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co:yiık

millet
eclisince kal edildi
fW:l eni

af kanunu ile 21 bin
bini kurkanunu

~ mahkumdan 15
tulm3ktadır. Meclis
kabul etmiştir.

ehrimizde bulunan Berlin
Sefiri Kemalettin Sami
paşa, bir ay mezunen memlekete geldiğini, Almanya ile
münasebabmızın iyi olduğunu,
Almanyada 600 kadar talebemiz bulunduğunu, bunlara
Türk kulübü ve talebe cemiyetinin mühim yardımlarda
bulunduğunu söylemiştir.

rii]nne.ler birliği. süt damla~ sındaki çocuklara bayramlık hediyeler tevzi edecektiı:.

m

itaraf mübadele azası, dlin
Ankaraya gitmişlerdir.
Nebil bey de yann gidecektir.
arından itibaren Avrupa
trenleri seyrüsefer tarifeleri değişiyor.
anet, Gülhane parkında
bir çocu bahçesi yaptır-

maktadır.

zbahaya götürülen hayvanlardan ahır parası olarak
30 kuruş alınmaktadır.
Sabık belediye aZ&sından
Ziya Molla bey, Sirkecide 30
kuruşa hayvruı ot leri olduğunu,
et pahalılığı hakkında söylenilen erin pek yerinde bulunduğunu ifade etmiştir.
~abrikator ::ır, d .. nkü içti~ malarında hiikfimetçe verilen prim miktarının tezyidi
lehinde teşebbüse karnr vermişlerdir.

rmJ ursa

mahkeme i , taklibi
~ hüJ umct CÜrmu ile n'!&Z•
mm bulun
rın n .z::ın muhal emeler· · rü'yet etnıi 1 ve
karannı v r · tir.
Kararda ta
''C i..katı
hükumeti · fl d f <' "D cemiyeti f
. 'ye
hkilc edil ·~ ı,
• eti te kil
ile cemiy ti.! d:.t
farkı m h
erı n gozeter le
ve nütcsebbisierle
a ıil olanların ayrı
n • ılcaarı zikre-

Atina, 13 - Amerik~nın
kredisinin henüz tahsil e "ime ·
Amerika fa.rafından Yu
hacirlerin isl... Anına, ·., a
tahsis ve s&rfedilece ..tir.
S. S. - Maıi'ım o duv üzere harbi umumA esnasmda Yunanistanı harbe i tirak et irmek · çin ·ti Af devletleri tarafından
kendisine birer hes p kre · i
tı
·st...n da İngiliz ve
Fransız kredilerini ta '1 e} lem i.
F~liat Amerikan kı
.. ·n bir l
nın
t~ cıl etmeden
1
Venizelos düştü, Kostantin ge d' ve Amerika diğer itilaf
devletlerinin telkinile bu kredinin n t
il nian m kt rını tevldf etti, vermedi. Bu
re rı
M. Venizelos Amerikayı
ikna etmiş demektir. Hadb mn
m~hiyctten ari olmadığı
kabul edilmek lazımd r.
0

Avrupada kin a
Londr:ı, 13 (A.A.) -

v
Sör
· fr k·:

Austen Chamberıa·nde
- Avrupa muniti e 1 i h sumctler ve kinlerie do u.!ur.
Maamafih Avnıpanıu \
ti beş sene evvellt..:nc
çok müstekard.ır.

h
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Arnavutlukta
dair Belvrat
~ h ;ere areti

.., nde kalan 146 mcı
nin ikinci fıkrasına tem-s
tiğinden nakzm şnyan
görüln:ediği , hükmü
ve ·dam cezalarında ısr
diği tefhim olundu .
Wffilü k - 'Vun. n hal '11 \ı
l!.2.Jj dostluk m·sak ·
için M. Venizelos AnkL1r jc
gelecc.kmiş.

IJfü. M. ", .

lmJ

Tc>hli~'ye,

I

suluma ve s yr ·
ı
bütçelerini kabul etmi ı r. IJ ...niz ticaret k ....uunu da kJ. alinde kabul edi!mi ir.
fmi ektepliler bayramı
~:MJ şembe ~··nu y ı- ı
Cumarles·d n sonrn b
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Usta.t ne diyor;

Bu genç kadını ö

lltiseyin Rahmi J'l'!flll
dün Cmnlwriyelle çıkaıı edehı·
yal haklmıdaki yazısı nasırdı'
- Pek muknnmeldi ue in.
hususta, sözun en do,ljrusımı•.
bu biiyuk lislat soylemiş oldu.
Lcikin o yazıyı okur nı
adeta ber.ıim yu=üm kızardı,
ne dersin?
- Senin neden yüzün kl=arsın. benim neden morarsm
l 'stadm anlattığı o t'clt>/ıi
s<.:rıd'k~larla, inhisar şirketle
l'lle alakadar olanlarm yu:lel'i kı:arsm!
. Bak yahu; edt•biyal aleımrule nder oluyor, ne jinidaklal' dönuyorıwiş la fal'kmda değilmişi:'I
BeıJ,i sen değildin, fa-

_...,

\:.-\
1
..

,-~
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Ağır

ceza mahkemesinin
geniş, loş salonu bir buçuk
s~ne evelki faciayı yaşıyor.
Şımdi kapı açılsa da ölen kadın üstü başı kan lekeleri
içinde ağır ağır içeri girse
hiç kimse şaşmıyacak.
Davacı, kızı. Maznun mevkiinde bir doktor var. Bir az
daha ötede avukatı duruyor.
Genç kadını öldüren kim?
kızı parmağı ile işaret ederek
gö t riyor: doktor.
Doktor
kendi iddiasına göre suçsuzdur
' Hayır!,, diyor... Ve hakimler '
işte bu muammanın düğümü
nü çözmiye uğraşıyorlar.
.. Faciaya .sa~ne olan. ev, çüruk temellı bır yuva ırniş. Bu
yuvanın dişisi, anne bir gün
bir günah işlemiş.
Ba'ika bir e~kekle yatmış.
Aradan uzun bıı· müddet geçmeden kamı büyümiye baş
lamış. Kadınca;:ız fakirmiş te.
1 tıraplı dü üncelerle geçen
gunlerden sonra karanm vermiş. Çocuğu aldıracak; fakat
nasıl ! Böyle isler para, çok
para i t r. Halbuld fazla bekem·ye de imkAn yok. I"ara.on
tbi i e s(r"şıld"w,• ün evden

ı/J'

J

kat ben, bu uk r011wrıcunı:,m
şimdi s<iY_lcdiklerinin çoktan

bir karyola. ve b~ dikiş ma- fc!rkmda u/1111 ama. nt•yleyim
k1. aya,ljıma yeni bir karpu:
kinesi kaybolmuş.
1
kçıb11Qıı
daha korlar diye
Kadın bi · Perşembe günü 1
bulduğu doho n muayene- 1 şımdıyt.• kadar. a!j:.ımı açwmyordum. Ne ıse, usluduı bu
hanesine gitm ·ş. Cinayet işte
lep~deıı inme. kuvvetli yumburada geçirdiği 14 saat zar~uyu tam :amanmda yeldi,
fında i~ enrniş. Çocuk alınmış
ımdada yetişli. Meydam boş
ve günahkar kadın daha o
~u~up la çomaksı: oynamak
gece haykıra aykıra ölmüş.
ıstıyenler ve « başlan hava-Dolttorı tôhmet altında
da. ayaklan çamurdu, ona
bulunduran idd a bu. Fakat
buna
çalmak icin ve:sih· arı
j onun da Jyliyecı:>kl ri var.
yan
a:.gmlar
» şimdi baka~~dı~ın mt aycn h nesine gellmı buna ne cwap verecekler:,
dıginı n <~r e.miyo . Onun
Dwıyada lıer şey akltinkar e · i, yapbgı sö Jenen
ma gelirdı de edebiya/la inameliye · .
~lİsar, ihtikar yapılacafjı kalKadın beiki çocu nu alıyen gelme:di... Bakalun dadırmıştır. Fakat kendi muayeha nelt'r 9<.irece!/i=?
nehanes:nde de i~. uzun ve
R,ijer t.•debiyatum: bira:
ş~refli Lir mazis · \ar. Böyle
daha
böyle
başı boş, yani kolbır adam bir di.!ris makinesi
cusu:, rnuluıjı::sı: giderse dave bir karyola için cinayet
lı~ı
çok şt•yler gunirsıin. Beişler mi? Üst.. ik doktorlarmm
çocuklu{jıımda haminemdan üç te şal ıdi m"'vcut ki'
den
dirılcdi<jim ve herkesin
~u za~n, hasta~ın~ ne yaptı
bildi!ii
kulu~liir hir masal, •
gını gormiışlerdır. Hem kadı
meddah Aşki c:ft' ulirıin manın ounedcn eve 1 arnında
halll'
kahvtl<.•rirıtle anlata wıbir çocuk ta~ dı ı da iddia
lc~
'a
l<'t§ım
cıcığım ç1kardı1jı
edılcmeı. Fen tama ıen..
bu·
lahaflt/\
Jıikciyesı ue bt rBu mu nmaı:ı n dügüınü ha11gi bir basil.
cıcli a:;I-. ~'/l
nasıl ço ü \; ?
kadını
irik
ısı,
bugun
islemldifjirıden
öldüren kinı?
<ilci edebı reııklae! b ll'urıdu
rultip halka t ddJiyal tiİt/t
yullurulduklan ve bunlara
iliru:. edenlt r edt biyal piyasaswda iurja addvlllndu/,fan
sonra yarm l'debıyat namwa
duba kim bilir nt' nant.>h•ı
yemniyeceklir'I Dua et ki.
llıi:.t•yw
Rahmi beıı qibı .
.. 1ka fiunduz yibi gd:umı 'clalclan bud ıkia: t~İrtfl 1Jıe:. ustatlur, yifjitleı orl J ı!.i f u lıı
p~ılm ruya l ti a.ı. ı ı 1 tel nıt•yıp ara sıra
tp ıı i palla!IWeriyorla ı ıl meyd< bira=
neju; alıyor.... } o/";a ed biy ti
la lamrmdl J lanl ufo.ı el ue
l lmu·J\ işine doru c /,'
w
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Üzüm yenilirken de 1
Nig~rın
tahakkiin1ü
delikanlının zevkini ve
iştlhasını
kaçırırdı .
Şişman
dul insafsız
bir
ciddiyetle emir
verdi:
- Salkınun sapından
tutunuz. l"aneleri birer
birer koparınız, tabağmıza koyunuz. Sonra
şu
küçük kaşıkla
teker teker yiyiniz!
~tis gibi nıuattar bir
çavuş üzümü salkımını
gelişi güzel ağza sokup
kana kana yemek varken bu tekellüfat nedendi?
Çatal ve kaşıkların
sureti istimalini bihakkın

öğrenn1ek

şöyle

dursun, onların envaiı
ecnasını bellemek bile
Hurren1i
üzüvordu.
J

Balık bıçağ!nın sağda,
çatalının solda ve kezalik küçük tatlı kaşı~ının bir tarafta, ihti-

yat kaşığın da

diğer
, tarafta bulunn1ası gi-

bi garibeler adan1C<'lö-ızın sinirine dokunu-

yordu.
Hurrem,

bu sonu
gelnıiyen ihta ..·at arasında bir söz söylenıiş
olmak ve hanınıa ikran1 etn1ek emelile
sorınuştu:

- Niçin peynir alnııyorsunuz? Adı kirli
hanın1 aına kendi pek
teıniz!

