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PiYanko bugün hitam buldu
Kazaiıan numaraları tamam
olarak ncırcdiyoruz
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,~~t~ı~u?~~a~~ ~~oko5~k ~a!~!:p~ar~~~~ı!:,
son keşldesi bugün hltam bulmakl8dır.
Amortiler Ye ikramiyeler bayiler· tara-

fmdan verilmlye baslaıulmı§tır. Hatta
bazf bayller amortileri « t O» vo «20))
kuruş fazlası ile vermektedir!eı-. Kari~imlze tavsiye ederiz:
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Bu
almamab, plyankonun resmi llstelerl.nl
~kı:meı~. ve yahut SC)D Saalln «3n
gunluk nusbalarmdakl numaraları iyice
tetkik ederek biletlerine ikramlYe t abet etmedi ise amortllerinl almahdır·
lar . Bllel bir kere elden çıktıktan sQn·
ı·a yapılacak bütün iddialar faydasızdır.

6410
18031
Jlt831

15444

1

7898
41651
1
38 91 43724
5543 35234
15330 23935
39970
4946
50714 23368
26251 27638
4091 47217
27978 50640
2794 55292
20733 20900
15281 58577
24346
1560 26792
2617 54344
52645 38744
8636 52420
15644 11810
18495 lö086
10575 18363
43Ö64 56010
23796 23297
48790 53596
18790 22l74
47182

4tHQ3

00 lira

48096 41293
41763 11098
32831 44459
17458 44806
28910 21335
18804 19557
54384 41603
11i67 4ô726
30727 22861
9989 20151
21431
0708
25146 45949
46361 47624
40874 15889
10896 4i124
49270
7566
28113 52234
1687$ 23686
36110 42250
44094 10297
17866 35100
6213 20702
46939 13829
ö088 14444
1735 16376
33262 31212
38161
7925
56144 33443
12042 58897
46669 48055
54i5 54528
10874
2284
39723 40802
49477 37495
1526 15076
39869 33670
5357 18790
32143 55645
39606 36624
11654 38816
17326 27761
993 18118
16202 43794
51390 13415
25369 10582
13132 24661
41259 40808
22807 36474
54245 42278
32048 36112
11842 339~7
33131 59689
35327 33473
6461 19943

11541

100 lira,,
44298
51568
25213
55011
34263
ı 0180
27384
36338
21094
9433

ı

40750
55765
53877
47130
ı 7859
8900
14088
9574
59775

33165

1058
13948
9021
12778
44720
51090
39351
40970

44758

43508

595~5

9il~

44535

12650

14743
281
40113
5i756
39347

4805

30693

3707~

57228
20706
54976
55984
41852

29558
24962
50421

8905 17086
542SO 10848
30168
6828
58879 14i44
35610 53659
42627 12497
27965 43244
37144 30416
37421 29149
58099 51440
21697 40071
10449 32917
0037
922
4148 25412
57618 41394
59442 18331
32691

9918

51564
28788
31487
13759
52584
47145
45694

26725
16126
20557
51454
17291

49392
58287
15549
34100
12979
~7718

15921
14401
1139
11518
3179
1606
50646
36040

46~40

51273
10650
38145
55~64

59927
18752

2323
33270
18388
28962
3271-ô
54588
M39
19126
47771

148~8

26855
57395
20813
34122
31329

8644
5683

3641S
50631
52096
47059
51881
10055
27397
45\l37
49016
39991

st93ı

40164

40834
4646
16980
4201s
57104

,4 ı
6~
,~

37192
20882
54403
52903
48832
ı 779
590 l o
51158
55640

39MS
23421
57506
ı9
6726
47584
24320
5 ı os 4
8900
22256
6069
37650 44233
36725 2941 8
53776 3849 6
32124 40150
ı 1696 36392
36270 50971
8031
89
55862 28404
34216 52959
52927
2112
17403 37919
28109 25469
49326
3130
32297 37391
8838. 25173
...
45150 3457 1
11568 50293
16641 19743
7456 52632
8941

'61

~9'~

,s

~oO~
49
:;

,t

!o
38

19
360

5~"
18s
~

"
,.

925 1

33137

40205 54430
50944 322ss
57376
2231
3478 . 20101
31549 3440 2
57917
23904 3670V
749 22sQI
57402 2ssı 6
5352 4633 9
57194 4729 3
23738 2100°

26Ş32

54139

40508
55692
6033

liralık

mlikifat

4u6 7S

14so9
469 81 ~

o
10000~
t1!~ç~~~*.
Z
211 1 ~

ŞU

00

arumda taksim edile

11337 29870
17627 209so

,~~~

10340

601

1

51°,

~1sı

~

Amorfileı',,
Soıılan •Q•, :·!~~,,

«3», «5» nam~~
yellenen

biletld'

lacakludır.

~

Tallbli~~6

BllJllk ikraaJIY~ ~ ,'

çatı bnduracı 1/~-""

bir Rum pnciDC , . .

~

Son Saat

kız

bakire

•Nikah

Sahife 3

çıkmndıgı

batıl

ta.kdirde

olur mu?

Yolda...

1 köpek, 1 uşak,
Adliyede dikkate deler bir dava 1 madam ve ... güQörillmiye başlandı
lüne biı· hadise
Ahiren adliyeye pyam dik- 1 rapor vermiş ama, kızın ebekat bir meaele, allkadar mah- 1 veyni buna karşı da resmi bir

kemede dava ikamesi teklin- 1 makama müracaat etmişler,
de abetı;nittir.
kızlannan muayenesini
isteBir bey zevce9i Nımmla
mişlerdir.
aralanndaJd nikihm babl olGelin, . m_uayene edilmiş,
du" "ddı"---...Jadır. Ke-...ı! ·
rapor verilmış. Bu rapor, ge·
gu ı
llUllU
owsmı· hanım
b ki . .. . .
, "t
den daha ilk gece aynhmtın.
an a ı-e ıgını tesoı
loa
k
edıyor.
Sebebı. deanımın
tır.
enlşm
· fayanı d"kl
t noktası
1-·
n_L:.. • ! d"
ı ta
d ıaıne «u.aueyım ,. ıye varişte bu: Ortada biri diğerini
dığı halde öyle çıkmamuı nakzeden iki rapor var!
İmİf.
Binaenaleyh, mesele karıilık
Zifaf gecesi bunun farkma
bir şekil alıyor.
vanlınca kıyamet kopmUf beErkeğin iddiasına karşı kameu civardan· bir ebe Haıum
dm da mahkemede aksi fddigetirilmİf, bu, ıelin Hanımın ayı ileri sürüyor. «Beni istedi-·
muayene etmif, bakire olmağiniz doktora muayene ettiridığına dair rapor vermİf, niz. Benim alnım açık, iffetli
damat Beyle gelin Hanım
bir kwm!» diyor.
gece yansı ayn yerlere çık·
Tahkikat, devam etmektemışlar, sab~ı ayrı çab albnda
dir.
rapor arasındaki mftgeçirmişlerdir.
bayeneti tıbbıadli halledecek,
Fakat, gece ebe han.un,
hakiki vaziyeti meydana çıka..
gelinin bakire oJma .ı~a dair
racakbr.

na

'

Geçen gün Beyoğlunda oldukça garip bir hadise oldu,
bu hadiseyi kısaca anlatalım:
Beyoğlunda ikamet eden zengin bir aileni:ı kıymetli bir köpeği ;ardır. Köpek sahipleri
fCÇt:n gün gıezmiye gid:!rlcrken
kcr--"ldcrinı
u~aklanna

ap~rtun~daki
bırakıyorlar
\ıe

uşağa al:.ş3ma

Joğnı köpeği

s kağa çıkarttı ~sım tenbih
ediyo.Iar.
u,ak, aldığı emir üzerine
akşama doğru k6peği sc;kağa
çıkanyor.

Bir müddet köpekle beraber lmldll caddesinde gezen
Ufak, apartımaoa döneceği bir
z.manda ıenelerdenberi gör•
mediği bir hemşerisine tesadUf ediyor. Arkadaşile uzun
boylu konuşan uşak, dalgın
lıkla elinde tuttuğu köpeğiJI
zincirini bırakıyor. Köpek zincirini sürükliyerek alabildiği
ne kaçarken arkasından koşan
u~akla

arkadqı- köpeği

tut-

nııya çalışıyorlar.

