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tecziye ediliyor. Mesela, firari «Nazi Vokofo» ya ait iki apartımana kanunusani 339 da vazıyet edilmiştir
Diğer taraftan, Lozan muahedesinin meriyeti hakkındaki
kanun mucicince 6 agustos 340 tan sonra vazıyet memnudur.
İşte bu bdahane ile, «Nazi Vokofo» , vekili vasıt':lsile Hazine
aleyhine ava açmış, Mahkeme, vayıyet tarihini sormuştur.
Mahkemeye vazıyet tarihi tarif edilerek, 926 kanunu sanisi
olarak bildirilmiş, buna istinaden Mahkeme "Nazi Vokofo,,nun
lehinde karar vermiş, Hazine de 200,000 lira zarar etmiştir .
Vazıyet tarihi olan kanunu sani 339»u tarhrif ile mahkemeye bunu kanunu sani 926 olarak bildiren kimdir? Bu, niçin

y~:,~K&~i dn;·v~i~;~; edö~ sene evefve bUgüil
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Şe~rlnd ransız

gazetesinde aynen okuduk: Kler:ruon Ferran
<!esile ~Öerleşen Nazaryan Zakar atlı ihtiyar bir Türk, zevıı.'sYanı ~sebetinden şüphelendiği hemşehrisi Bedros Ohal'i ıtya'" ı d urşunda öldürmüştUr. Sonra da karısı Gor Y este..S. s~ :_an Vurmuştur.
..
.
'tlıtk, n Şu kısa haber hariçte bizi sevmıyenlerın ne zaman
~osten e zaınan da başka bir hüviyete bürtlndüklerini açıkça
da 0
Yani ne derece Kani ise Bedros 'Ve Nnzaryan

-l-

Jor.

D~ı;tür, •~selim.
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Saat
o.!3ankası Her gün
~et '"~nlı bankası
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Sahife
bir müd-

llcaat dgene hükumete mük'·tı.ırı }{: e.r~k. Devlet banka-

) ılı için ndısı?m . iştirakile teş
J~tıllltışt Yenı bır teklifte buıfıer ur. Bankay<ı bu tek0.lsutı knb kadar müsait olursa
81
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k
apı
tramvayı

Edirne

~atih .:tramv~y

Edimekapl yolu ikmal edılmek uzered~~·
Bu yo ı ..uzerın
· de .tramvay mu:
nakalatı ı hnıranda suretı
kat'ivede ba"l!lamış olacaktır.

Nt~

idik-, ne olduk?

Son on sene içinde geçirdiğimiz inkiliplarla ~yüks~k dağlara
tırmanan bir yolcuya benziyoruz. O yo!cu, çıktıg~ dagın büyük·

lüğünü nasıl tamamen kavnyamazsa hız de b?gün hayatımızda
yaptığımız değişikliklerin azemetini farke.demıyo~~· ~unu an lamamız için yolcu gibi, arkaya dönmemız, geçtıgımız yolları,
yürümiye başladığımız noktayı görmemiz lazımdır. On sene

evel ne idik, bu~ün nasılız? Bakın!

Ltız

Bir kaza daha
Dün gece, sür'atle Sirkeciden geçmekte olan 1357 numaralı otomobil , boyacı Sabf
riye çarpmıştır. Kaçan şo ör

aranmaktadır.
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'" • l)ahnltlıbo"uıa \ıııPB <~:ar<~
· ki "Cumhuriyet,, ve L a ''Reyarın
I..: gazet e l erını
· · okuyunuz·
ou b)J'n,,

Osman,

şoförü
1

vurdu

Dün gece saat birde, Gs·
küdarda iskele methalinde
gazinocu laz Osman ile şoför
Niyazi bir alacak yürllnden
kavga etmifler , liz Osıiıan
Niyaziyi iki yerinden yarala·
mıştır. Mecruh tıp fakUltesine
yatırılmıştır.