Zinhar! -demiştibaşka
bir sofrada
böyle bir söz söylen1eyinİz. Hanımlar peynir
yen1ezler, yerlerse -sözünüz krıdar - kaba
gör ünürler.
D elikanlının «garbi
terbiye » ve asrilik
hakkında ne düşüncesi,
ne bilgisi oln1adığı
için Nigar hanımın
bu yoldaki sözlerinin
ayrı ayrı birer terbiyesizlik olduğunu takdir cden1iyordu. En
büyük terbiye, karşı
-

sındakini utandırmak,

tehzil ve terzil etmektir. Bu nokta, Garbın
da, Şarkın da muaşe
ret adabında mühim
bir ınevki tutar. Terbiyeli bir adam, kimsenin kusurunu vüzüne
vurnıaz.
Yanlış bir
fikri, yanlış bir sözü,
yanlış bir tavrı ceffelkalen1 tashihe kalkış
maz. B~r ınürebbinin,
desti terbiyesine mevdu çocuklar -çok nazik
ihtinıamlar]a- yapabiceği nıuamele, ev sabipleri tarafından misafirlerine, ve dostlar
tarafından yekdiğeri ne
gösterilmez.
Nigar H. -Bir çok
hudayinabit
asriler
gibi- bu en basit kaidei n1uaşeretten gafildi. Ne çare ki Hurrem
de bu nüktevi müdrik

Klprüdekl postane
Dün Galat köprüsünün başındaki köhne
posta kulübesine bir
kart vern1ek için gitn1iştiın. Posta kulübesi küçük oJduğundan
içerde adres yazmak
mümkün olmadı. Posta memuru adresi dı
şarıda

.1

olnıadıv·ından yapılan

ran1ış gibi kıjlkırnıızı

şeyleri bir hüner ad-

kesilerek husunetle:

dedi

'01·

ve Ni!Yftr ha-

ya]ırn. Son moda f ~ır

tezi mendiJ, ko1, ya~
kıymetli

eşarp,

perde ve enısalini b"da va öğrenmek istif
nler kayt için her ~
2-5 kadar Galata çri'
van han No 11 vazı1"'t
nenııze acele mürac91
etn1elidir.
ol

•

...

yazmaklığımi
Velhasıl ben

Marangoz usta* başı arantı'

de kart yazmaktan
vazgeçtim.
Galatada Karaköy
İstanbulun en kalabalık bir yeridir. Postanenin şerefile mütenasip bir nlerkez açıln1ası için bu
hale bir

l\1arangozlar ceıni1'
tinden: Do~rama, ıfl
bilya, sandal ve motl:
tekneleri in1ali satı''
tına vak1f bir ııst'

söyledi;

nihayet

vernıek lazın1-

değil

midir?
Karilerinizden Hasan

•

Hanımlara

J

uğ-

Nigar, hakarete

~aat

nımın

-ekseriyetle mala yani ve tamamen
biedebane- ihtaratı önünde küçülüp duruyordu.
Sofrada , salonda ,
bahçede, devam edip
giden bu gülünç derslerin elemini, müdiri
unıur efendi ye unut·
turan yegane cihet,
Nigann akşamları ut
çalınası idi. Asriliğin
dile kolay gelen cihetlerini pekala belliyen
bu etiketçi kadın, o
şiş karınlı aleti tarabın garpte, garp musikisinde veri bulunn1adığını hiç düşünmezdi.
J

Mabadi var

aran1aktayız. Kendiİ

ne büyük bir ınaraJ1
fabrikasında
dol
bir yevmize ile o'
başılık vazifesi veri
cektir. Talip olan19
Gala tada
cemi

nıekezine müra~I
ları.

*

Zayi

Sultanahmet nfJf;

memurluğundan al~
olduğunı

Tiir1{ ...

i332

tart

nü~us te~keremi ka~

ettın1. Hukmü yokt-'

Manastır, KırcoY9_~
Mehmet o~
Abdülk3'

.
fluztr çikolatalar

/

Mükerreren
menolutl~
halde yine her giln 1'~.J
üzerinde bir takım "/,-_,
çocuklan tarafından sal'
den yapılmış muzır çi
lar sablmrktadır.
I
Bunlan yiyen çocukl-'j,
hasta olacaklanndan ' - j
mamalan mümkün değil :.ı
Karilerinizden: Mehlllet

Keşi~ dağ1ı1cla ))İr tnplaı1111a, Çağlıyanda bir gezinti,
ığırlığırıda kılıç taşıyan

1')

+J

f

Son Sa.st

~BirAvuçkUI I Aşku t
1

. tel~Iif~

~

Muharrln': M.TuRHA-ti jSeyyah kadmla.r i Üskildar civae~ ta l iireğine i gençleri kandz~ : rmclayapılacak
,. l
1
rzyodar
1 tramvay tesisatı
1 • •
1
-

-

f#f,I

OZ!ierı 50}'- e.,

b er

-

galatı bas!"'r]a
eta ·· ·
~
Ve bir u~ıde düşüyor

ad

Put . <:lı çakşırında
\•o d gıbı sessiz duru.ı t u S .. 1
'·ye :n ..· u o, mağ rur
1utea...
Ştı
• • ,.zın1 ağanın

&ôr!llıskın

sükünunu
Unce n1üst h ·
Sordu:
e zıyane
- Rurşuı
ili
ltıtnun yerin11, ~rno....b:_ğen. Alnına
~ rsune
11 .?
bt:A1k söyle!
11. çaYın sin .

kar
'b· esınden çıgı
ha 1\İkatH. l b.
~n
-__ ır ses,
~ curmü ~etiJl'b·~" ya . ı~an <lilfe-

tnavi"e
l)

peçesını

ır ses, Isına.il atraeve ı

b

o

~Vap
d' u St1alc
ver
ı ··
. . . . '\~..
ı Uteö-in
t
0
t<=().·
e, an1 yü
A ı11e!
<\llsızın
l

Yatııb ~

o}i\n aşında

z· .

<ocasının

pevda
8<1yien 1 hnıyar, bu ~özü
y~~lın ek~e beraber
dırd1 d~kı peçey i kaf..

1

~Uıı 'y~ e.~seı1ldi oğlu-

]u" kun

yüzünü ancak
şimdi biJetraf görüyordu. Ne çare ki bu
·
temaşa, flle 7..ara gırerl{en na<ıl
J ·de b'ır gunesın
..
·
·
tuluunu görn1iye benziyordu.

Rusçuk ayanı, yarı
kalbini hu kadar yakından ~örnıek zevkile
öJün1ün ten1asını hissetınek elenıi arasında
pek acip bir buhranı
hissi geçirirken Zihni. b. k
d
yarın sesı tr ere a~
ha çınladı :
- Elin titriyorsa silahı bana ver. Bari şu

er işini de bir kadın
görsün.
Kindar ve n1ütehey..:
. 1 dın
sitemkA
yıç {a
ın ·
ar
sözlerine iki keskin
sada nnt1{C\ bel e etti.
Sülonun silahı, bir narei intikam gibi güriedi, ve yüreğinden vu-

mu:ra · Gebert şu

nun derinliklerine ya-

ll1ajj

ğ

·

yıldı. [ 1]

oğlunun

t(l~i b.sevdasını ma-

tly)a_l'd.-. ır
.ısrar
ile
df\
c- nbeı·ı
.. ".

zade tarihinde

katli

cilt 1 - S :
93 ,., Asım tarihinde «cilt 1 •
S : 108 », Mustafa
Necip
yf
efendi risalesinde .c sa a ı 4 »
4C

biri,

bindiği

Ü'>küdar
ı·rarnvay
çirketinin ikinci İnl

1

şoför,

nııntakasında

tiyaz

y·1ptıracağı

iç i11 bir İtalyan ve bir
.., l J J1
t
1::>t.:
çı <a gurup a;·afından teklifat vaki

olrnu~tur İsn1arlanan

şehrimize

1

tesisat

burada evli bulunduğunu ve bir de çocuğu ' 1nalzen1e, ağustos biolduö-n gibi askerlikle de alal
· l
] k
·<
a
_,
vetınc
e
ge
ece · ve
kası bu!unduguw nu söyliyerek
f'
·
t
·
bu teklifi reddetmiştir.
ra Y erşıya 1 t·eşrınGeçenlerde de
geevele
ikn1aJ edilen bir Amerikalı mis, otel
leccktir.
garsonlarından bir türke aşık - - - - - - - - olmuı, onu Amerikaya götüre- Doktorlar Avrupaya
ceğini vadetmiş, garsonla bumı f?İdcccider
rada bir müddet gezdikten 1
Anadoluya
som·a kaçıp gitmiş, zavallıyı

1,adaı·

mı?

işinden etmiştir.