Arkasından koşan utakla
arkadaşına izini kaybettiren

köpek doğruca apartımana
gidfyQr ve asıl hadfse de buadan sonra başlıyor.
Ayrı ayn anyan iki hemş.e•
riden uşağın arkadqı, kay·
holan ldSpeğe benzer bir
köpeği, bir madamın elinde
görünce tclqla madamın ,Un·
deki köpeğe yapıt1yor.
Neye uğ.rııdığını anlıyamıyan
madam, bir köpek hırsızı ile
karşılaştığını zannederek, bağınnıya ba1lıyor.

Oğlum

To; koparana nereden gidilir? .
- Neretkn iıleratn git valde.. Çünkü şimg._i {slanbrılcın her
lcı.rafı 1'o:. kopara 11/
-

m

ört kiıiyi hamil «i3alıkeair
hutus1 75 •
No. bir

(Merıcde1)

etomobili
clen Bunayı son

Çeklrıe

ınratle

kine hurdahaş olmuştur. ·~o
f6rlhı kafatası
parça}fınmıf,
yanıııdakinin beli kırılmış
ğerleri lıaflf yaralanmıflardır.

er-

Otomobilin karanlıklar içinde
parçalandığını Ankara
pnıılf ve yoluaı aoluodakl
4ğaçlardau
biriıae
çarp • hU8U11 pllklı otomobilin
1D1tk •uretile ai&CI devfrip ' förD Fazıl ef. görmllf ve ,....
•ahlan canhirq feıyailar ara..
aıüvueueaiıai kaybederek ild·
aci bir •i•ca tiddctlc çarpııut ısında otomobilin altından
kwtarmıfbr. Tahkikattan kadirckliyoıı pv~, oto.
111obiUD ISn kwmı apc. aap-- ıama aarhoşluktıuı vuku b~·
lauarak sola dönmüş ve •• cluju tahakkuk etmişür.
ıelirku

iatlkaıu~tiai

.. ..

'°"'

Nihayet birçok gllriiltüden
s(mra, elinde kaybolan köpek·
le hadise mahalline gelen
uşak, meseleyi hallediyor ve
madam zorla elinden alınmak
istenflen köpeğini kucakhya..
rak gidiyor.
Etrııfmdakiler bu hadisenin
neticesine gülerlerken, uşağın
arkadaşı birbirine bu kadar
benıi1eıı köpek garmediğini
anlatarak hemşerisi ile birlikte
hadise mahallini terkediyorlar.

Mm. Kamenef
T'roçkinin lıeınşiresi

şelırirrıizde
Troçkinin Rusyaya avdeti
ve kn:ıl ordunun başına geç· .
mesi bu günlerde tektar mev..
zuu baiısolrnaktadır. Hatta,
bu mııksatla Troçkinin Jıemşi..
r esi Mm. Kıımencfin ıehriıni·
~e geldiği haber vcrilı:ıekt•dir.

4~Mh
1
zft
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Hayat Ucuzıug
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Heybeti Adanm şikayeti

Gene Heybeliadada bir
çok imza ile aldığımız bir

imparator şöyle bir QÖs- m~~!~':'~~diyi b..
tcriş yapıp ecri dönecek ~:..~ap':.t:.:..:···~~~d~~k
-

50 -

On dört sene sonra
Cihan harbi, 0 cibanttlmul
musibet, Anadolu hayabnda
da esaslı tahavvüller, metler,
cezirler vücude getirmiflir.
harp seneleri içinde ve sonunda bir çok ailelerin yaıaylf
tarzı değişmiş, asırdide refah
yuvalan -ihtiyac kasırguımn
insafsız darbeleri altında- parçalamrkcn yoksullukla me'luf
nice insanlar birden bire zenginletmiş ve bu hercümerc
arasında o muhitin minelezel
bigine kaldığı münasebetsizlikler; aile
geçimsizlikleri,
ahlaki müvazenesizlikler yüz

göstermiştir.

Aziz Anadolu hilen o kara
günlerin rahnclerini tamir ile
meşguldür. Mazinin, maddi ve
manevi elemleri yavaş yavq
siliniyor, harap meskenler gibi
yıkık gönüller de eski ıekli
mes'udunu alıyor.
Kim ne derse desin, beşeriyetin mideye merbutiyeti
kat'idir. Ne ilim, ne marifet
ne aşkı cinsi, ne hübbü meali,
nçlığı unutturan şeylerden değildir. Bir dilim etmek, hazan
bir güzel kızdan daha iştihaengiz ve hele bir sandık kitaptan daha cazibedar oluyor.
Tağaddi olmadıkça ne tefekküre, ne tenasüle, batta teneffüse imkan yoktur.
Cihan harbi herşeyden evci
yahut herşeyle beraber bu
gıda
meselesini baltaladı .
Harp sahalarında ölenler ka·
dar yaşıyanlar da ıztırap çekti. O ızbrabın izleri yeni neslin birçok efradının kaddü kametinde , eski neslin ise blll
yüreğinde duruyor.
Anadoludaki hayat ucuzluğu
harpten evci hayretengiz idi:
Harp sırasında tahaasül eden
babalılık
ise
dehşetengiz
oldu. iç Anadolu kilesile bir
kile buğday evelce otuz beş
kuruşa alınıp sablırken harp
ıenelerinde

ayni

buğdayın

- verekai nakdiye olarak- aitmiş, yetmiş Uraya çıktı.
Kazançlın sabit kalan iıııunlar. bu korkunç tereffiat

1

Muharriri: M. Turhan
önOnde şafırddar, neleri varaa
sattılar, açhkla &lmemiye ça·
lqtılar . F ellketin temadisi
iradesi zayıf olan bir çok ail~leri, yalnız mallanndan değil,
mameleki manevilerinden de
cüda etti.
Anadolunun o senelerdeki
maiıet buhranını bihakkın ifham edebilecek canlı bir miıal biliyorum: Viliyet merkezlerinden birinde bir müeızin vardı. Bu adamın senevi
kazancı dokuz altın ücretten
ibaretti, kendisinin dört karısı ve bir çocuğu bulunduğu
halde o parayla gül gibi geçinfyordu. Nasıl mı diyeceksiniz
izah edeyim:
'
Anaduluda her insanın ıenede tam bir kile, on YaflD·
dan aşağı olan çocukların da
yarım kile buğday yeyeceji
kabul olunm\lflur. Her aile,
bu esas &zerine kq gelmeden
unluğunu tedarik eder demektir.
Bahsettiğim mlezzin efendi
de her sene bq buçuk kile
buğday alırdı. [ Kilenin 200
okkalık bir alçll olduğu unutulmasm ] bunun bedeli iki
liradır. Ondan sonra sıra kabğa gelir. Mtleniıı E. bq matala da [ mqala takriben «3»
metre imtidadındaki sebze
hatbna, tarlalardaki sebze 11ralarına ıtlak olunur J pancar
alıp onunla ilç büyük kip pezik turşusu yapardı, ve pancarlara da elli kuruştan fula
para vermezdi. Evin bir senelik gıdası işte hazırlanmlfb.
Elli kuruşa bir manda arabası
kömür de alınınca şedaidi fİ·
tayl karp tahaffiiz ciheti de
temin edflmit olurdu.
Ba masraflardan sonra eliıade alb lira kalan mes'ut
adam, bayramlarda karılanna
b'ırer entari, papuç. Ye yuma
alabildiği gibi ayda iki, iç
defa - okkası elli paradan et almayı, hazan bir kahveha-

neye kurulup

üç

filcanı

~::di.kahve içmeyi de
Ayai adı••

on

ihmal
barp teaeleriade

vapur vardır, Seyrisefain her
nedense bu sene bu hatta
Bllytıkada vaburunu tahsis etti
· ve biz de her aktam bu mesafeyi tam bir saat 15 dakikada katet~iye . başladık .
Geçenlerde bilmeyız nasıl oldu' Bnyiikada vapurunun
yerine ( Burgaz ) • vapurunu
koydular 25 dakika kazanarak
Heybeliye 50 dakikada gittik.
Fakat maalesef ertesi gün
Burgaz kalkb, yerine Bnyükada geldi.
Söyleyiniz her akşam evinize ( 50 ) dakikada gitmek
için bu Büyükada vapurunun
~I ik~n batmasını mı temenm ed~lım?
Bize öyle geliyor ki başka
tiirlti bu (pat pat) tan kurtu-

lamıyacagız. 'f
Heyballadarun

Kaybettim

_,_

Beşiktaş Askerlik şu~;_..-

den aldığım askeri ~~
zayi ettim. Yenisini çıkJP,;
ğımdan eskisinin bükdlil
tur.
~

L.