Son Saat
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İngilizler

elgraf haberle

~~~.~~~~~~

esraseslerı
Yunanlılat
rengiz bir toy- Okranyada yeni Beleö.iye intiha- Borçlarını Amt
yare yaptılar
bir ihtilaf mı
bını kimler
rikaya 62 sent
çıktı..
kazanacak? de 6deyecek/C1
ngilizlerin şimdiye kadar

D

sıkı

dıklan

bir ketumiyetle sakbir nevi tayyareleri

akkında

yakında

açılacak

ynelmilel tayyare sergisinde
bulunmalan söyenmektedir.
~
nkumet, Konyadaki k uraklıktaıı mühtaç vaziyette
an düşünerek mahalline
i37) bin liralık tahsisat gön• rıniştir.
Huiraııdan itibaren Anadolu hatbnda seyrüsefer
aı~·:e.l erinde bazı tadilat tat• edilecektir.
BOstancı - Maltepe arasında
~as edilen küçük yalı mevinde 15 mayıstan itibaren
f!U>ah akşam 4 er tren duracakbr.
ş bankası h'.ey'eti umumiyesi toplanmışbr. Blanya. gare,
geçen sene
1,362,840 lira kir edilmiştir.
Hiuedarlara yüzde 15, mfiesılslere beher hissede 25 lira
tevzii takarrür etmiştir.
l!Wnkara Cemiyeti belediyesi,
llilhayat pahalılığı ile mücadele için Emanetin istediği
talıiisatı vermiştir. Bunu gören
esnaf, bir gün evel « 130 » a
satılan kuzu etini «90» a inbazı ifşaatta

t

e

pariste

Top

Bükreş, 11 -

İki günden-

beri Rus - Romen hududundan
top sesleri işidiimektedir. Romen mehafili Okranyada yeni
bir ihtilal vukuu ihtimalinden
bahsetmektedir.

Af kanunu
Ankara 13 (H. i\1.)
Bugün B. i\1. i\I. inde
deniz tıcareti ltt .,v ihası
ile hafif kabahat lerin
affı la y ıhası müzakere
edilecektir.

Fransız

sefiri
Ça nkayad a

Reisicumhur f.Iz. bugün Fransız sefirini

Çankayadaki köşklerinde kabul buvura-

Paris, 12 (A.A.)- Paris be- 1 Washington, 12 ( A.A.) ,,1
lediye intihabının neticesi şuMat buat, L~arp b orçları Dl""
_,(
dur:
ı · h kk
i~
Muhafazakarlar 4 ( değişikesı a ında Yunanistan
lik yok) Cumhuriyetciler 19 aktolunan son itilafın ibti\'I
(Üç azalık kazanmışlardır,)
etmekte olduğu şartları pef
Sol cenah cümhuriyetçileri
retcmktedir.
«22» (değişiklik yok} müstakil
Yunanistan Amerikaya bati
radikallar «5» bir azalık ka~
lannı 62 sene müddetle
zanmışlardır. Radikal ıosya·vt
listler «6» bir azalık kazansenevi 15 milyon dolar taksı
mışlardır.
tediye edecektir.
Sosyalist cümhuriyetçiler 5
( bir azalık kaybetmişlerdir )
Müstakil sosyalistler 4 (iki
azalık kaybetmişledir. Sosyalistler 11 (üç azalık kaybetmişlerdir), Komünistler 9 (de
·
•
·krk k)
Atina, 11 Kabinedertı
gışı ı yo
tebeddülat hakkında beJ111'
kat'i bir şey yoktur. R#

Yunan
kabinesinde
tebeddülat

v

•

lafin harf/eri
ve Ruslar

Bir Bulgar kra:ının bininci

Sofya, 12 - Moskovadan
göre Moskova
f en a k a d emısı
· · ı-ti
· ·
a na lfa besının
kabulü lehinde izharı fikrü
mütalea eylemiştir.

Sofya, 11 - Kral Simonun
krallığının bininci devri senevisinin tes'idi yarın yapıla-

Sofya, 11 - Başvekil, kabin ede tebeddu1a.t yapılacağına dair olan rivayetleri tekzip

rafından

EJeytin mahsulümüz, bu sene
~geçen seneden bir misli

"

caklardır.

senesi

bildirildiğine

Bulgar kabinesi yerinde

caktır.

etmiştir.

diniuşbr.

nnkara ve havalisinde nafi

çalındığı

şeklinde

lilyağmurlar yağmaktadır.

.
bir iddiayı amirine ve zabıta
lfilsviçre , Romanya sefirleri,
ya bildirmiştir. Polis bu paralllEfgan maslahatgüzarı ha- ' yı çalmakla maznun Kadri ve
riciye vekilimizi ziyaret etmiş
amcası Haliti yakalamışlardır.
lerdir.
erlin civarında komünistler gene bir hadise çıkar
zmire gönderilen komünistlerin İ8ticvabına başmışlardır.
lamıf. Mehmet, Rusyalı Eftim,
ffiısır Kralı haziranda BerllJI line gidecektir.
maliye tahsildarı Sıtkı, komisfiiltinada Reisicumhur intiyoncu lsak, Kınmlı makinist
~ hahı (23) mayısta yapı
Koçonun cüri.imleri sabit ollacaktır.
muştur. beyannameleri basan
alit Eftimin evinde bulunmuş
ukuk fakültesi müderrislerinden
İstepan Arapyan
tur.
Ef. tekaüt edilecektir.
friilemiyeti Belediy~de dün
rnJ ahkemelerin tatili, ondört
~ borçlar itilafnımesi kabul

fazladır.

edilmiştir.

~ ağustosta başhyacaktır.

fftiladriye H. ın isticvabı bit!Wimiştir,. Bugün Nasır ve
Ali Rıza beylerin istiçvapları
na başlanacaktır.
!ililayyareci Lindberğ kendi!UJ sıne murasJa tayyare
madalyası ihda eden Tilrk
Tayyare Cemiyetine teşekkürlerini ve muvaffakiyet temennilerini bildirmiştir.
friilazi Hz. dün refakatlerinde
lWJ Celal (İzmir) ve Mahmut
(Siirt) beyler olduğu halde,
yağmur yağarken çiftliği ve
civar köyleri gezerek su tesi·
satını tetkik etmişlerdir.

riJ.11aliye memurlarından İbra
~ him bey ~hsa eylediği
3800 liranın yaak,.siciler ta-

g

~ ıp bayramı münasebetile
dün Tıp fakültesinde bir

ffiiskişehirde şiddetli yağ
~murların devam ettiği bil-

mfü:amere verilmiştir.

diriliyor.
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cumhurun intihabından soP"
alelusul kabine istifasını *"
recck ve yeni
M. Venizelos kabineye ayıl
dan iki kişi alacaktır. fs~~
kabineden çıkacak ve kabr
neye girecek kimselerin jsiıf
leri henüz malum değildir.

tcşekküIUrı~

f

Sofyada tevkif8

er

Sofya, 11 - yeniden, ·fı
babı meçhul, birçok tev1'1
yapılmıştır.
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Bir a\'UÇ lı:. ül \·e sairC·
Kah raman ağa.
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Dıi nya

ş u un u.

Çocuk

,;ah lfe~i.
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Sl n enı:ı dııny:ısı.

Ttyatro ~ahlfe•i.
Spor hııberlcri \'l' ~:ıırt
'.\I
lJU\"Jr içindeki oJlı.
~:ıbd:amızın c:~' :ıpı:ır• u·

14 -

US -

Bir :ı~·uç lı:ül ve ;\için ~ o
harriri: M. Turhan ııe.
lliUycsi ve ı::ıi~e.
Polis haberleri ,·e s:ıırt
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- 202 Şu iki · meziye~ine Aklınıza geldikçe onhürmcten gösterdiği ]arı
parmaklarınıza
kabalığa iğmaz etnıek
Jizım geliyordu. Beledi
katibi, yeni hanınunın

ir.i ve içinden makineli
bir kar topuna benziyen beyaz ve cevval
vücudunu göz önüne
getirerek:
- Hele sabredeliın
-dedi- bekliye bekliye
koruklar bile üzüm
olur.
Bizim şişman
hanım da elbette inıana gelir!
Bu kalbi tesliyetle o
cve yerleşen Hurrenıin
ilk günlerde çektiği
eza, cidden büyüktü.
Nigar H. müdiri ümurunun adım atışından
saç tarayışına, su içişinden bıyık büküşüne
kadar her şeyine müdaliale ediyordu. Ha-

dolanıak doğru değil

<lir.
Diye çıkışıveren merasimpcrest hanın1a:
- Canını efendim,
bı)' tğın irapta mahalli
n1i olur. İşte bir tutam
kıl! ha oynamışını, ha
oynaman1ışıın. Bunun
terbiyeyle ,nıedeniyetle
ne ah\ kası var?
Denıek isterdi. O za-·
nıan şişnıan dul, güze'\
gözlerini açarak şnı
düsturu Hurrenıin yi:tzüne haykırırdı:
- Uymak, nuıhi: te
uymak borcunuz<."1;.ır.
Sokakta çıplak ge;!· ı
mez, yatakta palto ile

yatılmaz.

~1uhite uymak rnec..
buriyetinin hangi kanunla mevzu "e ne
gibi eşkalü mern.sin.ıe
merbut olduğumu bir
türlü idrak eder niyen

nımın yalnız sopası
eksikti. Yoksa, küçük
bir üstün ve ya esre
zavallı Hurreın,.
bu
hatası için talebesini
haşin
ihtar it zerine
falakaya yatıran ına- heınen susar ve ancak
halle mektebi hocala- tenha yerlerde bıyık
r-ından farkı yoktu. ·larını bol bol btükerek
Hurrem, bu sıkı ter- 0 bir tutam kı, 1 hakbiye altında sıkıldıkça kındaki muh:.:ıbbetini
sıkılıyor
ve . bedeni izhara şitap ederedi.
sıkletile beraber neşe- Bu üzücü der slerin en
sini de tedricen kayb- tahammülfer.: :ası sofra
ediyordu. Bazen, herçi başında veril ip alını
badabat diyerek hanı- yordu. Peçct<::sini boyma kafa tutmak ve nuna takn1a yı itiyat