11ıastaya gıtmeyen

DoktorJarınıızın bu
sene de Avrupaya bir
seyahat yapacakları
l
}·'
d ok yazı ınıştı. .>a zı

t

dok or

Etibba muhadenet cemiyeti
heyeti idaresinin bu hafta akt~
edeceği içtimada, Göztepede
ölen bir hastanın imdadına

-

torlar, bu seneki seyaha tin Anadolu dahi!inde yapıh11ası ıçın

gitmediğinden şikAyct ediıen

bir doktora ait neşriyatın
mevzuu b ahsolacagwmı yazmışbk. Mütemmim malumata
güre, bu doktor, ayni zamanda cemiyetin heyeti idaresinde
azadır. Bu itibarla, kendisi de
bu hususta arkadaşlarına izahat verecektir.

OiP>EL A

hazırla nıı~)ar-

t akrir

d ıı·. K eyf iYet, Etibba
. , ,,,
ceıniveti

muhadenet

k~at·"ı

un1un11·,,es1'11de
,,

neticevc

bir

edeceJ<tir.

iktiran

.1

SİI'fEMASilNDA

İki filim birden : Dehakar MERl PİKFORD un temsili

KALBİ

BAKiRENiN

ile büyük bir mahareti san'atkarane ile
1 VAH~>İ
cc

~~lliğin ~ a, eşsız gü- hakkında, yekdiğerinin hemen
~lC\tak e ·ulaktan aşık hemen ayni olmak l'zere Şani
(1] Terscnkli

Genç

düşen Ter-

senidi oğlunun çıkar
<lığı son feryat, o gürl b. l. kt k
leyiş e
ır ı e
·oru-

t~ziJi!
Is

seyyahları arasında bulunııı

şoförüne aşık olmuş,

İt tük z~ne kuvvetli
tan ru < savurduk. . . .'Jat
hsonı·a ha i->x.ı rdı .•

sıııı a~a .,duruyor

şehrimi:: geıen Alınan

oto- 1
mobiiin kara katlı. l<~ra gözlü 1
olan
bu
şoföre mali bazı mühim me·
vaitte bulunarak birlikte Aimanyaya
gihnelerini teklif
etmifti.
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rulup yere

Dün

kadınlardan

ı Ii.rııverdi...

Su

da

• .

l

vücude getirilmiş olan
~ALAR filimleri

cilt : 8 - S : 96 »

_

tafsilat

suretine

vardır. Maktulün hüviyeti ta- 1 eden »

rihiyesi h2kkında mliverrih!er
müttefiktir. o devrin
den olan M. Necip efendi,
İsmail ağa için aynen Şöyle
diyor :
« Bir müddetten beri Rusçukta teferrüt ve hıttaı· R um-

ricafiıı..

Asım

leleri

gösterilecektir

tehalük

ve tccellüt

yazıyor :

merhum da bu cüm-

[« evveli hasenatihi mevtuhu » mersiyesi vasfı hali olan
Tersenkli oğlu dedjkleri serçeşmei taifei Celali, anasıl
evbaşı betmaaş firumayelerin-

yurg•nl·it'f
h
(,-:-~
.. ~IUl~rı~g..;.n~1~a~-~~v;e_.;;C~c;vd~e~t..:p;a.a;..•ta•n•'h~in;d~e.:.~e~liy~:.;k;ab;z;a·;_;ta;s;nr~rumfm?.malmm~ak;.;..;d~en~o~lm;o;k;la~l~.........llıııı.
b~~1d (').
1 1

'GJ Ül<le ıı

taril1iıniziıı uzal( bir devrjııde, 111e~1ılır,
esası karaıılık kalıııış l)ir aşk lıika vesidir.

g·önüle,

fakat

'ı ·

I
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~

O ömrü de ne tel
bir felaket

, eker ne şimendifere bin r. lVJek upla
i t:e grafla alacağ1. m ''rj eye

de
Bunu üçü de bi miyor.. Sadece>.
- Ha şimdi devrileceğiz..
endisesi içinde bir birlerine
saralrnış

bekleşiyorlardı.

Bereket \lersin ki beygirler
menzil beygirleri idi.. Bu yolları bir çok kereler geçtikleri
için sevki tabiilerine tabi
olarak yanlış yola sapmadılar
ve s.abahın ilk ışıklan ile
her ber önlerindeki menzile
vasıl oldular.
D4>muzlar çok geride kalarak takipı..en vaz geçmişlerdi
Necip ile beraber yedek
hayvanı aramıya çıkan sürücüyü de burelda buldulaı-.
Beygirleri değiştirdiler. Arabanın ufak tefek bazı
bozuklarını tamirden sonra yola
çıkhlar.
Ağustosun

yirmi altısı olan
ertesi günü ise Rusya hududunu geçerek Ba1.·arabyaya
vasıl oluyordu.

Yan·

seyyahlarımızın

Ode-

s'"lya varmak için önlerinde
yirmi fersahlık bir yolları halmış demekti.

yalnız

')f-

Odesada

banker

hayatınc... e
ırı
{ ndine
ko a bulama
ı. D.-ha doğ
rusu kiru
a talip
olmam tı.
Asi ·ı ın t~ nın (
kendi
"
tnlii gibi o aca ~ ınci n korkmuş, o urken yüz bin liralık
serveti · evl nmesini kolaylaş
tırsın diye ~
kıza bırak
mış ı.

F k t ev,.Jce de ..} ledığimiz
~ibi Asiyenin o ı yedi yas na
b smazdan ev l C\> nmesi
şartı il .

Asiye bugün, dE.nize nazır
b hçe i11iıı yukarı setlerinden b'rin c chırrmış, güzel
gozleı ·
denizın mavi
suları ·
n u
'nl'ğine
dikn." ,
· JJ ıy rd .
Yanı bas·ndd
i çökmüş
c 'he hanım nın dal·
gen·~

m .. D di•.
B·ı K ıranı n ~a da r e inatçı
adam.
cıv

-

N d !
Hala
düğü-

Selimin

köşkündeyi~..

Güzel .Aı;iye, hizmetçisi ve
c::.rkadaşı
Necibe ile
berab r bahçesinde otuı-u·•or.
Bu kö k Od 0 sanın en göie
çar an şık, 7"'t~f biualarındnn
b r'sı id'. B::ıl çesi ise ... et ~et
ta deniz keu rma kadar iniyord .
Sel" ~ Od esanın en mühim
sonm s m e
seve ve şahsım çok ~vdırmiş b\r
mem belk"..
orkmu B nk ri olduğu gib · lcızı (Asi' yor rous n?
ye) ae bütan k"bar aleminde
- Sc..v ~·
m, se asal t ve zaı afeti, güzelliği
vers ·n · . Y almz bL <l o zaman
ile ö}p·et almıştı.
b ni 1
m~ k' l .ı · mesgul
N ·cibD İ'"e Asifcnin yanın
ok. z
da ta küçük ya'"tr.n beri berabeni için
ber büyümüş, evlatlık olarak
J!'!l h r vag-in.!'ği bu ·de sadakati ile
. Ahm ...t
ai e mensubu gibi ehemiyet
sizin olduğu
k3z nmış, han mm çok vcf"~
b'ır •i
ı a.
ı.
· · ·, ·~·nin
Ban ... er Selim ise karısı ölar r'aldı v
dükten sonra evlenmemiş büı ldandı:
tün muhabb tini biric;k kızı
· ; hmct!..
Asi} eye vermişti.
n fa.....ı Uıl:ıııyA•·iy nin zengin bir halssı
a n ık için
vardı. Bu kadınrağıı bütün
bir müddet l 1
sadık

bir

adamdır.

geçti. Birden Neci'>e, eli ile
denizi göstererek Asiyeye seslendi:
- Hanımcığım.. Hanımcı
ğım... Bakın .. Bal<ın .. Bu tarafa doğru bir gemi geliyor..
Asiye gösterilen tarafa bakb;
- A... gördüm.. H\!m de
bizim köşkün önünde denıir
liyccek gibi.. Bu tarafa geliyor.. Gel.. Deniz J<enarına
gidelim de bakalım.
Hakikaten tek direkli bir
yelken gemisi yavaş yavaş
gelmiş ve tam bunker Selimin
köşkü önünde
sahile pek
yakın demir aVnıc;b.
- Necibe!.. Geminin kıç
tarafında ismi yazılı.. Okuyabiliyor musmı?
- Okudum
hnnımcığım ..
Haydar!.
Evet.. Bu gelen gemi kaptan
Y erhudun gemisi haydardır.
Y erhut gördüğümüz gibi İs
tanbuldan alelacele
trenle
hareket etmişti.
Maksadı kahya Süleyman
ile verdikleri karar mucebince
güzel Asiyeyi Trabzonda Sefer
ağaya kaçırmaktır. Kahraman
ağanın vaktinden evel ve inat
üzerine seyahate çıkması kız
kaçırıcıların işlerini çabuk görmiye sevketmişti.
Fakat Yerhut Odesiıya gelir gelmez limanda demirli bulunan yelkenlisini Selimin evi
önüne hemen götüremedi. Denızuı fırtınalı olması
buna
mani oldu. Kurnaz kaptan
sözde uzak memleketlerden
geliyormuş gibi yapa ak doğ
ruca Selimin evinin önünde
demir atacak ve Asiyeyi gemideki mallan görmek için
davet edecek ve kaçıracaktı.
Eğer Asiye gemiye Ahmet
ile beraber gelirse genç kızı
bir ikinci defa oiarak çagıra
cak ve o zaman kaçıracaktı.
Bu planında muvaffak olamadığı tnkdird~ ise cebir istimal edecekti.
Ancal ( Y erhut ) un denizin fırtınası yüzünden geç
kalması işini bir az bozmustu.
Nerede ise kahraman ağa 0desaya çıkagelecekti.
Daha evel hareket için
Asiyeyi çabuk kaçırmak lazımdı. İşte ( Haydar ) yelken-

li!i bugun, bu sur1.:ı t
mak atla genç kızın
önünde demir attı.
Asiy ve Nec "be 1 n
...leyhi de bir plan a g
geminin mel'un ma.ksad
bih her
onu
le meşgul i .en
taf n
kümeleri ara ı
tatlı bir s s a
tti :
- Asi e .. A y ciğim.
G nç kız başını çevir
dudakları arasında bir L

feryadı çı' tı :

- Ahmet.. Ahrnek
Yirmi iki, yinni üç y
yakıcıldı ve çok kibar
vurlu olan A ımet s vgili
yanına geldi. Eli rinden
retl tuttu :
- Af t; İ tanbuld n
ber var mı?
- Yok seygiıim ..
po:itn günü o.duğu h
camd n mel p ç k
buki h r ha -ı n ta
haber geard ·. Bi ha sa
işleri içi
mu laka p1,;
yazması icap ederdi.
- Belk' i lt;ri çokt r ..
mal bir telgr f çıkar ..
- Telgraf mı? am~
telgraf çekeç k.. Ah
A iycciğim. Amca n
atını daha
bilnıi or J1
ömründe ne te graf ççb.
de · e d f e b'n r.
1
graf
ter 'h
der. Eö-er
haftaya gene haber g 1
ben kendim İstanbula gid
ğlm.