(1

Urfa ük ~ dıl

mualliıııleriO~
Mustaf•
'f

Tramvaylar çok sıcak
Efendim
(1.'
Her memlekette batt',
küdarda bile tramvaylat~
olduğu halde İstanbul ~
vaylanmn camlan bil :.;
havalarda kapalı b~J':

Şebremanetindan rıc:'~

riz: Tramvaylardaki iıd ~
Nazarı dikkate alarak tJ ,
vay camlannın açıl~
zım gelenlere emir v~~...a.'

Karilerı,..

A. V

'f

Ahalinin su derdi

Karagümriikten tutııJlult
tan mahallesi, E '

w

civarında

teşekkürü

Bu sene bqlannda Heybe-

liadamn yeğane su menbaı
bir heyelan neticeainde kullanılmaz hale gelmiş ve ada
halkı birdenbire susuz kalmış
b. Bu hususta epeyce uğraşıldı
ve en nihayet Belediyenin bir
su deposu yapması ve bu
depoya Seyrisefainin karşı
sahildn su getirmesi takarrür
ettf. ve bu depo yapılıncaya
kadaT da gene Seyrisefain
su vapuru ile karşı sahilden
su getirerek itfaiye kamyonu
ile evlere dağıtmıya başladı.
Şimdi Heybeli Adadan bir
kaç imza ile aldığımız bir
mektupta Seyrisefaine, belediyeye Ye en nihayet bu çareyi bulan Emin Ali beye
tetekknr edilmektedir.
de gördüm. hizmetine mukabil gene dokuz lfra, fakat
kiiı! olarak dokuz lira, alıyor
du. Buğdayın kilesi ise altmıt
liraya fırlamlfb. Bu vazıyet
karfısınd~ ~amcağız babadan
kalma evını satmq, parasile
bq, alb kile buğday almıı
oda tnkenince kal'llarının dlir~
clnnil de boııyarak, oğlunu boğaz toldutuna hizmetçiliğe vererek minaresinde ezan okuduğu mescidin bir köşesinde
• aç ve biiliç - yabp kalkmaya
bqlamlfb.
~)

bir tek akat
yoll" '.Aic:ar 'değil, batu 1
yan bile yok. Edirnek'I"~
şmdaki meydanda g~e.f :J
su yolcular tarafındııltt ~
suyu kesilen çeşme bit~
dir kup kuru.
!11ali sumluk ne~ "-..J
cagım fqırmlfbr. ~
~u çeı.menin bir dak~
sındekı geniı hell "'~
sebze yeti§tiren bab~
sabah akşam fasuly~~
ve sairelerini bol b lıi ~
yfle öyle suluyorlat -':""~:4 rA
şaşar. ahali burada eJill"!'~
zilmüzü yıkamıya, h•~:.~
bir damla su bulaıııaı *"_Mı

çıvanların tatlı çefıoe ~

bostan sulaması r~ ~
Buralann fakir
p 1
sıcaklarda susuz ,_.,ı~~
rulsun mut? Bural~_ı,.P ~
arak bostana aJoP""~
sulann birazıdald kut'ld''
ye akıtılsa günah OJl

Kadın kadın
blrlili:ınbirli~el
k~n!~
"'"1'

S,

Türk
Berlindeki beynel~_ıı 'i"
lar kongresine fP. __ ,J.
reis vekilimiz Eha~-tf:)
orada görmüş old:-liİıi'L

kadınlık hakkındaki_,,.,-~

tef

anlatacaktır. 15
d~ Jrıl.
tesi günil saat 1 riJr'J
fünun salonunda "ıe1 I' J
Bu konferan.ta bet
bilr.

~

Son Saat

. '-flNQj:~EN
GONULE.
it leJaş etmeyiniz!
hiltpten evci Anadoluda
itYret edilebek k~dar
büyüktür
. . . l\

...... 'r'

~t

k atol'\ıa sizi· n k.asabadan imqdal" a l1 .. şeh rıne
·
gelinciye
'
b Yagını... ·
• mı'd'?
"'' oj...
... şışmemış
ı.
'll'4t·ı <- Or
~ ltt, p aya Uç ayda gel1

ldik e.akanona iki günde
~ , Yorulduk
lı., 'fltıetnı
·
~
eap ve arkadaşları

~~ t~

~pturrahmanm

•

1
darıil
Ptısam, dişlerini
çıka
~
p k raca k kadar geQ a!~· a at bir an parılda·
1 ıQ \; tnahf
~~ dizj • •a~asına kapanan
~~i ~ dt~~~~ıyı tetkik edecek

~~0!'durıı

1111

~Yi 1'k
~~'b l~t i • i

•

Hicabımdan

Dört fersahlık
gUnde ve bin

~til a,.du Çırıde tayyedebilen
~, R~tUsunun miskin yürü..
f~l't-ta kahıllıtın onune
"' ..
ge1·ıyor
~ili .., Utnb ..
..
~ .... il.tı ...1 aga surusünün,
'ııı,."<lnh·ıp '''ııını
.
arına sığdıran
.ı Qıtı.ı
ıns
ı
ll~ltı. ~a~i fecan arla karşılaş-

)~.. l'tıtl{ı a~.ti dUşünüyor
er ~
~I t6te k go1mede haklı,
~-u· o ı. - adar haklıydılar
ık q"ın ki
.
~~q l'olu i~
üç buçuk
~~ttıfGtkıe giinde alır ve
~~tı ~~il r1e. karıılaşırl
~i" baın . zılletini teshit
ıl)l'd
lStj
tl
cvap devam

V~t~

~

~

Muh4rrlriı M. Turhan
dı, sıtmaya
uğnyan vardı,
bayılan vardı.
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ı:- aç saatte mı?
C:.Vet k
la....._ .Pelak aç saatte?
ıttadk. lk·ı gU anon uıak , çok u..
t' itt "" n sabahtan akıama
ll\t'11 .1llti.id.. k
~ beti . u , ayaklanmız
~~1t kur:z a~~ıdı, dudakladık, (l) u, guç heli oraya
'

.

~•ı"? l'' J>.elak

'
anonda ne yap·
qı~ ()"ay
i~·' ~i · a geJ'
\ı~ .~ı ınuh ınce · işi anla-

q~ll, ~1ftitrıi);d:tebeye ıokmak

~d Çoluiuh. rı, çubuğumuz•li~' İtl\
·••U);d
..
~ "fltltt" a}'ıtdıkt ant çocugub~~ka. •tı btıc1 arını öirendik.

~~ı dl\ot\ te en evel gelip
~'Yı b<tıt. hab:elerine yayıldık·
~ttı~. ~~ltdık," d:l~ık, yaygalti l)"d •haYet .. dıkoduya gi·
'-ıl~d~ katQı soı ayaja düıll duda~ karışık oldu.
t: l 1lia. ıı çatlıyon var..
........ sllılller t
: 144. ernıUmesi -

-

Ey sonra?

Acı,

ama doğru~

Onlar, yoku var ederken
biz sade IAf atıyoruz
(Birinci sahifeden mabat]
şısıoda şaşırdlUl

ve böyle bir
pilaj için Bulgarlar tarafından
sarfolunan himmetin sımm sonra anladım. Harbi unm.miden
IOOl'a yapılan sullı muahedenamesi Bul~tanı, Dobricııe
nin mühim bir kısmından 1D&hrum

otmiftir.

