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1929

her yerde 5 lmng

Bayram günleri Çabucak
gelip geçti_.
pn
a

Bayram... Fakirlerin de zensiider
pür neş' e ve saadet geçirmiye çabİbltlan

saydı günlu .arkawnda katc1ı. Şa ........,
siz okuduktan sema ablac&k t9plaa, b.:y •
ramm arbk bifliiiai hildireeek, ~

mma acı ve ya tatlı

başka

farkı

birer bMir-amailaa
birfey bhmyacak... Bir ~

olmayan· hayata gire fU ~gOııleri ,ne ·kaclm'. kaaada-1
· .
Herır&nü ba,...am edebilmek! itte
ba, reliberimiz, gayemiz 1 olmalıdar,
·
el bir6ğfle buna çalışmalı
yız. Gazel vatanımttda 11aı.
rahedelı
fdrii 8efa -

eser,

.lett'en bir tek ntima-

ne

bile

k•lmachta

gün, ebedi bayram
g~ ' tle•ek·

. tir.

Bayramdan, Jutbol maçlarından
ue ltlatbuat cemiyetinin tenezzühünden
İntiibalar

~aYramı na-

sıl geçirdiniz?
naaıl
eğlendiniz
Bayram

•r

Fakat,

teçirdiniz? Gezdiniz,

bay.raın sadece bu

manaya

':oknl bir zavalllya Yardım ~ bo

~ vamıyu güldGrdibaGzae d~ydo~uz
.,.yram

olmuıtur.

'

ıelmez.

· ,

'

bükiik

b:zn infirab sizin için

u_<ıezmek ve eğlenmek.•.• Bunu %e1Jginler her zaman yapıyor.
•...aDuki ~er zaman baYl'am değilci r. Demek bayramın ~~~ şamil,

daha kutsı

bir manaaı var. Vatanımız Cennet gibi imar edildigi, kardetlerimiz açlık ve sefaleti yanlız kitaplarda okuyarak bunun mahiYetiai ~cak ~~YYU!l.e anlamıya çabftıklan g0n, bayramdır. Evet, ltayran~
1anlız sızın, hızım değil, herkesindir. Hiç olmazsa bir bedbahta el m:abmf,

ffiç olmaısa ağlıyan ikı gözün yqlanıu dindirmit olanlardır ki, bayrama,
'bayramın tadını ~n1amışlVdır.

Soıı
G&

:ısac

ı

&!

bir ha~
reket olm~tur. Köylerde 14
kişi vefat etmiş, 6 kişi ağır
binkarahisarda

Masraf (aslı ne
mrktar olarak
kabul edildi?
Bayram Bfinlerine ait vuku·
at hiilasasını takdim ediyo?UZJ
mlüyük Millet Meclisi g~~en
[gljperşembe günü reis l\.izım paşa hazretlerinin riyase..

tfnde

içtima

e~iş!ir.

1929

senesi

bütçe

kanunu

liyi·

hasım

ınU.zakere

eylepıiştir,

l\4mın mijttefl~an kabul olul!"'!
mUMfil'· B9na naıaran varidat
bütçesi ( 220,546,000 ) maıraf
bütçesi (220,408,481) liradır.

Masraf
bütçesinin devaire
tarıı tevzii be.ve9hl atidlr:
Büytik millet meclisi ~89878,
Riyaseti cümhur 314774, Dl •
vanı muha~eb§t

Paş •

876391,

v@kilet ı~98~3, D@vlft

§Y.r&S\

75885, istatistik U. M. 16771571
Diyanet işleri 15424272, Dil 11
umumiye
32UlgH\,
Gümrükler U. M, 49511SO,
Tapu ve kadiı8t1'9 U.M \.S75
~nu

495, Dahiliy YPkAl~tl 4,081ı
369, P@~tg, t@lıınıf, t@lıfoo

U.M 5. 979, 420

Emniy~ti

uımmıJy

~84 Jın•

M, 4, 529.

dqrma U, KY
94S, 738, l@kan

69Q, Harl~if~

1,
Y·M ı, 460,
v~kü•~tt !J, 'l7Q,

Andlfth

so , M tlnıat U-M

Sıhh@t ve
Vı 4. 395,

~o, !l~,

içtirn~i munvtmıt

666, AdU)'e v@r
kşleti 7. 2~~. 86\1 Mti\Jif
v.~~leti
a. 100, 009,
NoJia veldU~ll 33,?0~,976,

lk·

tisflt v~kAl@ti P,351,0~i, bi·
Jllanlftf idar~şi 297,Q§O, MiUi
11\l!d f a
kara
bütç@li
56,S72,~6, Milli mitdnfıuı bil·
va büt~si l,~1S,9~Q, Milli
ıqüdafaa
deııiı
hi!tq~ıi

6,1~3,354, tı ~i!litı hitrblyıa M~

Me

4,842,~9, Htıritf! U: M,
y~kfm ~20,4Q&,46t.
. i\ld ınecliai CUiUU1@1j

681,§26,

topl§n3caktır.-

fffileisicmnhur bai'.~etl4rri

~yülç M!U~t Medl~imieki

Bu'.'I
m

'I

kanıl~rmd~ sa~t np i\ltıdu
it]bf!ren . M@crş r~i@i
A11m,
ba§vekil ismet pp-'f!Jar RUer3..

lıeyeti vekile a~a~, ııw.b..
'qslnr, erkanı mülkiye ve .~ı·
keriye ve şehir mUmessillerinin
tepdkatmı kabul buyu.rmu~laJ~

tUe

cbr.

lmtihinhlrcıhi~ar
~zelzelesi
lfımat

v_, Sytçhri
hakkmda BQ~ m

sudur: Ayın on sekizin·
de saat dokuza yirmi kala Şi-

85

şiddetli

swett~ yaralanmıttır~ Suşehrin·
deki zelzele de ~ok tiddetli
olmuş Ol! ıtekiı ev kimilen

Bütçemiz

Saat
!!

;

&

l\1iibadele

işleri

Hariciye vekilimizin nutkundan
memnun olmuşlar ..

252 ev de lcısmen oturulam1..
Atiqa • 22 - Türkiye hariciye vekUinin B. M. M. t-'j
TilrkYu~ıan meseleleri hakkındalq beyanatı, burada. pek 1,y"cak dereçede harap Qlmu,tur.
Hi.Udımet konağı

ile

mek·

Wp Ye telg,ııfawıe bln2'.lttrı
bu meycandadır. «19» köyde
«545» hane tamamen yıkılmış,
vı «13~> hane harap olmuş·
tur, su,elıtile ( }9) k6yde
(39) kişi ölmüş, hafif ve ağır
olmak üzere (.19) kişi de yaralanmıştıf. Sıhhi imdat heyetleri gelmiş mecruhlann te·
davisine başlamıştır. Açıkta
kalanlara çadır tevzi olun·

muştur. iaşe hususunda sıkııı.•
b yoktu.r.
eiscijmhur M. Hoov'r Rı..
pit ırmağının k«rn~rındı
&ezinirken ayağı bir iljıv pır~
~ma ~Pir~k 1@re dUtmUt
ve gö~tlı bir Ü'A-Ç ıtAlınm
tiddetlt ÇlfHPAımdill müt~..
volllt bir yf\lnıt p@ydı ol11nıt'"
tur. Mumailıyh d@rhıl tıbtı
ttdl'ift llmnnıtır.
n IJÜD ıv~l AdapAtıırmda

m

tesirler yapmış , Ankara müzakeratmın neticesi hakkında :zat~
mevcut nikbinliği takviye eylemi~tir,
Mübadele komisyonu bitaraf azaları tarafından vuku bulaO
tekliflerin bazı noktaları hakkında mliatacelen M. Papa bıı·a~~
talimat istenmiş, mezkllr noktaların tavazzuhundan sonra t!IV'
mat verileceği bildirilınittir. Ankara müzakeratınm sür'atle intacl
umumcn arzu edilın~ktedlr.

Hayat p holılıtı
mftnet

AııkırA 22 ( H. M,) ,_
ŞÇ,hremtnlmizln bur3dııkl t@"
mHhırı ıu neticeyi v~,.·mi?tir
kl, lstapbul EmaJ!eti, bDtUn
teıkilih ite hayat · pahnlıh~ı
mUc~delesfne bARhlla~ııkbr.

alıiı

J\nkırP 2Z (H.M.) ~ M,l)ı'I
Jle•im At1tl8Y ve lbrahl'
AJi;.ddin beyler dil eJ!cüJIJf'
nlno ttza tayiJJ ohmmutl•rdatı
Şimdiye k~ditl' iki ıf\lnJP bl'

Harf 1 flınaiy t

ı..
-'
çahtım ~'"Y' et, y•
111alarm ittirftldl@ Uç pl'\ll

çvmnrtP.slnd.~n ltıbM'etı

B

"'

Ank3rlh 22

(H,M.)~Ooloe@k

Arap

hnrflorhu~ verllmlt olın b@u

iıtlsnoi mu A!ıldel@rln mtıdd~tl
bit ç@Aiml~D, artık pnnhı vo
telgrtıuu~ler ~§ki hft rf1erl ..
mc.llUup v~ t~hırAf llımyıeok•
m•~hul btrı f@h•s ttlrnfmdin lnrdır,
bikri llnl@ ~dU~n·ek ıoya ştılım
lıtld13l"r el~ AfD' ID\umu~leyl

m

Syı,nuJ& Rduım Hm'i'lijliı fıdU

Dil encümeni

wör@ç~kl~rdir.

llnde

ohmııtur,

) J

Qar ar a.

c ı..

"'o~; Aı

itll&fımı'
21 (A Aı) • HÜkfUJP'
_J
t

APk.ürlıd~ pl,tedilen TUrk·Btİ

gır hitprafbk vı hıtk~mı;
mıuthedeaini mc;cliıbı tasdiki'
110 ~n:Qtmittir-

ııblta tuıfından

d@rdHt @dl"
l11tk idHy@y@ tulim ~dfüııi tir.

H le

ehbcndel'lmlz

Mardin Tö.rk ocalt

a

l~p ı~hbcndeıimiı. Şeref b~y

D\l havoJic;l~ bir s~yah~t icrA

ocağı bimııı inıası J;in id.-,.ı

hu8tJ3iY~ 3 bin lirö tnbıiflt

@tmekt~dir.

lu\bvl

ürldf@-AlmıftYA bık@m v~
uhıım
ıu•li~dÇthdn im

ıllaımı ı ml\nıı@b~tU@

I)' vP.klll iw: Tovfik

bnri•

Rıı,tu
bıırklYP

ManUn, 22 (H. M.) - Hıı-

ümidimle siıir le tAmtım@n
lltythmdl il@ Alman
h~mflkirim. Ve hıı v~3fledon
Hını M. 5tfHPnmn arısn1dı
b@rvf.çht ıtl ttlptfn~m~ler · iıtlftıdo ~d~rek ~i!.tı dflvlatlo..
rhıç el\ kalbi ve en @~mimt
tt.aU l@lunmvtmr.
hiHi)'Btımı teyit eyl~rhu.
Hırld)J~ nınr~ M. Strtıe"
o hılrttluin•ı (Ahıun1y~ rnilr1ıp13 ve A.uorikı kndot
fl\mplyc;mlan ıır~ııında fı\•
vı TirkiY• ırHmdı h'lktm
vt yılnfmft muıkedHinln tmu ınhm hmia mUHb~kıdi\rmdR
dilmit 91duaınıu utı dıvl@t Amorilumlar ~ ıuıy•YA k~rtı 4

m

lçriA~

hiber v@rm@1dtl h@hUıı
Yii'•~. Hu hutli@~ meml~k~~
ltrimiıi

bağhytm
dgfllgk münaıt~betlednin k"yı,
vatlQm~i
hutuıımd@ çok
hıYtrh bir mt\1!4' ıtf ed~r@k
lilı td~tleriRe iamim\ t~bc

birbirme

BHPder ve knlbi
d@nthık hivl"rim~ ~~>·it eylprim.

rikl@rlmi

T•vfik RUttn

H11IP.iy@ v~JtUi gQktor T@~

fik RUitU
le.ıin@ i

b@Y~foıuU hınet

l\lmoB)ı 1.u@sın ..
dı bık@ vo YllQmı ımuıhe·
d
im il möııa..@betile
ı~rf~t it gld.YvYDUI nüvaziş
k!~ öi!l r dol~fl8İle zatı dev-

TUrkiYQ il@

mm

lt.tltstine
~~rlml

tıaminıfyetle teşekkUr

Bu

HY• ile gftllp ~elmi~lerdir.

rnioh)mbşr @hıdyQmunıla lerı
lWJ~dilen f\ltbol maç1nda Yu..
goıdavyA bkuuı f ranilll tnkı ..
mmB bir gole kar ı üç gQlle

gııUp

gelmitUr. Birinci haf lA)'TMhl Sup Hmpiyon!arı s1fıra
ki!rfl ı QoUe galip gelmiştir.
nıç;~m hunmu ile Kefken a.,
gdf!Sl civam:.da iki torpil
lmha edilmiştir.
IP.jUlcükte yağmur yağarken
lWJ iki yıldırım dütmüş, ağaç
altına ilti<:a eden ijç kadın ijl~ii~ı bir çocuğut'l dili tutul·
muştur.

rnlnkarada bulunan Paris
sefirimiz bayram ertesi

lWJ

şehrimize gel~cektlr.

gdanada yanşa kalkan fO-

W fprlerin

U@rlmiz ara.sında teyePl•
münen mevcut olan gqatluk

yüzilqden 7 1'işl
yaralanmış, biri de ölmüştür.
Ölen MYrat ağa, isminde

rabıtalarmı

biridir.

l@k

muahedenin m@m·

kuvvetlendireceği

Mardin, 22 [H.M.] ..,...,. T~
etınlftir.

rmlllli v@Jtjli - Muhittin. bt11
MI dlin Ankurıu:hın gelmitdr•
ımlıllyo VekiU bey, tQn ,,llMA!mımlardR, bon11da kşro~
biy@ flnt.humı~ gayri tabii te'
m~vvUçlQrhd mucip olan uı~;

tun~llt lı~kkında
tahkik•
jcr şı~ı emretmiştir.
mliritte igtişaşat devam et'
lYılJ mektedir. Yunan hükO'
meti pazı tedabiri fevkalade
~lmıya

liizum görmtiştür.
mJenl gilmrlik tarlfeslniıJ,
jgjkabul edileceği günUn, l~
sat bayramı ittih~zı içit\ lzın~
yerli malları kornma c~JPiyet:J
teşebbüste bulunmuştur.

f'li~n~lar kong.-eiine. itti~
~ ıçın Felemenk miim;uf:
Ştark, bugün şebrimiı.e

M.