Genç kız sevgilis'nin e
rine sarıldı:
-- Hayır Ahmet.. Ben 5
den bir gün bile 2lynl ~
Beni yalnız bırakma ..
bilır, belki amcam m h
gelır de kaı aı ını deg t r
-Çocuk musun A · eC
Belki g c yi gün üz, ı
gece yap ...'~ k oi ir.
gün şle ayı değiştirmeoıO
kanı vardır.

Fal at amcnmm verdi
irmek imkanı

rarı değiş

tur.
Mabadi

Sahife 7
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o tını
Btlt/in dılnya gazetelerinin beşeri,; ·etiıı J,.ıiz /(arası di) ·e ittil1am ettilcleı·i bıt cıdam kiı1ıdi?
\Tı'çiıı Frartsadaıı kooLıldu?
Oğlan oe /cız ticareti, bzi;~iicü
lıik, casuslıılc isnatları

do/;771

ınztdııı--

~'
kı_,

z

e

Saç modası var mıdır?
Bebe- Gar.son-Mi garson- Bukle-Kırkma-Ondüle -Frize-Kabarık- Yassı-Ayrık saçlar
· kimlere yaraşır:
...
.
'

•'

''

'

Kısa saçlar çıkalıdanberi

kadmlar eskisinden çok fazla saç

tuvaletine dü_ştüler. Bugün mti'ballğasız olarak diyebiliriz ki
her kadın başını ve başındaki saçlan bir çok tekle sokmuttur
ve sokmaktadır. Başkasının başma boş giden bir saç biçimini
derhal kendi saÇlanna da tatbik hevesi her kadında vardır.
Bu çok yalnış bir arzudur. Evveli saçın biç modası yoktur.
___)
Bunu bilin. insanın siması değişmez ki saçın moduı değişsin.
ıımnra saç elbise gibi de değildir ki beğenmediğiniz zaman çıkanp atasınız. O halde simaya en uygun şekiller en zarif .,~~
aaç tuvaletini meydana getirir. Berberin önüne oturmazdan evel simayı tetkik ediniz. Şişmansanız ensenizi çıplak hıra ~~
Kulaklannız küçük ise arkasından zarif bir bukle iyi gider. Geniş simalara kabank saç yakışır. Yüzünüzün yuvarl~~ I'
Janm yuvarlaklığına göre saçlannızı bütün ve ya yanm kestiriniz. Y atgm saç, ortadan, yandan bölme, alından, kulP
llDdan bukle, ondüle, frize, bebe, garson, mi garson şekillerinden haniW size yakıpna modanız odur.

i

.2.,S

Mayıs

::::::=ııı-L±±l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll~!!9!~
e__ zzsu

Sahife 9

Son Saat
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Sinemahaberleri
)le~ayyareci

olmak iMiYıldız! - Maruf .
'1 dııı K .
smema
r il'
amılla Horn tayya•
cc ık de l .
San'atkann ~~· almaktadır.
lerini
Utün boş vakittayYare me d l
:l!çirdigıv. b'ld' il' y ;\D snnda
-ı ır tyor.

ı

r;,

Norma Şerer f acla oynuyor - Şimdiye kadar yapbğı
eserlerin yüzde doksanı komedi olan sinema yıldızı Norma
Şerer artık bu kabil filimlerde rol almamıya karar vermiştir.
Norma Şerer badema" yalmz facia oynıyacaktır. Resimde kcn·
disini temsile hazırlandığı yeni eserin müellifi ile görüşürken
görüyorsunuz.

Yeni yıldalar -

-lngiliz:.d llolı·ıvutunua~ ingı'}!""'
• A merfka1~•ar1
·
• :ıehn· ·ınşawcnn
u
a reka bet ·ıç·ın .yenı· b'ır sınema
1
liyet hu a •ldannı yazmıştık. Son posta ile gelen İngiliz sinema mecmualanna nazaran bu faaikinci ~inalı bir ıekilde devam etmekte, stüdyolann adedi günden giine çoğalmaktadır. Kralın
0
sı~

Yakınd g u pr~u. Corç ahiren sinema şehrini sureti mahsusada ziyaret etmiş ve yapılan işleri
~ · · Resmımız
· · prensı· lngil'ız sınemacılığınm
·
·
arada an.. tetkik
. eyıt~tir.
maruf sermayedarları ile bir
gostenyor.

. . ,,

fiıı~ııglasın oğlu

- Duglu

Ferbanksın oğlu

son

yapbğı

~dvina

But Amerikada son bir kaç
ft•· zarfında şöhret bulan yeni
sinema yıldızlarındandır. · ( M.
G. M. ) şirketinde çalışan
Edvina vficudundaki tenasüp
itibarile de ayrıca nazarı dikkati celbetmektedir.

(Sesli B. Dö Mil) in ~ odası - Meşhur sahne vam (Seetnıiştir.
sil B. Da Mil) Amerikanın (M. G. M.) şirketi De mukavele
~esnı· .
.
imzalamıt ve bu şirket hesahma çalışmıya başlamıştı. Şirket
lttt:i
ıınız kendisini isim günlinUn senei devriyesınde evinde:
p ett•v.
na.:...'""11il eğlencede Rod Larok ~e Jan K.ravfortla bir arada büyilk san'at adamı için hususi bir mesai dairesi inşa ettirmit·

İıpat erle Yakın

-~r.

bir istikbalde

babası

kadar

meşhur olacağını

tir.

Reamimiı

btQUl gösteriyor.

- --------~-.

--

Teminat!

-

-

-"--=- -- -~---- -

-

-

--

- -

--

nız.

- Müsterih olunuz,
yangın için merak etmeyiniz. Benim adetimdir, her gece odamda bir tulumbacı
bulundururum.

- Açmam baba açmanı. Sen hiç üzülme.

Cevabın
doğrusu

mış

tek -

Ev sahibi: - Lokmantzda kıl var efendin1.
Misafir - Bir kılı
görecek kadar loknıa
lanma dikkat ha.
Cidden naziksiniz be•
yım.

l

parsın?

Ayni fikirdey
,

Ne dikkat?

(Kadına

Erkek asnndayız.

kadın
rındayız.

-

Her

şey

(erkeği

Uzaktan

sokulmak istiyerek\ ·m~i terakki ve sür'at
çabuk olur değil m'?.

iterek) evet tar

konuşalım.

Bu işi kan

4

1•

i ve te!s ·z telefon as·

İlff/af

temizler

ediyorsunuz!

- Seni silleledi ha.
- Hen1 de ne sille?
Yanağımda hayır kal-

B 'r ba o a henüz tanısnus
. . olan i1(i zat konuşurken :
- Şu e!i yelpazeli kadtna ba ınız, ne şiş
n1aı1. İsviçre inekleri
bunun ·a ınc a kuzu
b ·b· :a . lar.
ı
. · at ediyorsunuz
han .. .1, kaynanamdır.

madı.

- O halde bu hadi~eyi ancak ka n t en1iz1iyebilecek.
- Şüphe mi
var?
Şin1di gidip ya·iağınıa
beş-on sülük ko .:acağım

Bir kız mektebinin
ev idaresi
dersinde
muallim sorar:
- Yavrum, ev hanı
mları
ham pamu{Yu
nerede kullanırlar?
- Zayıf iseler menıe
lerini şişirmek için!

Ne yapmalı
«

Sıhhati

koruma

2-.Ne anyorsun

oğlum?

3-Bir lira

arıyorum.

4- ..... .

>)

dairesinde
n1ümeyiı
sorar:
- Ansız;n hastalanan
bir adam, doktor ge-linciye kanar ne yapn1alıdır?

vasiyet namesini yazmalıdır.
l\1:ektepli -

#/;W:~;'JZml.:;.7~~
l.-

- ,.

Sefahat alemlerinde
doludizgin
gitmi ye,
alabildi ~ine para sarf etmiye koyulaµ gencin babası nasihat etmek ister:
- Oğlum, israfın so-nu iflastır.. Aklım başına al, hesapla adıat
at. Bu gidişle bir gün
olur, kapımızı musibet
çalar, o vakit ne ya-

melisiniz.
Gözünüzü
daima dört açmalısı

dir eder:
- Bu nasıl sığır eti.
&ılt kemik. Alırken
dikkat etmek yok mu?
- Hakkınız var efendim. Ben de kasaba
söyledim. Hatta: «kendim için olsa almazdun» dedim.

.

Açmam ki!

asarı

Evin hanımı, yeni
gelen ahçıya hararetli
hararetli anlatır:
- Yangından
çok
korkarın1:
Ocakta ,
mangalda ateş bırakmamıya
dikkat et-

Hanım ahçısını

~--~

-

--

5- ......

6-

Nereye d şuroı.r.T
Duşurmedim, Belki b~·
kası düşümıüştür de ben
lıulumm diye artyorum.

j
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nevi

en s

İzm ·r

ı:

e

"tı

ati'~ 15
ma bahçe kagir
450J seKİZ tn! .,: ..te
cedit 33
hane
oda b"r mutbak bir hali.
ye
L aı.bul caddesi 66 ma bahçe hüne
4000 sekiz tapsittc
v im ik on bir oda bir mutbak ve iki halfi.
·• b delleri sekiz taksitte tediye edilmek üzere h"zclannda
amme
· e 25 5 929 tarihine müsadif cumartesi saat 15 te alen~
r. T li'1l ·n bcde'i muh~mmenin yüzde yedi u ğu h .:.abiL
t
e S!l •o; kom"syonuna müracaatları.