mesela bıyık büküşü edinmiş olan Hurrem
tarzını ele alıp:
bey, Nigar ile ilk ye- Beyefendi! bıyıkla- mck yediği gün şu
rınızı
ya akşan1 ları nazik ihta .ra hedef
yatarken bağlar, ya oln1uştu:
sahahları :va ğ-Jars1nız.
- Bevfen' ~i ! Sofra

......._..._._._......
eşiş dağıı1da lJir to1)Jta:rıma,

~~_.K.__.

Bir tavzih
Gazetenizin bugünkü
·nüshasının on üçün~ü
sahifesinin dördüncü
sütununda (Kumaşla
rımız inkişaf ediyor )
serla vhası altında
ı\1en1leketin kumaş ihtiyacını temin etnıek
·için şirket haline getilen fabrikaların azami
surette iş yapabilmeleri için bazı kararlar
alındığı ve bu arada
Hereke ve Karamürsel
f ahrikalarının kaba
kunıaş
ışıne
tahsis
edilmiş olduğu münderiçtir.
Karanıürsel fabrikası Karan1ürsel menfu cat ve ticaret anonin1
şirketine

ait ve tamamen müstakildir. Bi-

peçetesi ne boyunduruk,
ne han1uttur .
Boyuna takılınaz, diz
üzerinde tutulur.
1
Bu ihtar.ı, bir yığın
nasihatler , telkinler,
ve tevbihler takip etmişti. Bunlar ne kadar
gülünç ve ne kadar
müziç şeyierdi? ı\1esela
çorbanın höpürdetilerek içilmen1esi, kaşığın
ucunun değil, kenarının
dudağa
götürülmesi
Hurremin hiç işine
ge1n1iyor.du.
O, her
kaşık çorba ya biraz
ha wayi nesimi karış
tırmayı
seviyor ve
bunu
yapamayınca
çorbayı tatsız buluyordu.

Mabadi var

Çağlıyanda

ağırlığı 't1da kılıç taşıyan

naberin sirketin
kara ...
.
rından başka f abrik~
imalatı hakkında

hiç

bir karar nıüessir ola. .
mıyacavı şüphesizdir.

Yarım a sırdanbcri
memleketimizde ku ..
maşlarının nefasetinİ
tanıtnıış olan f adrika"'
mız kumaşlarının ka"'
litesini inceltmekte ol..
duğu gibi muhterertl
halkımızın yerli mamulatı hakkında gös..
terdiği rağbete muka ..
belei şükran olmak
üzere zevki telebbüslerını
tatnıin edecek
ince kumaşlar imaline
hasrı faaliyet etmekte
ve günden güne ...... bu
hususta n1uvaffak olduğunu imalatile isQat
etn1elu~dir.

j

1 /ı

İş1)u

beyanatunızın
ayni sütunda 411~ile

kevfivetin tash ihi rica
ve bilvesile teyidi ihti...
ram olunur efendim.
Murahhas aza l\l. Ali
.J

J

§ Askeri *ihtiyat

za...

bit terhis vesikan1la
Adana
defterdarlığı
Kalekapı maliye tahsil
şubesi istihlak memur
muavini iken teşrini
eve! 926 tadhinde al....
mış olduğum beraeti
zimmet mazbatasını
zayi ettim. Yenilerini
çıkaracağımdan eski...
lerin hükmü yoktur.
Tarlabaşı,

Altın so--

kak No. 5
·
l\1ustafa Şükrü

bir gezinti, 60 okka
Tiirk ...

..."'la lı ıı ...
Son Saat
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J\1el'un korktun m·~?

·
yll1Ju bunu bıçaklatır, Ş unun . bU•
11Un ırzına e/ afar ffllSlTI?
- tt
- 161 .
s
anbul
ef
d
·ı
...
- - k·en Isnıa.
tınj
.. ..
en ı e- 1 d ogru
yurur
.. dea· goruy~rsun ya il ağa da biraz dolasleJiye~ - k~n~ıl:rini sil- n1ak i~tiyacını duyd~ı.
elleri . :1ı opuyorlar! Bu ihtıyacın ibramile
Yorla~: openleri silleli- ayağa ka1ktı, hanceriı. Sonr
l 11
·
· d
.
tınca da d ... a a {~. ~- n~. ~ı~ ere bıraktı,
Yoria B' u~en duzu- kurkunu çıkardı, süshir ı~· ılnuyorlar ki lü neşiıneninden on
'
·
azva
...
lstanb . n og1u, yüz onbeş hatve uzaklastı.
u1 ef d. . .
.
binden çıl en ısını ce- Dalları
vekdiğerini
.,
Bayrakt<arır.
kucaklı yan
bir kaç
o~Iun
ar, Pazvan ağacın şişkin gövdeleri
~
un ve~
t. d
.
zıyade A zare. ın en
arasına gırerek elini
Pasalı~1 Iolla Idrisin çakşırına attı ve o an5 Ua
kızmıştı. de hır
· sayha, bütün
Bu• hidd
~
hapsin· le~le, Kösenin koruda medit bir aki~
.. .
de un ı t 111\a,,
.. e e t me/ı
uyan <l ıran b.ır savhayı.
u arak .
.
ağa yJ r l . . : lsn1aıl tedehhüş kopardı : Sübalaya :•lıttıba zirü lo karşısında idi.
Nihaye:. 1 1~ ~utuyordu.
Tersenkli oğ·lu, kuv1
hazlıkt <:ısı de küfür- v )tli._ _bir insand.L 2 _
°rerse ~~ ~ıktı ve kası, iradesi gibi adade~iş;iriI~i:ov-]u bahsi ı.atı_ da ka~i idi: ~akin
- Bıral
oldurmek ıstedığı Bötın lafın { b~u kodoşla- Jükbaşıyı, elinde bir
'
ze bakalı'l iZ keyf''11111tüfek, vehleten karşıŞey hazır: ~caba her sında g?rünce, bütün
Bayrakt ı.
n1etanetı tezelzül etYerinde11 larlk hemen mişti. Ağzından bila- Evet <a tı ··
ihtiyar 1·ır1ıyan o ac 1
'~er. Bur~ ,evet, bakı- feryadı ınüteakip eli
Şak · )~ uşak nıu- uçkurunda,
gözle1ri
Sen ·~ırnlesın. l\ieclisi açık ve rengi sapsarı
1
Sa are ediver!
bulunduğu. yerde ga."yri
ler, Zende~er, hanende- müteharrik kaldı. fJöo nÇe~lgıler, uşaklar, lükbaşı, o iri ad:am,
Uzak~ın1 enden haylı serbülent
ağaç.I arın
lard a. k~rulan çadır- arasında ve meh1.=ahın
bin a .1 dı. Asıl çiftlik dallardan süzülre·n iil'İct~ ıse korunun ha- yası altında bir kat
na,~ e bulunuyordu. daha uzun ve n1ühip
· aktar, çadırlara g-ürünüvordu. 'Kaşları
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Hazine vekıille- j Konservatuvar

rinin maa{;ları ile tiyatro neretezyit edildi
de yapılacak?
Hazme
· d ava ve kru erinden

bazılannın maaşl::.rmıı7ı zammi-

yat

rası

yapılmışbr. Bu z·ırmmın

ic-

'Yeni

kon~ervatuvar

binasının Şehzade a-

çok musip olm·u ştur. Ha-

şında En1anetçe istim-

xine vekiJleri yüz 't •inlerce liralık işleri takip ehnekte, buna mukabil 30 - .dtO lira aylık
nlmakta idiler.
Yalnız hazineye taaluk eden
bazı davalara h·azine vekiJJerinin yetişmiye l'f~k bunlarda
hazır bulunmac'1ıklan söyleniyor ki buna bir çare bulun-

lak edilen arsada inşası
daha ınuvafık
görühnüs."'tür.
Buna n1ukabil Şehir
tivatrosu
Taksin1de
i n.,şa edilecektir.
Şehir tiyatrosu inşa
atı ·için Enlanet bir
şirketle anlaşacak ve
Taksimde lazın1 gelen
arsaları istin1lak edecektir.
Şehzadebaşında va-

malıdır.

jnümüzdeki I .>4!rşembe akşamı

MAJİ1K Sinemasında
Büyük sinı ~ma muvaffakiyet-

leri si!si lesinin son filimi

R <I~ Jkftii

pılacak konservatu~1a-

rın önüne de,

16 martİngilizlerin şehit

ta
ettikleri
kahraman
müme' ısilesi: ANNA STEN
ı\lehnıetçikler abidesi
. .-.............A inşa edil~cetir.

,,.esika

çatı11 ;ı;:, gözleri kızıl bir

ren 1r.te len1adar, duda'&:ları hissolunur derecede titrekti. A ~·ını,
Ynılnız bakışile korkutan, gözlerinde ölüm
1
B~uvveti gezdiren behimiler gibi sabit Ye
n1ühlik nazarlarile İsmail ağayı sanki eritmek istivordu.
ı· k.
h asını
.,
rı
can h ev1engiz bir sükut içinde
bakışıyorlardı.
Tersenidi oğlu yerden,
gökten nıedet umuyor,
Süleynıan ise nişan
vaziyetinde
tuttuğu
tüfeğinin ağzında sabırsızlanan ölün1 tanesini serbest bıraknıakta müteenni görünüyordu. Birinin n1üfrit
ye'si, diğerinin - has-

nunı zelil, aciz
n1uztarip

görmekten
nıütevellit - zevki si-_,
malarında titriyordu.
Bu haşyetfeza sükQ~~
tu bozan gene Sülo
o]du :
-1\terun! -dedi- korktun değil mi? Şunu
bunu bıçaklatmak, onun bunun ırzına el
. . ınıy
. d.,
Kudatma1{ ıyı
ı.
ret in varsa şimdi göster?
İsnıail ağa sakitti.
Gözlerile önünü, kendisine müteveccih tüf enği ve o tüfeği tutan
eli değil, sanki arkasını
biraz ötedeki çadırları
ve bu çadırlarda bulunan adan1larını görüyordu.
Mabedi var

Gönülden göniil , tarihiınizin uzak bir devrinde, meşhur, fakat
esası karanlık kalm1ş bir aşk hika)residir.
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Ingiliz casusunun

aşkı

Türkler büyük harpte beni
yakaladılar, azkaldı kurşuna dizeceklerdi ...

... büyük ..bir Arabistan

~~vrens diyor
·~·····································
..•••••
ki: ''Sulh kon(eransın
da
(

••••••••••••

mıparatorluğu için çok çalıştım. Niçin mi? çii.nkii. koy-

numa giren çöl güzeline ve onu kollarımın arasına ~