~electt ktir.

Röyter ve diğer ajaq:ı m&i"
mesailleri yann gelecek~t·
mumi nufusumu:za niabet•ll
meınle~eümir:de firenııJ
müsabı 100000 de l dereotsindedir.
nleP.i af k~m"P.Yr 29 mayw.U

m

gyapdacak 30

kıdilP

mat'

}>uat ~avasına da şamildir,
G@zet~ciler, berf}et edecıtkı'
leri1'e emip oldııklan b~ dW'
valaıtın rüyet ~dilmeıiı.Ji ter

l cih etmişlerdir.

Son Saat

Jayram

iKi
FAbAI\

'
•

Farkwda mısm, su bar
daklan gillikçe kuçuluyor.
- Evet, insan bu SLcakiclJ'da en aşayı iki bardak
suyu birden içmeli ki biraz
harar el sundurebilsin.'
b
Ror/:..arun, bu gidişle
/ra= sonra suyu yollarda
uş s ttlıı/,lun ıle iç miye baş
lzyucafjzı.
.
Bd/,i dt.• hoşaf içer gibı ka:jiklu İfl Cl'[İİ:l
b -- PeM uma, bu neden
uyfe ?lııyor acaba?
l . llıtikdr denilen sari il.~ın, arlzk bir çoli. kişilerin
ıft"Lerüu: ışl< mtsindt·n boyle
0
hıyor. lleı if k:rl;a aldığı bir

fıçıdan « J;jO )) bardak su
~L/ ~rmzya culışıyur. Eskiden
erı bi:im bıldifjhrn: su, «al1

~ /ıarm'lli.

denilen Jwllavı
l'dukfw la salılırcli. Son ::a1
;1Qr1Lurda f1u allı parmaMa1:11 Yerine, bodur ııe dıi:: ki.. t l·andilll'I ·, dıbi dar
bo-

...ao

b 11 1rdakları kaim olımya
<ı~L<ıt/ı. l· al.at Jıic bir belediYe
o1 m , l 11 sı cu un ııcılı·

\Qsı~ıa yapmp la /ıu bardak

lebdllırcın sel dıini

sorduğu

} a/m: o /\adar ım ya?
ara nu ·Lesine ne dersin?
13elt:dıy v
.~ nw Iu mı <ı.1nnce
.
run
su ht.r lw 11fla l>u:suz 2fJ ve
bı, ~/u ohu ali .'JO paraya scılı
luca/ /,en ba lu. b11::s11z ht:.r
Yel'd /
p

''" 11~a s ı/ılryor.

t

lJ sene ki. sular da arı 1 Ji.u .. ık oldu.

1

1
'

y soy-

s na bir

l~y( yuıı mı ? llu ı ~t kabaiw1111 / iJ u .. ı d< ı"'../
c </"
(il'. Suya

o 1sın ~ahıına (lf:mn

isliyoheµ ·ya::etelt r
I S ili
· s >nra bdedıyı fual ıyı l lJ<<.İfı
armut
, oı dan Sü11ra da

rıı

..
d () k l

ı ··1

şun '

t

L l:fo

/Jl SSifl

-

..

:

cuycı:

· .

•
it.• h llı

İstanbul bayramı nasıl geçirdi?
Bu suale umumiyet itibarile
neş'eli ve iyi dinilebilir. Bilhassa, bayramın birinci günü sabahından itibaren
sokaklarda
renga renk ve yep yeni elbiselerile dolaşan çocuklann çehreleri pek neş'eli idi.
Her sene olduğu gibi bu
sene de Karagümrük, Aksaray, Defterdar gibi büyük
bayram yerlerinde salıncaklar
kurulmuş, muhtelif eğlenceler
tertip edilmiştir.
Ezcümle
Defterdardaki
bayram
yerinde
hayvanat
bahçesi, seyyar tiyatro ve
daha bir çok eğlence mahalleri yapılmıştı.
Halkın bir kısmı kırlara
ve mesire mahallerine gitmiş
lerdir. Bayramın ikinci günü
yağan yağmur herkesin canı
nı sıkmış, fakat çok devam
etmeden hava açıldığı için
halk yeniden neş' elenmiştir.
Hulasa bayram, hayli ncş'eli
bir şekilde geçmiştir.

M tbuat tenezzühü

Her sene olduğu gibi bu
bayramın ikinci günü de mathunt cemiyeti mutat tenczzühunu yaptı. T e"nezzüh çok
güzel oldu. Saat birde köprüden kalkan « Heybeliada »
vapuru bütün matbuat erkan
ve efradını h.ımilen boğaza
yollandı.

Fenerlere kadar hoş bir
sefer yapıldı, danslar edildi,
ara sıra rrünün edebi münakaşalaı ı, deniz üzerinde tazelendi.

!Jlinı= sııayı

ıçw

ne

km ıdllun v . 111
. ' ruşım
lls/ww llt dtn geı ıye 11 rmiyorsur. :>
.! Diy< ~ ır11ııoru:?
llcm co-

op1.ıuor,

tu tllf J.t<tn

aruı Sl.

hu11 dı' ımras yedilıyL kim ey " rı ıiu ı ı,=. l'n

Kar"guıuruk c nrn eu..

ı(

Bebeği her gördüğüm
an, iç.imde bir arzu uyamr.
Kendi kendime mınldamnm.
- Ah şu bebeğin anasını
bir elime geçirebilsem ...
Bebek, evet gene onunla
burun burunayım.
Fakat anan nerede yavrum?
Anan nerede?
Hay anasını dahladığımın
w•ı
be begı
..
Nizamettin Nazif

*

Bebekten ayrılamaz matbuat sefinesi
ÇUnkü yalmz bebekler için
yüksektir sesi.
Halit Fahri

1

adliyeye teslim
edildiler.

irfan efendi isminde bir
genci öldürmek ile maznun
olan Halit, Şükrü ve Kamil
efendiler henüz itirafta bulunmuş değillerdir;
müstantik,
bunlan istçvaba başlamıştır.
İsticvap neticesinde irfanı
öldüren asıl mücrimin kim ol-

duğu

anlaşılacaktır.

Burada iki saat kadar kalan
gazeteciler, sırf bir ~ğlence
olması için « Bebek sıkıntısı >>
isminde bir küçük gazete
ne.rett.ler. Bu gazeteye bazı
arkadac;lar yn'Zı yazdılar.
Bu y. zılanlardan bir kısmı
iktibas ediyoruz:

Yapılan

muayenede İrfanın kafasına
vurulan bir araba demiri ile
öldürüldüğü anlaşılmıştır.

Maznunlar tarafından .ortadan kaldırılan ve saklanılan
kanlı demir aranılarak bulunmuş ve adliyeye verilmiştir.

T

atı·ı

...

Henüz bulunmadı.

lf-

Ya Ali imdat!

Bir kaç gün evel Aksarayda Sülüklü caddesinde Kara'fHüseyin isminde bir
Vızgelir bizlere gitmekte kalmak 1 kaş
Satmışız. biz bebeğin annesini
adamın Hacı Ömer is~inde
Böyle alemde budur kam almak birisini öldürerek kaçtığını
yazmıştık.
Zevklerin görmeli viranesini!
Baba Haydar
Yabita lıenüz katili bula'1mamış, cinayetin sebebini de
Bebekte beklediğimiz müdöğren~nıernittir.
d~~ z:ınand bir bebek doğ,aHacı Ömerin İhsan ismin- .
bilırdı ! ·
Mümtaz Faik
deki metresi
celbedilerek
lfmalumat alınmak istenilmiş,
Gazeteciler Bebekte beklefakat o da zabitayi tenvir
dikleri müddetçe muhtelif eğ
il n.:eler ve akşama kadar hoş
edememiştir.
Katil şiddetle
bir vakit geçirmişlerdir.
aranmaktadır.
Vapur saat (19,30} da köprüye gelmiş ve tenezzühe akşam &tü iştirak edecek arkadaşları aldıktan sonra Adaya gidilmiştir.
"Heybeli ada,, vapuru gedavası
ce yansı köprüye avdet etmiş
Cemal Hüsnü beyin müba ve hoş bir gün geçiren gadele komisyonu Türk heyeti
zeteciled köprüye çıkarmışbr.
başmurahhaslığı
esnasında
Ömer nza

I Cemal

Bebek {!azetesi

=

azııunlar

*

Dünyaya bebek
getiremiyen annelerle, getirmek
istemiyenlerin sılanbsı kadar
bir sıkıntı çektik bebek açıklannda ...
Toplu İpe

Hüsnü -

Fuat beyler

müşavir Fuat

Hayat

pahalılı~ına

'' lumhuriyet,,

ameli çare

ve La'' Republik,,

kulusuntul son/urlu

bll" alim

babası oldu!/una şuplıe olmzyan fa/ıudı/ I', SllSll::/ıık/an
bayıl al ır bar.dağm buyuğunu

gvrm 11mce kafiyeli yanaş
ma /ar ı t sucudan kuruşun
uslw IL almttyznca şuradan
şuraya bir adım atma:lar.
Demek biz de onlar gi-

beyle tehaddüs
eden dava, af kanunu mucibince hükümden sakıt olmuş
tur.

Poliste tebeddülat

t?azctelcrini okuyunuz.

<:.sel ı şu

Efendi, bu b ırd ,_

Ylimu
• : an

geç

=

•

u a bir nazar - eac· erin tenezzühü..

- a duş11 ıllıııf.i'ı lflll
l . 1 d'
mi..~ . fJcıı·ayı
.u .>ı..I
\en ıru f
.. .
erır ' n men;~ u ımı ~ ı
urcun .. k
.
alaıı mcsehııt J;. u ...sa ·
bır
·
ar ı ude qa- 11
::.eteler ne l/<IJı ın•,, lf
~
$il rııestlt. l

nasıl

•

Sahife 3

olalım na'!
- Tabh! Xe ııakit onlar
gibi bardaf/111 buyuğurni ve

bi

kuruşun us/mm araımya baş

larsak o =aman Fatih Beyo,Yluna, 1'opkapı Şişliye ue Karagümruk Karakoye dörwı ye yd: iutur.
Köroğlu

Emniyeti umumiye ikinc:
şube müdürü Mehmet bey
kendi arzusu ile hakkı müktesebi baki kalmak şartıle
İstanbul dördüncü şube müdür muavinliğine tayin edilmiştir.

Üçüncü şube müdür ınua
vinliğine tayin edik.n Osman

bey istifa

etmiştir.

- -
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Sön Saat
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Hurrenı,

kıpk1rn11zı
bir çehre ile bu unıulmaz ınazhariyetİı) şataretini hazma çalışır-

Bir an evel, yeni rütbesinin göğsü sırmalı
üniforn1asına kavuş
rnak, yeni memuriyeken Nigar H. sordu:
tinin mahiyetini öğ- Bu rütbe nereden rennıek istiyordu. Bigeli yor?
naehaleyh, şu «gidiniz!»
- Bilnıeın ki?
emri üzerine hemen
- Bilmem olur mu? kalktı, gitmiye hazırNerimanın
hediyesi. landı.
Şişınan dul,
Sizinle barışmak için nlahrem güzeHiklerine
:bu çareye baş vurmuş. ve n1eziyetlerine ancak
Demek ki gözü hala delikten bakmak stiresizde!
tile kısn1en ıttıla hasıl
Ve sonra müteessi- edebildiği ve için için
rane ilave etti:
sevmiye başladıo-ı de- Sizin de onda gö- likanhnın elinden kaçzünüz varını?
mak, ebediyen kaçmak
Hurrem, «evet» veya üzere
bulunduğunu
«hayır! » için zaman anladı ve bir buhrani
buln1adan hizmetçi gene asap içinde inledi:
gel3i, üzerinde «oğlum
- Gitme,
Hurrem,
seadetlu Hurrem bey- gitme! Beniın a~kımın
fendiye» ibaresi yazıh o rütbelerden dr-, o meolan zarif bir zarfı muriyetJerden de fazla
delikanlıya uzattı. M. deveri vardır.
paşa, yeni rütbenin
Hurren1 bu samimi
rüusunu a1mak ve feryat ve onu takip
yeni memuriyetini öğ- eden sıkı bir derağuş
renmek için seadetme- üzerine sarsıldı, onbeş
ahı yanına çagırıyor- günlük bir imsakin
du.
tekaza yi adalisile iraHurrem, bir kaç de- desi gevşedi, güzel
rece ikbal müjdeliyen dulun çıplak ve pek
bu kağıdı barız bir sıcak kolları arasında
hanıma
miivazenesını şaşırdı.
ile
gurur
verdi:
Nerimanın, Lalinurun,
- Okuyun -dedi- M. ~1arikanın kucakları
paşa kendisini görn1enda olduğu gibi uysal
rni istiyor.
bir aşık teslimiyetile
Nigarın rengi sararNigar hanıma da ram
mış, gözleri nemJenoluverdi.
m işti. Huı·remin uzatMabadi var
tığı
ınektubu
elile
iterek
nıünkesirane
tahassür?