'ZI

1

Bahçekapıda S ıh ~eca ı ezan sı e
ihzar ettiri · . Rcç t 1 ·iniz t 2e ede<' di bir dikkat ve istik metle y pır. D!lkik "drar
5 kur ştur.
~·o1.; • Yavrulari fevkal.ı: d~ be!'ller
•! • büyütür. Maddei hayatiyey· h~vi en birinci çocuk gıdasıdır.

ec

••

a m. .
a ·ıı~a
•

for 1 cez acenbıı-ı: Galntoı
· tü bacıudn. BeyoO-)u 236~
ı: be acentası: Mahmudiye
h nı altında . İstanbul 274.C

ırnozo 1 ıkıncı posra~ı
( ANKARA ) vapuru 16
~ yı P r~embe al--şamı Ga-

t
1-tımından hareketle
[Zonguldak, İnebolu, Sinop,
Samsı:n, ünye, Fatc;n, Ordu,
Gire un, Trabzon, Rize J ye
decek ve dönüşte [ Of ,
Trabzon, Pulathane, Gircun, Ordu, Fatsa, Samsun,
Sinop ve İnebolu ] ya uğ
rayarak ffelecektir.

Çocuk gıdaları emp:lrıt on mu
ş
ba, göğüsl.. k şiringa ı~s~iği, Cam sirinğa lasfk sonda derece gib bilcüm e €Ş"Yayı sıhhiye ile kr m, di,, macunu, podra,
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sohığmda yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbive mağazasında ucuıca tedarik edilir.

zik

'

{

135

Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift İstanbul ve
çift kazanlı iki matbaa makinesi müsait ç r itle acele
tılıktır. Görmek istiyenler matbaam z id re miidur·y t•n
r caatları,

1

lıık

'f'

~

rat

o ta"

gunu a "!l:am Sirkeci rıhtımından hareketle doğru [Zonguldak, İnebolu , Samsun ,
Ordu, Giresun , Trabıon ,
Sürmene ve Rize J ye gi •
cektir.
"l
Tafs"liit için Sirkecide
Y lkenci }\anında l{ain acentesine müracaat.
Tel istanbul 1515

ıır:ı::xı> Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinir hastalıkları ~...,....,,
mütehassısı

İl{ ııı~~Kİ\lİ S(•rKll[- f l\Zl'I
'

im~:> İstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 -G.i!Jmill.is.'ıi
)

İstanbul ~i:ayeti defterdarlığı ilanlan

•

•

m rs

Beşiktaşta kılıcali paşada

Asariye caddesinde 48 n•Jmaralı ev kiralıkbr . Beş
odası ve elektiriği vardır,
aylığı 30 liradır, içindekilere
ve ·ya bekçiye
müracaat
edilmelidir.

r\nalivi nıu:ı ,·re:11eye
., ile:"tn

1

Türk anonim elektrik şirketiniv '
f._tan ul subesi aklamının Ankar caddesinde Babıali yakı
nındaki C'.imdiki binadan, l
mayis · 1929 dn, Bayazittelİsanbul lisesi karşısında eek:
trik evi tesmiye edilen yent
b"naya nakledilecekleri muhtc·
rem İstanbul ahalisine an:olunur.
Bunun için lstanbul şubesi
aklamı 13 mayis 1929 pazarlf.
te::1i günü ö~eden sonra k_ap~
SATILIK ARSALAR: Üsküdarda icadiye de tensuh ve Beyler- lı bulunacaktır. Cereyan ınkı
talan ve saire gibi müstacel
beyi sokaklarında 35-33-31-43-41-39-37 , 47-45 numaralı 1
hususat için ahaliyi muhtere·
kıt'a ars , 3439 arşındır muh mmen bedeli 690 lira müzayede
me yevmi mezkürda öğleden
ı haziran 1929 Cumartesi günü Defterdarlıkta yapılacaktır.(594)
onra Beyoğlunda Tünel meydanında Metro hanına, T defon
Beyoğlu 916, müracaat edebi-

Şi 1i ile mn lak Arasında Asfalt şosanm en müstes a bi
mev dinde (evkalade mümtaz. şeraiti haiz arazi, ceph s·
Büyük dere caddesi sağ tarafı umumi yol, sol tarafı (Almanın
gaıinosu namile maruf) Alferd Grino emlaki tamamiyle arıza
sız ve düz bir saha arzeder, üstünde kagir bir kuı akol bmas
vardır. mecmu mesahası 4988 metro mürabbaı, kıymeti mub mmenesi 3901 lira,_ müzayede pazarlık suretile Haziran 929
pazartesi günü Defterdarlıkta yapılacukbr. Her türlü tafsilat
çiıı Defterdarlık emlak idaresine müracaat. (439)

------ ------ --

--

Öksürenlere
Katranı Hakkt s~renı
.

leceklerdiı:.

'!

&

J\ı1e~1

Je1<e ıı111z(~
Bu ear kralı

••

ne müt~!e[lde
~illiyet

refikimizin bir muhabiri, ekspresle gelirken bulgar- Sırp hududunu geçtikten
sonra ilk istasyonda, Bulgar
Kralı Boris H.ne tesadüf etmiştir. Refikimizin muhabiri
Kral H.ne mülaki olmuş ve
müşarünileyh,
şu beyanatta
bulunmuştur:

- Şimdi İsviçrcden dönüyorum. Bir buçuk ay devam
eden bir seyahatteydim. Bir
kaç yerleri dolaıtım.
Memleketinizi
tanıyorum,
15 sene evel Kayseri ve sair
yerlerde bulundum. O münasebetle bir az da Türkçe bilirim. Konuşulanı anlanm. Ben
de biraz söylerim, fakat cümle teşkil edemem. Türkçe pek
geniş bir lisandır.
Memleketinizde büyUk Gaziniı.in kudret
ve dirayetile
yapbğımz fnkılipları işittikçe
memnun oluyorum . »
Kral Hz. yeni yazının safahab~" hakkında

izahat

devam etmiıtir :
-r-- Olur şey değij , sizde
( Türkçe olarak ) her şey çabuk çabuk gidiyor.
~tmleketinizde çok yol ve
ve

şöyle

istemiş

~,,n

Saat
EY

%5ff$P*

~ laiı·.. Ekn1ek ve
e~ e~i
nıy

r

tren yapılıyor. Bu çok iyidir.
Hükumei.idzin vasi bir su
programı yaptığını işatim. kurnldık bizde de çok fenadır.
Kısın ve Sonbahar da yağ
mur yağar.
Fakat su asıl lazım olduğu
zaman derelerimiz kurur.
Kuraklık büyük bir afettir.
Bunlarla mi\cadele çok paraya mutevekkiftir. Yalnız son
zamanlarda Prof. Zederbauer
isminde Viyanalı bir zat kurak mıntakalarda, susuzluktan
mahsul
müteessir olmadan
yetiştirmek usulünli bulmıya
muvaffak olmuştur. Ben ve
diğer bir arkadaşım bu zatın
yanında iki ay kadar çalışa
rak usulleri öğrendik. Bundan
sonra, gelmeden evel hocamdan aldığım direktif dahilinde
bu tecrilbeleri ufak mih.]'asta
başlamak
suretile
tatbika
uğraşacağım.»

Kral Hz. beyanatlarına şöy
le devam buyurmuştur:
- Biz öyle bir zamanın
çocuklanyı:.!: ki çok çalışmak
mecburiyettinde bulunuyoruz.
ÇönkU tam hattı fasıldayız•
Sulh içinde yaşamak en Öüyük
emelimizdir. Yalnız sulhu düşünmek mecburiyetindeyiz.»

Şehremanetinin

hari- Taksim abidesi için
ce yapaca~ı tediyat tasarruf yapılacak
'faks1nı
abidesinin
Ali İktisat n1eclisi,
menıleketin
tediye etrafında havuz yapıl
ması
ve ıneydanın
muvazenesine ait tet- tanzin1 edilnıesi için
kikat yapacağından 20,000 lira ya lüzum
~
Şehremanetinden ha- vardır.
Bu para, Emantçe
' rice yapacağı tediyabazı tasarrufattan tetın yekununu, senelere
min edilece1 tir.
isabet eden nisbetini
Leke i iıumma
ve f aİ7.1erin n1iktarnu
İki gün evel Balikesormuştur.
sirin Kepsut havaliDarülbedAyi lzmirc sinde henüz mahiyeti
anlaşılamıyan yeni bir
Qitti
hastalık çıktığını yazDariilbedayı heyeti.
nustık.
Ora sıhhivesin.
vasıl olduğu İ~ınirde
ce yapılan tetkikat
on temsil verecektir.
neticesinde bu hastalıSokaklar sulanıyor ğın lekeH hun1ma olanlaşılınış ve
Şehremaneti, bugilnden iti- 1 duğu
tedbirler
baren sokaklann sulanmasını 1 ona göre
1 alınına) a başlanı:nıştır.
~mretnüştir.
~

cala f iatlıırı

Şehrcmanetinden: Mahı

hnlin 14 düncü salı gününden
itibaren fırancaiaya 22 h"llru~
otuz para azami fiat vazedildiği ve Ekmek fiahnda tebeddül olmadıji;ı ıliin olunur.

Nişan n1erasirni
Girit Hanya eşrafından Grandi zade merhW!l Şerif bey:n
kızı ile Müskirat Muh:ıfeza
müdüriyeti icra amiri Ali Eş
ref beyin nişan merasimleri
Modadaki hanelerinde yapılmışhr.

Bisik etçiler
geliycr
İzn1irdeki Alta .,v bi-

siklet takımından <c 4 »
genç bir iki güne kadar İzn1irden bisikletle
yola çıkıp bir çok şehirleri dolaştıktan sonra bayran1da buraya
gelecekler ve ha yraını
burada
geçirdikten
sonra doneçeklerdir.