Eveke arkumda geoit bir
biut.rlAndı bulanan ve ba lra·
dar genft bir mmtakamn ...
racat ve ithallbna VUlta tq-

tellall baiırdı. ,
kil eden. V arna &ma-.ı, Dob«korkmayın,
telif etmeyin,
ri.çe elden gidip te Rome11
İmparator haıretleri şöyle bir
hududu tebre iki saatlik bir
gösteriş yapıp geri dönecektir,
mesafeye kadar geldikten ıon
siz çanklarmızı sıkı sann! »
ra artık ticari ehemmiyetini
denildi. fakat asker kıyameti
tamamen kaybetmek mevküne
koparıyordu,
« illa kaçalım »
diişmüftür. Bunun için yeni
diyordu. Büyük Ateryak [has·
bir
tedbir lazımdı, yoksa o güsa kumandam] Eksob-ohs, ara~el şehir mahvolup gidecekti.
mıza girip nasihat edecek olişte bundan dolayı Vamablarm
du. Saçını, sakalını yolduk,
ve
vama belediyesinin en batükrüğe
boğduk,
kaçırdık.
yati dü9ünceleri şehrin eski
Avcıbaşı Kontofres geldi, onu
mamurlyetini liaşka vasıtalarla
da taşa tuttok. Bizzat lstiraidame etmek olmuıtur.
topedark Manüel Tagaris boyBunw içiıı. ellerinde tabiaDUl)a bir kefen sararak aratin bahşettiği blJyiik bir ıer
mıza girdi, elimizi CSptil, ayavet menbısı VFdı 'ki o da varğımızı öptü.
«Yapma)1n çonanın tirin salılllerl idi. O
cuklar, biraz sabır edin, edebimizle, namusumuzla dönelim» vakte kadar ihmal edilen
Varna plijı için hemen muhşayet Türklere kaçbğımızı an·
telif mimarJar vurtaaı ile bir
ladırsak
ardımıza düşerler,
p1An hazırlao~ıı ve evvela
hepimhi kıhr kıtır keserler,
bizim Fnltiryede olduğu gibi
sizin gibi ben de, İmparator
tahta barakalardan bir banyo
hazretleri de can derdine düş
yen
yaphnlarak yalnız Bulga·
tük. Herifleri burada g6receristan ebalisini celbetmek ve
ğimfzi aklımıza getirmedik,
alıkça duzağa düştük. El ele
bu suretle bir sermaye teşkil
eylemek mabadı takip edilverip fU musibetten kurtulrmya
çqalım » dedi. Onu da dindikten sonra 1925 menesini
leinedik : « Düğün var diye
müteakip son sistem ve klmibizi Kandınrsanıı, Türklerin len beton anne deniz hamamkarşısma dikersiniz ha , sizf
lan yapbnh111fbr.
kepazeler sizi! » diyerek ser·
· Belediye
bu hamamlar
dariekrem hazretlerini de tqa
için ccl 1 » mı1yon leıvi yani
tuttuk. Mamafih, dizlerimizin bizim paramızla 160 bin lira
bağı çözülmüıtü, kaçınayı de
harcetmittir.
beceremiyorduk. Aramızdaki
mesafe, o iki gUnde aldığımız
mak için turayı har~iD mühim
yol, timdi gözümtlze bitlllft
tedbirler ittihaz ettitinl mUjtükenmez gibi görünüyordu.
deledi.
Serdarı
ekremin sözleri
cesaretimizi büşbfitün larllll§·
Biliyor mUIUlluz prensesim,
tı. Kaçarken kovalamaktan ve
ben bu sözleri dinlerken ne
kesilmekten korkuyordu. Or·
hale geliyordum? Korkudan
du, matem ve ~at içinde
donlarını kirleten, bir ordu
idi. Bu sırada büyijk döma·
ukerinc yalvaran bir fmpara..
tik Kantagüzen [2] geldi. im·
tor, ka~ak ~ri teemllill
paratorun selamını
söyledi.
eden bir flJJ'•Jı bwJ>!.. S.n
Türklere belli etmeden kaçb&yle ordular, böyle kuman·
-

Sonra

[2] Bilahare imparator olan
zat ki zamanıntn tarihini de

daut.r ve \,ayle h.-paratorlar
yetlftiren bir ırkın çoaıp

yazınışbr.

mıy.dıa?

T a1uiben ct"ort bet ytiıl
metre pniflftinde ve deniz..
dea 15 metre kadar uzakta
. . . .. bamamler flJDdi -nede 37000 lira Yaridat ahyor. Baayobmn yanmdaki gazino İ8e iç baçak mil10Q . .
vaye m.I olmat .e fİClldİ _..
nede 900,000 leYa irat ..a,or.

Yama belediyem iki .....
dir bu pllj tpn hariçte boyuna pııapapnda

J•PIJOI'.

Aldığmı

malt.mata gth'e ıe·
çu 1e9e «32000»i yeıji ve
«loooo.i eenehi olarak 42000
kiti burayı ziyaret etmifleıdir.
Daraya plaja p&en ecnebilere çok tesbilit g6steriyonu.
Hatta ecnebilere temillt içia
belediye bir de hususi kaı..
aç1111fbr. Otellerin, lobntalarm
Ye arabacılann ffatları bel..
diye
Ye polis
tarafmdP
müıtereken tesbit ed.flmittlr
En
hirinci
lokantaluda
yemek
ve iyi bir oda
iıgaI

etmek tar61e gOndeHk

yedi
liİ'aJı pçmİ•
yoı. Bir guino ve ya lokantada ve ya otomobilde ~- ~
ler tarafından .bile yapals Ye
bunu belediye haber aloa
yapanların canma o~. V.,.
na . belediyesi hu bumsta •

masraf

faıdi propagandayı · AftltarJ•

Macan.ten Ye ÇekCNlionkyada,
yapayor, oralardan sayfiy.,.
gidenleri Vemaya çekmi,.e
çalıfıyor. Şu hal, mwaffaldyetin llllTIDI aç.ık bir 8Ul"ette
aaliııhmt olmuyor D»J?

.

O. K. Hatif.

S. S. fıra inmiş

Onlar, vU.iycti

11·

bir şehri böyle cu-

landırırlarken biz lM'J~ ~iade

bili llfla vakit geçiriyoruf·

Bu ne

vahşet?

Zooguldakta Ahmet ...,.,..
da biri, üç amele tarafından
llilı tabanca ve yedi baçek
katledilaıitflr·
Bu v•iyane cinayetin •~

darbesllc

bebi, .bir iğbirardır.

Yakalanan
üfüıilkçfl
Adanada üfiirükçül&k yapan
Eöf namında bir kadın cm,nü
~qhut halinde yakalanO!Jf,
mahkemeye vedlmiftir.

6 Salıife )

...

' t

~

Son Saat

)

TIGRİS

Muharriri:

Marsel Alen
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n dö Pövisö!

ol!

bir kahkaha cevap verdi: - Za~~
Rüt!. Sen beni ele geçirdim diye seviniyordıtı"
işte aldandığın nokta. Ben asla ele geçmeoJ'
Allaha ısmarladık, gene görüşürüz...
.,1,

Buna

alaylı

Teslinı

· l!lt, birdenbire hem pşırİlllf, bem ele ne 16yleyeceğinde, mml bir vaziyet alacağın. . mllereddft kalmlf, sarar_....
Mabim d& Pnv.a ~~ ce~ap
•ndı. Ta1Mmen akin. daha
cluin•u mihnkDn olduğu ka_. .ek6netiui muhafazaya

çaiıfarak

Janine dofıru

bç adım atb :

bir

vaziyette ister misiniz çıkalım
ve dışarda mertçe konuşalım.
Maksim dö Piiviaaplln bu
sözleri,ııde adeta bir rica, bir
niyaz kokusu vardı.
O.. Tıpkı bir mağlubun bir
galip karşısında olduğu gibi
ıöyUyordu.

Rnt :
-

Matmazel l.. dedi· Size
il; bir aanıtle bir fenalık getlnDeyeceiime emin olun ··
Soma, deldi Ye oldukça
..t hir tawrfa· ( Rnt) e
-

tllncll :
•
- ~ Rtlt!. Bira~ evel

.,leuaifilm.: ~atmuehn ıe-

haysiyetine nakıu veıecek. hiç bir harekette bulun~ istemiyord~•.~ ~e
8J111 um ve aynı endışe ıçındeJim.. Bu~aki mevcudiyetim ~ç kimsenin malümu

ni

ıililıınız var.. Benim yok. Bu

ft

~dir. • .
.
• Zaımedenm sız ~e aynı en-

elife altında

bemm burada
etmez ve bu
.,...__....- - •119
lal'dle Matmazel Mire vermiş
oldupmaı .aztı tutiiıut olurL-~ ' - ·

maaz,
M•bim da piivisanlln sesi-

ilİD titrediği belli, heyecan ve

Peki, dedi, Fakat unut-

mayın ki..

- Biliyorum. Eliniz ceketinizin cebln<le de hedefini ~ıırmaz bir ta~ca ver.
Sonra Janine dandn. Tamamen değişaıif ve tatlilaşmı§
biı sesle :
...:... Matmazel!. dedi, size
yalnız bir tek §CY aöyliyeccğim. Beni anladınıı:sa anladınız. Sizin şeref ve haysiyetinizi kıracak hiç bir şey olmıyacaktır. Bunu size karşı çok
Kuvvetli olan bUyük aşkım
namın~ temin ederim. Ben...
Rfit ile beraber gidiyorum..
Bu sözler iceba bir itiraf
d il . .eli
eg mı ı .
Polis hafiyesi sabırsızlanmıya başlamıştı.
- Haydi... Çabuk olun!..
v

-

işte. Hazırım.