Ne

mırıldadı:

- Gidiniz!
Krıtip bey, zaten gitmive anıade idi. Pasa
il~" arasında

geÇ~n
vak'anın
acısını da,
sızısını da unutmustu.
~

Uzun bir seyahatten dönen
zevç, kansını okşıyarak sorar:
- Zavallı karıcığım, öenim
için kim bilir ne k~clar hasret
çektin?...
- Sorma kocacığım sorma
ne zaman odama bir erkek
girse, sen geliverdin diye yüreğim titrerdi,

Bir terbfye meselesi

İstanbul un
maruf
lokantalarından birin-

de yernek yi yordtım.
Bu lokantanın garsonları odan biri kapının
önünde duran bir dilenciyi savmak ıçın
gayet kerih bir kuf ür
savurdu. Benim gibi
Bütün müşteriler garsonun bu harel<eti
karşısında sinirlendiler
Dilenciyi daha başka
bir şekilde savmak
acaba mükün detHI
midir.
Sadri

* anyorunt

Odabaşıh~

Ayda 60-100 lira varİ·
dat getiren bir hanın
odabaşılığını almak istiyorum.
1..ahriten
..,
«Son Saat» ütununda
«O•... » adresine n1üracaa t etliln1esi

* bir rica
Stadyum idaresinden

Bazı mektepli karilerimiz bize gönderdikleri bir mektupta
maç günlerinde askeri
talebe derecesinde milkiye talebelerine ôe
tenzilat
yapıln1asını
rica etn1ektedirler.
§ İtibarı Milli bankasının 3ü0,4o4 nun1aralı
bir hisse senedini kaybettin1; yenisini alacağımdan hükmü yoktt1r.
Hci kol ordu telsiz telgraf zabiti:
Süleyman
18 yaşındayım. Orta mektep mezunuyum. Her hangi
bir müessesede çalışmak istiyorum.
Kadıköyünde Fener yolu F eııerli Ahmet sokağında {22)
numaralı hanede: A. İhsan

iş istiyorum

yeni harflerle mukemıııel
surette okur yazanm. Heniiı
16 yaşında, çalışkan, sebatkif•
fakat fakir bir gencim. Het
he iş olursa olsun çalışırım.
Kasımpıişada, Bedrettin mal"
hallesincie çıkmaz Ali ba};~
sokağında No. 79: Harnd1
Osmaın

*
Zazi
Haydarpaşa

tatbikat

hastansinden akhğırrı
en1irberlik
vesikarrtı
zazi etti!n.
Bulanııl
adtesime gön nern1esini
rica ederiın.
Aksara yda, Horhordf
Simitçi ~okağında No
33: Cemil oğlu Yusuf

*
Liman muayeneleri
Limanlar nizamna-mesi mucibince liman...
dan hareket eden me-rakip itlafı
ar ve

'Df

aşıya

tabi

tutulıyor.

Halbuki bir çok " taife
ve gen1iciler aşı muanıelesinden kaçM:Pak bir
yolunu bularak aşısız
gemiJere binmektedirler. Liman riyasctince
bu
n1esele la yık ile
takip edilirse meydana
çıkacagından

nazarı

dikkata alınmak üzere
ikazınıın neşrini rica
ederim.
İsmail

*

Muhabere
Büyükdereden H. K. Remzi
altında mektup gönderen kariimize:
Elinizdeki şehadetname ile
tayyare makinist mektebine
müracaat ediniz. ( 9 ) mayıs
tarihli gazetemizde mektebe
dühul şeraiti yazılmıştır. Müvezziinizden isteyiniz efendim.

f aideli yagmurler

Ödemiş, Tire, Bayın
dır taraflarına çiftçilerin yüzünü güldüren
bol yağmur yağmıştır.

Son Saat

lrAvuçkül On sene evel ve bugün
Muhamn' : M.TlJRM8\.tı

Dçiincü SeJin1in zevki
Ney çalarak Re'fet kadının pürfüsun eözlerine
dalmaktı.

-81

·
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Mustaf a ile ~i<~hmut sevaiden entari, nafiye
kardaştı, ve amcaları kaplı kısa kürk. ayaScJin1e karşı her ikisi ğ-ında mest, kendi
neyzen bakışıle bakı- hüerei hasına kapan ...
Yor, onun biran evel mış ney çalmıya, biı
sukutile
kendilerine zat bestelediği fark•la8-ltanat yolunun acıl- rı, semaileri terennütn
nı,asını bekliyorlardı. etmiye başladığı, Re'81}..th
kd iğerıne·
fet kadının pürfü un
eı ara ye
de rakip olnıak mu- gözlerine dalarak, Pak.adder olan iki kardaş kize isiınli halayıK-ı
m
Ş1n1dilik san1in1i bulu- ı raksa kaldırarak eğnuyorlardı. Bu sebeple lenmiye daldığı sıra0 ı
larda z;hniyar hanım
h? arın halayıkları da da iki efendinin halaır birile görüşür, ko- yıklarını başına tophn~fllr ve sevişirlerdi.
yarak Valide taşhğın
h Opkapı sarayının da, uzuk yolda ve o
arcnı ·kısmında, basık taş merdiven Ostünde
kerner tarzında beyaz saklanbaç, körebe, atv~ . siyah mermerden lama, koııuk, .görücü
ınasnu takı mühtevi, gibi
oyunlar idare
tunç k.~9atlı bir kapı ederdi. Üçüncü s ~Iim,
vardır: ) Bu kapıdan amcazadelerine men-

t•sben kafesli, kısmen
u beli bir n1ahalle
girilir. Oranın sağ ta..
raf•n?aki uzun ve taş

sup cariyelerin b~zan
saray adabını ılılaJ
eden
taşkınlıklarına
iğ"maı eder : c< Bırakın

dö~elı . yol, cariyeler eğlensinler!» derdi.
daıresıne gider. Gene
0 kapının n1ukabilln-

ı.

..

l
j

•

Bu ovunlar içinde
bir tan~si, bütün kız.
deki duvarda görünen ları çileden çıkarırdı.
b""uyuh
.. k kapı, altınyolun Kaçırılmak istcnı·ı en
met a l"d·
b"ır k ızın muhacım
· 1eı 1r. Bu yolun
o~tasında bir taş ıner- re karşı müdafaasını
dıven görül.ft.r
k"u ora- temsil eden bu oyun,
u
dan
vaktil~ k d
bir sürü kızın mahut
·ı
.
a
ın
e f end ı erın hazne ve taş merd'ıvene hüc ut k od )
mundan vç ZihniyaYfl a
a arına çıkı- rın da merdiven bahrdı. Gene orad~ ki
..
d.
b"
şında mudaf a~ vaziye.ıP.er ır 1<apıdan «va- ti almasından ıbarettı.
I.~de taşlığı» na girilir. Sülonun karısı, hazan
Uçünçü Selin1, başında tekba~ına, hazan Mahavare sarılmış abani mut ef. halayıklarını
bir sarık, arkasında muhacim ve kendi ar- alelel<ser .., srtiil ' "11 ' kadailaruıı
müdafi

Ne idik,

:ıe

olduk?

geçirdiğimiz inkıHipl:ırla yük ek ıl:ığlara tırmanan
bir ) Oku~a lwıızİ ) onız. O yok u, çıktıJ;ı dağın hiiyıiklüğü nü msıl tamamen
kaHı~am azsa lıiz dr bugün bıı)ntımızdn pıptığınıız ılcğlşikliklerin atıamt1dni

Son on en«' içilllJc

fıırkı:demiy oruı. Bunu nııl umanıız için yolcu gi lıi, arkaya dönnıı>miz. geçtibrİllJİı

yollan, ) üriımiyr bn~lndığı mız ııokt ap gönncmir. l.h:ıııı dır. On

ne idik, bugün

6Jll'

evel

ı asılız?

BMJ·ımz i~te

o zanıauların uıahallc mektebi ile hu giiolPrin a.sri lrf'an oe atdarı yan-yana ...
Bugihı

OPERA Sinemasında
irae edilen iki büyük eser:
MONTİ BANKS in temsili

Her i, Y olu.a da
filimi ile
Meı'um Gölge

filiınl

pek parlak muzaffe·
rlyetleri ihraz etmiıtir.
,..l!iiilijl!iillE!l!!iiii!li!i!!iiiiiil!ii!!iiililiii!!ii!iiiilil

Hav;:aClllk
U

ve SPOR

en lüks mecmua

Haziran ibtida1 sında çıkıyor 1
~1 aparak onların başında bu kız kaçirn1a
oyununu şayanı hay-

ret bir incelikle tedvir
eder \ 1e ettirirdi. Kendi vatanlarında, sevipte sevilmiven delikan"'
hlarııı, sernigun sev··
dalarını zorubazu ile
maşuka la rına
kabul
ettirn1ek için teşebbüs
edegeldikleri kaçırma
fi'Ji. bütün kızların
tahteşşuur]arında ~'a:

şiyan bir hatıra ı?•·
Zihniyar, şu oyunıle
hu hatırayı canlandır
mıi oluyordu.

Mabadi vor

Mevlidi Nebevt
Şirketi

Ha}'!"iy~
müdürü
Ali Hüs~yin beyin

merhum
ruhuna ithaf edilmek üzere
yarınki cuma günü Üskildar
da Şeyh camii şerifinde mevlidi Risaletpenahi kıraat etti·
rileceğinden ihvanı diniıı

tet·

rifleri rica olunur.
Merhumun ailesi

~1 a arif 111üdür1 ü ğ ünden:
Bestegar Biman efenof hak·

kı telifine malik olduğu 41 Beıtegarı şehir Biman efendinin
külJiyatı asarı,, namı altındaki

musiki

notalannı

istanhulda
27 nuına•
ralı dairede mösy6 Blömental
biraderlere satmış olduğu t..
tanbul 4 üncü katibi adilliği•
nin 2481 numaralı ve t 9 mut
340 tarihli mukavelenamMinden anlaşılmış ve keyfiyeti
be'y ve funıhta dair olan muamelatı fesciliye mumaileyh
mösyö Blömental biraderlerin
müracaab üıerine icra edilmli
olduğu iliu olunur.

Katırcıoğlu hanında

Türkiye iş bankası meclisi
idare riyasetinden: 12 mayıı
929 pazar günü içtimaa davet
olunan f evkallde heyeti umumiye nisabi ekseriyetin temin
edilmemesine binaen yevmi
mezkO.rda içtima edememiş
olduğu cihetle nizamname..U.
kırk sekizinci maddesiDe tev·
fikan 2 haziran 929 paqr
günll talik edilmiştir. YcYllli
mezkiirda saat 15 te hiaseN•
ramn Ankarada Himayei etfal
ç.ocqk NJ'aJlDI tqriflerİ ~
olunur.
·
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inatCı karşı karşıya..

Tren yolunun ortasında ve tam şimendöferin geçeceği saatte
karşilaşan iki inatçıdan hiç biTi diğerine yol vermiyor, iki
taraf ta önce geçmek istiyordu.

•

.

Filhakika
diği dGi"ı
cibin yan
nargilelerin

,

•• . .

'·.

!'

-~ ~-..• - -

. ~..·• • .

Abmedin söyleidi. İki dost, Neyana
koyduğu
marpuçlannı yan-

ğim,

yoksa burada ölüm kalır.
At üstündeki derebeyi de
inadında ısrar ediyordu.
Kahraman ağa arabadan
indi . Ahmet , Van Miten ,
uşaklar da indiler.
Şimdi bizim inatci karşısına
çıkan ikinci inatcının abnın

lış alnnşlardı.
Bu bakikatı

görünce mahcup oldular ve bir daha
birbirlerine inat
etmemeğe
karar verdiler. Ertesi sabah
ise bermutat şafakla beraber
yola çıkıyorlardı.
Arbk Türk-Rus hududunn
yaklaşıyordu. Bir saat l'IOllra
Kafkasyadan Türkiyeye geçeceklerdi. Kahraman ağa o zaman kendini kendi evinde
addcdecekti.
Yolları üzerine Tiflis ile Poti arasında işliyen şimendöfer
hatb geldi.
Demir yolu geçidinin parmakliği

indirilmiş

yularına yapışmış, haykır.ıyordu:
Bana atla, sanla inatçı
Kahraman ağa derler.. Yol

l -

v~remem.

-

Bana da meshur Sefer
derler. Geçerim ..
Filhakika bu adam hıkaye
mizde ismi sık sık geçen Sefer ağa idi. Kafkasyada bir
seyahate çıkmıştı. Potiye gi·
diyordu. Oradan vapurla nıem
leketine dönecek ve
emir
veçhile kahyası Sü~n ve
kaptan Turhut va.S'ifasıle kaçırttığı güzel Asiyeye kavuşaağa

olması

tirenin ge~e zamanının yakın ·
olduğwtu gösteriyordu.
Araba parmaklıim önüde
dardu.
Kahraman ağanın hiddetini
görmeli idi. Oturduğu yerde
Kahraman aganm arabası
kalkıp oturuyor:
bu insan kalabalığı ile tam
- Bu givur icadi cenabettiren yolunun ortasında karlerin geÇmesini mi bekliyeceşıl~.
ğiz?

Diye feryadı biısbfY"rdu.
Gerek Van Mitenin, gerek
Abmedin sükUnct bulması için
söyledikleri bütün sizler boşa gidiyordu.
Bu sırada geçidin bekçisi
göründü.
Kahraman ağa dişleri aranndan homurdanarak bağırdı:
- Bu ne rezalet be... Aç
p yolu da geçeli~.
Bekçi iyi bir adamdı.
- Trenin geçmesine dalta
on dakika var.. Açayım da
geçiniz.. Dedi.
İki dakika sonra parmaklık
kalkmış ve yol açılmıJh.
Araba hareket etti. Geçidin ilk kısmmdalı geçti.
Parmaklığın kalkması mütekabil tarafta ki yolu da açmtş ve o tarafta bekliyen bir
insan kalabalığına da yol vermifti.