Emanete

yenı bır

varidat

Mezbahadaki soğuk hava
deposuna ait müteahhidin mukavele müddeti bu sene hitam
bulacaktır. Müddet bitince, bu
depolar emaneten işletilecek
tir. Bu sayede, müteahhidin
cebine giden para, Emanete
kalmış olacaktır.
Şehremanetinden:

i

fıran 00 IViaranğozlara

Beyoğlu,

Hasekinisa, Cerrahpaşa emrazı
zUhreviye hastaneleri için lnzümu olan ekmek ve sebzevat
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Taliplerin her gün
levazım müdürlüğüne müracaat
ederek şartname almalan ve
teklif mcktuplannıda 4 Haziran 929 Sah günU saat 15 e
kadar vermeleri.

iwpirto

1

Marangoz!nr cemiyetinden;
Cemiyetimiz tarafır:.dan va.k1
o; an müracaatı kabul edeli
müskirat inhisar idaresi yal.n;'
morangozlara mahsus o!mal<
üzere 2-5 ikibuçuk kiloluk
şişeler dahilinde ve behPr şi
şe (240) kuruştan ispirto ih"'
zar ederek satışa başlamıştı~·
Bu ispirtoh~r cemiyetin hü\11..
yet. verakasını h"'mil maraJI"'
gozlara satılacağındaıı ispirto
almak isteyen marangozların
bizzat giderek Gn!atada HOdavendi gar
hanı albnda~İ
mü~':irat inhisar idaresine aıt
satış mağazasından mubayaatta bulunmalarını beyan ecaeriı.

işleri un1unı
n1üdürlüğünben:
Ecnebi anonim ve serma"'
yesi eshama miinkasem şir
ketler hakkındaki 30 teşrini"'
sani 330 tarihli Kanunun hOkümlerine
tevfikan
tütiitJ
ticaretile iştigal edilmek üzere tescil edilmiş olan Belçika
tabiiyetini haiz (Fümaro tütüO
ticareti anoim şirketi ) bu
kerre
müracaatla
tatili
faaliyete karar verdiğini ve
işlerinin tasfiyesine Galatad•
büyük Tünel hanında 15 No ..
mukim Osman Sermet ~en
diyi memur eylediğini bildirmiş ve lazım olan vesaiki göstermiştir. Keyfiyet tetkix edi.J
lerek muvafik görülmüş olmakla mezkur şirketle al&kadar bulunanların Osman Scrmet efendiye ve icabında ir
tanbul mmtakası ticaret m0"
dlirlüğüne müracaatları lüıil..
mu iliin olunur.

l'ica ret

Yeni eserler
Leyli ile Mecnun
masalı
Şarkın bu meraklı efsanesi
yeni harflerle masal tarzında
yaz lmış ve güzel resimler~e
nefis bir surette tabedibP
çıkmışbr. Okuyunuz!

•

.nı

Karaağaç müessesatı

katibi umumiliğinden
Kanunu e\ elden mayıs nihayetine kadar olan müddet z~
fında mevkii tatbika konulaıı kış tarifesi mucibince buıuJI
biher okkası beş kuru;a satıl nak lazım geliyorsa da bu seı>0
sıcakların erken gelmesi halkın buza olan ihtiyacını arttırııı•f
olduğundan on beş mayıs 929 tarihinden itibaren yaz tarifr
sinin tafbik olacağı ve bu tarife muc;bince tuihi mezkürdeJI
itibaren buzun cl:kası her yerde üç kurusa satılacaSEı ilı
olun.ur.

S:ıhife
zasaıı
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esr'!re.neiz ke imelerin mahiy~etı bır türlü anlaşılmıyor,
Eı ııamma babmd kabyo dıı.

ll

bu so··zı en. bü ··k b·
ille dini'
yu
ır
~tre .. ıyor, adeta katre
:ıı,.~ıçıyordu · Genç kızın'
~rla
ş·'-1 rında yeniden ·· :t
Ze\l'ı.ıYan

L

'llllfı p

ld
um. ı ırı ~ amıya başlamışb.
ederek: UŞagın sözünU tasdik

Sadık

-

De~·ı

·

di, liübe~ı :ı ]an Piyer, dede~ı mi?

ır katil olamaz,

ihtiyar u ak b

başını 4iddetı eınbeyaz saçlı
lllali kat" le salladı ve ke e:
B"ndeniz b· "
ıyet

~ gd~ndan eıniniın ıgunah oldu ı, büt"
lllcıtmazel de..
un zevah·
'
Mosyö H··b
ıre ragm~ en
-~ d
b ınd a kafu er suÇsuz
ur- ica k"1
anu ort
'
?uçsuıdur ... Bh aya koyarım
katıl olam
oyle bir adam
N
az ...
.. lŞanlısını sev
&ünahlığına. .
en, onun bi-

nan bir d ırnan etmiş b l b
a eıml k
uu
ulunma
a arşı karşıya
f .
genç k
UU takviye d"
ızın cesare-

nın muhiti de ıyordu. Dayısık
n e H"b
a ı okadar b u. er Marsana
ınuham;enat . arız bir havayi
kız biraz esıyordu ki genç
ş··~phelerin kevel
k b'll a iht;yar
dırn ~
' or unrl' Şup
.. helerın
.
agına h..
Şahit
ucum tm l .
olnıuşt
e e erme
attık del"k u. Lakin şimdi
anlıya karşı perrde etmı kt
lliyct ve "t~ e bulunduğu em·
etnıişti. ı ınıat Yeniden avdet

ortada yoktu, her halde ölmüş, belki de iblisane bir intikamın h"Urbanı olarak katledilmiş bulunmaliydi.
Jan Piyer genç kızın aklın
dan geçen feci
ihtimalleri
anlamış gibi genç. kızı teskin
etti:
- Hayır, matmazel hayır!
Bendeniz mösyö Hüberin ar·

ned en dolayı üzerine çöken
ağır ittihamlan bizzat reddedcmiyecek bir vaziyette bu-

lunduğunu öğrenmiş olacağız.
Şııhsı meçhulün üzerine duvan örmüş olan sıvacı Lormuv~ ~st~n polise vermiş
oldugu .ıf:ıo~de ~av~llının ağ-

zından ışıtmış oıdugu kelime

Muallirnler? yerli rnalı

propa~andaS1 yapınalı

Yerli mallan için açtığımız anketin bitmesine az kalmıştır.
Karilerimiz için hazırladığımız hediyeler peyderpey gelmektedir. Bunların arasında Etem Pertev müessesesinin nefis mamulatı, Siıreyya paşa F esane, Bakırköy fabrikalarının kumq,
yün battaniye ve bezleri, milli konserve fabrikasının nefis dolma ve marmelab, Kütahya çini fabrikasının enfes çini mamulatı,
Hasan Fikri, Altın güneş, Mehmet Sabit imalathanelerinin
kazak, yelek ve çoraplan, Bali zade fabrikasının kuş tüyü
yastıkları, Beykoz deri fabrikasının iskarpin ve serviyetleri
vardır. Karilerimizin bu husustaki fikirlerini kısaca ve bir an
evel bize bildirmeleri lazımdır.
-

-

R7 -

malından yaptırmalıdır
Ben daha c ld rü':odiye

Mallarnmzın

tamimi
i<;iı f)f'l'l\lilc
son d rece

sınıflarında okurken !Ueh-

nwl efPmli iısminde başı
sarıklı bir coijrafyu hocn-

nıız vardı. Hu adam Uul-

uaristanh idi. J?akal Türlilerl ve 'I ürl"Hifjü terennfını Pdiyordu. Daha hunelan '< 20 » sene- cvd bize

nuıoari~landan tnlsal1Pl'
getirerelc li'esane abasm-

harar tll
ve dnl ına hu
hu usta herkes<• ün avak olmahtlir.

dnn yapılmış cüubesini
{J üsl<-rit·:
- BulnnrlHr yerli nıah

yiycrcl~ 7 ıu~ndi yaptıklurı-

m kt~ndilt~ri islilılftk <}derr•li buı;ünliü. Yaziycte
neldiler. Ben kendi vatanını olan 'fiirliiyeyi de

hüyl~ nörnıek isl.crim.
hte hen Türk mah uiyl-

sau:d

":'e

Ş

v

S8 -

Matemadi neşriyat
icap eder.

parçalarını şu kağıda aynen yoı·um ve sizP Türk ıııah
kopye ettim ve dün gece saniymcdiğiniz takdirde hak·
baha kadar bu esrarengiz
lamı lwlftl elmiyPce\lhui
kelimelerden bir mana istihsüvliıvornnı. Unutmav!n ki
racı için çahşbm durdum. Ba- ho'ca • Hakkı, ana haha
na kalırsa bu muammanın bühaldundan büyiikl ür, dcrFakat d
tün esrarı, anahtan bu kelidi. hallil Ye çocukları
gelttı b. udaklarına kadar melerde gizlidir. ilk bakışta YPrli ınah giy<lirıuiye aır suali
....._ liübe . zaptedemedi:
manasız gibi görünen bu ke- lı ... tırmak i<:hı en iyi t;arP
nun böyl r bıgilnahsa ki bulimeler de korkunç bir hakihiitün d..-·,~ıet nıenıurları
tıed
e olduğ d
' .
kat saklı olşa gerek.... Bakımn, hilhns 'a mektep hod' en orta
un an emmim
lıi tıerd Ya çıkınıyor? Ken: nız duvara diri, diri gömül- calarııun yeı·li malı giymüş olan zavallı ne demiş: mPsi lftzınıdır ve hu ıuec'?liyeye ~.. bulunuyor? Niçin
l
ı
huri olmalıdır.
rıyei );hn uracaat edip te teb- « sarı .... ev..... t a f an.... ar....
otuz..... zavallı... kiZ.... ah!
:\lalunul paşa
İhtiy met etnıiyor?
ı
i\h•hm<•t. Sait.
flllı
uşak ınahzunane ha- sevi yorum ..... »
- Benim de bu kelimeler
...... il·
ı ve ağır agv ır.
tiyar hizmetçiye istifhamkar
d
oır k
·
nazarı diklrntimi celbettiler.
bir nazar fırlattı.
edj ' b
günden beri
Ben de Bunlardan bir mana
Fakat Zan-Piyer bu bakışlar
kendi k end·
endeniz de bu sual:ı
istihracına uğraşbLn. Lakin biç
daki
sükuti yalvanşı anlamış,
lllı Patlatıy ııne soruyor, kafabir şey anlamıya muvaffak
bulunmakla beraber yavaş,
h~aya çık:_rn.
efendimin
olamadım.
yavaş ve adeta her kelimeyi
- Evet bu kelimelerin eslllP.Şına, bir fe ~ıgını gorunce
·8!Jldan
la.ket gelmiş ol- rarengiz bir mahiyette olduk- ayrı ayrı tartarak mütevekkilan , dedi ki:
1tnd" •••
lan do~dur, f~kat belki de
oldu ıye kada
.. ..
.
- Bu irtibatsıı keHmelcrin
tıs &u bu f . r duşunmemış öyle görüldüklerı kadar ma- medliillerini layıkile anlamış
nasız değildirler. Bunlara bir
.,e!~da t.ı ec.ı ihtimal karolsaydım hiç şüphe yok ki bu
gı titr Yan R 0 l
mana vererek tefsir etmekte
l::ve
edi ve .. se enin yUmuzlim
meselenin tenevvürü
ihtimal ki mümkündür.
t, evet. ı. &ozleri ıslandı.
hususunda
büyük bir adım ablElyan başını kaldırarak ih·
. '''adernki Hüber