atan babası bedevi şeyhine söz vermiştim.

T. ısrnını. . hıl-.

(Lavren ) .

ılliyen

lanned . urk yoktur
~

erırn.

Ieşhur İ

teşkilat

·ı·

lngı ız casus

cens Se~~i ~)~ (Enteliele b
s ın mel'un
aşı1arı d
bu adarn n an olan

hayatı hı~ kCsrarenl!'İZ

Saatte

a < •nda Son

l\\rnat rnufassal ına1\onuş ı:ıeşredilrnişir.
u1an bu.. t..un Iı.
sanı
hassara vakıf Ve bilı·
Çok ai Sark
· : ısanlarinı
ltıın zı bılen bu adaYalnızas~~lu~ faaliyeti
dex.n
uyuk harpte
6
,
onda
başlar v .n çok evel
ad,?h e ılk mel'anet
~•uını d
ı eketi
. a gene mem-

~un~ız~e atmıştır.
hır İ . ?ızzat kendisi
Şöylengılız gazetecisine
((191<:1 anlatn11ştır:

..,)) s
.
ll1a11va enesınde Alrfei" , İskendron kö..

Itını ın~e kontrol hak-

B

liı1 . . e edip te Berlunun ~ ğda t demir yo-

fikrimde idi. Fakat
Londraya bunu anlatmak kabil olmadı.
Bunun üzerine bizzat
ben kendim bu işe
engel oln1ak istediın.
Bedevi kıyafeti ile
Arabistana sokuldun1.
Ne kabilse yaparak
halkı Türkler aleyhine
kışkırtmıya başladım.

Bunun senıeresini büyük harpte nasıl topladığımı herkes bilir.
Enıir Fayseli kışkırtan
benin1.
Askerlerini
ıslah eden, başına ordu toplayan benim.
Araplar benim hristiyan olduğun1u bildikleri halde bana Allah
gibi tapıyorlardı. Ne
dersem körkörüne bir
itaat göster.iyorlardı.
Ben evvela Fayseli
avucumun içine aldım.
Ona:
- Arapların ve n1üslümanların

beklediği

Yet ınşasına ehemmi- ~lünci sensin ..
" Verd'ğ·
l lısırd
ı ı zaman ben
İnandı
Dedim.

(} "ak·~ulunuyordum.
o~a 11 1 ~lısır serdarı

~~ttiı11 • L~~t Ki çnere
•tılar

Turk - Alman
sına •na her ne baha-

olnıakll~sa olsun mani

anlatt azım geldiğini
ırn. O da benim

ve
bana tam istediP-in1
gibi bir alet oldu.
Bunun netieesidir ki
Arapları Türklere hücum ettirdim. Kendin1
de çok defa Türk saflarına tepdili kiyafetle
girerek cepane, ağırlık

taşyan

trenleri elektrikli bombalarla berhava ettim. Defterimdeki kaytlara göre
bövle berhava ettiğ'in1
trenlerin miktarı tam
yetıniş dokuzdur.
Bu n1aceralarırn arasında iki büyük tehlike atlattım. Bir defasında
Türk askeri
.;

kıyafetine

girmiştim.

Firari diye yakalandım. Kurşuna dizileceğim sırada bir arap
beni kurtardı.
Bir defa da (Yergük)
çöllerinde yolun1u şa
şırmıştım.

Karşıdan
kaçavı çıktı.

bir asker
.. .
ve ansızın uzerıme
ateş etti. Yaralandım.
Asker kaçağı beni, öldü zannetti. Bereket
versin ki iki saat sonra bana n1ensup bir
bedevi kafilesi geçti de
beni kurtardı. ~lace
ralarımın içinde hiç
unutamıyacaO-ım bir
sergüzeştim varsa o
da çölde bir bedevi
şeyhinin kızı ile olan
aşk macerasıdır.
Kıyafetimi
dalma

değiştiririm demiştim.

Çok defa, üstüm~ şüphe getirmemek için
kadın kıyafetine gir·

diğim

olurdu.
böyle kadın oldu
zamanlardan
e
bir bedevi şeyhınia
haremine girdim• ve
şeyhin hakikaten ~~
parçası gibi olan k~
na vuruldum. Bu
roman kadar uzun ö
n1aceradır. Bütün taf_.
silatı ile yazılm~
Bir İngiliz tabii neş..
retmek üzeredir. Biq~
enaleyh oradan ôkuya·
bilirsiniz. Yalınız şa
kadarını

söyliyeyim~.

Belki hatırınızdadi-.
Sulh
konferansında
yekvücut büyük bjr
Aarhistan imparatorluğu için çok çahftım::
Fakat sesimi işitti~'"
medim. Bunu niÇld
yaptım biliyor musu
nuz?
ı
Çünkü koynuma gJ-~
ren çöl güzeline v.c
onu koynuma kendi#
elile koyan babası · ~t!
devi şeyhine söz vermiştim. Kızınm aşkına'
bedel büyük bir Ara•1
bi_stan kuracaktım.. .~
lngiliz
gazetecısı
Lavrense sordu :
- Eğer Sulh k~
ransında sözünüz dinlenmiş ve istediğiniz
(lıiabadi 14 ibıdl •lı&sh)
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sahifesi
Kulağınıe;a

.küpe olsun!

Herkese inann1a yın.. annenizin sözünden dışarı
Çıkmayın! · sonra siz de cc~1inik'> gibi olursunuz ..
«Minik», kümesin en yaramaz pilici idi. Annesi Tavuk hanım
ona her vakit nasihat eder ve:
- Yavrum, kanadımın dibinden ayrılma. Kümesten uzak laşma!..

Derdi. Minik ise:
- Peki anneciğim dediği halde fırsat buldukça kaşla
arasında kümesten kaçardı.
Gene bir gün böyle söz dinlemiyerek kümesten çıktı ve
bilmediği yollardan kırlara doğru açıldı. Birden karşısına kocaman bir tilki çıktı. Söz dinlememiş olan Minikin ödü koptu.
öleceğini anladı. iki göz. iki çeşme ağlamıya başladı.
Bütün tilkiler kurnaz olurlar. Fakat Minikin karşısına çıkan
tilki tekmil tilkileri kumazlıkta bastırdı. Baktı ki Minik ufacık
bir piliç, yese dişinin kovuğuna bile gitmiyecek.. Düşündü ,
taşındı bir plan kurdu ve Minike yaklaştı :
- Ne ağlıyorsun yavrum?
- Hi. .. Hi. .. Beni yiyeceksiniz değil mi tilki amca? Ondan

.

ag~.ıyorum.

- Korkma yavrum: Ben fenalık yapan tilkilerden değilim.
Hatta tavuk ve piliçlere musallat olanlara düşmanım.
Minik sevindi. Gözlerinin yaşı kurudu :
- Sahimi söylüyorsun tilki amca?
- Elbette sahi ya. Hatta yalınız yemiyecek değilim. Annen
tavuk hammı, baban qoroz efendiyi ve cins cins kardeşlerini de
oüyük bir felaketten kurtaracağım. Demin işittim, iki sansar
bu akşam sizin kümese baskın yapacaklar ve hepinizi boğa
caklar , sizi ben kurta~cağım, ben müdafaa edeceğim. Haydi
düşünme de beni kümesinize götür.
Minik, kurnaz tilkinin bu tatlı s5zlezine kandı ve beraberine
alarak kümeslerine götürdü. Sonu ne oldu elbette anladınız.
Tilki bütün tavukları, horoz ve piliçleri yedi.
Eğer yaramaz Minik annesinin sözünü dinlemiş olsa idi baş
larma bu felaket gelir mi idi? Minikin bu hali size dersolsun.
Annenizin otur dediği ycrcf~ oturun. Kal dediği yerile kaim.
Herkesin sözüne inanmayın. Fenalık yapmak istiyenler doğru •
dan doğruya ben fenalık yapacağım demezler. Tilki gibi güler
vüz gösterirler. Bunlardan sakınımz. ·
·

ae

ikisi
biri birinden kuv~· iki ulan bir gün günekızplığı ile yanan çölde

t!n

ran yana

yolculuğa çıkarlar.

- 'Ai giderler.. Üz giderler,

dtr• tepe

düz giderl~r.. Nihayet ıua&riar. Onlerine ufak
bir su birikintisi çıkar. Burada ikisine de kafi su var.
Fakat aslarun biri:
- Evvela ben içeceğim .. der.
Ôbüıi.i:
~

1Hil'1Y & 11 ~ lafür su~
d.uıre ÇafIDınlk ku.ırur
Hayır!. Diye bağırır ..
Evvela ben... ·
Sen içeceksin.. Ben içe
cegım derken bu iki aslan
birbirine tutuşurlar ve pençe
pençeye gelirler.. Kuvveti birb; r· n ieıı a~n~t o~madık!arındnn

kavgaları

saatlerce
sürer.
Nihayel ikisi de kan içinde
kalarak bitap düşerler ve sürüklene sürüklene zorla su
birrldntisinin olduğu yere gelirler.
Gelirler amn kav~a esnasın-

~

da esasen azac; olan
kurumuş bulurlar ve ~
başında yapbkları şeye ıı'
can verirler..
~
· Y avrulanml bir çok
bu aslanlara benzerler· ~
ise hayattır. Hayattan, h I
vakit varken istifade ecle~
leri yerde birbirlerine ~
kimseler günün birinde
yan su gibi hayatlannın ı.
duğuna şahit olurlar.

i°'' ,"ttl'

avııç kül bitmek üzeredir.o §on Saatin yeni tefrikaların•
b~ltleyliııiz, !İzi m.emnun edecelt iki eser bulacaksınızo

'

Barrimorun kardeşi · LiyonerBarrimor Amerikan sin
~m en kudretli san'atkarlarından l>ir:idir. Resimde "ken
son yaptığı (Madam X) . .
filimde görüvorui. : '· ..
·1

Sinemi! yıldıu Dorotl Var

için bir Amerika~

•Sesli talimler

Yı1dı 1 IJf rndiye kadar ikinci pilanda kalan birçok !tı •
~~.<:!ia· lıunı ı drının yülaıelmelerine yardım etmiştir. Mariyon
ıtn bir rn ~r an l>lf.Mfr. Sesinin rğüzelliği san'atliara çok zenu avele akdetmek fırsatını vermiştir.

..\rnerikad

.

·

~~2•lesi n: sın~~acılıkla .-ığraşan kadınlan~ bugün en büyük

~lıo:ıierUı

ta ogrenmek ve musiki dersi