İki taraftan birini ~ui
icin mutlaka bir tarafm geri

çekiler.ek yol vermesi IU1m
geliyordu.
Bunu Kahraman
aganın
yapmıyace\ğı
ise gün gibi
qikar bir hakikatb. Yolundan geri çekilsin!.
Hiç bizim inatçı buna mufakat eder mi?
Karşı taraftan gelen ise
sırmalı elbiseler içinde panl
panl parlıyor , küheylan bir
at üstünde mağrur , cakalı ve
genç bir Türk ·dere beyi idi:
Etrafında kendi gibi atlara
binmiş bir çok maiyeti vardı.
Vaziyetleri, çalımlan ve b'flhassa yolun ortasında magruranc durarak Kahraman ağa
mn arabasının geri . çckilra~i
ni beklemeleri bir hadisenin
çıkacağını bariz olarak gösteriyordu.

cakb.
.
Ka~raman ağanın is~\Bl.ib
bu intirikalardan tal>il ha-

Kahraman ağa sabredemeArabamın pençeresinden

di.

kaf•ını çıkararak bağırdı:

- Geri çekilin... yol verin
•
At rıstmıdeki dcı:ebeği de
sert sert fU cevabı verdi..
- Siz çekilin. Biz geçe·

beri yokhı. O yal~" karşı
sında kendisine yol ~ermeyen
bir inatçı görüyor ve bu inatçının seyahat esnasında menzildeki hayvanları toplıyarak
kendisini müşkil mevkide birakan ayni adam olduğunu
brlıyarak büsbütün küplere
biniyordu.
(Bitmedi)

na-

ccğU.

- Önce biz geldik.
- O halde sonra geçersilliz.
- Hak benim.
- Kuvvet te benim.

-

Ben

geçeceğim.

Ben geçeceğim.
MUnakaşa gittikçe hararetleniyor.. Kavga kizışıyordu.
Ahmet müdahele etmek
istcdf.
-

-

Amca...

Kahraman ağa bağırdi:
- Sen sus!.
- Van miten aray girdi:
- Aziz dostum.
- Siz de benim işime karışmak huyundan vaz geçin.
Mutlaka önce ben geçece~

- Yeşil liöyc lren kaçta?
- Hangisini soruyor•
sunuz·? Saat 6,1;) lPkinf'
mi yoksa 7 ,30 umu?

Yavrunıun

sahifesi

"tnaynı.unların

oyunu

Floryandan
Bir

~ maymmılar gftzel

bir havada ormanin

yeşil

bir

köıesine toplanmışlnr, kahka-

halar atarak "Kim vurdu" oyunu oynıyorlardı.
Bu oyunun farlı fU idi. Maymununlardan biri gözil bağlı
ve arkası dlSntık duracak, bir
elini de arkasında tutacakı.
Dijer maymunlar ebe olan
arkadaşlarının eline vurduktan sonra soracaklardı:
- Kim vardu?.
Ebe maymun eğer vuranın
kim olduğunu biline ebelikteıı
çikacak öteki ebe olacaktı.
işte

maymunların

bu suretle

oyunu

ve

kendi ara·
larında eğlence ve nqe içinde geçiyordu.
Ebe bilemedi mi hepsi de
gülerek, 11çrayarak baykmyorlar, Yelhud hQKa bir ..ıdt
geçiriyorlardı.

Bu

sırada,

ormama içinde kocaman bir kaplan çıktı
ve oyunculara doğru ytlrildil.
Bunu gören bOtlln maymwı·
lar korkudan sap aan keaildi·
ler. Hepsi de suımuflardı. Hiç
birinin ağzını piçak açmıyor
du.
Bu balf g8ren •e anlayan
kaplan:
- Ne o,.? dedi. aeden

korktunuz? Oyununuza neden
bar•ktm•z, Muhakkak llze bir
feaalık yapmj'ımdan mı kork..
tatmıuz? Fakat aldaınyommuz.

Ben zannettiğiniz kadar fena

vabfl

......,
.S:•.L.- ~

:_

- Eğer yer yQziknde havaya uçmadan yaşayablll·
yorsak bu caılbel arz kaaunu yfizüıidendlr.J

-

Bu kanun

oıkmaıdao

evel demek insanlar

UÇU•

yorlardd
ma fitti. SfrJale beraber 1Mn
de oynauıak iatiyoram.
- Ah, kaplan efendi... Bu
ne tenezztll.. Bu ne latutkarlik.. Bmm Jçln .ainle bsaber
oynamak - - ..,.. • ...
p:ref olar ma?
Ma~lar ı.. ..,_ ara·
lannda bplaa olcluğu halde
oyuna
devam ettiler. Ebe
ıene
biru ..elld may •

ataca brmamp kaçtılar. Bu
onlara bir den oldu.
Bir daha kendilerinden
blytlklerle oynamamıya karar
verdiler.
- Çtinktl.. Dıyorlardı. 86·
ylk bavanlann en iyisinhı, en
tatlvnmn pençesinde yırba
tırnaklar

vUdlr.

munda.
Kaplan, koca pençesi ile
arkam d6ntlk maymunun eline
vurdu. Fabt bu Wl'Uf öyle
fiddctll bir Yll1Ufbl ki zavallı
ebe ma1mm11n eli kaa içiade
kalcb. .... fenalığı ebe may ..
ID1ID eline kimin vwc:luiw
anladıjı halde korkcwada
.a,U,ememesi idi. Kaplan
kıbbbı

larla gtdeyor, dfier
lll&Jllllllllaı ise bu yarbeı ı.,..
nmldcldetiDi celbetmemek için

-

Karınma

ktlf'BBım

kırmlŞSIDIZ .

-

"'.

görtin reis
1fes1eötm taş kırıeı

Mazur

lıötdW·

değilim.

ıtll•siM~
oyuna devam ediniz • Size
Fakat o,anan d..,._ Wr
hiç bir
zaranm
doJauı..
çok ID&Jllllllllann ellet ini bmu. Emin olunuz. Giiıol, Gtı natıp canlamı aeılwo bepıli
zel, tatlı tath oyununuz botu· de biNr bala.ae ile W..

ve

- Cenazen \'8119 cftre
yarin izin mtf Y.amı bl•
ıtooo

pnL. eename,e

iilfw gOo glderstalz.

-·-

-
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, Hiç bôyle karar

~ördünüz

Kadın kocasından davacı. Hergün, diyor, araba dolusu dayak

yiyorum. Beni dövdüğü bir şe.Yı değil. Arasıra yüzüme baksa
gönl(imü, hoş etse sesimi hic çıkarmam. Mahkeme karar
•
verıyor. Kocası ya altı ay hapis yatacak ya altı ay
sabah
akşam birer kere karısını kucaklıyacak,
sevecek..
Şu 'Amerikalılar

yok mu,
ae derseniz deyiniz en küçü
sBnden en kodamanına varına·
ya . kadar hepsi de garabette
Nasrettin bocaya taş çıkartı
~rlar. insan bu tuhaf memle·
ketin tuhaf insanlarının hemen
her gün fahit olduğu bin türlü
tuhaflıklar arasında nasıl terakkı

~ttipe, ~edeniyet sahasında
nasıl ·ilerilediğine, dev adım·
yürüdüğüne hayret eder.

larla

eıb Gtin geçmez ki Amerika ga- .
ıetele ve onlardan naklen

"

~vrupa matöuab bize yeni,
~ yeni ve yakası açılmamıt
f:t laribclct, tuha~ıklar bildirme·
sİL

ıı-,ı~ Amerikalının

biri evlenir.
Kan koca evlendikten tonl'a
aacak bir hafta şöyle bir kavtuız yaşarlar, bir hafta sonra ise hır gür başlar.
. İkinci hafta bu hır gür bir az dua
fiddetlenir. Bir parça daha alevlenir.
Kavganın sebebi ne biliyormusunnz? kadın
genç ve hararetli.. .
Erkek de genç olmakla beraber bir haftalık
fnliyetten sinirleri çabuk yorgun düşecek
kadar tapon.
.
Yeni gelin Hk eviiHğin hızJ ile taan::za
geçtikçe damat bey rüc'at etm!ş. o zeri
çekildikçe beriki imtinaın ;ı-o~rdiğt arzu y&runden
hızım arttırmış..
·
Nih~yet olacak olmuş.. yani çaresizlik içinde
kalan erkeğin kuv~ıtli yumrukları kadmçağum
üzerine inmiye başlaMış.
Vur.. Fakat dinle.. Denildiği gibi kad.Jnv
cağız da kocasının yumruklan altında:
- Vur!. Fakat vazifeni de yap!
.Demek istemiş ve katlanmış.
Ne ge:ıer! Herif vazifesi,ni yapmak · şöyle
dursun, karısının yüzüne bile bakmak iste·
m.emiş..

,
İhtimal , yıldızları barışmamış, ve ya çöp çatan yanlış
ç&tmış • hu çiftin hayatı hep böyle zehir zenherek geçiyor·
m'uş: •• ·

Kadın nihayet canına tak etmiş ve mahkemeye
müra·
caat etmiş.. Hakim kari · ile · kocayı karşısına almıŞ.. Ayrıl·
mak •
istiyorsunuz ... Diye sormuş.

-

Evet ... demiş ..
Niçin?

Yıldızımız baınşmadı .•
Ka~ın ise:

mak
-

Hayır.. demiş. Ben ayni"

istemiyorum •.
Neden?
Kocamdan memnunum.
Yalnız beni dövüyor.. Dövdüğü bJr şey değil.. Yüzüme
'
baksa.. Ara sıra gönlümü bot
etse.. Hahnmı, hlf"1iıni~ sorsa..
Onu da yapmıyor.. 1funa bit
çare hulun.
ı:
Mes~leyi ariz amf\( ;!"t etkik
" eden hakim kadm'in 1'oeasına
•
şu karan tefhim etmiş:
ı~ ~·
Katına eza vfl ce;a etti"'
i
~
ğin için alb ay hapse malı~
kômsun.
~ıı
- Aman efendım. Merha•
~
met buyurun.. Altı ay hapis
•
~ · yatarsam nasıl ç a lış ırım. Ben günd~likçi
bi_r ameleyim. Yevmi cedit nzkı cedit yqa·
_
yoram. Hapisanede iken ka rima kim bakar?
- Dur.. acele etme.. Seni alb ay hapse
ııiahküm ettik amma bir şartla.. Ya hapse
girer yatarsan.. Ve yahut da her gün sabah·
leyin işine giderken ve her akşam işinden
geldiğin ·zaman karını
sevecek, kucaklıyıp
öpeceksin. Bunu bila istisna tam alb ay muntazaman yapacaksın. Eğer bir gün, bir defacık · ihmal edecek olursan ve ben hususta
kann tarafından en ufak bir şikayete meydan
verirsen. hemen hapse girecek ve altı ay
yatacaksm. ·
Bak düşün! .. hangisi işine gelirse ona karar
ver.
Karısını ihmal eden Amerikalı koca mahkemenin bu ka rarı karşısında iki cami ara·

1

sında kalmıı bektaşiye dönmüş,

e~ven

ier

ihtiyar olunur kaziyesi mucibince sabah· · ve
akşam uıühabbet faslını tercih . etnıiş.•
- Peki...
Diyerek karısını koluna ta· kıp mahkemeden çıkmıştır.
Amerikalı . hakimin hu karı koca davasında vermiş olduğa
bu kUanna ne dersiniz?

.l4
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dünyası:

Yeni dedikodular
Bebe Danyels maskaralıktan bıktığını, artık
ciddi filimler yapacağını söylüyor. _

San"atk4rın çalqtıfı tirkeC< ~ 1j-·!Imas!na bu arzu mu, yok.ı , _;li filimler mi ıebep oldU?
Bebe Danyels uzun
:nüddcttenberi çahştı-

\

dürJeri aksi mütalaada bulunnıuşJar: Komediyi · terketmemesi,
aksi halde rağbetten
düşeceği fikirni ileri
sürınüşlerdir. Ni.hayct
aralarında kavga çık".'
n1iş ve mevcut mukavele tarafeynin rizası
ile iptal olunmqştur.
Bebe Danyelş <(Paranıont» tan ayrıldığının
beşinci günü (R.K.O.)
şirketi ile yeni bir
mukavele İmzalamıştır~ Bu mukavele mucibince san'atkAr sesli
ve mevzuu kendisi

ğı«Paramont» şirketin

den aynin ıştır.
Bu
hadise Hollivutta merak ve alaka ile karşılanmış, ortaya aslı
olup olmadığı henüz
bilinmiyen bir çok dedikodular çıkmıştır.
Bu dedikodular baş
hca iki kısma ayrıl
ınaktadır. Birinci kıs
ma göre şirketle san'atkar arasındaki hadise şu suretle cereyan
etmiştir :
Bebe Danyels hundan bir kaç hafta
ev~Ju1tlirektclrlerin yatıına girmiş ve hazır~4.Janan yeni f il'-'1inin

tarafından beğenilmiş
filimler yapacaktır.

( R. K. O. ) şirketinin

14 "11~1esli

olmasını istediğini söylemiştir. Direk-

tôp:> hu talebe kısaca
şu cevabı vermiştir :
,.
- Hayır!

Bebe DanyeJs israr

etıniş, çalışmıyacağını;
ınukavelesini f eshedeceğini söylemiş, fakat

bütün bunlar verilen

k:ırarı değiştirememiş,

nıhayet malum netice ·
husule gelmiştir. Şir
ket, ınutahassisları taraf1!1dan . Bebe Dan. yelsın ·sesi , beğ . ·ı
divi . .
enı me. ıç_ın bu kararı
vermıştır.

İkinci kısım

rivayetlere göre direktörlerle
~he I?anyels arasında

kı. mut?akaşa. yapılan

f!ımlerın nevı ınesele
sındcn meydana çık
mış, san'atkar artık
komedi oynamak istemediğini, ciddi eserlerde rol alacağını
16ylemiş, şirket mü-

Altıncı

büyük

direktörü bu mesele
hakkında gazetecilere
den1iştir ki:
- Bebe DanyeJs hassas ve ciddi olmasını
istiyor.
ı Biz de aynı fikirde'' viz. Kendisine hiç bir
mman komedi oynaınası teklifinde bulunmıyacağız.