"c

ız

Müsabak

tık sağ bulunmadığına da inan- Memurlar elbiselerini yerli
miyorum. Bir hissi kablekuku
bana diyor ki efendijl berhayathr... •
- Pekı o halde esrarengiz
bir surette ortadan kaybolmuş bulunmasını nasıl tefsir
ediyorsunuz?
İhtiyar Jan Piyer küçük bir
masanın üzerinde durmakta
olan bir kağıdı aldı ve:
- Asıl muamma da işte
bu noktada ya! dedi. Lakin
belki de yann mösyö Hüberin
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)f ~J?Ilfı ın~ıı~Jf ~çin.

Alunet Cenıaleddin

Sarı ev ... T, flaıılaı~...
B

.

Nacil B,.,. ·

Hu husus-

ta

herkesin

anhyacağh

tarzda gazetelerde
zum ve

nuıo

men "'ur bir tJOIC

yazılar yazılmalı,

bu su•

retle yerli ınalları nw~
madi neşrlyalla hallnn zih·
nine nakşetllhnelidlr. İh·
Hyacı temine l\ftfi führlkalar mt•sclcsi ınüı•uru
zanı anla
kendlli{Jlnden
hallolunur.
'l'icarcti bahriye mektelıinde;
~acil

Yerli mallar
, ,
sergzsz
Yerli mallar se:-gisi 22 Haziran « C.H.F » binasında
açılacaktır. Muhakkak gidip
görünüz.

mış olurdu. Fakat maalesef
buna henüz muvaffak olamadım ve bunun içindir ki daha
şimdiden bir şey söyliyemem,
ıfşaatta bulunmam.
İdam

mahkômu

Aradan günler geçti.
Zabıta tahkikab Hüber Mal"
samn biğünahbğın~. m_eydan.a
çıkaracağı yerde bııakıs ~dı
kanlının mücrimiyctini teyıt ve
takviye eden mütead<lit deliil
daha elde etmiş oldu .
(Mabadi var)

alıil'e

jfa/yan ar Sam,.,

nle:i
'wye

sundan turun

Benim ihtiyar bir amcam
vardı. Birinci mirasıçsı da bendim.
Bir gün amcam hastalandı.
Çok müteessir oldum.
Diyeceksini.ı ki insan mirasına
konacağı bir
ihtiyar
amcanın hastalığından müteessir olur mu~
Size vereceğim cevap şudur:
Şayet miras entipüften bir
şeyse tabiatile müteessir olur;
yok, öyle değil de ehemmi yetli bir yeldin t:utuyorsa hiç
şüphesiz sevinir.
Benim için birinci ihtimal
varittir. Yani konacağım miras
entipüften bir şeydi. Ne olduğunu da merak ediyorsanız
söyliyeyim:
On dönümlük bir tarla ile
uzun kulaklı bir eşek!
Şimdi, hikayeme tekrar baş

aldılar

kartını

:

uzattı

ftalyan

rejisi mümessili siniyor Katelani S a msundan
gelerek Romaya gitmiştir. M.
Katelani, Samsunda en ıyı
cinsten olmak üzere altıyüz
bin kiloyu mütecaviz tütüıı
mubayaa etmiştir. Mumaileyh
yeni tütün mubayaab için
yakında Cavaya gidecelctir.

Doktor Kudret İsa
Eski Mısırda fellah çocuklarmın tabanlarındaki derinin
kalınlaşması hususunda güneşin tesirahna dair Hindistanda intişar etmiş eserleri toplama komisyonu tasnif şubesi
müdiırü.

Nered b aşk
küü anesi?

~!ili!!!

lf

Üçüncü Doktorun odasına
ç kınadan kapısındaki tabelayı
okudum:
Tabel& sureti

Güzel İnebolu gazetesinde
garip bir ilan var :
İstanbulda yeni harf !erle
ilk olarak aşk kütüphanesi tarafından " Zanpara kız ,, isminde çıkarılan romanı tavsiye ederiz.
Adres : N. 422 posta kutusu.
S. S - Biz İstanbulda böyle bir kütüpane mevcut olduğunu bilmiyoruz. Acaba buda
yeni nevi bir bahnanıecilik
usulü müdür dersiniz?
şöyle

Dok ok İhya Can
Kırmızı derili ırkın burun
deliklerinde çıkan k\lların fotomikro kobisi mütahassısı.

lıyorum.

Ner~e kalmıştım ..•
Bir gün a~cam hastalandı.
Çok müteessir oldum.
Bana düşen vazife derhal
hekime koşmaktı. Derhal hekime koştum .

"'"

Eve döndüğüm zaman amcam çoktan kalıbı dinlendirmiş, ve ebedı hayata kavu muşu.

. . . . .

f ransa - Po.onya

10

Ahiren Polonya ile Fransa
yeni bir ticaret mukavelesi
aktedilmiştir.
Bu
Pariste
imza
mukavele

' Ben - Doktor B. rica ede-

arasında

rim çabuk olum.. z .. Amcam
fena halde h st-a ..

O -

kastah

w

nedi

kim

olduğunu

sonra

ansızın

edilmiş

?

- Vallahi b· mem ki ef~
dim. Hastalandığını biliyorum,
o kadar..
:__ Efendi 1 Karşınızoakinin
unutuyorr:uııuz.

arasında

ur htr baytara
ettun:
n b ytar... Bizim

en ziyade mazharı musaade
Millet muamelesi hakkını vermektedir. Tıcaret mukavelesının imzası
münasebeti.> le
Fransa ve Lehistan hariciye
nazırları arasında telgrafname)er teati edilm1ştir.

eş

Dostum, s'z de pek ala
ı
ıuz ki asnmız
. Bendeniz de,
ir baytarım ....
sin z B.Ef. ihtisasınızı öirene bilir miyim?
- 1\
memnuniye... Bendı.;n 'z <' Deve kuıl rının uçsı
e b hın
ihzar
ile
m ul beyne n lel ha} vanat
ko ıgr nın dai n azalarını
s çm komi yonu ı atibi umu'yim ..
- E'en<lim, llahı...marladık.
-

Ben, öyle her hashllığa b~kan
cahil, ihtisassız hekimlerd n
değilim! Kırkanbar devri ço'Ytan geçti!.. Ben Berlinde, Pariste, Londrada tahsil görmü ;
Japonyada Amerikada, Norveçte tahsilini ikmal etmiş ;
Habeşistanda, Tibette ve Patagonyada tecrübe kazanın ş
bir mütahassıs doktorum.
Şunu da unutmaymız ki asrımız ihtbas asrıdır. İhtisas•
mı öğrenmek ister eniz
ize ,
)f
onu da söyliyebilirim. MüsadeB n bu minval üzere baynizle kendimi takdim ediyot r an baytara koş rken, birum:
zim uzun kulaklı ha.,ta, ahırda
Et yiyenlerin mevadı gaitanalları tavana dikti.
sile sebze yiyenlerin mevadı
lf
gaitalnrı arasındaki r'-!nk fu
E ı ·zJe, k l:ı kala, on dö!arının
kimyevi sebeplerini
nü .,hik bir tarla kalmıştı:
ara~t r::na mütahassısı Profe- B ri, - dedim - sundan
sör Dc!h r Lokman Şehia!
ada akıllı istifade edeyim de
-!!!!l!!
e e ·a acısı ç ksın!
~
Z r a :şlerinden anlamadı
Çaresiz ba'lka bir hek'm
una l:)una akıl danış
gı
baş vurdum:
a d ım.
- Aman Doktor.. Amcam
ada, bir gün, eski
hasta ....
m
p al'k da ları.ndan birile
-

olan her iki tarafa

Köprüde burun buruna geldmı.
Bu zat Belçikada on sene evel
hükumet hisabına ziraat tahsil
etmiş bir mütehassısb,
- Aman aslanım, - ded'mne güzel tesadüf... Amcam
öldü biliyorsun... Elimizde on
dönümlülı.. bir tarla var.. Acaba
bu sene ne elccck?...
Mütehassıs aıkadaşım cevap
verdi:
- Kardeşim, - dedi - ma lumya, ihtisas asrındayız. B n
B. . lçikada ziraatin ancak bir

1

ğe

güau şehri · e
gelecek olan Av
ıa fu b.J
takımı ile b'rl kte, fu bol kra ı
unvanını taşıyan Şafr i mindeki merkez muhacımı da gelecektir~

Mumaileyh geçenlerde teŞ'"
kili mevzuu b hso atı Dünya
futbol t kımında gene merket
muhacim vazifesiııi gorecekti,
ve bu takım İngi iz şampiyon
t,J ımına karşı oynayacal.t .
Ş fnn topu kaleye doğru
sürerken k ndine mahsus
sıçrayışları ve takla atışları,
düzinelerle gol yapışları şa ..
yanı tcma"adır. Cuma rrü ü
bu meşhur spor · tadını Taksim stadyomunda görec ğiz.