ortaya attığı yeni bir mecburiyet.

Arnerikar1
()dvj(
, sahnesinin en i
U
san atk~
ç sesli fı· arı Sofj Tuker
(( Yerne 1 1111 yapmak üzere

almaktır. Sesli

fot~ğraf

fabrikası dünyanın en küçük
fotoğraf mAliinesini imal et-

t\'Oa

;;miştir.

Bu midgıı~::elinde
· \rüyorsunuz •

Norma

Şerer Amerikan ~ 

nema yıldızlannın en şık giyincnlerindendir.
San'atkinn
yeni yaptırdığı bir elbise.

'V

~aveıe .r Kardeşler » le muırnznlamı~tır.

Rene Adore ilk sesli filimini yapmaktadır . Resimde biı· filimin stüdyo haricindeki aksamının nasıl çekildiğini görüyorsunuz .

Dünyamn en büyük lannta
şişesi sinema yıldızı Anita
Peçtedir.

de her yazısında okuyucularına yeni bir zevk veren
M. Turhan beyin kalemi· ile

~
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SAHNE : Mutavassıt bir
aile salonu

1

Neşrinden
ın~~~~ımmıwJımır~ ı
EŞHAS :

,

Namiye,

bir ay sonra

Komedi 1 perde

rımımıımıımııınım~ınıımı:nı· mıınııınım~mııııımmmıınıımıınıııijım~nıınııwınııımı~~oof.llilllooı~ımrumııımı·
Saibe , Süreyya

hanımlar.

ıı~

.

efendim! Bu ne şıkbk? 1Jıi
d~hem ~ir çekirdek h_.-

Doktor Şükrü bey, Dildar (besleme)
o ms~ŞSUD
(G" 1 . . n ~··
ureyya oz cnnı av:
ll!:mı:a:ı_1111_ıımrmBJam:ıımm:1iZ1i_ _ _ _ _m:115m••-ll, süzerek) Eğleniyorsunuz aıDJ
merak ettim. Necdete bu emOl.. en mühim yerde kalmış,
Doktor _ (Hanımlara te'
niyet neden?
daha bir kaç sene sürer. (Naveccühle) Şimdi, bir beki'
Naime - Neden
olacak.
imeye) Süreyy nerede?
evlendirmek için bundan oıt
Necdet anin imiş.
Naime - Biraz çarşıya kaessir kanun olur mu? Vakti1e
Saibe - O ne demek?
dar gitti. yeni bir tuvalet
dört kadın alanlar hep bıS
yaptınyor da ..
Naime- Ben ne bileyim
Doktor - Gene balo mu?
kanunla· evlendilcrl
.
(çıkar)
Naime - Hayır efendim,
Saibe - Boşıyanlar baııl'
doktor muyum?
Saibe
Pekala,
bilmediarkadaşlarından
birisinin
nişan
kanunla
boşadılar?
Saibe ( bütün tuvaletile
ğin sözden ne anladın da
merasimine davetli.
Doktor _ ( gillcrek) EvleO'
fıkırdıyarak giden kızın arka·
ağbabası, büyiik annesi diye
Doktor - Bekirlık kanumek erkeklerin, botanmak ki"
weaıı bir an baktıktan sonra)
11
bir
feyler
söylüyorsun?
nundan
sonra
nişanlar,
nikahdınların kabahatidir. ( Saatio'
Abla danlma, gücenme ama
Naime Bildiğim, hasta
lar aldı yürlldü mü, ne oldu
bakarak ) Ey hanımlar baO'
çok merakm.sml
imiş.
dersiniz?
müsaade ; görecek bir hastaOS
Naime - Neden'
Saibe - Aman abla söyleSaibe - Hiç ummam beye·
var • ( El sıl..-malar selaıııl,r
Saibe Öyle ya; böyle
me..
Çocuğu
olmazmış
diye
fendi!
Bütün
bu
evlenmeler
doktor
çıkar. )
melek gibi kızı, giydir, kuşat,
kızınla eğlensin dursun mu!?
daha evelce kararlaşmışb. BeiV
tek başına sokaklara bırak;
nim kaynım, « değil vergi, as·
bir parça merakı olan bunu A! Vallahi bu tuhaf!
Naime, Saibe, Süreyya
Naime
Ayol,
erkek
de·
salar
razıyım,
bir
kadının
dıryapabilir mil? .
. •
Süreyya - ( Doktoru tefYr
ğilmiş. SUreyya ile iki kız
dınnı çekmekten gebermek
Naime - Saıbe, senın ıçin
den dönerek ) Anne sana y•"
gezer gibi geziyorlar, bundan
evladır.» diyor.
fesatbr zaten; herkesten şüphe
nn bir mühim misafir {felece1'·
ne olur?
Doktor - ( Gülerek ) vay
edersin.
Naime- Kim imiş o md'"
Saibe - A ibla! bir genç
Saibc Bilmem, ikimizin
antifeminist vay!
fir?
kız, yahmz başına sokak sokak
bildiği biri birine uymuyor.
Nanime - A!. Allahın çap·
Süreyya- Müjdemi ver '6'/"
kınları
öyle kanunla rtıanula
dolaşır, kimse arkasım ara·
Sen erkek değilmiş diyorsun,
hiç evlenirler mi!?
leyim!
ma.ı.sa, artık bunda fesatlık
ben ikf tane metresi olduğuDoktor _ Her kanunun bir
Sııibe- Bu misafir o kadat
filan kalır mı? Bak geçen gün.. nu işittim. (Dildar girer)
icra kuvveti olur , polis gibi
değerli mi?
Hadi benim neme lazım ..
Evelkiler, Dildar.
jandarma gibi, bu kanunun
Süreyya- Elbette.
Nafile yere adım boşboğaz,
(sonra) doktor
tatbik kuvveti de hanımlar
Naime - Kim?
dedikoducu çık"-!or.
olmalı.
Süreyya- Necdet beyin aO"
Dildar Efendim amca
Saibe _ A!.. Hanımlar ne
Naime - Söyle, söyle.
Saibe - Her koyun kendi
bey geldi.
yapsınlar doktor bey? Bir nesi.
Naime - Şevket hanım fili?
Naime - Buyursunlar. (Sa- adama gidip te zorla ben sana
bacağından asılır, benim neme
Saibe- Bu o kadar 1110"
ibeye) Şimdi doktordan anlavaracağım diyemez ya!
gerek!
rız.
him mi?
Naime - Söyle, şu dilinin
Doktor - Tabii, fakat da·
Saibe - Neyi?
Süreyya- Elbette, beni il'
ha medeni , daha fiziyolojile
albndakini çıkar. Kim bilir
tiyecek.
Naime - 41 Anin,, ne debir cebir.
gene bir şeyler duymuşundur.
- Kime?
mektir?
Naime - O nasıl şey dok·
Saibe Duymadım, o-ö-·
SüreyyaTabii oğluna. ~I.
Saibe Hoppala!... Hiç
tor?
ıümle gördüm.
böyle şey eorulur mu ?
Naime- Olur şey deg?
Doktor - Bütün bekarlara
Naime - A!.. neyi?
hiç ben seni ona verir miyiı11
Maime - A, doktor yaban- boykot ilan etmeli. BekarlarSaibe - Nefi olacak! Gela
ne
selam
ne
sabah.
Süreyya - Neden anne?
cı değil ki., Süreyyanın amçen gün, buradan Saffet haNaime - İyi ya, onlar da
cası.
Saibe - Hasta adama.
rahat
rahat,
ayaklarını
uzatır
nıma gidiyorum diye çıktı,
Süreyya - Ne hastası?
Doktor ( Selamhyarak )
otururlar.
bir saat sonra ben onlan kol
Naime Bilmem doktor'
gün aydın hanımlar, gün aydın.
Doktor - Acaba!?.. Ben
kola Babıalide gördüm!
dan raporu bile varmış 1
Naime - Buyrunuz. (İkisi de
hiç zannetmiyorum! Bir adam
1
Naime - '6affet hanımla mı?
ayağa kalkarlar)
Süreyya - ( Kahkaha i1
bekarmı, onu ne ziyafete, ne
Saibe - Ne Saffet hanımı,
Doktor ( Bir koltuğa
gülerek ) Anladım... A, anJI~
baloya çağırmalı, ne dans etNecdet beyle!
oturarak ) bir haftadır size
ciğim o yalan; evlenme k'
meli, ne konuşmalı, ne, hatta
Naime İlahi, kardeş!
uğrıyamadım. Çoluk çocuk
nununda mecbur olduğu -1et'
selam vermeli..
Ben de bir şey oldu zannasılsınız bakalım?
giyi vermemek için.
ot
Saibe
Bu
fikirde
olan
Naime
Hamdolsun,
iyinettim!
Naime - A!.. hiç dokt
hanımlar da var, onlarla bir·
y 1z amca bey.
Saibe - Ay! bu bir şey deyalan söyler mi?
leşir bir cemiyet yaparlar.
Doktor ( Saibeye ) Siz
ğil mi?
•
Süreyya - Yalan!...
Zannederim bize galebe çalarne haldesiniz? Epeydir beyeNaime - A,
Saibeciğinı!
Naime Sen ne biliyor
(Süreyya girer)
lar.
fendiyi gördliğüm yok. Arsa
Süreyyanın Necdetle gezmesun?
.,
III
meselesini· ne yaptılar?
•İnde hiç bir mahzur yok.
Süreyya - Hiç bilmez ~
Saibe Hala uğrqıyor
Evelkiler, Süreyya
Saibe - (hayretle.) Ya!...
yim
anne, bin defa tecril
efendim; her muamelesi bit·
Süreyya ( Bir işve fle
Neden. Necdet bey Süreyyaettim.
miş , yalnız Şehremanetinde
ın ağbabası mı?
doktora koşarak) vay, amcaSaibe - Hoppala!.. ..
ufak bir ilişiği kalmış.
Naime- Daha bile iyi.
cığım!
-PerdeSaibe- Ay, şimdi de ben
Doktor - Şehremanetinde?
Doktor - Aman! aman,
Kemal :u,JI'
Namiye, Saibc, Süreyya
Süreyya - Ben gidiyorum ,
söyliyecek bir şey var mı,
anne?
Namiye - Hayır kızım, fakat sakın geç kalma, babanı
bilirsin ya?
Süreyya - Kalmam anne.

naıl•

•

ıııJ
te'

tekit
1110"

Uctlle

p

bıl

arıt

•efyf·
ya·
~cei'·

i!•'

sar
dal

i 1''

l

o

12 Sahife

Kiralık

ev

Beşiktaşta kılıcali paşada

Asariye coddeainde 48 numaralı ev kiralıktır . Beş
odası ve elektiriği vardır,
aylığı 30 liradır, içindekilere
mnracaat
ve ya bekçiye
edilmelidir.

Galatasaray kulübünün bir
tchııaı

Galatasaray kulübünden:
Son müessif hadise münasebetiyle gazetelerde cereyan