Maksim dö Püysö başını
k h
vnuue egere
em pencere,
hem k apı vazifesmı
· · guren
ll
Duam etti:
yerden çıktı.
Slytcdiklerinfziıı bir
Dışarsı zifiri karanlıktı.
noktumı.. Bir kelimesiai bile
ıoi_uk ve karanlık bir gece...
kaçırmadım Öyle zannediyorum
Oyle bir karanlık ve öyle
ld fimdi mesele sizinle matm.. bir soğukki .. Maksim dö Pünl arasında değil, ikimizin yisanül} cür'et ve küstahlığına
aruuıdadır ve ben pek çabuk pek acıya mal olacak.• eğer
-1aşacaiımıza eminim.
Mabim dö Ptivisö · Tigris iae.
Kat't 16zleri ancak biz ve
Fakat.. ya değilse? ya (Rot)
erkekçe atamızda s6yleyebilir
nn ınpheleri esassız ve kuru
Ye kat'i kararlan gene arabir vehimden ibaretse? önde
auzda verebiliriz. Siz yalmzMabim dö Püvi.yö yörüyor
mm, ben de yalnızım. Sizin
arkadan da Rüt geliyordu

tlelecınını ~ zaptettiği
....,.
~

qi-

x n.-

v

Polia hafiyesi b11 sefer avını
kat'i surette yakalamış ve onun
artık kolay elinden kaçamıyacağına emin görüyordu.
Sağ eli..ceketinin cebindeki
tabancasının kabzasına sıms1-

kı sarılmıştı.
Bu

sefer zafer muhakkakb. Maksim dö pövisönün
endişe kıvrımları sorarken
hafiyenin gözlerinde zafer ve
aevinç 111kları aaçıyordu.
intikam!. Evet..
Dahiliye
nazırım, polis ve emniyeti umumiye müdürlerini, bütün
Parisi kafese koyan bu adamdan alacağ intikam ne parlak olacaktı. Dağın uçurumlu
yoluna gelmişlerdi.
- Rüt aldanıyorsun .. hem
pek çok aldanıyorsun. Arbk
bu kadan da budalalık oluyor.
oluyor.
- !nkir mı ediyorsunuz?
- lnkir!. Ne var ki neyi
inkir edeyim? Hayır Rüt. Ben
hakikat olan hu şeyi inkara
tenezzill edecek kadar acız,
k kak d..;;,:ı
or
"5u!m.
- Sizin için yıpılacak en
doğru hareket te artık budur.
Demek itiraf ediyorsunuz.
Yamlıyonun.. Dedim.
5azilmll tekrar ediyorum. Sen
k d. . k ki
k k
en mı ço ze ve ço
urnaz umyonun.. halbuki aldanıyorum. .
- aldanayım... Ve ya aldanmayayım. Bunu sonra görürilz. Sen tfmdiki halde ellerini uzatta fU kelepçeleri ne
olur ne olmaz bileklerine geçireyim.

Bulutlaruı arasından aıyrılan

Ay (Rltt.) ini elinde ki tuttuğu
Kelepçenin çeliğini parlattı.
Bu esnada Maksim dö
Plviail yolun tam ucunun ke-

'1

nannda bir kaç nıin~
derinlikte ve karaıılıp ~
rumun baıında bul.un111°',if
- Rütl .. Rüt! .. SaJJ'
nıyorsun dedim.
~.li 'I
Buna imanındım. Ş~llY
nu sana isbat edeceğıdl:
Polis hafiyesi nuJıti'
Püvisöniln bir oyuP 0 •
cağına emin, derhal
tabancasını çıkardı.
bir harekette ateş ed 'l
- Teslim ol elletİIP
Artık bana masal eli
sin.
-~
Ayni zamanda df
üzerine atıldı.
~
Gecenin karanlığı ~
müstehzi bir kahkab• t!·· ~
- Rüt!, Zavallı JUl J':
aldandığım nokta · · ~
ele
geçirdiğinep,
olmıştım.. Halbu lef...
hiç kimse beni ele ~.,.hl f
Ben yakalanmam. AV'
marladikf.
ti
Bir gölge.. Karaııl•"'..~

I

'fl"°.J

1

ne " '

rayan ve sonra ge
1
k b J
•
..11""
ta ay 0 an bır go ~ ,t
Rüt, geç kalmıştı: d6 ~
kimse yoktu. Mak51 ~ jt '/
visö kendini kald!'..1,tf
uçurumdan aşağı rıı~·

,!..

1

mıfb.

~

> ,.ııOo

Ta~y~re .. J ~~deıı= ıfl
mudurlu()

çbflB

,r

Numuneleri ve (JJe__AI
bin :ıdel evıeı~eoırıı
rakı tabettlrlle ,ffP,.J
1
lub'a talip ola ~esi~
Temmuz cuoısr f ~j_
saat on beşte peJ'l~
larile

birlikte i)t~

8

ınüdürlü{fünde ıJl şt
Tayyare

mübBY....•

misyonuna ınu"rB"'....

Ttrrırnu z

14

""en

Son Snt

Kap modası
sffnstum
. J ta.yorJ
l;~t ve tuvalet

Ot\A

fııne giyilecek

O/an (kap )

la~

Sahife 7

i

rın çeşitleri
lt«l))

i ..· rnoctası daima
-..llldcki rop ile
«ll&kadardır

he~ap,
k

her

deYİr

ve

n1evsin1de. tıpkı
Ostfi""t
~t
··• ayüı· gı"b"k
ı ıy- .
~ayb Ve ~hen1n1.iyetin\ 'ı
'"at t etrnıyen bır za-

~ ve şıklı esasıdır.

\·aı ışın en soğuk ha~ıc:t•ndan yazın en
dar~ ~evsimlerine kabii aın~a giyilir. Ta~plll_e~sını itibarı ile
~ll~Çın kullanılacak
'ıle'fqŞlar tahavvül
t.

~l\.adjfe,

lutre gibi
~lt~ Ve sıcak tutucu

~'Şifiaşlardan bir kap
k 'alt rop sağlam
iJe 11alın olmak şartı
~l's e. l<adar güzel o-

"t

but ~ 1nce ipeklilerden

llkabı dayarım
bir
o derece

~'~
~ık

Ve

bi.. ~e
Zarif tir. Kabın
1
() ·da Yİ~ği daha varsa

1

~i &unün ve ya ge\tctk~ her hangi bir

~ı~~de, saatinde mo-

~~leb·ı kaybetmeden
A
l fl1 'd'
l <"lflc
k esı ır.

teek b·

ı~

e''

, dikkat

edi() da ır nokta varsa
~1ll Şudur· Eğer kat-~P, ~ltına giyilecek
~ k ~la basit oldu<lstil~ ar kibar bir
~ ııelll ~Yör ise kapın
.... B..P °ln1ası lazıın~.. Yôr ~ye bir kostünı
ll
tıı
.
, Çok erıne çok süs~ll&i k Ş~tafatlı ve
~~il e~t.uın)e ahenk
~ ~I fllıyen bir kap
~t\,.._~· 01 fl"ıakta
·r
~~lltnek
n, zarı
ttlır
S . len çok u-

J

1

Par bi . .

Çınıı ropların

.

yecek şekilde açık hil'
biçim olur.
(Yaka) nın da kap
modasında mevkii olduvu inkar edilemez.
üstüne gelecek kaplar Açık, diz, kapalı kürkda keza sempl olmak lü yakalar mutlak ve
lazımdır ve bu roplar . muhakkak robun biüstüne giyilecek kapın çimi ve robun vakası
eteği rop eteuinden bir ile alakadardır. Şu hal
az kısa olması şarttır. de kap.. Tek başına
Şık ve zengi~ _tuvabir şıklık unsuru olaletler üstüne gıyılecek maz. Mutlaka kap, alkaplar ayrı bir kısm.a tındaki (rop )la beradahildir. Bunda en zı ber bir ( Ansabl ) ~vade dikkat edilecek kil etmelidir.
nokta kapın ve astaKoyu ~enk ~~
rın gerek renk ve geharçlarla süslenmış bir
rek biçiminin, altında açık renk kap ve ya
kı robun
biçimi ve
bunun aksi olarak arengi ile uygun olması çık renk bir şık rop
üstüne koyu kap ta
noktasıdır. Robun arnömonları . renginden güzel gider.
Modellerimiz hem
bir kap.. ( iç) kısmın
zarafetini ihlal etmi- ro.11, ht:_m ka_pla~ı ayrı .

ayrı gösteriyor.

