tfnn RWJ.UD ''klM~ "-dar ınUrt::
e1lt11çleri1

""'*

2 -Açmak istenilen dQWn

C-11

f'çp!k

nta-

ii.\R§nde id{lfe enc(\gıenjne

~er~

°'"'

iftf Tıgt se-

n~diui •lt-.tffıif glqyn ttkd~

d~ ~~

~W·

Şirketi
purlannı

hayriye mevcut

va•

baılamıftU'·

ta111ire

51 numaralı vapurun tainirf.
için 20 bin lira sarfedilmiftir·
Bu para Ue vapurun kazaDI

da tecdit edilmiştir.
64 ve 57 numarah vapurlar
henüz tamirden çıkmamıştır.

Ancak bir hafta sonra ıefer
lere baılıyacak olan bu vapurlar da Üsküdar seferlerine de•
SPl, Boğa~ tahsis edileçek

l •rclir.

,

Üıldldar halkı firkete mtı•
racaatla yeni 4llınmıt ol~ 74
numqab vapuron bu yu O..
ldldar lıattmdşn Jbnmamulllt
Piea et~lttlr. Şirk~, Oıkuq,,,

hl•nP bu taloblni tuvip tt•
gıişt{f,

.

fahiıeoin ondı

. Bunda!! bir miidd~t @vçl,

I!rtaubuldan İımir~

ildtn Fıt•

Jlli isıµinde 19 yaşl~nqda bfr
kJDt teşvjyecl Stıkrü işmlncle

biri kandınp b1krlnl izale et~ .
mlf •e Fatmamn lzmirde bir l
amuaıhanede sermayelik edea .
ablası Lütfiye bunu du~q; '
il"!!!"' l!Hme
geçene, bu namuNUSlağutıdaa dolayı karde.ır

timf •alJahi .de öl6iürftrftm, bU.

lahi de öldiirftrüm! Diye ant
jçnllftir.

=sfıc

::::;ı:::z

ftGI b,r tren kazast .,_

lı;mirilc '9b~ Hiil~yin i~

miPdt bir ~v@UJP BY~dtn

gelmekte olan tr~!!
,jilJpmiş ' ' ceı~digj 1~ metre

lzmire

mvlitı

klPun

ŞdJriyc

4000

mt\raca.ailerj.

fa

Makarna

Kurq f f.Sulya

~tıbtm
Gureba bast!'lesi i~q. lNıJm» olQn biliP.11 mm+ırrs;r mı
dört halen erzak y~ij ~Pff
vr; lc<m't~rv~ 8Jr• iffl olarak
aleni münakasua vaıe4il~
Teµırqu~un ilçüncü ÇM~ba
gt\np şa11t on b~ıte ill~eaj ıc
ra edilpcdindeIJ talip olantann teraiti anlamak üzere her
gtıa levazim id~sipe v~

J•

$

N@qt

eiqşi

4100

1000
1KlO

il

au wtı:asa+=•
B limrıu ?~9 arihimJ~
~'ff91~ ( 1~ ) P\llf\ifib

KAPsttrv•
Salça
Arpa

3000

&

W4 4 IEU

z

ıueljk

700

Sirkeci ile Haydarpqa ara·
smda yapılacak olan « Feri
bot » tesisatı için gerek Sirkeci, gerek Haydarpaşa ıahil·
)erinde sondaj ameliyesi yapdmasma lftmm g&rl\lmDı ve
bunun için ıehremanetinden
rn6Pade istenilmiştir.
Şehremaneti, bu mftıaadeyf
vermiştir. Bir kaç gftne kadar
•ondaj ameliyesine haşlana·
cakbr.

iru ule -

i ms Tukertl@rP.ı tP.JidJ
lllddeti "'ff etffttkt@ .ıdu•
jJmA,q ~ 01-rğ t4)'İD
qlu~ iy)Ju -çı PJ"fmd•
nıUr~9it Phılamıd•il Wcd_inlp
JMk&H ~ui gmlıaf1411a İ~Q

~hM!t Yerilecek ~e.zkere1erden

dt>!t)'! s~plunacak itir~tm
DIM!I •~~ DaP til!l'R.

kıdir

siki\kffyer@k tpUHRpı ·

bir MJe
~ir

w~tirmi§tirı

fatbolcttnon

yapnıı

11!1

lzıpirqeki Altay ~\l}.üQljne
mensup «Baron Fyn» efen<lj
isınfnqe btanbullu J>ir fut.hol'"'
cu ;velki g1iıı İzmirde toför-

lOk yaptıp bir ttfai:ns an~

Ue yollan ımluken İzmi,d•
bulanan Şerefnm vapqnı laf'
fumdan l.tanbullu, Kuru ,eş

ll'H JtifAt oila Al~ <;ftu4ift

du@ffP

öJdQrmDıtUr.