eden dedi kodular arasında
FLiT. FLlDA. FLITOKS
alakadarlardan birinin GalataToptan ve perakende satış
saray birinci takım oyuncumahalli
lannm, Fenerli arkadaılannın
Zaııı
ve ıtriyat
zevcelerinin ınlanna küfür
11 ecza
deposu Bahçe
ettiklerini söylediği teessüfle
kapı No 37
g6rüldü.
Galatasaraylılann
hemen
hepsi bu memleketin en büyük irfan miiesseselerinden
biri olan Galatasaray liıesin
de terbiye görmüş, münevver
gençlerdir. Bu gençlerin, küfüf't
baz tulumbacılar menzelesine
indirilmesini nefretle karşılanz.
Maçta kmlan •e yaralanan•
'
lann mea'uliyeti kime ait ol1 Haziran yaklaşıyor
duğunu taytn hususunu ise
Bundan ııcnra yalnı z yeni ) n7.ı LulCumhuriyet hakimlerinin adalanılacaktır. Oıı uıı için bir an evci
letine tevdi ediyonıL •

a

ADLER

Arapça ve
Latin harfleri

Yazı

ADLER makinesi

1

\' fl

hnı

'

ki :

« Acaba neden dolayı

Arapçanın ~atin
lerile vazılmıva

harf. kabiliyetli bir lisan oJmadı\!ını
ilim, mantık
lisanile izaha lüzun1
görmüyorlar?»
~

J

ır~ı

Beşinci keıjl'de 11 hazirandad
Büyük ikramiye

50,000
.

Jtı

Opera
nur.
Cemal Ahmet ve Şürekisı

Sanayi kongrası
Sanayi birliğinden: Senelik
kongra 26 mayıs pazar gtinü
saat 3,30 da birlik merk%inde
in'ıkat edecektir. Birlik azasının yevmi meıkürda teşrif
leri rica olunur.

Liradır

Aynca

25,(XO~ 1.:i.CCO, 12 ClO: 10,COC Liralık ikrtJ
1nijreler ve 1(1,C<XJ Liralık bir 1nıikôfat·

Bu

kcşidcdc

.

cem'an 3,900 numara

kazanacaktır.

lkranıiye kazanaı1

)rr.rler

Büyük tayyare piyankosunun 6.ncı tertip 4.ncü keşi
sindeki 45.000 den 10,000 liraya kadar olan bilyUk ·
miycleri kazanan biletlerin bulunduğu yerler şunlardır:

1- 45,000

n1akinelerini
tennrik ctliıı iz

büyük

. Tay)rare pİ)raı1kosu

2- 20000

Flistinde
İn~ilizce
Anuparla ilk imal edilen Ya%!
mukine"idir.
Tarihi imali 1898 dir.
ve Ibranice neşredilBü tün dünyada şirndiyc kadar38000
mekte olan Haftalık
ADLFR makinesi
Filistin gazete."i « Aatılmıştır. I Jarflerin muvazi vurapça kısn11 » ba şlığı
ruşu bu ntJrkaya muh us 'e ınün
altında halk tarafından lıatiırdır. Annı.lolu için sev') ar ın c
mtır nrı yoruz. Türkiyt· ıçin w:l..ili
söylerlen Arapçayı La- umwnl R lŞAR YOLE G11fa ta
tin harflerle yazmıya
Vop odn h:uı 7-10 Galata potıta
kutu ıı 447 Bilumum ynzı
başlamıştır. Bu yazılar
lıesa p makinalan :ıtelycsi: Mütl'Flistin Arap matbualıassıs Lir Alman makinistinin
tııhı ı idrırf"!İrıdı·dir.
tında haylı gürültüvü
mucip olmuştur.
..
Pehlivan eüreşi
« Haf talık Flistinin » Kurban bayramının ikinci güYahudilere yerli Arap- nü Karamürsel Türk Ocağı
çayı kolaylıkla ögret- menfaatine büyük pehlivan
mek n1aksadile tuttu- müsabakaları yapılacaktır.
h~c;ıılıına
ğu bu yolu, Kur'anı
İkramiyeler: oonaı::ı
40 ura
kerimin lisanı olan <ırta \'n bnyük ,.e l:iiçOk nrc;tderc
10
..
Arap diline şeni bir - S 1
tecavüz suretinde görZayi
müşler ve bu hareketi
Döyçe Oryant bankası Gaen çirkin sıfatlarla lat~ şubesi üzerine 155877
numaralı
L. Papayanopulo
tavsif etmişlerdir.
Bu haberi veren ~lı- imzalı bir çek kaybolmuştur.
Kanun ticaretin mddei mahsırda münteşir Muhas~ı mlicibince meıkür çedenet refikımız diyor km hükmü olmadığı ilan olu•

Altıncı

3- 15000
4- 12000

5- 10000

Doktor

liralık ikramiyeyi kazanan 58625 num
biletin parçalanı:
·
iıtanbul, Yozgat, İzmir, Ankara
lerindedir.
liralık 36854 numaralı biletin
Bursa, Adapazarı, Milb, İzmir,
lstanbul vilayetlerindedir...
liralık 41,208 numaralı biletinkiler:
Merefte, Aydın, Of, İzmir ve lstanbuld•
liralık 58,380 numaralı biletinkiler:
Ankara, Salihli, Kilis, İzmir, Afyonkar
~
sar, ve istanbuldadır...
liralık 33,513 numaralı biletinkiler?'""tf
Polatlı, Bayendır, Bartın, İzmir, GireSUJlt
İstanbul dadır...

Av-köpe

A. KUTiYEL

Elektirik makineleriyle belsoğuk
luğı, idrar flartığı, prostat, ademiilctidar ve bel getf8kliği, cilt ile firengiyi ....z tedavi eder. Karaköyde
Blnkoi f1nm lll'Ulnda N• 34 •

Genç ve mükemmd
ye görmüş halis puante'
göpeği

acele sablıktır.
bul: Marpuççilar emir
ve kezzabc:i ban 31 N M

Gorcio ~1aı1del Kürk ticarethanesi

Ahaliyi muhtere
ilan

Her n-vf kHrkleri yaz mevsimi zarfında hüaııü mu'ıafaza
Türk anonim elektrik .-.·-·Jn
için hususi bir depo muhteİstanbul aşubesi aklimoııO
rem mo,terilerinin emirlerine
kara
caddesinde Babıali
amade bulundurmakta olduomdaki şimdiki binad•~j
ğunu tebşir eyler. Tevdi edimayis 1929 da, BayaJit"l
len kürkler harika karşı sitanbul lisesi karşısında
gorta edildiğine daimi kumtrik
evi tesmiye edilell
panyaların poliçeleriyle mübinaya nakledilecekleri
emmendir . Aym zamanda bu
rem latanbul ahalisine
günden itibaren 1 Eylüle kadar kürk ve kürk mantolann • ıur.
Bunun için latanbul
her tilrlil tamirab deruhte
edeceğini de hatırlabr. Beyoğlu akllmı 13 mayis 1929
lstiklil caddesi 449 numero tesi gihıil öğleden sontS
lı bulunacaktır. Cerey,ıs
Telefon : Beyoğlu 706
talan ve saire gibi
Zayi
hususat için ahaliyi IO
ikinci defa olarak kuleli
me yevmi me:zkrırda
askeri lisesi onuncu sınıfından
sonra
Beyoğlunda Tnııel
almış olduğum tastiknamemi
danında Metro hanına, 1'
zayi ettim. Yenisini çıkaraca
Beyoğlu 916, müracaat
ğımdan lıükmü yoktur.
leceklerdir.
Fehmi

•

·

Son Saat

icindeki ölü ı
Aİunet Cenıaleddin

dıı

•

at·

~~fffül ma !a>r iiçiimı
Müsabakamız
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Haydi güle güle ..
f;.rO'

Sahife 13

Genç

kı~m şüpheleri

artmıya
Şeriki cij ..

gittikçe
başladı .. Sebep?.•

Erkekler evlerine y~rli
ınalı götürn1elidir
Yerli mallan için açtığımız anketin bitmesine az kalmışbr.
Karilerimiz için hezırladığımız hediyeler peyderpey gelmektedir. Bunların arasında Etem Pertev müessesesinin nefis mamulatı. Süreyya paşa F esane, Bakırköy fabrikalarının kumaş,
yün battaniye \'e bezleri, milli konserve fabrikasının nefis dolma ve marmelatı, Kütahya çini fabrikasının enfes çini mamulatı.
Hasan Fikri, Altın gl.ineş, Mehmet Sabit imalathanelerinin
kazak, yelek ve çorapları, Bali zade fabrikasının kuş tüy~
yastıkları, Beykoz deri fabrikasının iskarpin ve serviyetlerı
vardır. Karilerimizin bu husustaki fikirlerini kısaca ve bir an
evel bize bildirmeleri lazımdır.

ve ibr
rınunün bu teenni •
olacağına iman
büpo IYat tavsiyelerine sahte

ettim. Her
halde
emirlerine muntazır
....... nj ş? cevabı verdi:
bir halde Salvador otelindeb·
O?J o··
lt Rah .
upon Yalnız yeni 1 yim. Bana ihtiyacın olduğu
l'
sıyet d ·ı
erı cidd·1
egı, dünyanın 1 takdirde küçük bir işaretin
eşid( bir ad ve hüsnij ahlak sahibi kifayet eder....
i1"'
lı anııdır da.
- Pekala!... Haydi güle.
l ller halde' ..
r: .k
orah ..a h" Dupon rahmetli
güle
git ......
·ı.. -"'i ra
ı
b
aP' ~t(j nak d ç enzenıez; beldise D·· a ar sefil bir adam
Her kesin namuskar şaya
Ilı
Upon da 0 d
•
yetl'
lıskar bi
erece nanı hürmet bir zat olarak teo)lıtıuz. r zattır; buna emin
- 81 lakki etmekte olduğu Banker
Bey babam bana daima
b ..
Marsiyal Zaıpbarofla şeriki
kenlora~;ar
yerli malı alır.
on b·
u sozleri söylercürmü Jak Laranşar namı dib·
ın fr<> ..LI
Yerli nıalı
ıne Yeri . ""IJQık çeki ceğer Jorj Düpon arasında bu
mamalar haayağa kal~lirtnişti. Badehu tasvir etmiş olduğumuz muna cc•nebi
alarak ferik· ı .. Ve şapkasını
havere cereyan ederken El1.'
l CUrın •.
manıaları
n•
"'ısnıetin
kune hitaben: yan Rosele. bu talisiz genç
dan· daha
•n~allah y .. açı olsun dedi ve güzel kız o zamana kadar