Bunlar kostüm tayör, spor biçimi ve tuvalet üzerine giyilen
kaplardan size bir nümunedir. Kab, astarld
· ·
ı
sız o uğu gı ı. astar ı
ve ya yarım plı astar1ı da olur. Bu son şek)in zarafeti başkadır.

Temmuz 1~

Son Saat

8 Sa ifo

A

eeJ-

;e:-w

Emniyet sandığı em~ak müzayedesi
Kat'i karar
Mcthuurın
ıaevkt

Ur•

70

....e

de..

ft ~le

rr.i1~tfmıltt:

18r~11vn

97,90,2 .. Jenİ" _...aı ahar ••
mutfak eMri ..,... iki yk ~
,.edi arpı anada mebni Ye duYar ta~ ve kaimen meYC:Ut.., aeoedee
!209 &t'flD b&bçuia . tamama
Ali Rıza B.

11

760

710 16984

Cemil B.

FirdeTı

H.

215

Yaaa Aftdia Ye J-1 Salkıaa aob·
ilDda ..ki 14 •e Jeni ta mmarah
ı•ed• bet r0s det..1111 Jedi ~
daliı

ibaret muhterlk hane

anuımn

tamımı

Madam Alekaandra
• !OM1 Hask6ycle Sütlüce mahallesinde Den
mln;i Ohanes sokağında eski 4, 6 ve yeni Madam Ser-

41, 43 numaralı yOı UflD arsadan puhi Dikraıı
ibuet gazino ve bue anasının ve Herant

c:•

tuaUIJ

efendiler

111H ~·. .

Hacı Hflarev mahallebahçesi aokağm4a eski 5
'H yeni 7 sıumarah dokıu arfm ar-

Iİllde

• lzeriade abfap iki ll•ttP. i'baret
cllrt oda, bir IOfa, bir mutfak, bir
...-mcı ft P'mi d&rt UftD üzerinde Asiye ve Şa
ltlr dlkkAm Ye iki ,_ teksen alb piye h'1Um.,.. bdc..,l Mwi bir -.. .n ta- !arla Hasan
mamı

ef.

111 1!4.58 Y_...,. C.bW& mahıll..tade
L.p cadclelbNJe eski 40 TO M 62
aumaralı

bk alb

klıjir bir katıla

~ araa üzoriııdo

üathcle ahann malı
ve bir
baf'i Wr

1cu,.,..

bir odayı
dlkkimn tamamı
Hacı ~ükrü 8.
180 l:t170 lytpsultanda StUey111an 1Pb... maballllhıde Samanalar caddeaiqde eaki
10 we yeni 12 numanh iki yOz teksen
ilç UflD arsada klrrfr Wr katta l\taAliye H.
ret bir ~tam.mı

100 14339 Anadolukavapada Mihritah MehUICt

2110 15284

E• mahallesinde ÇefSD• İolsaiında ~..
ki 8 ve yeal 2 n~ ~ ..,.._
ana &zerinde U,ap iki katta dlrt
oda, bir undılc od.,., Wr lRMQk .afe.,
bir kijçGk mutf.k ve on ~ aqıo
.,..da bir IDNtfak Ye seben w·
tın blbçeyi uvi bir hanenin taıııaıaı
H~ki6e Nevlıabar mahallesinde He-

ldmoil11 Alipep aokatmda eski ••
•

15710 Üsküdarda Yeni mahallede Karatnanlı
sokağında eski 27 ve yeni 21 numaralı alt:nış dok\!Z af"Şın üzerinde kar·
gir bir katta bir dükkanın tamamı
Osu:ı•0
16880 Kadıköyünde Tuğlacı . başı mahalle~inde Kayış dağı caddesinde 86,88
numaralı yüz seksen arşın arsa üzerinde ve üç dönüm bir evlek üç yüz
yetmiş arşın bahçeyi havi bir ahırın

410

J,

Nazoıı)'

Sarıyerde

Yeni m,hallede caddesinde
eski 130,130mükerrer132 mnkerre ve
cedit 1, 3, 8, 1O numaralı 132 arşın ar-

sada bir odayı havi kArgir üç dükkanın
1"
tamamı Cemil B. Rükiye ve Safiye ve Halide f-4.
17559 Has köyde Hacışaban mahallesinde
Çeıme sokağında

eskf 53 ve yeni 7

numaralı

kırk

yUz

beş

arşın

araa üzerinde abfap iki buçuk kattan
· ibaret alta oda, bir malta taşlık, bir
sofa, bir mutfak, bir kuyu ve yüz
altmış üç arıın bahçeyi havi harap
bir hanenin tamamı
19610 Okçularbqında Emin bey mohallesin·
de Okçularbqı solcağında eski 50 ve.
yeni 52 numaralı kırk ild f1J1ın ana
üıerinde kirgir iki kattan ibaret fiı·

Ahıoel

;

tünde bir odayı ve altında be>dnımu
• &
havi bir dükklnm tamamı
Burbanettitı ~
Yukarıda cinsi ve nevile mevki Ye mlt§temel6.b yazılı e -

hizalannda gösterilen bedellerle talipleri ilıerinde ohıl'~'
Temmuz 929 tarihine müsadif" Pazartesi günü saat on b:ıud'
tan itibaren mUzayedeye mübqeret o1unuak saat oo ~
kat'i karalanmn çekilmesi mukarrer bulunduğundaP~
olaolann mezkur günde saat on
albya
kadar
JŞ
idaresine
müracaat eylemeleri ve on albdan sonJ11 ~
bulacak müracaatların
kabul cdilemiyec.~ ve ıPe}J~
enıJ&ke evvelce talip olanlann kat'i karar esnasında
bulunmadıkları ve başka talip zuhur eylediji takdirde e ııııı"''
0
taliplerin müzayededen çekilmiş addolunacaklan lüzumu iIS.P

"JP

Büyük tayyare piyankosa
YEDiNCi TERTİP
1 inci ke,ide: 11 Ağustostadır,

Buyuk ikramiye
Behiye H.

tf·

·eP

tamamı

,...f 25,42'44 - 1 1 iki )'tJ MheD
dlrt .,.. .,.. e..iııde ~ bir
kattaD ~t bir .-.jm tamamı
. . Yeaikıptda Katlp"-m ..UılJesinde
Swl...._._ IOw.da eMi 38 Ye
N

.

90

Kadık6yOıade O.anıp ıu'9•11~e
elki Şojotıl~ Ye Ya~aaojiu
,... Qlek ~t-dıJ. ealri n,ııo.122

, . 40 mmarala ..... ..m .,...
w
t.riacle , ... _.. Te temelleri
meftllt bir dlkk•nın tlmamı
9965 Olkldan:I. le.diye malWleıfnde C8ki

•

yeni 6 numaralı sekiz yüz arşın arsa
üzerinde sıcaklık mahallini ve yedi yüz
•
arıan arsa üzerinde soğukluk mahallini ve dokuz yUı arşııı bahçeyi havi
çifte hamamın tamamı Emine Hacer H.
Mustafa . Nihat B. ve sagire Fatma
l'1
Saime ve Hatice Piraye ban.OS

flml

6222 Silivri kapuda Haneıkarağ6z mahalleliade Hwdibl Siliwik~pı sokağında
eald 2,2 ve yeni 2,4,6 numaralı yüz
.eben dokuz al"flD ana il.zerinde iki Fatma ve
dlkk&aa ha~ bir ıujuum tamamı Atin H. lar
67'17 Ereıık6yhde lçw"'6J mğallelbıde
"°"'~ mddı•de ..w 97,91.2.99.

1105

ilanı

3(),000

liradır

Son Saat

Sahife 9

Duvar icindeki ölü ı

~Takıli:

o

Ahmet Cemaleddin
-69,

Mesele alt da

an
Ga iba bi
ı...
oaıu v r ..

~esitu ';(ar aklınca polis hafitell

u suretle tatmin ettik-

0lduğu

c diyecek?