Sen !saat
z:::Ab:ıs::±tZE

1

Sal:ıife 11

.

Bir tevkif ' M. Troçki

-

Haydarpaşa

-Bir çocuk hırsızlığı mı?
Ebe hanım, Iohmanın
ıavrusunu aşırmış mı?

tay:

~eyazıt zabıtasına, bir ermeni ailesi tarafından çok
M . dıkkat bir mOracaatta buJanalmafbar. ŞikAyed yapan
dea;. atlı bir ermeni kadınının ailesi, hakkında şikayet edilen
M ırdevs hanım iıminde bir ebedir.

~danı

Mari, Nipn isminde bir adamın zevcesfdir. TaksimeB Uyijk Duvarcı aokağmda 19 numaralı evde ohırmaktadır.
Ulldan dokuz rüıı evel ha:nil vakti gelen Mm. Mari Haseki Nisa hastanesine nakledilmiş ve bir erkek çocuk doğur
nıuştur. Bir iki ıttn eve! hastaneden çıkan lohusa, evelki
~ece Gedikpqada, ebe Firdevs hanıma misafirliğe gitmiştir.
ece, hoı beşten sonra herkes odasına çekilmiş, ertesi sabah
ug~a~ıldığı zaman Mm. Marinin çocuğunun ortada olmadığı

d

1

ru nıüştür.

~ 111 • Mari ve

fı

ailesi, çocuğun ebe Firdevs hanım taraçocuk doğurmıyan bir kadına satıldığı
Bakasındadırlar. Polise de bu yolda şikayette bulunmuşlardır.
~ al~nı tahkikat ne netice verecektir.

id~· an Çalınarak

~'-ii.çük arabacı-

tü- /ngiltereye -niçin gitmek.;
tun sevk memuru ne yapmış?
istiyor.

Tiltün inhisar idaresinin
Haydarpafa sevk memuru
Şükrü ef. tevkif olunmuştur.
Bu zabn tevkifine aebep,
acvkedilmek mere kendiaine
teslim edilen tlltiln ve sigaraliralıktan iazlasın zimmetine ıeçinnesi ve

lardan «4» bin

sevketmemeaidlr. Tevldf edildiği zaman, bunlan sonra göndermek niyetinde oldoğunu
söylemiştir.

Troçki, İstanbul
dan memnun ..
Londra 21 Sabık Rus
harbiye komiseri Troçki lstanbulda bir İngiliz muhabirine
beyanatta bulunarak TOrkiyedeki ikametinden pek mem·
nun olduğunu taylemiftfr.

Bir müddeltenberl

~I.

Troçkinhı İuglllereye git•

mek arzusunda bulundu·
ğu söylenip duruyordn.
l\J. Troçkl bu arzusunun
sebebini şöyle izah etmektedir;
« - Büyüle, siyasi bir
tahavvül husule gelen İn
gllteı•eye gitmek istemekteki menfaatlerimi glzlemlye lüzunı nörmüyorum.
lngllteredc U\locı defa idare mevkllne nelen fırka,
ferdi wülkiyettcn doğan
wüşküldtan demokrasi sayesinde lktıham olunabl·
Jeceğine kaildir. Ben, işte
bu W(.'Süiyl göi·mek için
lnglllereye gitmek istiyorum.»

11 yaşında bir Di yamandopulo• Bir telefon bahf!i
tir~ ~eyni patladı çocuk boğuldu Bug'iln geliyor Ticaret odasında
koç anı.ıde oturan 11 yaşında
Ortaköyde Ermeni kilisesi
18
mükalemafı
ot ~ nıinde bir çocuk dün
sokağında 13 numaralı evde yarın Ankaraya
&id:kln arabası ile Ramiye oturan ıoför Rifat efendinin
nalayıka!," .
gidecek
bi• k.ck.~n otakçılarda atlar
11 Y•tmdaki oğlu Hüseyin
Ticaret odası katibi um~
cdıden iirkmüf, birdenbaş! alad.iidiğine koşmağa
bulua~lf~ardır. Koço, .dalgın

bire

düş:.. ugu

nıen

için arabadan yere
patlamış, he-

~! 1 beyni

olnıüştür.
tarafınd

Atıar aharı

an durdurulmu,tur.