Diğer

taraftan Bebe
Danyels te şu şözleri
:
Beşinci keşide
haziran.da söylemiştir
- Komedi ovnamak...
Büyük ikramiye
tan, paskallıktan artık
Liradır
bıktım. Ben dişi bir
Aynca
Duglas Ferbanks olmak istiyorum, anh25,CCO, 15,((XJ, 12,0CO, 10,CCO Liralık ikraoyrsunuz ya! Onan(
miyeler ve 10,C<XJ Liralık bir mükafat.
gibi filimler yapacaBu kqidecle ccm"an 3,900 numara
ğım. Bunlar aym zakazanacaktır.
manda sesli olacak! » .
Resmimiz Bebe Daa- • Hueki ve Cerrahpap hastaneleri Sinjr hastalıklan 411111•
yeJsi ( R. K. <>: ~
mlitebaU111
direktörleri ıle ~
SİNİR HEKİMİ ŞUKRU
mukavelesini inıza~r
,_ _.. l.tlllbal Saltua Mahmut Tnrbesi. Telefon 2622 ~- keo gclsteriyor

Tayyare piyankosu

11

50,000
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~Emlak ve Eytam ban Kası 31mart1929 vaziyeti
Henüz talep edilmiyen (B) hissesi
T. L. 10.000.000.Derdesti tahsil (A) hissesi
» )) 4.432.512.65
Hissei işHrak mukabili gayri menkuller
1.985.869.))
Kasa ve bankalar meveudu
» 2.558.010.70
)\
Esham ve tahvilat cüzdanı
»
49.019.60
))
Gayri menkuller.imiz
»
114.870.80
Mobilye ve ilk tesis masrafı
90.961.52
» »
Mohilye
39.694.99
İlk tesis
51.266.53
lı)

,.

İpotek mukabili matlubat
» »
Hissei iştirak mukabili
müdevver emlak satış
taksitleri
2.200.990.Adi ikraza kalbolunan
bonolar
14.792.20
Gayri menkul mallu
mukabili ikarazat
5.650.355.80
Senedat cüzdanı
Muhtelif teminatlı avanslar
Muhtelif borçlular
Nazım hesaplar

•
•
,.
•

T. L. 20.000.000.314.306.22
" »» 2.782.971.97
» ))
5.594.534.93
» »
59.974.78

Sermaye

İhtiyat akçeleri
Vadeli ve vadeıiı mevduat
Eytam hesebıcarisi
Harici muhabirlere

Muvakkat
Nazım

•
•»

amcaldılar

hesapl'l.l'

il).

»

970.005.30
20.200.288.4-

7.866.138.-

,.
726.473.66
•
896.392.93
• 1.001.544.34
• 20.200.288.47

T. L.

T. L. 49.922.081.67
Emlik ve Eytam
Umum müdllril
Hak'·ı Safvet

49.m.osı.67

baııkaş1

Umum muhasebe müdürü

Ziya

Tamın

ilaçlarınızı

Bahçekapıda Salih Necati eczaneainde
ihzar ettirhıiı. Reçeteleriniz taze ede·
Aiye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapıhr. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.

Fosfot ·ın

Necatı•. Yavrulari fevkalA~e besl~r
• bDyGtnr. Maddeı bayati·

yeyi havi en birinci çocuk

•

gıdasıdır.

.. sküdarhlara mu".J'de Çocuk
ııdalan emU
zik, pantalon mu
şamba, göğüslük, şiringa l~tiği, Cam firinğa, lastik eonda, de·
rece gibi biletimle eşyayı sıhhiye ile krem, dit macunu, podra,

kolonya, esans gibi tuvalet eşyalan uncular aokağmda yeni ıtn·
yat 'le levazımı bbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir.

Acele satılı.k matbaa

makineleri

•

Onları

def

ediniz!

Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift fıtanbeAuJ
çift kazanlı iki matbaa makinesi müsait çeraitle acele
satılıktır. Görmek istiyenler matbaamız idare mQdUriyetine

Siıln

t

aflen\ı:in sıhhahn• ihl!I ufcn
hastahlc mikro('lıny!<: n1ütcmma bulu"an
sinek , sivri şiltft, pire, tahıı kurus11, 'rı·
rınca ve sair bu
ha~rahn yuvının

ve

cft>i

olmatanaı miıııadt c1mfyi"iı,

ve
bir dakika yatıtmıyımı . Heman { fHt )
•stim.ıli ile kökünden OldürOnüı.
flit , tahtı kuruları" , ka'1ncalırıt1 v~ya
hamam böteklcrintn rizltndikleri yuv.ıla.rı
tahrip, yumurtalarını ifna "'c bl10mum ha

musallat

-

şaratı

ithtl eder

zararı dokunfnaı

"''
ve

aynı

ıamında

size

kar'ıyen lek~ bırakmaz.

( f ı 1t) i sılr ha,ırıt 61d0r0c0 ad~ mı·
yilerle &carışhrma"1alıdır • Oıhı büyük ve
kal'i tesiri size mcmnuniy~tbah.ş temcrelcr

mür\lccıatları,

temin edecektir ,.

ııan

Tuıumbasıyıa Sıkınız1

lstanbul Tramvay şirketi biletçilik vazifesi için talip aramakta
Bu vazifeye talip olanlar Cuma ve Pazar günlerinden ma•
ada her gün sabahleyin saat 9 ile 12 arasında ve akşamları
saat 15 ile 18 arasında Galatatla HaynemaD hanında tirkctin
qareket kalemine müracaat edebilirler.
Biletçi olmak isteyenler atideki tartları haiz bulunmalıdırlar :
1 - Türkiye tebaasından olmak.

20 den fazla ve 40 dan qağı bulunmak.
Askerlik vesikisi yolunda olmak •
4 - Yeni harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan imtihan verebilmek.
5 - Hizmete girmezden evel tıbbi mua,ene neticesinde ıı·
hatte bulunduiu tebeyythı eylemek.
23-

)/.
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TIJ rk iy• ıçtn umumı

deposu ı
rttar.MUJ (bJataıta YOJVOdo Kan No t
J. BERT "e ŞÜAEK.A.Sı

~~ ,....~-

J;:·~~:.: ~:,;.'!
, ....~•

-

~~ı~-..ı

/

Yaşı

ZAMAN
•

Ecaa ve ltrfyat Def)OS!J,,da her nev "'"' •o lohlı tulle tı1f1
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ınetn1ke
mahDHesi
I adıköy

N.

sol\.ağı

Mahmudiye

müdüriveti
ilanları
_,

oteıi

muhammen kıymeti
lira
10,000 sekiz taksitte

nevi

Cafer ağa

Elektrik ve terkosla mücehhez nezafet ve taharetile
müşterilerinin mazhan takdiri olan otelimize bu defa
müceddeden banyo mahallile
tek yataklı odalar inşa edilmiştir. Binaenaleyh aile ikametine de son derece elverişlidir. Ehven ücretle abonman kaydedilir. Rahabnı ve
istirahabnı arzu eden zevatı
kiramın
teşrifleri
kendi

21 kagir hane
atik: Nisbiye
cedit hacı Şükrü
Müştemilatı: . Üç kat ve alb odadan ibaret olup bir mutbak iki hala odunluk ve kömürlük ve hava gazı ile kumpanya suyu tertibatı vardır.
Balada evsafı muharrer hanenin bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 10,000 lira
·beacli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 28 5 / 929 tarihine müsadif salı günü saat
15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu hesabile
emiııat akçeleri ve ya muteber banka mektuplarile emvali metruke sabş komisyonuna
.-qfiracaatlan.
hazineye ait nısıf hissenin
kıymeti muhammenesi
atik
lira
katip Mustafa caddei kebir ve P..~l-3-5 Yıldız namile
25000 sekiz taksitte
maruf sinema
çelebi
küçük parmak kapı cedit 1-3-5-91-9~95
Müştemilatı: Kagir ve iki kattan ibaret olup caddeye nazır olan kısmında balkonu ve
ıki odası vardır.. On bir locayı uzun \'C geniş ve müzeyyen sinema salonunu ve
antreyi hilvidir. iki halası vardır.
Balada evsafı muharrer sinema mahallinin hazineye ait nısıf hissesinin bedeli sekiz
lak itte tediye edilmek üzere 25000 lira bedeli muhammen ile ve kapah zarf usulile
2-6-929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te teklif zarflannın küşadı mukarrerdir.
Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu besabile 1875 lira teminat akçesi ve ya
mutebe banka m ktuplarile emvali metruke satış komisyonuna müracaatları.
mahanesi

N.

sokağı

mahallesi

nevi

m racaatları.

Bağdat caddesi

mahallesi

Sem ·

:k

Apoıo

ve

r.

gibi bir uıvk hJa~..,..
ettirir

Her ısrde tatılır

~

U_, AuntaJart :

_

~

Burkhard Gantenbeia

w
·,,

1
~

f0rek4sı

. ·: .·

J ...

lstanbal-Otıı.li
.

.

' .

'

~

,\

Kırmızı

kordonlu

ANKARN
A. 1 ENI

sokağı

sokağı

N.

nevi

•

tamamının

kıymeti

lira muhammenesi
atik 15
ma bahçe kagir
4500 sekiz taksitte
cedit 33
.hane
y ~üştemilatı: altı oda bir mutbak bir hôla.
~ 1.köy
Şevketiye
İstanbul caddesi 66 ma bahçe hane
4000 sekiz tapsitte
B ~ ~~nıilatı: Büyük ve küçük on bir oda bir mutb~k ve iki hala.
muh:: a evsafı muharrer emlakin bedelleri sekiz taksıtte tediye edilmek üzere hizalarında
..
r~r kıymeti muhammene ile 25 / 5 929 tarihine müsadif cumartesi saat 15 le aleni
~:i'Zı~ usllil·e satılacaktır. Taliplerin bed~i muhamm_enin yüzde yedi buçuğu hesabile
çe erıle emvali metruke satış komısyonuna muracaatlan.
Semti
mahallesi
nevi
sokagı
N.
kıymeti
lira
Rasim paşa
Süleyman ef. 5
ma bahçe na
500 peşin para ile
teman hane
y cş~.köy . ~ köyiçi
Vapur işkelesi 10 ma bahçe ahşap hane 1250 dört taksitte
Muştemılatı: Üç oda bir mutb.k bir hala.
~a!ada ~vsaf~ rnuherrer emlakin hizalannda gösterildiği veçhile mülkiyetleri 26 - 5 - 929
tanhıne m~sad~f pazar günü saat 15 te aleni müzayede ile sablacakbr. Taliplerin bedeli
muhammenın yuzde yedi buçuğu hesabile teminat akçelerile emvali metruke satış komisyonuna müracaatları.
Caferağa

illet.,

ealr c1ne tırat bı
çaklarenı blleyen
bu tayanı hayret
kUÇOk makin,. saeslnde eq_ret'I damede yertl bir bı·
çakla tırat ot~ut

I

hazineye ait r~" tam ve süli.is
N.
nevi
hissenin kıymeti muhammenes
atik cedit
lira
Eminönü Şehgeylani
Peynirci 11 9-11 [kagir mağazalar]
6400 sekiz taksitte
Müştemilatı: 9 numaralı dükkanın iki kat üzerine dört odası olup bu dükkanın lüleci
okağında bir de medhali vardır. 11 numaralı dükkanın havası yoktur.
Balada evsafı muharrer emlakin hazineye ait 120 hüıse itibarile 38 tam ve sülüs hissenin
bedeli s ... kiz taksitte tediye edilmek üzere 6400 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf
u ulilc 3 - 6 - 929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te teklif zarflarının küşadı mukarrerdır. Taliplerin bedeli muhammenin ymde yedi buçuğu hesabile 480 lira teminat akçeleri
e Ya muteber banka me}<tuplarile emvali metruke sabş komisyonuna müracaat eylemeleri.
mahallesi

Adres
Sultan Mahmut türbesinde
Telefon: 3402

muhammenesi
Ura
8000 sekiz taksitte

57 atik ma bahçe
183 cedit
köşk
M·i\>tcmilatı: İki kattır. Ma sofa on oda ve kilir ve mutbak ve iki hala ve ma tulumba c-aı nıç ç.nmaşırlığı ile uşak odası ayn olarak bahçesindedir. Altı dönüm miktarındaki
bahçesi dört duvarla muhattır. Bahçesinde çam ve envai meyva ağaçları ve bir miktar
bağ mahalli ve tulumbalı büyük kuyuru vardır. Alektrik ve kumpanya suyu tesisat ve
tertibatı varçhr. .
B da evsafı muharrer köşkÜn bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzera 8000 lira
1
hedelı
1nmm n ile ve kapalı zarf usulile 1 - 6 - 929 tarihine müsadif cumartesi günü
:lt 1'5 te müzayedesi mukarrerdır. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu
esab· e teminat akçeleri ve ya muteber Banka mekttıplari.le emvali metruke satış komisonun

menfaatları iktizasındandır.

tamamının kıymeti

N.

sokağı

Tuğlacı başı

nevi

İzmir

Erkek vücudunu
güzel lefti ren

Roussel

Kemeri
Bedeninizi in ·
cehit
OtomatiJc
bir masaj tesınlc
zalfüıor
Hususi
tazyiki ve mkosu
nun elasut.fycô ga·
yet mukavim ol
ması hascbıylc ar"
zu olunduğu b·
dar u7.ayabilmcsi
sayesınde her iki
c.arafı ıcmamen do

grultur Sızı gcnçl~rinr Vucudanuzu
)'UmU$atır ve şıklaşunr

Bızıaı t~rtfinlzde veya ~ıpan~ •c:r
dığınızde karnınızın lnıtnı hchN7.9"
irtifaını sannmctro ılc blldinntz

Yegane sati~ mahallt!
Parlstekt

J·~

lstanbul şubesi : BeyoOI_..
Timel mevkiinde , N• 12
fıatı

6

Lıradan ıdbareJL

12

Sr.ı.Mfe
'P

NJ:a

Son Saat
-w•-™==ı

!Aii&i

-WWWZAU

Evkaf mütiür üğünden:
Şehzade anbaıile Üsküdar imaretinde mevcut milstamel
bakır ve hurda pirinç ve tonç ve kaşık bardak ve tabak gibi
ıair eşya ayn ayr1 müzayedeye v2ı edilerek mayısın yirmi
dokuzuncu çarşamba gcnü saat on beşte ihalesi kra edileceğinden talip olanlann ~raiti anlamak üzere her g;in levazım
idaresine ve ihale gUnüde idare encümenine müracaatları.