El
egenin
'
'
tallı ve yerın·Yanın henı kal .. nıatmazel namuslu ve faziletkar bir deli malı pailyonJaruıı l hını, hem de likanlı o1arak telakki ettiği
-. lster iset de ~dersin.
tikler, ço·
ve o suretle kendisine kalbini
b
enıez b
raı)lar
Avb """tki
u olacak.
ve aşkını ~ermiş olduğu HüYa nıatnıazeı ı:oı
Seuim H.
rupa patili
ber Marsandan yavaş, yavaş
cck ?ltina nıuvaf k
.\:4yan
il olursa?
a at etır.iyeşüphelenmiye başlıyordu.
ve (;oraplarmdan daha
Sevgili
Hüberı,
acaba
bücici gr-Jiyor. Onun i<;hı
\'e ~ke? \l.nırukJ
k Rozteri
..
arını sıktı
tün Parisin zannettiği gibi
hey babam hana, daima
adi bir katil. sefil bir serse. hiddetin
Y<•ı·li 'ınamalar vr• esva
~
tdanır 'b·
ı, adeta riden başka bir şey değil mi- alıyor. !ler lwhe(jin ba' O
gı ı cevap
.
di? Bu düşüncelerin tahtı tazdOtı
takd· d
verdı:
hası höyh\ yapa r~a yerli
b· Yayı h
ır e kendisine
yikında genç kız beyninin
mallnrı çahuk tanmmünı
•taı .. araın ederi
V
pirelenmiye başladığım hissetttj . sukunet b 1
rn.
e
edt\r.
·
u arak devam
diyordu.
·· sküdarda ihsaıuyedc
~
Nihayet Elyan sevgilisi hakJ11e, les d u hus t
!Kazım beyin kızı
}'o a Üf ede us- ~ ~ukavenıete
kında biraz malumat alabilSeviln
İ atıll"tıtlı. Ely cegırnı zannetmi- mek için Hüber Marsanın
- 8:> ·,.lı J
alllalıdır an bu nıecburiyeti Burgonya sokağındaki ikaııie~
En basit çare mecburiyet
ıll ~
.......
\'e anlı
k
gahına azimete karar verdı.
tı h arıa k J yaca tır da.,
ı i 1'1! tin
koymaktır.
tıkadar a ırsa bu genç kı- Belki de Hüberin sadık uşağı
Yerli mallarmm rağhet
~~ llıi a tab:ıed ~~huletle arzula- Jan Piyerden efendisi hak- hulması
için J\üçüklr-ri·
:ıı /: in Yorunı. e.. ıleceğini zannet- kında kimsenin malumu olmıyan
mizi yeril malı uiymiye
a ~ AfatÇt bir Çunku kendisi çok
tafsilat istihsal edebilecekti.
ahştırmak Iazın1dır. Hu·
~f arsandan fey, Ben Hüber
Hüberin hizmetçisi efendi nuu ic:in uwkteı• idarelefJJ",J ~ak İçi11 kendesini sogu-tsinin gaybubetinden beri derin
,ıY tttrıdt
tali
ri, devam eden talebenin
tc sine k nıatın veçhile
bir yesü nevmidi içinde pu yt~r·ll malı kullnnınasmı
,J ttlltıt
ur Yapbgı"
b
yandı. Jan Piyer de .. b~k~ Elt>".J "lrd
Ve .
m
u
ınecbnri
laJmahdır. Bu
! f"_J t~ 'lll.
V ınadın farkına
yan gibi Hüberin mucnmıye nıecburlvetten mada tar ~ oı,~btıaıetinı~e bildiğin gibi tine bir türlü inanamıyordu. lebelere -verJi nıah kullan~ oiıtı,kdıııı. lialb . muvaffak Binaenaleyh her fırsat ve ve:- mal,taki faydalar da canh
sileden istifade ederek safveti
~ ll~llllçfn hütüukı
muva!fak
hir ~;cJdlde anlatılmalıdır.
11
kalbiyesini,
dürüstlüğünü ya b~ ' ş~.
gayretımle
Toplrnpı:
.\ t ikt~
kından bildiği efendisinin, bi....
~aıiyt ·~~i bu
.
~ 'f hlia ~,
geçnu.ş ve günah olduğunu bağua, ~ğıra vefakar hizmetçiye mülaki
~ Yaıı butu rnı.ş şeyleri birak. söylüyor ve bu kadar yuksek olunca Jan dedi ki:
rr~ı lllit ~dı "e \ başk~ bir cere- ruhlu bir adamın beni nevini
- Hayır, matmazel, hayır!..
~ sun 'ıit h evessuı edecegı".- öldürmek gibi bir zemimeyi Bendeniz mösyö Hüberin Jak
· t"
er
erışelinı trtt ki ~e olursa olirtikap edemiyeceğini, gö2
Laranşarın katili olabileceğine
- 1-1· ~~el ızb gayemize yaşlan dökere önüne gelene kat'iyen ihtimal veremiyorum.
~ e urada .••
anlatıyordu.
Mösyö Hüber insan kanı dök"ar! Muvaffak
Elyan Rosele bu sadık ve siin! Bunun imkan v.e ihtimali
v
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Kadınlardan

evel erkekle-

rin ön ayak
liaçtn· dikkat ediyorum, yerli
malları mcsclosindt~ ün

olması lazım

ayuk olmak
üzeı·c
lwp
IJiz kadınlar
öne süriHiiyoruz. işle
N{Iclide JJ.
hen halis yorli mah •tn ..
rafları bir lrndmım.

ze,·-

cim, bann
man yerli

ac:ıba
malı

ne za-

hir ~··r
nelirdi de lwn hunu niymem veva
eledim,
. 'mumu
..
süyl•~sln! lfalrnt on~ daima
koltukları .Avrupa malları
ile dolu geliyorsa hen ne
yaımyım'! Geçen akşam,
az kalsın !)elirdl{jl A n·upa peynirlerini sokaua
atacaktım.

Hiııaenalcylı.

evci
erlieklerln J\admlara ön
ayal' olnınsı hlzıındır.
Kalyoncu oulluğundan
·"adide
bu hususta

bizden

Yerli mallar

--

sergısı

Yerli mallar sergisi 22 Haziran « C.H.F ,.
binasında
açılacaktır. Muhakkak gidip
görünüz.
yoktur. Sonra kaçmak efen dimin elinden gelen bir şey
değildir. Elinden bir kaza da
çıkmış olsa o kaçmaz, mem leketinin, adliyesine bu hareketinin hesabını verirdi ...
dfabadi y ....
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Polis .l.a
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Bir Çek kahramanı

i Kaymak kavgası
Bir hanım, yoOpera sineması cekmecesinden ğurf/arı döktü
cek
asırıldı
0 Pera • iki acık
,
,
,
sonra bayıldı

llıtlddet

Asgari hat 3035 lira olacak}
deniliyor
1

Ankara 13 (H. l\t) Bütçe encün1eni henüz
maaş
kanununa ait

tetkikatını bilirmemiş

sıneınasının sahibi Lığor Papa Y mıko bundan bir
Dün, Kasımpaşada bir katir.
Son şekle göre
ballk .. evci Atinaya gitmiş ve giderken de Döyçe Oryant
ıçın iki
k .
.
h
,. .
dınla bir yoğurtçu kavga et- asgari ınaaşın ( 3U - 3:>)
\'e ica
çe ımzalavarak sınema ususatına sarredilmek
Yaııha: _ettiği zaman b~nkaya ibraz olunmak üzere sinema mişlerdir. Hüsniye hanım is- lira arasında olabile-.
bu çektsındeki çekmeceye bırakmıştır. Fakat Lig-or efendi minde kırk beşlik bir hanım
lllı~tır. ere Para miktarını yazınamıştır; yani açık çek bırak - olem bu kadın, pazar yerinde cei[i tahn1in ediln1ekRıza isminde birisinden yoğurt tedir.
b Evelki .. L·
. . "' i .
ulunduğ gunk ıgor efendının oglu spıro bu çeklerin mahfuz
alırken, yoğurtçu gizlice yo•lrnış
\l çe ·nıeceye bir anahtar uydurmuş, her iki çeki <le
gurda kaymak tarafından ka. • ayrıca 8 •
d
•v
b"
llrasını
b· ıneına a ortak olan dıgcr ır zatın da « 2000 »
.
zabıta .ılk yaptığı rıştırmıştır.
tahkikattce lıne. yerleştirer.::k
savuşmuştur.
Parasını verdikten sonra HüsAnkara ·13 (H. 1\.1.) lspirona spıronun Romanyaya kaçtığını tesbit etmiştir.
niye hanım işin farkına varmış
Yüksek
nıühendis
Çektiği hun. çekler mukabilinde bankadan ne kadar para kavgaya tutuşmuştur. Bir ara- mektebinin bu seneki
Senüy malum değildir.
hk hanım pek fazla sinirlenmiş, elindeki y.:>ğurdu Rızanın bütçesi geçen seneye
ne?
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Bir kavea
yüzüne dökmüş, buna da kanazaran sekiz bin lira
~kçu H~i~
oturan kolAksarayda Külhan soka~:~erken önünun ~e.ce evine ğında oturan köprü tahsildar- naat etmemiş, üç okkalık tene- fazladır. ~1ektepte bu
keyi de üstüne başına döksene b"ır n11°mc'lr"ı 1"ht1· raknı'~: kendisinf h 1 ~1 f hamal larmdan Ahnıet efendi ile dükten
sonra bayılıp büşmüşBunı udç el silah e e Yadpa- sıvacı Melımc usta alacak tür.
sas şubesi açılacaktır.
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Yakalan
ıtlisli Mehmet
yuzun en
avga
etmiş er,
Bitaraflar ve azamız Yeni mezunlardan bir
rnıştır.
sıvacı takunya ile tahsildar
kaç efendi de n1uallim
bu~ün gidiyorlar
efendiyi fena halde döğmüşJluht<•lit nıühmlcte ko- nıua vini olarak vetiş
• • ıO l, Şl· tür.

Mühendis mektehi tevsi ediliyor
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Du

Aldanmamalı!
Unkapanında

oturan 23 yaşında Ahmet isminde bir genç
17 yaşında Emine isminde b"rQ
kızı Fatihte bir eve götürmüş
vadi izdivaçl:ı bikrini izale
etmiştir. Zabıta Ahmedi yakalamış tahkikata haşlamıştır.

Kaçak

rakı

fabrikası