Bir hırsızlık

Devriye sokağında
anrj 11•
baita M ~rı evine sabıkalı
eşy 2 çal e et girmiş, kıymetli
O nıışsa da yakalanmışttr.

MMoHdada
.

suı!~ınllbu kazuı

24 numaralı
Nizanı ~ın llliralav mOtekaidi
tife ~ n beyin zevcesi Za otonıub~Jnıma 1697 numaralı
bı- hı Çarprnı~ır. Zarife haevde s

k.ahlll~tte

"' afif
b:llftır S f" Nıurette yaralar.-

uri Yakalanmıftır.
~zıltoprakta oturan t.saınıye
. aganın
kızı 18 yaşında
du
• .lf. •Ko or

llıai}

tnob·ı·

ı ın

Şından

ı

n meçhul bit" otoaft d 8 k

· ın
almış, baYaralanmıştır.

D·w

Unkü bor14·

12 ngiliz .1004,00;

F;ank

2,4~~,5; Lıret 9,21 ; İsviçre

92
d i

is Dolar
;

Altın

48,25; Dahili
868· A

v~,:u 2~~0s'. Ru?,leli J;
ı

'ı '

0

ll r'Ul'l

Tra1::

184.

ır---.... Lan \C~sındon alınmıştır.

Hüsnü dün Ortaköyd,. k ·mor
iskelesinde
denize girmiş,
yüzme bilmediği için boğularak ölmüştür. Cesedi buluna-

mamıştır.

Y4f!D d 4 carih !
Fatihte Altay mahallesinde
oturan 18
ile
Hilil
büfeci
rağı 15 yaşında Nazım, sinemaya girme
meselesinden

15

yaşıncla Şaban
sinemasında
çı-

kav~a etmiıler, Nazım, Şabanı
bıçakla yaralıyarak kaçmııtır.

Bir çocuk

bırakildı

Dnn gece saat yirmi dartte
Köprünün Galata cihetindeki

aişesinin arkasına yirmi _günlük

bir erkek çocuk tcrkediimiştir.
Nevzat, zabıta tarafından alınarak darülaeczeye gönderilmiştır .
----------

Matbuat kongrcsinin tc«ckldir
kararı
ır

Matbuat cemiyeti kongresinin dilnkü üçüncü topianışmd.t, cemiyet Azasından hastalanacak olanlar jçin tehir
baıtanelerinde yatak temini
temenni edilmiş, bu arada,
her müracaat eden cemiyet
izaaanı tefakatle karşılayan,
ihtimamla tedavi eden Cerrahpqa hastanesi heyeti sıh
biyesine kongre namına teşekkür olunmasına karar verilmi$tir.
·

Yunan

rahbası

mllbadele bqmuM. Diyamandopuloı

Lüit Tiryeıtino kumpanya.sınuı
« Stella Ditalya » vapwu ile
bugün ögleden aonra saat
dörtte şehrimize gelecektir.
M. Diyamandopu1os, Yunan
hükümetinin muallak meseleler hakkındaki yeni tekliflerini
hamil bulunmaktadır.
Yunan murahhuı yarınki
ekispresle An.karaya Kidecek-

tir.

Zenci düımanlı
ğı bu hadar olur!
Amerika reiaicumhurunun
zevcesi, geçen gün, Amerika
meb'uaan azaıından bir ~enci
meb'usun zevcesine beyu sarayda bir çay ziyafeti vermiş
ve bu hadise, adeta mUlılm
bir mesele olmuştur.
Çünkü Amerikalılar zenci·
leri hiç sevmezler. Bu sebe~
ledir ki Karolin eyaletini ayin
meclisinde temsil edon Blez,
cenubi Karolin, Virjini, Tek:r:as, Florit, T cnnes ve şimali
Karolin viliyetleri namma bir
prot.estoname vermittfr.
Bu protest•mamede bilhassa:
«Madam Huverin, bundan
böyle davetli list•lerini daha
iyi tetkik etmesi şayanı arzudur.»
Cümlesi nazarı dikkati ceı..
betmektedir.