5 -

6 7 -

postası

TRAHZON BİRİNCİ POSTASf

VE l\iÜNEV''ER KISl\1INA:

3 -

Trabzon ikinci

ME1\1LEl(ETİN FEDAKAR

BU CIDAI_JDE ~1UVAFF AK

4 -

Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2362
Şube acentası: Mahmudiye
ham altında . İstanbul 2740

01..JM.AK İÇİN UGRAŞAN

ANAHTARINI YABANCI
ELLERE \TERMEYELİl\l

r -

24

TAVİLZADE . MUSTAFA

(KARADENİZ) vapuru 23
Mayıs Perşembe altşamı Galata nhbmmdan harekdle
[Zonguldak, İnebolu, Sinop,
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon, Rize] ye
gidecek ve dönüşte [ Of ,
Trabzon , Pulathane , Giresun , Ordu, Fatsa , Samsun,
Sinop ve İnebolu ] ya uğ
rayarak S{elecektir.

YERLİ OLAI~AK 1\lUADILİ.
MÜ.l\IASİl..İ
l\tEVCUT İl{EN
SERVETİN

z -

"S

mrc:a:

herke çe mulurn olan eımınisini bir kerrc
daha zikre(Jiyoruz:
~rtev şurubu
8 - Perte\· diş tozu
Krrem Pertev
9 - Pertev eım:rıslan
Pertev çocuk podrası
ro - Pnte,· (Dm ' 'er] kompriPertev karbonat
mderi öksürük jçin
komprimeleri
ıI Pertev Briyautiui
Per~,. di§ macunu
ı2 Pertev tunlct podrası
Pertev ~oJonya sıılıın
r i - Pr,rtgv tınıak cilası
Pertev kinin komprimeleri
ı4 PertC\' losyon lan
T5 Sfıdllrono Perte\ [Koltuk altındaki teri ke~mck içirı]

,İstanbul vilayeti encümeni daimisinden :
19 Mayıs tarihinde ihalesi ilan edilen 22 mektebin ihale müddeti 12
HazWan Car~anba gününe kadar tem 'it edilmiş ve şartnamesinde
bazı tadilat yapılmıştır.
Tadil edilen şartname'."
nin 14 Mayıs tarihinde

bila bedel heyeti fenniyeden ahz edilebileceği
ilan olunur.

(CUMHURİYET) vapuru 27
Mayıs Pazartesi 12 de Galata nhbmından hareketle
[İnel?olu 1 Samsun, Giresun ,
Trabzon , Rize , Hopa ] ya
gidecek ve dönüşte Pazar
iskelesile [ Rize , Sürmene ,
Trabzon, Tirebolu, Gireson,
Ordu, Ünye, Samsun, İnebo
lu , Zonguldağ] a uğrayarak
gelecektir.
Hareket günü yük alıamnz.

İzmir - Mersin sürat postası
) vapuz 2 8
12 de Galata
rıhtımından hareketle fzmir,

( M. Ş.

paşa

Mayıs Salı

Antalya , Aliiye , Mersine
gidecek ve Taşucu, Anamor,
Alaiye, Antalya, Kuşadası
lzmire uğrayarak gelecektir.

İzn1ir sürat postası
( GÜLCEMAL ) vapuru
Mayıs Cuma 14, 30 da
Galata nhbmından hareketle Cumartesi sabahı İZMİRE
~idecek ve Pazar 14,30 da
{~mirden har ... ketle Pazartesi
sabahı gelecektir. vapurda
mükemmel blr orkestra ve
cazbant mevcuttur.

24

Antalya

postası

(ANAFARTA)vapunı 26
Mayıs PazarlOda Galata nhtımından hareketle [ İzmir ,
Küllük , Bodrum , Rııdos ,

Fethiye, Finike, Antalya Jya
gidecek ve dönüşte mezkur
i$kelelerle birli~te [ Dalyaq,
Marmariş, Sakız, Cimakkale,
Geliholu] ya uğrayarak ge..
lecektir.
Türkiye Seyrisefain ida ..
reıine ait üç motor teknesi
heyeti hazıralarile satılacah:..
tar. Müzay~deleri 1 Haziran
929 tarihinde icra kılmacağmdtın ta!iplerin o gün saat
16 da levazım müdüriyetine
müraç;ıatları.

ve biraderleri vapurları
Muntazam Ayvalık akspresi

SELAMET
vapuru
Her Perşembe
tam saat 17 d e
Sirkeci rıhbmından hareketle
mutat iskelelere uğradıktan
sonra Cuma günü Edremit
ve Ayvalığa müvasalet ve
P,azar günü AyYalıktan hareketle Pazartesi İstanbula
avdet edecektir .
Dikkat: Perşembe günü
s:ı t ondörtten sonra yük
kabul ed.ilmez.
Mahalli müracaat: Yemiş
Tavil zade biraderlerine
müracaat. Telefon 2210
İstanbul defterdarlığı kadrusundan açıkta kalup dokuzuncu fırka muhasibi mes'ulluğyna taw olunan Tahir ve
yedinci fırka muhasibi mes'ulluğu tetkik memurluklanna
tayin
olunan sabık tetkik
memurlarandan Kemal ve Nizamettin ve kazanç yoklama
memuru
Ali Rıza ve bilet
yoklama memuru Yusuf Ziya
Ankarada posta ve telgraf
muhasebe müdüriyeti ikinci
sınıf tetkik memurluklanna
tayin olunan sabık Divan Yolu
şubesi tahakkuk muavini Atıf
ve Tarlabaiı şubesi _istih@k
muavini Rıza
Şükrü bilet
yoklama
memuru
Ahmet
Kemal, Şehzadebaşı ,. ~esi
tahakkuk memuru İbrahim
Ethem
eski
şehir
tahrir aznlığma tayin olunan Üsküdar şubesi tahakkuk memuru sabıkı Mehmet sabık
Antalya tahrir azahğma tayin
olunan tarla başı ~ubesi tahakkuk memuru sabıkı sabık
Malatya tahrir azabğına tayin
olunan Kumkapu şubesi İstih
lak muavini sabıkı Fahri ve
İstanbul muhassesat muhasibimes 'ullUğü kitabetlerine tayin
olunan Fatih şubesi tebliğ
memnnı Mehmet ve Şehzade
başi tebliğ memuru Ali Rıza
ve Çarşı şubesi tebliğ memuru Necip bey ve efendilerin
azami beş gijne kabar yeni
vazifelerine gitmedikleri takdirde mUst!fA addedileceklari.

-----Zayi

Nüfus cflzdamuıla Teşvikiye
şubesinden aldığım askerlik
vesikamı kaybettim. Y enisfni
çıkaı·acağım.

F erik6yünde: 320 tevellütlü

Ovnik :oğlu ıoför Ardq
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Yerli mallar içh\.

~ıı.;:: Cemaleddin •
Müsabakamız
1
Ne den1ek istiyorsun( Müddet bitti, artık ceBiiyük hır şey · deüll;
vap kabul etmiyor~Z
' 0 JdUtUln<l i~(!
l Jf
Mfısab~kamız bu ctımarttsi günü bıtiy*.
k im
fiCe.. Onun için artık gelecek cevaplar neşredilnıl)'C'•

\1lakzli:

v

Paıyeço ve ~lyan danse~e
ede safonun açık pençereferınden yaklaşmışlardı. Palyaço
P~?Çereden dı$~rısıöt gös-

::;k

~eS~ven

güıel
-

bir

n~

kalpler için

geçe~ D~y~ so~d~:

Bunu benım ıçın mı soy·

liyorsunuz?
- DeğH mi ya? Herkes bu
balöhun Zambatof farafindatt
sizin •ereffn1ıe verilmiş oJ<fu..
A..•
"'
h
k
k d
~uiıti
ve ınta pe ya ın a
resmen nııah meruimitıiıin
icra bile edileceğini aöyliyar.
Ge kız k şlnrmı çattı Ye
sabırs~:ıanarak cevap verdi:
- Bu mesaile hangi h:ıkia

kanşmakta olduğunuzu artla-

Yamıyorum tloğrusU ... Sıt behi
tattıyorsutıuı,

hıtlbuki

ben
Binaenaleyh

iizi tanıttuydnJm.
"'v l" kim oJdug~nnu•u .rurı
'I:

vr a

..

ıze

inak

en

hahrafıını

pek elemli

stirü yüzünden

bi bir

hkanıyormuş

gi-

müddet sustu, sonra

şay~m Ahayret bir mebzuliyeti
kelamla şuniarı nsıldadı:
Zam&arofla izdi\facfmın
dünyada yalınız tek bir kimtk ok miJt ss· db8 e 1•
~ • ~ •• ç
. ee ır e
cegını soyJedinıı. Hıübiıkf o
b" . "k 8 d3111
y . H .. b
ıncı
•••
anı
u er
nerede? ken~isi m~yd~da
yok.. Bunları ıuze yam netice
itibarile bir yabancıya sırf
kalhiıni boşaltmak içlii sôyliY0ı;tı~· Ben kettdisi.nden. nefret
ettıiım, hattı tikıuıdiğıitt da-

yımm elleri arasnıdayi~. .
Hü1ber iı_! 11b?rknnçHbıttartınb~yete mutte ım...
a
ıt

h

vı· ertebilteyiııı.
ıd~ Brnı.alı"ykotuummu...
ım
anıma·•·
- - J ...

Jiniz ksi• sitektevdap

-

..~'"

ihanôa

canlandırmış oldtüriı! ..
Genç kız heyecan -v'e tıes-

ecburiyetinde bulundu-

iuıia'Pn dolayı

pel< miitessimatmazel!
Ben size
bu ' sözleri söylertiekle her
fjlb

lteBfil ağztrlda dot~şan bfr
t'ayıadili bahsettim. Şayet ca·
llınızı. ııkm~f&am affınızı te·

•

Kendisine bu gWı be....
kes katil, hırsız diyor. Bu terait dahilibde farzumbhal olarak Hüberin sağ olduğunu
-

kabul etsek bile

kendisini

artık nasıl sevebilirim?..
- İyi ama?..

cek, müsabaka ya giremiyecektir.
,.

." .

.

ki

ilhcısınıı.

• i 1.ı.ı.&;;- ...Hakltı nıı var; benım,
:ı; n O\l*ti9f i J • '
k
makta hakL ş.erınıze . arışyalnız bi k~nı yok. Dünyade
..
k r ınıse mcvcuttır ki
anca o kinıs b . d
ku~ bulursa b:Od u ız ~-vtaçll~-

peK müte ır

IDek
H

an mu ee ım,

ğını
hakkeınııiıho~ac.a
ı aızdır

söyle-

uenç kız bu
·
· 1·d·
"d
son cümleyi
lf mce şı detle titr d.

palyaçoya

doğru ~ıe: .:..

ve

~. ~e d~din!z? Ne d~mek
litedınıı?
Sız. kunsiniz?
Sö11
. l b
k"
e-

yın z ana sız ım.:;iniı?

-- İsterseniz bana .. 8 .z
efendi diye bitap edin;.. " ,.
. e d erim lltifeyı·
.... bir
~ R ıca
t
f
b
L
G
ara a ıraKmız. örıniyornıusunuz ki muztaribinı, müteeasfri~. Manidar lakırdmızla
bemm çok tatlı ve ~ za-

mıfb Hıçkınklarla

botula-

rak devam etti:
- Sizin Hüber
bir dostu olduğttnuzu

Marsaııın

anladım

Ye 1ru itibarladit ki siıe kalb" . t
ımı aç ım. ..
t
Gaıonutbn
Yill
anm
kurutunuı da söyliyecegy
im şeylere dikkat
z

1 k

·r

edibfı: "Ümidini-

i . ve kendisin
esmey nız
e
t dfiı" f

ı ıma L~k. ız"
a ın....
Palyaço parmaklarını du-

.. ..
k , .. k"·t .
daklanna goturere u u ışaretini vetdi.
FfJvaki Zambairofun Y•Dlhdan aynlmıyan ltalyü haydudu kıüafetli adam kalabah;ı
~
.
d oğru
yaratak
kendilenne
yaldqıyordu. Sabık Jak Laraaır ve libik Düpondan
1 d ığını
bqka hlt kimle oma
bilditfttıiz halyarı hay dudu
elAn yati yani durmakta olan
Elyanla Palya~öya yaldaşti.
(Mabadi var)
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eşrettıgın1ız cevapların cumartesı
tasnifine ba$1anacak ve yirmi sekiz nıaytsta+
I

ınüsabakaya İştira1< eden biitün karilerltnli

arasında
.

ve katibi adil
.

..

huzurunda

..