80
.......,

~a sordu:
tdUdiği übcr Marsan tevkif
" Nzaman ne dedi?
Bigünah
liatta ?~ tekrar edip duruyor.
diaİtıin ış n garibi Marsan ken-

~U% ~atil değil, bilakis
bır cinayete kurban
b~trı ~nu
·
·bu 1"dd"ıa edıyor.
Tabu

01du'"

lhıtak ltıas~Uara aldırmadım.
~8lll hakınıi işin içinden

...
htı.7'~~ Zaınbarof
~

fevkalh~aı iti ır .gayret sarfederek
~a: dalıne hakim olduktan

.._ B
tltiğini ~aya kadar

zahmet
~kk: en dolayı size çok
d~di, \1 r ederim Mösyö Ribal,
~idi erdiğiniz haber okadar
~ •d,"e bilhassa yeğenımın
~ belli rtıın nezdinde bulunma"taftan Çok tetbiş etti. Diğer
blduğu Çok ziyade yorgun
0 ı-cuınllıdan size karşı şükran
l>olj8u hemen ödeyemedim.
~k'llde:afiyesi, ertesi günü
t b ..,_avdet etmek niyeti
'4.1.ltcre veda etti ve
l'adarı
liiyoı-, hayrıldı. Ribal hem yük·"' ~:~ de kendi kendine:
~llltuı t tsıyal Zambarof mahii tt C\1kif edildiğini öğren
'-dttq =~n sevinecek yerde
~ dııl_ dt(esıfr oldu. Herif
~~ ~ ij ..
) Yeti b şup bayılacaktı. Bu
:.~. S en çok garip bulu'"t den onra
h da gı'ttikçe teza1di?
eyecan ve korkusu

't .'

.. nl.ı Ilı
llt>a
tseleni
~İ)o Çap n .. n altından ga0

1',,,

glu çıkacağa ben-

Pou

\tı

a hafi

te~ltı
~

i~

ıesi bir bissf kabnübe
M
keyfi
r.
ar anın

~ deki .... Yetinın «Duvarın
al " olu »
~l ' ten .
muammaaınnı
ı:ıl.ı.tıduğu vırden henüz uzak

•\ıb"' nu tef ..
.
~d <ll ~a.ts
errus edıyordu.
t... 'iti
anın tevkifi hak-

~,
raporu
~lı- ,l><>li8
..nu__
yazmak
)....
~aı.n, <htt• tııuduriyetindeki
""111 it
6' ı"•
~ tdisine gı zaman Jan Pi~~ektl\r h. nıuntaıır buldu.
1
....._ ~. Rördn ~~etçi polis ha"'•öay6
zaman :
"-tb l, dedf, siz

!?

ŞBANKASI

Heyeti un1umiyesının 2-6-929 tarihli kararına
tevfikan ve serma)'enin 4,000,000 liradan
5,000,000 liraya tezyidi için ihraç olunan
beheri 10 lira kıymeti itibariyesinde
1000,000 adet
Hami· e a· y~ni ·ıse senetle-

•

r· e

efendimi tevkif etmek suretile
bugün bir hata irtikap ve o
haydutların ekmeklerine yağ
sürmfiş oldunuz. Bu hain heriflerdir ki mösyö Hüberi canlı,
canla duvara soktular. Zavallı
efendim müthiş bir h tayı adlinin kurbanı oldu.
Polis hafiyesi omuzlarını
kaldırdı ve :
- Bu nakarab dinleye,
dinleye usandım, dedi, ortaya
tek bir delil atamıyorsunuz,

~:ı::::~.~ars:;,:yo:::~iyeLütfen beni bir saniye
dinler misiniz?
- Hay, hay, buyurunuz.
Vakıa vakit geçikti ve raporunuzu da henüz yazmadım,
ama sizi memnuniyetle dinleyebilirim.
Bunun fizerine emektar uşak polis hafiyesine olanı biteni bertafsil anlatb, Polis hafiyesf Jan - Piyerin büyük bir
alaka ve derin bir dikkatle

ydo u

ağa

davet

2 hazfran 1929 tarihinde içtima eden fevkalade heyeti
umumiycnin ni%amnamei esasinin 9 uncu maddesine tevfikan,
ihracına karar verildiği beheri 10 Türk lirası itibari kıymette
100,000 adet HAMİLiNE AİT YENl HİSSE SENETLERi
şeraiti atiye dairesinde bankanın eski hfsselarinc sahip
olanlara arzolunmaktadır.
MIKDAR: E ki hissedarlarımız, haiz oldukları beher eski
dört hisseye mukabil bir yeni hisse mübayaa
edebilirler.
Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muhtemel hisse küsuratı muteber değildir.
BEDELi:
Yeni ihraç olunan hisse senetlerinin fii ihracı
b rveçhi ati gösterildiği şekilde 11,20 liradır.
{ on bir lira yirmi kuruş )
Kıymeti itihariyesi •
• • • • 10. - Lira
Resmi Damga . . • . • • . . - . 20. \
Pirim • • • • . . • • • . . 1. - T..irq

-

dinlemişti.

Ribal bu feci sergiizeşti
bidayette baştan savm dinlemiye b şlamışken Jan .. Piyer
taf ilata giriştikçe bazı noktalar nazan dikkntini celbetmiş ve git gide b nkerle
refiklerine kartı mütezayit bir
şüphe bissetmiye baılamışb.
Bilh a polis hafiyesinin
nazan dikk t ve teyakkuzunu celbetmiş olan şey
Jan - Piyerin, o zamana kadar
halledilmemiş bir muamma
şeklini muhafaza eden «san .. .
Ev.... Teflan... Lar... Otuz...
zavallı kız ... Ah! Veriyorum ...»
Kelimelrinin tefsiri olmuştu.
Sadık uşak bu hususta:
- Bu kelime parçası hiç
bir kimse tar fından anlqıl
m dı. Halbuki SJVacı Doruva
ustanın işitmiş olduğu hu kelimeleri efendim bana izah etti,
ben de size ani byorum: San
ev kendi inin götürüldllğü
mahalli işaret ediyor.
«Taf111nlar» .kelimesi de ıan
evin yakınınd bulunan taflanların orasının kolayca 'bulunmasını temin etmek için
söylenmiştir. «Zavallı kız»

ke •-

11. 20

Hakkı rüçhanın

müddet istimal;

Eski hissec arlarımız dahil olmaksızın hisselerine dörtte
bir nispetinde isabet eden yeni hisseleri iki ay zarfında yani
10 Ağustos 929 akşamına kadar mübayaa ve bedelin aşada
izah olunduğu şekilde Bankamıza tevdi ve ya irsal etmelidirler. Bu müddet zarfında hakkı rüçhanını kullanmıyanların
yukarıda mezkfır müsait şaraitle mübayaa haklan sakıt olur.

liaklp rüçhftnın sur(:ti istimali:
Hissedarlarımızın şubelerimize 10 haziran 929 tarihinden
itibaren müracaat ederek yeni hisselerin mübayaa puslasını
imza edebileceklerdir. Hissedarlar bankaca kendilerine gönderilecek olan kayt varakasını doldurup imza ve bankanın
merkezine ve ya İstanbul şubesine teahhütlü olarak irsa!
etmek suretile dahi yeni hisselere kayt olunabilirler. Ancak
beher hissenin 11, 20 lira itibarile tamam bedeli dahi
şubelerimize tevdi ve ya İstanbul şubesi ve Ankara merkezimize irsal edilmelidir.
Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye olunmıyr. . .
mübayaa puslalarmın hükmü yoktur.
~~
Not:
Yeni hisselerden bir hissedara eski hisselerİ'il t1
dörtte bir nisbetinden fazla verilmeyeceği jçi.-:
kayit varakasında sehven fazla yazıldığı vaki
olursa bankaca kontrolunda dörtte bil'e tenıil
edilecektir.

a

Yeni his eleri temettüleri:
Hamiline ait olarak ihraç olunan yeni hisseler -1929senesi temettüilnün yalnız «5» aylık kısmına iştirak •debileceklerdir.
930 senesinden itibaren yeni hisseler dahi eski hisselerle
hukukan milsavi olacaktır.

Türkiye
meleriyle alçak bir vasının
elinde müdafaadan mahrum
bir halde kalmış olan matmazel Elyan Roseleyi hasta et•
miş, ve «Ahi Seviyorum» feryadını da z ptedememiş ..•
Jan - Piyer polis hafiyesi
Ribaldan ayrıldığı zaman zabıta
memuru hakikati anlamış ve
sadık uşağın tabii bir müttefiği olmuştµ.

iş bankası

Süreyya

operetı

Muhlis Sabahattin bey tarafından esaslı surette ıslah
edilen SüreYYa operet hey'etinin pek yakında yaz temsillerine
başlıyacağı
haber
alınmıştır.

K·ralık eparhmen
Fatihte F evxi paşa caddesindedir!

Güzel iki dairesi
bisikletçiden

vardır. Altındaki
sorulması.