8a ıkçılar

tayyaresı

1stan bul bahkçılarımn öteden beri Tayyare cemiyetine
vermekte oldukları ianenin
m ·ı·tarı bir tayyare mübayaasına kafi gelecek deraceyi
bulmuştur. Bu hamiyetli züm·
renin yüksek fedakarlığını
tak diren bir tayyar emize ( İs
tanbul balıkçıları ) namı verilmesi h kl ınd t ta bul ~ı ayet şubesi idare heyeti tarafindan Umumi merkeze yapı
lan te J'f
ul edılmi~tir.
Tayyareye at takma merasiminin günü ayrıca t sbit
edilecektir.
f J
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Hangi uLesiae?
- S n'ı elektrik zıyası al tında al nal a ınalısus Baobap
t menin estetiko tek
o o· i şubesi. •.
D a madım. Köpr" nün ortasın a avaz av.... z haykırd.m:
- Yetişin dostlar! İhfsas
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emu hey ddaki ev· .
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bımdekı sıgarayı
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B "Ltarta A b
nm ctün pa.iC! mukezi.1e mürnca" tla h'znı ..ç·s· Firavamn
(69) ı:ra Çdi. a v~ (20) gün
eve! doğan ç.octa ur.u bıral{a
rak kaçtığın·
vermiştir.
Zabıta Firav • ru-a al tadır.
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gün Kadriye ICa susluk ve ölüm davaları
görülüyor

Tahkikat bitti,
bir gardiyan
tevkif edildi

Bu sabah ağır ceza mahkeme inde, casuslukla maznun
!'a!:ınlln muhakemesine devam

Kadriye H. ve rüfek~ n
ait tahkikat bitmiştir.
Müstantik kararnamesi aglebi ihtimal bugün müddei
umumiliğe verilecektir. iddianameyi müddei umumi mua·
vini Cemil beyin tanzim etmesi muhtemeldir.
1'
Diğer taraftan müstaııtik
Hikmet beye Mahir Şükrü
imzası ile bir tehdit mektubu
gitmiştir. Mektupta deniyor ki:
" Malum olan tabkikab muvaffakiyetle ikmal eylemenfz
pek şüphelidir. Tahkikat ne·
ticesinde yapmış olduğunuz
tevkifler ve sureti tahkikatınız
hakkında Müddei umumi Kenan beyin muhtelif meclislePde yapmış olduğu tenkidat
ve şahsınızla istihzasından şüp
hesiz haberdarsınız . ,,
Mektubu gönderdiği anlaşı·
lan T evkifane gardiyanlanodan Mahir ef. tevkif edilmiş
tir. Yazı, onun yazısıdır. Mahir ef. nin Hikmet bey aleyhinde ötede beride ileri geri
lakırdılar sarfettiği de tesbit

edilmiştir.
Şahi\: olarak Polis kısmı siya3i ba~ memur larmden bazı

:nı~u

\..aca .,_
. r.
·
en
t
Tnk.ı"nıde C Utuldu
da madam Raıncı soka .. n~
Hal"l1 ısminde
·
anıı
.:.o
, . euın evine
m· .. ' vı. %;Oym oır hırsız g1r.
ı
uş, ta
k
Ken mahalle b ·l . ~
açardr1 n v ,ı ~1 ... n- C!t cç.ısı t arafı n••. ı ır.

Son on sene içinde geçirdiğimiz inkılaplarla yüksek dağlara
tırmanan bir yolcuya benziyoruz. O yolcu, çıktığı dağın büyüklüğünü nasıl t amamen kavrıyamazsa biz de bugün hayabmızda
ynptığımız değişikliklerin azemetini farkedemiyoruz. Bunn an·
!amamız için yolcu gibi, arkaya dönmemiz, geçtiğimiz yolları,
yürümiye başladığımız noktayı görmemiz lazımdır. On sene
evel ne idik, bugün nasılız? Bakın!

m ~citte
mın 55 ya-

""nzi evden

:.:urı dinlenmektedir.

Lfımia hanımın çocuk doğururken ölümüne sebep olmalda maznun bulunanların
muhal emesine de bugün de-
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s esı
oyun esnasında:
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Vur!!..
e bafrırm forma müsaade edilmiyecek,
·• e ..ıar ket edenler hakkında tahrikat
· · ı unmele · cra edilecektir.

Zeppelin gene
Amerikaya
gidiyor
u "' ı1lıü b or

111~I:z 1000,25·
6.:
12,41; L'ret 9 '>6 ' .Frank

2.sı .S; 0 1 ı;s-6~ IsviÇre
94 75
...,S· Dul ·ı' ; Altın fü..O· '
u
24,25; Rumeli 7 1 ;ıındoiu
73.' n··uyun 205 S ; ı·anıva·vJ
ı

4n

1

a

l

ır.rnıştır.

edilmiştir.

,..
Ericlrih h:i•en, 14 (A.A.) K ont Zeppelin b alonu 15 maBugünkü hava:
"lSL.a A mer:kaya müteveccihen
Kandilli
rasatanesinden
hareket edecek ve 59 yolcu
alınmışbr:
ile Sikago hay~anat bahçesi
tarafında n sabn alınmış olan
Dün azami hararet «23»
bir go"'ili hfımil bulunacaktır .
derece, bu sabah «16» derecedir.
Bu gece rüzgfır
d ıvanı
hafif
Lodos,
hava açıkbr.
Darülfünun divanı bügnu

llaru.f unun

•

ş ban.{asından

1

b'r

ziyafe

mutat içtimaını nktedecektir.

....

Vakıf

Paralar
Telefon:

Müdürlüğünd

n:

3654-htanbul: ~ekap.cla d6rd~ Yakıl ha: Ne 17-18

Emim< ve tahvilat mukal>lli para verir

Pefin faiz mnaz ve muhammin ticreH ve ıair masrafıda yoktur ve şerefli yerlerdeki kirgir emllkin üçte birini de kabul eder·

ODEON
Meınleketimizin

en
güzide hanende ve
sazeı1de]erinin işti

\

rakile son olarak
imla olunan

.

·Sulh ve sükQneti ihlal eden
~'"4<aranlığfa himayesi tahtında uykunuzu ·
Altrt ve yakıc1 ısırışlarıyle rahatınızı selp
t t lstiraplt saaner geçirten tahta kuruları
ötdürmelc içi n Flit kullanınız , Flit; tahta
kurutann , karıncalarm veya hamam bOoek·
lerlnin giztendik~ri yuvaları tahrip , yu·
murtalarını ifna ve bi lumum haşaratı itlaf
eder. Ayn1 zamanda size zararı do1'unm.ız
Wf kafiyrıı lf'ke bsrıkmaz .
(Flit )l dip haşarat öldürücü adi
mayileflt karıttırmamalıdır • Daha bGyük
ve daha kat'i tes1rt stze memnuniyelbahş
bir semere temin edecektir .
·

Tuiumbasıyıa Sıkını~

YEN I

ODEON

PLAKLARI
arayınız.

G:elmiftir. Her yerde

Pazarhkla elektirik mal
zemesi mubayaası
Ticareti bahriye mektelli Alial mubayaat komisyonu riı
tiadea: Mektebimin 11\P•aw olma onar mumluk buzlu ve
revi demi vat bet y6z adet ampul ile ağaç vidalar 1&e1.Yidalanmak lzere kaidesi potallen san burom duy ve ol

aw

demir t&!l 16 - S- 929 peqembe pO
on d6rtte .,....
lliBMyaa edilecektir. Taliplerin farblameyf görmek ilzere

~
,)

t~n

TOrlC'lye
umumi d;posu :
t.t11hl• Gataıada Y17woda Han No. 1
J. BERT ve ŞOREKASı

}~:::::::;:./~
-T

...._ .r

....,.~~

glbı mektep mndlriyetiae ve mtmabıaya iştirak için de ye
~ evvel teminab muvUkatalaruu defterclarlik
macla ticari, zirai mGeueaeler mubuebeciliğine tevdi ed

alacaldan lllakbuz mukabilinde yevm ve saati mezkiircla
tepte mllteşekkil mubayaa komisyonuna mtıracaatlan.

Altıncı

büyük

Tayyare pİ)rankosu
Beşinci keşide 11 lıaziran.da
Büyük ikramiye

50,000

I~iradır

Aynca

1.:;,a o, 12,()(X), 10/XO Liralık ikra1ni;yeler ve 10,CCO Liralık ~ir ınükdfat.

Bu kqidede cem'an 3,900 numara
kazanacaktır.

uSatıhk hırdavat eşyası))
K azanç vergisinden deynine mukabil tahtın.eze alınan ldllliyetli miktarda Podra, Levanta, Gö.ılllk · ve saire bırclaYat
e-ı~·anın sabşına deyam edilmekte olduğundan talip olanlann·

Tahta kalede telefon
nıuracaatları.

şirketi

ittisalinde 31 numaralı mağuaya

Toptancı · ve
komişyontu ların nazarı

dikkatine
Ellennde erkek , kadın ,
çocUklara ait eşya ile ev
malzemeıi bulunan ve bunlan seri surette ve elverifli
bir tekilde çıkarmak isteyeliler , pek muvafık şerait
ve istisnai bir vaziyeti haiz
gtnel vitrinli geııit bir maİ&ZıaJI emirlerine amade
bulmıduran Bey~u Kurlu·
lut cadde1i 198 numaraya
mllracaat etmelidirler.
İstanbul

I6

ncı

Haliçte Ayd:apı önünde 188 toni.11tolu ve ı o4 X lo : SX I o kadem
ehachıldaki RU1Umat mıihalaza iclareIİne ait iki nınnar.lı vapur, ' muhlmuıen bedeli 12300 liradır. mlizayede ~arlık suretile 13 Ha;Gran
19"29 p~ gGDG ~etcliiiıb& .

'

uhifede santimi

13,12,11, 10 uncu »
9,8;3 üncü
>
2 nci
»
l inci

))

,

,

>

»

1elgraf· lstanbul Sa
ilan muhtevivatına dikkat oh.dl
m akta beraber
hususta mes'ulif
kabul edilmez.

bu

Gazetemizde intişar eden bOtO
yazılann haklc:ı

Abone

mahfuz.dur.

şartları

Vil&yetler için: Senelik 1700,
aylık 900, üç aylık 500
Ecnebi memleketler için: Seo
3000, altı aylık 1600, üç ayhk
kuruştur.

viliyeii defterdarlığından :

Si\TILIK VAPl:JR

('624.)

Son Saatin ilan tari

5 Zilhicce 1347
T:akvim
Gilneş

Oile
lkindi

4,43

Akşam

J~JO
16,07

hmak

Yatsı