Lur'a

• •

•

çelnlerek ertesı gunu kazananların ı~ımlen
ne!iİt ve hedh eleri tevzi edilecektir. Bu hediyeJerın
•• ne1er o ld., ugunu
"'
b
·· do
·~·
on eş gun r neşrettı6 ı• • •
"d
. l J.
"
n11z ıçın yenı en neşrıne uzun1 gormıyoruy.
,_
• ~- n9 -:LJ
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Turk ışçrsı yerlı çoraplar
yüzünden güi~ekilr
Huoün Türk kodnıı ve
m•l\t~yi, çocu\)u l<;in en
mübrem ihliyaçlttr ıneytt·
nanda olau ( t;lwap ) va•
ridat 11u.hı milyonlarca il•
.
x ri
ramum ~u oıbl aRhuı ı

herk~s

hlli}'Or .. Her

d~n. e\:et

şey-

hu ehmmlye~lz

gorülen fantdziyi T.urk
ınlllPlinln lkliS<ll. mücatlele imle tlü~ünmesl ve
1atbik ntanesi :valanımızm
selfuııeU naıtıına çok el·
zPnıttlr. Ktlthn, erkek hiç
bir ıuemur aya{jma Av-

ftıellf).\. ederam.
- Rica ederiı:ti m8sy<I. KaJ..
h Genç kız heyecanını mubimde kanamakt• olah bir yaruıHt çorabı givmesln.
göstermemek için
raya dokundunuz. Ben kalp·
J
b~tabına
ıraz yan dönmüşW Sottra
.
h" · b r k d d~•i
~lualllmlt'r
talt\ht\lerlnl
keıtıaH rievrtıldi ile gü;ef batım F:ka~ ~~:ızbe~im a y~~imd!" 0~· A ,·rupa 4;01'8IH ile mekte'"
••~ar~k ceviip ve~di:
saydınız ne yapardıım?..
he kabul etmesin. İste•
)j
Bır glln Marsıyal ZattıGenç kıım gözleri sulannlldi{ji kadar ımhah olsun,
klrOfUh ve yahutta bir bqn:•n~n ıettc~si C?UnufUm,. bu:
yok ~ık hıç ~~r ehe~ı!~ti
ıiz
bu . boy~e "kbbıl!nıt;
ıneşgul olmemkm.
t" ıstı b~ ım e
a ıs ıyen ır yab

•

dü~kün otan

funtazlye

insanlar hai'akalarfndan
ke Pr, (lene o ipek çorahun ahr.
Avrupa
·

ı·

çoralarmı
ı k t

giyk

1111, nımu e ·e P so ·uuyalmı, Türk işc;llerinln

nuye

ya\'rtılartna ekmek p•dl•

rt-ıı ('oraı• fahrikaları ıu·a~
•

hm, en ftdist 2,5 lira olan

tı•ek <:ot·nplar ht\r ne kll·
dar hunün 'J'üı·k lşçisltıltı
il
tttan
yaımcauı yca·
ç<wa..,

tlnha stli Ve züı•lf ise de
ı ..ı.
Uunlin o kıtbn <:orlip ıı.-ı

maalnıemnunly•~ uıyetım,

sPnt•lcrln lorukkisl He in-

<'t:'lt~celi yerli ı;ordf)larınuz
11
lı • k

bül("NlliZe m yon < ı ·azan;hra(•ak işsizim. ve sefalet iQinde kıvranan Tiirk
...
isı•isl yer il ma il aı•ma ray•
-.
.
bel yüzünden elnııek ı>arasmı lmzanmıt' olacalilır.

~~enoel k())•ü

Sabahat Hamdi

r.ıallarımu;ı pek ~ole relı,,.

lam etmek ~
rcrli ınallarınm ra0bet
bulması için muhtelit reilIAm vasıtalarına müracaat
etmek IAzımdır. Bunua
için )·eril mal hBAI .cı.
.
..
1~lahrike ve wuessese ..-.nfn harekete gelmeli Y
A ıu._.ı_'
meçhdl olan lsfmıer1111

ya~·tnaları

icap eder.

Aksaray Osman ere_. ...,, ..
Sokak . ~o 2:
E;m(~
- 1O1 _

Kadınlara gazeteler~
paganda yapmalıdil"
1 - lUektepler
erli
Dl il n uıecburı oliralıi
1 ull arı ·~, k..i
•ı
tü atımı.ra uu~labiaı •

Memurlardllh ferll
malı alacaklara taklllle
mal vermeli:
2 -

:ı -- Kadınlar yetil..._

Jı giymeyi bir kaba1115 de{jll, blhlkl Zdl'l.lfel Adtiel'ınlye basladlahdır. BIUıU.
de kadınlara bu flit•

.,.
1. . 10

kuvvetle aşılamak ~

r1
znndtr.
u'"'tı oa t ı a aötal
l 1 bi
ft: k olabt
gaze e er uva a
Ur; gazeteler propug~
ya c1evam ~hl me ildi._...
~ylpte otakçtlAtdl:
~I

ı uazzez
Istanbul defterdarhpddw
111ır
Maliye vekileti için •••
beş dane yüı İÖUOI en.....

mubayaası pazarlıkla mlldıJ'r..

saya konmi•..+.·r. "'--a
U;f"..

yet mektuplan

n&&'ll

fi.

Maliye
k .. 4~ .... _ ........
lctihe g3tıderi1ecekur. .,.._.
A-J&
ebadıni 8~me nlveJı;..;.~
_.

teklif etmek isteye . ena iR.

mayıs 926 cumartesı
kadar İstanbul Deft:...r.
milracaatlan ilin

°
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Son Saat
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Suriyede
Fesat şebekesi
kesf
, edildi, _tevkifat var
Halepteıı

bildiriliyor:

Bayramdaki maçlar
Muhtelit takımın oyunu
.iyi bir netice deaildir

Suriyede Hiikiımetin şekli
bu ay zarfında taayün edecektir. Yeni Suriye kabinesinin teşkkülünden evel niyaAvusturya takımı ile karşı
bet meelisi intihabı icra edillaşa~ Galatasaraydan sonra,
miyecektir.
FraDsa polisi Şamda yeni gazetemizin intişar etmediği
bayram günlerinde ayni misafir
bir fesat komitesi keşfetmiş
takımla F enerbahçe, dün de
ve alakadarları yakalamıştır.
Galatasaray - Fener mühtetili
Tahkikat aevam ediyor ve
yeni tevkifata intizar olun':'yor. karşılaştı:
Avusturya .. Fener
Avusturya takımının Galata
komüniste verilen
sarayla yaptığı müsabakayı
gazete
dıkkatle takip eden Fenerb:mir bapisanesinde komübahçeliler bu takıma karş ı,
nistlikten maznun olarak yadiriblinğli, daha amiyane bir
tan Jakos isminde bir şahsa
tabir ile çalımlı bir oyun
Yunanistandan gelmekte olan şekli tatbik etmekle muvafbir komilnist gazetesini getifak olacaklarını hesap etrip bapisanede teslim etmekte
miş ve bu hesaplarında alolan Hikmet isminde bir gadanmamışardır .
Oyunun
zete müvezzii yakalanıp adilk dakikalarından itibaren
liyeye verilmiştir.
şiddetli bir taarruza geçen
Fenerliler, ilk devreyi (2-1) gaKiralık ev~ libiyetle bitirdiler Fenerin bu
Beşiktaşta Kıhcalipaşa
, derece taarruzkar ve seri oyuda Asariye
caddesinde
nuna intizar etmiyen misafirler,
48 numaralı ev kiraya
kendilp.rine karşı tatbik edilen
verilecektir. • 5 odası ve
oyun tarzmı kavrayıncaya kaelektriği vardır, ayhğı 30'
dar, bir hayli boçaladrlar. 1
liradır. Görmek için iç.inMamafi bu seri oyun Fener
~~ilere ve ya mahaUe
bahçeyi de bir hayli yormuş
bekç'sine müracaat ediltur.
melidir.
Bu tesiri, oyunun
ikinci
devresinde bariz surette hissetır iye başladık. Zira, Avusturyalılar
miıtemadi surette
akm yaptıkları halde Fenerbahçenin müdafaa ile iktifa
etti~ iai gördük. Bu da gösterdi ki o gün Fenerin 2-4 mağ
lübiyeti, nefes kabiliyetsizliğinkıymetsiz/eşti den ileri geldi. Yoksa ilk devŞimdiye kadar Mısırda Caredeki oyunu idame ettirebilmiülezher talebesine verilen
seydi, hasmın~ behemehal gaicazetnaıneler!n pek büyük bir
lip gelirdi .
imtiyazı vardı. Fakat Mısır
l'fulıfelif .. Avusturya
hükumetinin yeni istar ettiği
Avusturya ile Galatasaraymaarif kanunu mucibince bu 1 Fener muhteliti arasında dün
icazetnameler adi bir şeha
ce reyan eden müsabaka çok
detname hükmüne inmiş ve
hararetli olmuş, misafir ta'kım
bunlan hamil olanların imti«3»e ka~ı "4,, sayı ile galip
yazı ref ve ilga olunmuştur.
gelmiştir.
Bu maç, kaydetmek lazım
Yangın ,:e öıünı
d!r
ki, ne Galatasaray, ne de
Adananın Egerli köyünde
Fe.nerin Ayusturyalılarla ayrı
Surgul oğlu Mehmet ve İs
ayrı yaptığı müsabaka kadar
mailin evinden yangın çıkmış
ne fazla zevkli ve ne de seri
ve ev kamilcn yandığı gibi
olabilmiştir. Bunun sebebi de,
Hasan oğlu Mustafa isminde
teşkil edilen takım oyonculanbiri de enkaz altında kalıp
nın birbiri ile ahenkli bir oyun
ölmüştür.

Mısırda

Camifi/ezherin

~ehadefnamele

ri

oynayabilecek surette beraberlik idmanı yapbnlmamış
olmasıdır.

p;=

İstanbul ikinci ticaret mahke~esindeQ: Müflis Süleyman
asaf beyin $ayıan mutasarrıf
olduğu Marm~ra denizi suhilinde büyük ve küçük çekme·
celer arasında anğurya ~fliği
namile maruf . çifllğiİı atmışta
otuziki sehiminin sülüsünio
onikide on sehimi otuz gün
müddetle müzayedeye • vaz
oloomuştur, ınecqıu

m~sahası

tarlal&\rla gayri mezru arazi
nazara alınmak üzere 6980
dönüm ve ebniye ile heyeti
umumiyenin kıymeti muhamminesi 74900 liradır derunun-

Gene kaydetmek lazımdır ki
da hissedarandan Necmettin
bu muhtelit Galatasaray- Fener beyin tahtı işğalinde bir katı
kulüplerinin çıkarabilecekleri
kağir ve iki oda bir
en kuvvetli muhtelit değildir.
halayı muhtevi ve ikinci
K6çükler Bu maçtan
katı ahşap iki odayı ve bir
evel Galatasaray-Beşiktaş kütavan aı·asile altında toprak
çi.iklcri mubteliti ile Fener zeminli bir kiler ve bir mut ··
V cfa küçükleri muhtelitinin
balıı havi bir numaralı köşk
müsabakası O- 2, Galatasaray
ve gene hissedarandan VeliyBeşiktaş muhteliti lehine neyüttin beyin tahb işgalindeki
ticelenmiştir.
73 metro murabbaı sathında
Cuma maçları
alt katı çini döşemeli koridoru
Futbol heyetinden: 24- 5
havi üç oda bir hela ve üst
929 cuma gunu yapılacak
katta iki oda bir tavan arası
müsabakalar berveçhi atidir:
ve çini döşeli bir hamam ve
Kadıköyde:
bir daraç:ayı muhtevi iki nu Kumkapı - Kasımpaia - saat
maralı köşk ve iki yüz kırk
12 hakem: Necmi bey Topkaiki metro murabbaı sathında
pı - Eyüp saat 13,45 hakeiu
bekar odaları ile büyük bir
Necmi bey, Üsküdar - Hilal
anbar ve büyük bir samanlık
saa 15,15 hakem Necmi bey
ve iki ahır ve müştemf(ati ve
Stadyomda:
arabalık ve teferrüatı ile manHarbiye - Halıcıoğlu saat
dıra iki ağıl iki kiimes kağ'ir
11,30 hakem İzzet bey; Gala- ~ tiai~"hıüşt~'lil fUrurtdtm
'"'tasaray - Süleymatıiye saat 13,
:yı
45 hakem Selihattin B. Vefa- j ibaret ebniye ve sahilde ·~
Beykoz saat 15 hakem Seli,- 1 döuüm vüsatinde harap iki
hattin B. Beşiktaş - F enerbahodayı müştemil sebze bahçesi
çe saat 16.45 hakem Mehmet
ve mai lezizi muhtevi bir
Tevfik B.
çeşme mevcuttur.
Mezkur çiftlik ve müştemi
latının müflisi mumaileyhe ait
hissesinin 27 haziran 929 tarihine müsadif Perşembe günü
kuruştan,
saat 16 da icra kılınacağından
talip olanların kıymeti muliammineden hisseyi mezkfıreye
musıp miktarın l 10 nisbepahalı
tinde pey akçesini müstashiMayısın 15 indenberi, buz
ben vakti mezkurda Istanbul
fiati 3 buruşa indirildi. Bu
ikinci ticaret mahkemesinde
karara rağmen bazı mahalmüteşekkil iflas masasına lülerde buzun 3 kuruştan pahalı
zumu müracaatleri ve bu bapsatılmakta olduğu görülmekdaki masadan daha fazla matedir. Mezbaha idare meclisi
lumat alınabileceği ilan olunur.
azasından biri bu hususta şu
izahatı veriyor:
Istanbul Mıntakası Ticaret
" - Mukaveleten, 15 beyiye
müdiriyetinden:
merkezinde buzwı 3 kuruştan
Türk gümrük komisyonları
sablması mecburiyeti vardır.
Halbuki 20 den fazla merİstanbul
birliğinin
senelik
kez açılmış olup buralarda buz idare hey' eti intihabı; 26-5-929
3 kuruştur; fazla istenilirse
pazar günü giimrük müdürşikayet
edilmelidir. Fakat
lüğü binası dahilindeki tatbibakkal ve sair küçük dükkat mektebi salonundıı icra
kanlarda buz mesela 4 kuruşa
ve saat 12 den 16 ıya kudar
eve teslin1 ediliyor, 5 kuruşa
rey kabul edileceği alakadasatıyıyorsa
buna karışmıya
rana ilan olunur.
ba\dumız yektur."

Buz

fiyatı
.

3
muayyen yerlerde
verilebilir

s~

9'.t

S7'hffe lS

~~',' ·C!EMüık· alım satıffii •
Vergiler tecil, haı·çlar
tenzil edildi
Son 24 saatteki kazalor:
kız

Bir

öldü....

18 puıuArab Silivri QtqmoQllf dün 6':yı~ıttruı Aksaraya ine,..
ke11 lZ )'lfınd~ hüviyeti mtçhul bir kııa ça~mış, kızcağız
fQrettı 1ar•l~mıtbr, Cırrahpaş~ hastanesıne yatırılan lcız
bir 11 l(>nrtt ölmüttiir. Şgfir Mı.alıJrr4!ll yJll;alanJllıştır.
• Sinem köytiııde oturaa Aı.tvni ile 9 yaşında Kirkor, Ortalt~ cadduinde Şofar Ha.urun idaresindeki 1859 numaralı
Qtopıubijin ,ıtında. kalmışlar v• muhtelif yerlerindeıs yAral~n..

tjv

.llllflardlf.