miliği, bundan bfr müddet
evel, memurların telefonla huıuıt
muhabere
etmeleriDI

menetmiftir. Bu emri verirken
esbabı mucibe olarak, «ıaiika·
lemab na liyıkada bulunulmak mülahazası» ileri sibiil·
mftftOr.
Bu m&kalematı nalayıka
emrinden ıonra oda memurlanndan birinin yedi kere lıu·
sust telefon ettiği haber atmmıfttr. Bunun nzerine Ticaret
odası kltibi umumisi, odar.111
mabaeebmfne keyfiyeti bildirmif
ve
yedi
telefon
maliyet fiabm aormUfhır. Bu
yedi telefon maliyet fiab o
memurun aylığından keıilec,k
ve mükllematı naliyıka mil•
lahazası da kendini bu su•
retle göıtermft olacaktır.

SaRayi

bırııginde

lstanbul milli sanayi bfrll•
Jinde bu aabah bir içtiıu
aktedilmiştir. Bu içtimada birJiğin önümüzdeki sene içinde
yapacağı işlerin programı tea•
bit edilecektir.

BuQünkü hava:
Kandilli raaataneainden
alınmışbr:

Dün uami hararet «27»
derece, bu sabah cıcl9» derecedir. Bu gece rtizglr
mntehavvil, hava acıktır.

12 Sahife

~eyri sefcin

Son Saat

•

İZl\iİR
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POSTASI

a~cntası

:

Galata

h. -; ında . · Beyoglu ~ 362
~tılıı.: act:ntası: Mahmudiye
hanı alı mda . 1stanbul 2740

Adnan

ı ,ıprrı

TflABZON BiRJHCi POSTASI
( REŞJTPAŞA ) vapuru 24
1lazİr(\n Pazartesi ı 2de Galata
nhtımından hareketle [İnebo-

1u , Samsun , Giresun , Trab"on , füze, Flopa ] ya gidecek
ve dönuşte Pazar iskelesile
[ Riz\! , Sürmene, Trabzon ,
Ti reholu,Gireson, Ordu, Ünye,
Samsun, lnebolu, Zongulda~]a
uğrıyanık

gelecektir.
Hareket günü yük alınmaz.

Yahu bu sefere mahsus
Qlma iizesıe a:ziınene
·de 1*'t'ey.akm:

Küllüğe

günü r 6 da Galata rıhtımından
harcl\etle lzmire ve Çarşamba
günü 1zmirdcn 1.stanbula hareket
eder.
Galatacla Gümrük karşısında
Site Fransez hanında ı 2 numa;.
rada umumi acentalığına müracaat. Telefon Beyoğlu: 1041

'( MERSiN'

lstanbul Hilaliahmer merkezindeO
Ftıtünetkarandan Galatada Y ovakimyan bumda tüccardal'
möaya Kari Honıfelt tarafından cemiyetimize 50 lira ve tilC"
cardan YorıP Baklacı oğlu efendi tarafından mabum Haydat
Mahittin beyin ceaaıaine yaptıracağı çelengin bedeli olan tO

Ura ceım,etimize teberril edilmiı olduğandaıı

anı ~

ol11nur.

ADANA va~U:r!7
Perşembe
günü akşamı Siskeci rıhtımın
dan lw-eketle [Çanakkale,

lzmir Küllfık, Bodrum Rados,
Fethiye • Antalya , AJ.Aiye ve
uğrayacaktır • Fa.v.la
için Gelatada Site
Franse2 hamnda ı 2 numarada
acenteliğine
mlıracaat . Tel.

Mersin] e
tafsi)At

\

ı-•ot~

makinenizin teferruab en
mükemmel cinsten olsa bile fotograflannwn selameti ve mükemmeliyetini temin etmek isterseniz

~u 1041

Bartin lüks ve sürat

postası

Eldrtrilde ınk.ehbez muntazam
kamaralar ve güğerte yolcularına

m2hsu.s mahfuz
mahaJ.leri havi

~ 2!)

24~n

Aydtn

~~&!re

• • Burhaniye , Ayvalık ] a
ve dônüp-e mezkôr
is"k&terle Wliktc- .Ahunoluğa
~ gelecektir.
'OObolu içiıı yalnız yoku

lstanbul, Galata, ve Beyoğlu semtlerinde azami 15000 liraY•
kadar emlaki olup ta satmak istiyenlerin yeni postane caddr
sinde Yavuz temluinesine müracaatlan. Telefon: Is. 2253

iZMİR-MERSIN postuı

..." ........ "" de Siibd nh~ barMlc [ Ge\iholu,

$sJaecek

2:,.