GaJntadn Ueyazil soka(iuula . "ikoli ile, Aks;.~rayda llasekhle oturmı lbrahlm ef'ernlinin
zevcPsi
ı.. eman hanmım PYlerimle
lnharriYat YHJU)llllŞ, İki
Jmçak "ralH • hııahtthanesi
rncvılnna t;ıl\nrak r,•ka lrnzan'ınrı ve saİl'P ıuüsucte ..
re Pdilmiı;;tir.

Az daha

boğuluyordu

Diin Sah

pazarı

açıkla

rında dtınizc

uir,•n yirmi
vaslarmdn hamal Hasan

\·üznaP

hilnH'di{ji

halele

:·tc;ıl<hi)mılnn f<'l'YH<fa haş
hımış, yet 'şen sandalcılar
taı·nfm<lan ı~nrtarılnuştır.

Oevlet

banv.ai)ı

mudurıüğü
müddete

Polonya devlet b.an~nsı m~
dürü M. Karpisnky ıstıfa etmış,
yerine beş sene müddetle M.
Wroblewski tayin edHmiştir.

misnmu hilal'ar azası .!U.
llh•its ve Jlolşlatla umu-

kfltihi ıll. Simon bu
AnJmraya Uidecekierdir.
İld n c i
mürahhasınuz
mi

nkşum

~t·bii, nıüşa,·irleriruiz milhat Ye l~erinı hevler de

ayni tr~nh• Ankarayn

<IN~elil<•rcli r.

Bir

nJ-

afyonkeş

öldü.
Afyon müptelaların
dan İranlı Hacı Hasan
dün Galatada yattığı
Bursa otelinde birdenbire, üzerine f enahk
gelerek düşüp ölmüş
tür.

Mi:tyonerlerle
mücadele
Misyonerleri dışarı atmakla
azmeden cemiyet
bugün ikinci içtimaını yapmış
uğraşmıya

tir.

Şehrımıze gelen poior.yalı!ar
I .ehistan hariciye nezareti
umuru şarkiye müdürü ile "Mcssager Olonais ,, gazetesi muharrirlerinden M. Andrer Asmaiıh şehrimize gelmişlerdir.

tiriln1ek üzere Avrupaya gönderilektir.
Kutupta bir facia
Paris, 12 (A. A.) - Paris
- Midi gazetesi yazıyor:
«Bir seneden beri Fenlandiyanm şimali şarki sahillerinde kaybolmuş olan ( Scharugm ) namındaki alman
vapur
batmamıştır.
Buzlar
arasında mahsur kalmış olan
bu vapur yerliler tarafından
yağma
edilmiş,
mürettebat
esir, ve hapsolunmuştur.
İçlerinden kaçmağa muvaffak olan biri Almanyanın
Tromsoedeki konsolosunu keyfiyetten haberdar etmiştir.

Haren Hayri
Ermeniler lehine çalıştığı ve
bu suretle bir çok zararlar
ika ettiği için Adanada muhakeme albna alınan Horen
Hayri kefaletle tahliyesini istemiş, fakat mahkemece bu
talep reddedilmiştir.

Buf!ünkü hava:
Kandilli

rasa anesinden

ahnmışbr:

Dün azami hararet «18»
derece, bu sabah «13» derecedir.
Bu gece rüzgar
hafif ve miitehavvil, hava
bulutlu ve yağmurludur.

Son Saat

ürk perçin mürekkpleri, dünya mürek~ceplerinin
[ en nefisi ve en ucuzu.dur. y:;~e Perçini arayınız
~ İsıaııhııl

r

Beyoğlu mulıitİııiıı cıı ha' ndııl', lcıafrıi nwvki i~ e i . ·

\e naznreti
MİLLET Bahce
, ve Gazinosunda
\'C

Buz ildnı

[e , kal ıi dcııilc lı'tııll~ Ü:t. CUl' ll ~iş lı a nt~

Mayısın on beşinci Çarşamba akşamından

itibaren

HER AKŞAM FEVKALADE İNCE SAZ
Bahçemizi teşrif buyuran müşterini kiramın hoşçe vakit geçirmelerinin temini için meşhur hanende ve gazelhan BEHÇET bey, gazelhan meşhur HAFIZ HÜSEYiN bey, hanende
ve gazelhan SELAHATTİN bey, kemani ALİ bey, udi mı
sarlı SELİM bey, kanuni TAHSiN bey, ve piyanist LAMBO
beylerden mürekkep ince saz heyeti saat 19 dan bire kadar
icrayı ahenk edeceğini tebşir ve iltifatlanna intizar eylerim
Müdiriyet ~-

Evkaf umum

müdürlüğünden:

. Kayseride yaptırılacak olan otelin inşaatı şeraiti atiye daireıinde yeniden kapalı zarf us~lile iki ay müddetle münakasaya
vaz edilmiştir.
1 - Munakasaya iştirak edecek olan müteahhitlerin mühendislik ve mimarlık kanunu mucibince diplomaları musaddak
olmaları ve yahut inşaatm her ttırlü mes'uliyeti kanuniye ve
idariye ve fenniyesini kabul ve ifa eyleyecek mezkUr musaddak vesaikı hamil diplomalı mnhendis ile bilumum muametatta müştereken mes'ul olmak üzre teşriki mesai etmeleri
meşruttur.

2 -

Teminab muvakate teklif edilen fiabn yUzde yedi

buçuğudur.

3 - Usulü veçhile tanzim ve imal olunacak zarflar 6 haziran 929 perşembe günü saat on beşte Kayseri evkaf idaresinde açılacak ve en az fiat teklif eden zata mezkur fiat
mutedil bulunduğu takdirde mildUriyeti umumiyenin tasdikine
talikan ihale olunacaktır. Teklifnamede mukabil şart dermeyan
edilemez.
4 - Talip olanların fazla tafsilat ve izahat İ!Jtihsal etmek
ve ıerait fenniyeyi anlamak ve proje ve teferruatını almak
üı:ere ehliyeti fenniyelerini mtış'ir musaddak vesika ile beraber her gün İstanbul ve ·Kayseri evkaf müdürlüklerine ve
Ankarada evkaf umum müdürlüğü inşaat ve tamirat müdürlüğline muracaatlan.

Karaağaç nıiiessesatı
katibi uınuıniliğinde
15 Kinunuevelden

mayıs

nihayetine kadar olan müddet
fında mevkii tatbika konu1an kış tarifesi mucibince buzun
her okkası beş kuruşa satılmak lazım geliyorsa da bu sene
cakların erken gelmesi halkın buza olan ihtiyacını arttlr
olduğundan on beş mayıs 929 tarihinden itibaren yaz tarif
nin tatbik olunacağı ve bu tarife mucibince tarihi mezkurd
itibaren buzun okkası her yerde üç kuruşa satılacağı U
olunur.

Orman ve erazii vakfiye
müdiriyetinde
Kasım paşada Bedrettin mahallesinde Evkafa ait ars

beşyüz metre muraba'ı mahalli üç sene müddetle icare veril
ceğinden talip olanların Mayısın 25 nci cumartesi günü s
on beşe kadar vakıf orman ve arazi idaresine müracaat eyi
mel eri.
lf
Boğaz içinde Yeni köyde şuheda mezarlığının otları yi
altı

lirada talibi uhdesindedir, pazarlık suretile ihale edllec
tir, müzayedesi 18 Mayıs 929 Cumartesi günü saat on
kadardır. Fazlasile talip olanların İstanbul Evkaf müdOrft
tinde orman ve arazi idaresine müracaat etmeleri .

•

Terkos gölü civarında vakı sazlar üç sene müddetle ve
zarlıkla icara verilecektir. Müzayedesi 18 Mayıs 929 cumart
günü saat onbeşe kadardır. Talip olanların Istanbul E\f
müdüriyetinde Orman ve arazi idaresine müracaat etmeleri.

*

İne adada vaki vakıf Loigoz çiftliği ormanlarının L
Pldine ve Ayapavlos kısmında irae edilecek mahalde bir
zarfında kat edilecek 75 bin kantar hatab ile 500 bin lı
kömür şartnamesi mucibince Mayısın on sekizinci cumatt
günü saat on beşe kadar müzayedeye vaz edilmiştir. Talipl
İstanbul Evkaf müdüriyetinde orman ve arazi idaresine rıı
caatlan.

Doktor Aristidi

*

İstiranca Vakıf ormanlarının Havyar tepe mıntakası orlll
bir sene .zarfında 500 bin
kömür kat ve ihrakı şartnamesi mucibince mayısın 25 ·
cumartesi ~ünü saat on beşe kadar müzayedeye vazedilece1'
Taliplerin lstanbul evkaf müdüriyetinde orman ve arazı id•,.tsine müracaatları.
larında irae edilecek mevkide

*

l"üccar ve Banka n1eınuru oln1akiçin:
Çarşamba ve cumartesi günleri saat 16 dan 18

ve 19 dan
21 e kadar iki sınıf açılmıştır. Malumatı tüccariye, ilmi hesap
ve usulü defteri:, Basita, muzaaf, pakradomar, Amerikan,
usulü ve banka muamelatı 4 ay zarfında kamilen tedris olunur. Son imtihanda muvaffak olanlara muhasebeci şehadetna
mesi verilir. Ve iş te daıik i nde muavenet edilir. Dersler 11
mayıs cumartesi _günü başladı. Pro~,ı-Rm ı · meccanen dmak ve
kaydolmak icin Istanbuida, Çarş tkapı, tramvay ista ~:yonunda
Arn eı ikan iismı ve ticaret dcrshanf!sine miiracaat. Hususi dPrsler dahi kabul olunur.
~

Müdfati: A.;op F

!.ı

Orman ve arazi vakfiyesinden :
Beyoğlunda Fatma hatun mahallesinde vakfa ait 1 n&J
ralı bir kıt'a arsa bilmüzayede satılacaktır.
5 Haziran 929 Çarşamba günü saat on beşte E'C'kafça ~
lesi icra kılınacağından taliplerin İstanbul Evkaf müdüriyeti
orman ve arazi idaresine müracaat etmeleri.
~~~~~~~-______.-:

Mekt epli

hanı mlar

için

,.fATİL BİÇl\İ trURSLARI

Tatili boş geçirmeyiniz. Mektebiınizde üç aylık tatil ku~11
açılıyo::-: El~iselerinizi biçip clikmelc ve diploma almak i~
hem~n Besıktnşta Akaretlerde Dikiş yurdu:ıa kaydolunU._