.

.

• Şqför Mu~ııfferin ldarvindekı lŞ49 numilr~lı 9tQmobJI
Divauyolunda berhcr ll)'&lf ftf endi ye çarpmıştır. Uyas efendi
batından yaralanmtttır.

layranıdaki

cin'1yetlcr, intiharlar

5Jyramda. dOrt intihıv. ~tı
çlqilyet Qlı:ouştıır,
intiharlar : - 1 1 !ndrgWı
lbşın iımlnde biri sevdlfi
kıı~m yüzünden lcc~diıü bıç4 kla vurm\l§tur. Yarası ağg·
..ı.
~I·

2 -

muçibi:ıce hapfoten çık.n

Li-

gor, polis Ahm~t efendiyi
Galııtada Uç yarind~n vunıı"'f,
kendi de ayaiından yua·

Tapu ve tqarruf muımol4tu:uıı koJaylaştmlmAs! için ahil'i'
mühim kararlar verilmiştir.
Emlak ve Jrazilerinin senetleri obruyan zevatm, son senelerd
v•rilen lcar6'r nau.:ibiqc,, mal\kınıeyo 111U•·a<:aı tla ylrnıl seıı
denberi mutasamf olduklarını ispat etmeleri lazım geliyordu
Şimdi, eslcişi i{{bi, seDelli~ t<ışaı·~f;ıta i\İt roYamellt tapu
idareleri tarafından icra edilecektir.
Diier taraftan, f41r-ağ muamelesinde vergi, icar@, m.kahıı
ttnvirJlt, taıııifıt ve JQÜPluili J'Üşı.ıınun beh~meh~l allQPl 11,
ıkii ttıkdirdt f~rat unu\nıeluiqin yapdmamittH q~uIU kaldırıl•
mıştır.

Bu ri,iıqm, ftrJ.ida miifteri vuiy\\tinde bylunınJardaa Oc
sene zarfında talep edilecektir. MBkelleffyeti mülkjyedcu Widut
olım bv rilsu11ı Uç ••»e sowi pıüruru zım ııı upıyacak,
alınmıyıçaktır.

Ayni nm•odı ftrlğ lııtrçlprı binde ~Ui be.aten binde yirmi
beşe; ~çhirı h~~ları binde beşteq bire indirihn iştir, Oiğ-cr rq~um
ve knydlyelerde <le mühim ten.! ilAt yapılm ıştır.

Gazi l=Iz.

Edirnekapı

Adanaya, lstan~

Tramvay IS

baldan sonra

Haizranda

gıaeçekler

işliyecek

bmmııtır.

2 - Galatada zenci Abdili..
kadir, arkadaşı Mustafayı vur•

Aıı•duluhiıaarınde Mo- myşf:_ Sabık

polis talit ef.

1'hat H,, ,ablwıılıld~ ittibım

bir klra meselesinde Mevlude
hanımı yaralamıştır.

~t,ir.

4 ...,.. Qekçi Ramar:an, bfr
kadıgla Bo.kırköyde bir babç,de
Qtururken hiımetçiler tarafın·

Ankara 22 (H. M.) - Gazi
hazrotl,rfnin haziran ortasına
d<>iru İstflP,bulu teşrifleri son

5 - Boiaıketende, bir Jc.h..
vec:le vbede olm\lf, Tevfik
ismigde biri vurulmuıtur.
6 - Taksimde korQİ8yoncu
ilya ayni evde oturan Münif
efendi tarafından yaralanmıştır.

dir. Adau ıey•hatfıüıı lstaobuldaa ıoqra icrıRSı muQrref•
dir.

ya k•rar vermittir.

Türk- Irak

ait faalfyeti tetkik etmiştir.
Muharririmizin m~ahedq~
göre, hat, çift olarak fatihten
itibaren 1750 inci metroya
kadar temdit edil miş, dlfek·
ler de dikilmiştir.
eoı,.net te. ÇukQrbostao du-

edilm~den

tentürdiygt İç-

3 .-. M•nifıturaçı

çırağJ

İbrahim. ~tcU yQıUnden ıö.ı

\ışı içmiştir·

4

c. fı..
-..a iti

-

demirvolları
-

~

lll•ıa"1larmdın Ad1Jan hey,

ıdıılr yftzUnde~
Y\U'llU\f~,
C~etlır

ta\,ı,pca llcı

1- Af kıanıanu

Pcntcreden
düşt(I
Fatihte Kılıçah malıaleıinde oturan ber-

ber 0,-man efendinin
4 yaşındaki oğlu ~lü
şe.rref pençereden bıı

dı.n ya.ralanmıttır.

Cinayet,, intehar
oturan

O,kUdarda

"'

Yeralcın·ADlor

Bol!az\;.eşende Nazmı
?~0 kahve&ine şabıkah
Zıya sarhoş ohırak
girmiş._

Qturmal«ta
l!tm~t efendiye

o~an
bıçak ~hır ıtnıii b\l

sırad~ elini yıralaa~ıt..

tır. 13J.çaa• alm~k iıti ..
yen polii nıemı.ıru Ali
R•ı• efendi de elinden
yaralann11ştır,

hududu
Oiyırıltokir, ~1 ( H. M. ) • Irak daimi hudut kQ·

Tilrlı

t-Joıgaıı 11fendirun kı~ 23 Yt-

misypn~

fakültesinin tııraçMmdo11 keıı
tlişini bahçeye atarak intihıır
otıniştir.

has Mardin valiai Tevfik Hadi
beydir. Askeri mqrahbulıta
V aıı lıı.ıdut lnıqı•nd~ıu. t.yill

'#- Sarıyerdo tin~aıı sahil,i
((azim
beyin oğlu Rahnıi
efeıwli tabanca ile intiharı

Anadoluda

hastan~r

yaömurlcaı-

Jf. 'Bu sabah Büyükderede
Mi~
ismlndç
bir Rum ,

haberlerde Orta Anadolunun

şında Adile Mukaddes harupı
tahtı tedavide huluaduju tıp

~ıırken dü.şınü~. ~herp . .
tetthbu._ etmiş, İran
miyt:tli surette V'\ra- sfne
götürülmüştür..
ı,Qmıştır. .

polis

der~ nndatepıel ıtrülmektQ

zarifi
isminda
bir kadıqı
ap ıurette yaralamış, zabıtı
Pl@murla11 ktpdişiııi 11lkal..uıali

istedildeıi
sopa ile kafasını

zaman bir
patlatara"

lntlhar ebnittir.

Bugftnkfl hava:
Kandilli

rasatanesinden

~Pllllntır;

Din u-m1 huarst •ti»
deNOe, hu sabah «15» de~
recedlr.
Bu se~e rtlı~ir
hafif Poyru1 bav11 IÇlkf\f,

m~tat

içtifllaım

~8

maypt~ yap~ç;tJdır. Daaauırı\b...

Fatih - Edirnekapı hattında·
lftfaat hitam bulmnk ihıeredlr.
Şehremaneti, yçni luıttuı küpt
reımlnf

22 (H.M.) .... Gol,.,

kurJk .-aıntakaltrus._
yaS-murlar

yağdığı

ftyiıli

bildiril-

mıkttdlr, Bu yatmwlar Wr
gıüdd"t clılıı clevııv tcl..-e
siraat son dereç~ iftif-'.;

edecektir.
;

$22 2

c

ms:z::

-

Hemuriyet için
yaş ve askerlik
20

yafıqı i~

ve aske;-

li)ı:le

alikaJJDA kltetmemiş
oJaWll'\D bü~ümtt v~ ~~<Üyt

ifiçrlQe alınmamal,n a.lakiQ?,r
r~a tc;blii ~ilmiştir.

H&\&İraqdA Jlfnlİ_.

•
l:lir «ı~harriril\Jiı, Editlaek ~
piya kadar iidçrek iılt•aW

v~rlunu

yıktJrırak

yeııtden

tahkim ettirmektedir.

Çukurbostam~ imtidatJın~a

edi\ıDiştir.

Aııkar•

1$

)'QI bnla edilmiştı. Kış güQlerm·
de, burası çökmüş, bu sur~e
raylar mualldkta
kalmlfbr.
Şlındi, çöken kısımlar doldurulın~1't3d•r,
Kalan 150 metro imtidadında bir hattı d evrani yapıl
mlktadır. ~Y 1'ısımda clı iki
tArflft;m ip~aata bq,la~lf•
Raylann biri konuim~tur.
eıruu~@tı hattı devraniıllıı
dönüm noktasındaki bir ~ume
~it

evi

Bu

yıktırnıljtır.

,uretle rayların ikfj)cis

de konulacak, hazir;ın 1,ida..
yetlerinde hat, Emanete lcs.

lim edilecektir.
Fatjl\-~çlirnekapı ,

tak~

.-ddedilmi~ti.

bir manT4ksunt-

~dime~apı ara&ıJ1~a ' · rnm~•
jtll>uıl• ua~vay ııle1.Ue~

Mayıs 24

Son Saat

Layık olduğu rağbeti ve teveccühü
Pek kısa bir zan1an zarfında fazlasile güren

BRILLO

Türk. perçifi mür e kkbi
•

·B u mes'ut idı·aki
İz müşteril eriııe şiikran 're

.

temın

eden

m innetlerini arrzeyler

eryerdeve Daima Perçin

1

D0NYANIN EN SAÖ:LAM RUS

oroMOBiL

.

Y eşilköy ile Galatarya yolu

LASTİKLERİ

arasında

SATILIK GÜZEL BİR MÜLK

Otomobilcilerin faaliyete gcçmesile her otomobil sahibi ll\stiklerin
metanetini

diişünmc.ğc

Mükemmel bir halde büyük
bir hane 3 kuyusu ve kış
bahçesi bağı vardır. Yeşil
köyde Salih bey sokağında
3 numarada Maltas efendiye
ve yahut Sirkecide Kayseri
hanında 7 numaraya müra~aat. Posta kutusu İstanbul 434.

başlamıştır

Halbıiki REZINOTROST hükumet kauçuk sanayi trüstü ve bu
lıusmu evelce düşündüğünden her eb'atta her keseye elverişli
ve dtıııyamn her tarafında tanınmış gayet metin otomobil lastikleri imal ederek bu cihetten tereddüde mahal bırakmamışhr.

HER YERDE YALNIZ RUS REZİNOT,.,
ROST MAMULATI OTOMOBİL
LASTİKLERİ İSTEYİNİZ

Belsoğukluğu

Merkezi lstanbulda dördüncü Vakıf Hanında N 0 23,24,25

olanların

'

di.ıckaöne

Fennin en son lli!ulile kat 'i
olarak esJi.\ ve yeni bebıoğOkluğu,
fr~ngı, idrar darlıgı , bel gev~ek
liği ve mesane ve lı>ilcüm.le kadın

Telefon İstanbul · 1018 Telgraf adresi
R~inotrost. Türkiyenin bütün şehirlerinde
n1ahaller i

nazarı

frengi

Dr. Horhoroni

T

satış

utfak edevatmı:ıın bir
ayna gibi parlamasını ister·
seniz BRILLO yu istimal
ediniz. İyi bir ev kadını evinde daima bir kutu BRILLO
bulundurmalıdır • BRILLO
elleri kat'iyen kirletmeden
tencereleri ve bütün madeni
mevadı · parlatır .
Umumi acenta: Galatada
Voyvoda hanında 7-10 numarada RIŞAR VOLF.
Galataposta kutusu No 447

r,h:ı.uı.zliklan tedavi olun.l{t.
Beyoğlu

vardır.

Tokatlıyan

yanında

mektep sokak N. 35 Tel B.0.31 52

r"""""nnnnnnnnnnnnnnnnnn"~

(
(

~
(

(

~

~
~

(
(

l ·avrunuza en iyi şeyi veriniz

)

Yavrunuza yalnız en müfit değil :ıyni :zamanda kunc.l.i l
ve sıhhi unsuru gi~aiycyi veriniz. Yavrun~:ı:a kuvvet. vermek ve sağlam Lır vücutla büyütmek içın muktezı her )
şeyi ca.mi bulunan (Glakso) yu vr.riniz.
Dünyanın her tarafındu bir milyondan fozl:ı kuvvetli ve )
gürbüz çoculdarrn ebeYeyni GLAKSO~U~ en elverişli en )

~

' ~

emin ve en s:ıf çocuk gıdası olduğun:ı kanaat getim1işlcrJir. Glakso her ~erde satılır. ~ ümıuıelcr ıneccanı::u verilir. ~
Umumi acentesi. J. V. Vit• l ve şurekası koınpani Llmtet. )
Posta kutusu 1stunhul 62
)

1

Prostatit ·
fıtihab1 misane
Seyelam menı

Er; kuvvetli Ye
müeastr muzadı

Bel sotuklutu

'°"'~JIT\ taaffünü b~vll41r

.

Gut mJlliter

. PAJEOL

Tesiri sc:ı1 ve ~ı
TebevvGlürı eyc;aıru

l?.aJc ve bütün
ho meneder.

ihcr.

~vvuvvvuuuvvvuv v vvvvvvvvvJ

MOPTELA VE - MUıTARIP OLANLAR lçlN

PAJEOL BİR TEDB~ ŞAFIDIR

Parls hastaneleri mütaahtudi: Şatalen Mtıeaseseaı
15 büyük Mükafat· hllümum eczaıMlerde satılır.

Doktor A. KUTiVEL
Gazoz şişeleri
Gazoz şişeleri üzerindeki
üz~rindeki kapsulumuz
etiketimiz
Gazoz kapsul ve etiketlerimizin taklit edildiği görüldüğünden hakiki Bomonti Gazozunu içmek arzu edenler
· baladaki kapsul ve etiketlerimize dikkat etmelidirler.

Ele!dirik makineJeriyJe befsoğuk·
luğu, idrar darbjı, pro*. ademük·
tidar ve bel gevtekfi9i, cilt ile frren·
giyi ağrısız tedavi eder . Karakö1de
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