NAİM VAPURLARI

alt pastısı

-

vapuru
Ilaziranın

24 üncü PAZARTESİ

izmir -Mersin sürat postası
(M. Ş. PAŞA) vapuru 25
Haziran salı ı 2 de Galata
nhtnnaodan kalkarak Çarşamba
sabahu hmire varacak ve o
'günfıG akşamı tzmirdee kalkarak
[hıtalya, AUiye, Mersin] e
giClecek ve dönüşte [Taşucu,
Anamor AJ.aiye , Antalya •
lzmir] e · uğnyamk gelecektir.

olım

Haziran

Emlak· aranıyor

NAiM VAPURLARI

Seri, lüks ye muntazam
~1crhz

·' • *"
;

Pazartesi
gfmü saat ı 8 de Sirkeci rıhtı
mından

har&tle '[ Eregli , Zon-

gutdak~

&run.

KOD AK
FIUmlerlni istimal ediniz.

makinesi ve filimleri -

(Minuteros)

Y<!leX

kağıtları · Allminüt fotoğra.f.laı ~

kanlanru

kullanınız.

Her yerde

sattlır.

Tüccar ve Banka memuru olmak için

Puarteli ve Peqembe günleri, saat 16-18 ve 19-21 e k,..
dar iki suuf açılwpır. Malümab tüccariye, ilmi hesap ve usolO
. , ye Cidtjı;~lerine -azhnet
defteri: Basita, •uzaaf, Pakradomar, Amerikan usuli ve BaO~
. . . . ahDOl87ve aym ·· ~ uğrayarak
mgamelitı 4 ay zarfmda kimilen tedris olunur.. Son imtiband'
avdet ed~r,,,
mıwaf&ık olaD1ara mabaaebeci şehadetnamesi varilir ve iş te"
uSJAFiPrı Fmmôaii nhnm . datUdnde maavenet edilir. Dersler bugün başlıyor. Pro~
meccaaea almak ve kaydolmak için Beyoğlunda, Ame~
han 2 numaraya mUr.acaat
sefaretbaesi yanında, Amenkan ticaret dersanesine müraca-'-1
Te:Jefoıı: 2684
HaSllli denler de kabul olunur.
Müdürü: Agop PakradoP'
--~......-~~~----------~----~--~~~~-__..,,
Dariiflafaka mDdiirtfii&nden
müracaatlan.
Ticarethanelerinde
U
-LA.:..be
bir•)_,ı... I A - f_..:.
umt:mft:
\"IU lllQIU
'f Mektebe bir sene Y
•
alan ekmekle 2500 k: Halep limn olan 500 çeki odun~
ve 1750 iL zeytin yajı, 8000
4000 k. mangal kömürü uıno'
k. pateilea. 5000 k. pirinç., kasa ile almacakbr.. Hazıta~
tSfJO k. lllbun, 2'1000 adet 29uncu cumartesi gü.nü ,.,,yummta ımı-kaM ile alma15 le ihalei evveliyesi y.pıM'_
catbr. Hazinmııı 'I1 inci per- cağından taliplerin NuruoS_,..
pmbe ,on& ilıalei ewliyesi niye camii lllahfelinde ~
icra okmacaktır. Taliplerin
yeti tedtjsiyeye müracaatl~
Bu senenin taze meyvalanndan reçelleri yapıldı
NUl'UlllaBlJe cammii mahafe~
Unde cemiyeti
Tedrisiyeye Mes'ul mudiir: Selim Jl __,
Amasr~, Korıa

liacJ. Bekir Zade

0

- ·ÇILEK-

-cuı-

-KAYISI-

.. .
=
ıo>''
DOLl:A, NESTLE Şirketinin TURKIYE
t°'abrikasında
rt
elliği yeni SÜTLÜ çikolatadır. DOLCA 0111 iki cinsi vardır. b~
yalmz sütlü (Turuncu etlketll) dl{Jeri de sütlü ve fındıklı olup (~1 S
etikelli) dfr. f..,eYJrnlade lezzelll ve ucuz olan bu çil\oJata ile NES'f1'
DOLCA

n~dir"l

~irkelinin BfTÜ~

zengın MÜSADAKA.L\IUNA

l~tirak

cdiU1·.