10 Sahife

Son Saat

jŞPoniiiJ
Seyri sefAin
Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2 362
Şube acent:ısı: Mahmudiye
hanı altında. İstanbul 2740

Antalya

postası

( KO YA) npuru 14
Temmuz Pazar Jo da G::ı1:ıta
nhtımından h:ırekctle [ 17.ınİr,
Kulluk, Bodnım, Radoc:, Fethiye, Fjnike , Antalya ] 'a
gidecek 'e dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [Andifli ,
Kalkan • Sal\ız , Çanakkale ,
Gelibolu ] ya uğrayarak gelecektir.

TRABZ91 BİRİNCi PQSTASI
( KARADE 11Z ) vapuru 15
Temmu.ı

Pazartesi

de
Galata nhumından hareketle
[ İnebolu, Samsun , Giresun ,
Trabzon , Rize , Jlopa ] ya
gidecek ve dönuŞte Pazar iskelesile [ Rize , Sürmene ,
12

Trab,.zon , Görele , Gireson ,
Ordu , Ünye , Samsun , lncbolu, Zonguld~) a uğnyar:ık
gelecektir .
H2reket gfınu yük alınmaz.

lzmir - llırsln sürat postası
(CUMHURiYET) vapuru 16
Temmuz sah ı 2 de Galata
nhumından kalkarak Çarşamb:ı
sabahı İ.!mire ve
al•şamı
b;mirclen kalkar:ık [Antalya ,
Alaiyc , Mersin] e gidecek \'C
dönüşte [ Taşucu • Anamor
Aliiye, Antalya , İzmir J e
uğnyarak gelecektir .

Sadık

zade

Biraderler vapurları
Karadeniz muntazaın
ve lüks posta~

Sakarya
vapuru

14

Temm•

PAZAR

Aşk nıektuplan!
Kadının açtıfı dava Qörülürken,
kocası kızdı, bunları mahkemeye
f!Ösfcrdi
Genç Hanım, genç kocasından aynlmak istiyor. ikisi
de bu sebeple hukuk mahkemesi huzurunda karşılaştılar.
Hanıma, boşanmak istemesinin sebebi soruldu :
- İkiniz de gençsiniz. Evleneli
birkaç sene olmuş.
Aynlmak istemek, çok düşün
dükten sonra vaki olmalıdır.
Ne gibi bir mlihim sebep
var ortada?
Zevce, gillnmıliyor, l>yle
fazla tereddüt etmeden, kat'i
cümlelerle anllltıyor :
- Bana bakmadığı gibi
yanıma da uğramıyor.
Hem, kendi ağzile söyledi.
Şimdi
bir iti
varmıf, o
halledilir edilmez, beni bırakıp
baıkuını alınanın daha muvafık olup olmJdığını dlitüneceJ<miş • Mademki öyledir ,
işte ben claiıa evel hareket
ediyorum. O işinin halledilmesini beklemlye ne hatet? Ben
bazınm, boıaıın

beni 1

Mahkeme, kocaya ne diyeceğini soruyor .
O , batka
iddiada. Şöyle söylüyor.
- Bil'akis, ben kapısına
ııidiyorum da açmıyor, beni

içeriye almıyor. Bütün kaba·
· hat kcndiaindel

zaf

Peki, . o n;Ustakbele mü-

zevc~ değiştirme ~özü?
- Ben öyle bir şey de
söylemiş deAiıim.
Ne ha..

t t mtal

i%.k

ı

a' \

ır vapuı !arı

AYVALIK - İZMİR 'postası

Tayyar
vapuru
14 temmuz

PAZAR

cet beklcmiye?
Öyle bir
niyetim olsa, ıimdiden tatbik
ederim. İtim bunun yııpılma
sma mani değil. Ama kendiıinin batkuına varmak niyeti
vardır belld de böyle söylüyor mnhsus! Her nedense!
Hele, hele, ağzındaki
baklayı çıkar bakayım.

Galiba

yutkunup yutkunup ta söyliyemcdip bir ıey var dilinin
altında!

Zevç, biraz daha tereddüt
gösterdi. Fakat, kadınn bir
c ralık asabi bir tavırla iıUh
f afkar bir mülihaıada bulunması, erkeği kızdırdı.
- Ben ıöylemiyeyim, bun-

lar söylesin!
Bu aöz.lerle beraber elini
cebine sokan zevç, koynundan
bir tomar mektup, bir kart•
çıkardı, kürsü önün..
deki nıuaıım üzerine döktft.

postal

- Kimden geliyor bu mektuplar, bu kart?
- Aşıkından kanmıt

Zevce, •Redderlerirn, yalan!»
dedi ve ilive etti:
- Mademki öyle fen bir
kadınmıtım. Niçin tutuyor ni..
kahında beni? Boşum?

Mahkeme, mektuplan tetkik
ettl ve zevç, mOdd-ei umumi·
Jiğe •Y"~ istida verdiğini,
ıina dav.ı11 açtıA"ını iddia etti•
ğinden, tahkikat icra1101 ka·
rarlqbrdı.

y eakencı·
VAPUl~LARl

iZMIR SORAT POSTASI

smet paşa
vapuru
p
14 temmuz
azar
gtınu taın s:!tıt 15 te Galata
Lüks ı·

ve seri

Galatasaray, /ı·
tanbul muhtelitini yendi d•

Dün taksim ıitadyoaıUObt'
iki maç yapıldı; terfi 11109 • 1111
kasında geçen dafa yatbol
kalan SOleymaniye - fstaJl t*
spor müsabakasına devanı.,..ı
dildi. Geçen hafta İstaJI ttC
spor (3-1) galip bir vaıiY;eft
idi. Siileymaniyeliler bu ,ı
galibiyeti elden kaçırınaııı ,için çok çahşblar lstanbul bil

P,Onın (1) sayısına IDuk•
(2) sayı yaptılar.
ııt"

İkinci maç İstanbul ~
liti ile Galatasaray ar ,ttl'
yapıldı. Bu müsabaka .1~
di ki Galatasaray halı ~
da lıtanbuldaki kulüpl!r 1'Jft'
yenilmesi gayri kabil bır
vettir.
~
Dünkü oyun~ft Galata ~
dan mazereti do,ayısile 1 Jı'.
Nihat bey gelmeınişti. f~..ı
arkadaşları o kadar
~
oynadılar ki Nihadı ara
batıra bile gelmemi~tir. 't ,t

İstanbul Muhtelitindeıı.• ~

bey yoktu. Teniıi tere~
mİf, oraya gitmftti. ~··'f~

d'f.

hücum hattında Alaettın,
ret, Niyazi olmak üzere ~
bahçeliler vardı. fakat ·-~
taıaray muhacim ve oıü~
ası bunlara ufak bir F

bile vennemiıti.

••JI'..

Oyunun bidayetinde 1'~
telit takım tiddetli bir I 1"
yapb. Muhakkak bir gottal""
ıra Rnslm tarafından ·-_,M

duktın

ıonra

Gal•tl"'Ji'
taarruza ıeçti. fakat LJ u.-

düıUrülmeıi üıetfoe ""~
penaltıyı

Burhan sayı)'• d"1'

vil etti bunu iki ıol
takip etti.
~
Şunu itiraf etnıek 1 ~
dır ki Rasim ıle d011 ~
iyi oynadı ve gol oloıaJI .1~

de 75 kat't olan ~~

kurtardı. Dtın Re'bii d•'ıı J,I!
hassa Rasimde çok bilf~..o~

teklaaül güıterdl, ...-""~
şampiyonu, aleyhtarları~~
kü ümitlerini de kırdı. hl(

Q)'llna biraz dah;a erkeıa1,..-.::

lansa fdi hem nok:;tıJ! :it~
ınaz, henı de halk ly• ~
•eyretmek zevkinden .,,

günü akşamı Sirkeçi rıhtımın~
gunü Sa:tt 17 de Sirkeci ntıkalmaıdı.
dan ı..careı<et
, ı e [ Mıllgu
7ld aıc ,
umından hareketle [Gelibolu,
,
d
l
t
•
nhW.11lil•Jıtn
oğru
Z!\1.ı.R t:
.-A•
nebolu, Sinop, Samsun, Ordu,
.ç nal kale, ,.r Korfez urikilc
h~rck.t cd~ccktir.
Ooktor Fe zi j\tıP~
~frabzoıı, St··ırmeı1c.
.h. valtk • Di~ili \'C İ1.mir] "'~
Ta.f.sı"}At
Y•1
,.,, ki ıı gıı ' dit. ıı....'.4
Gl.rc'''"'n,
~u
ı; a ı'çı·n Sı'rk,.,.:dc
,......
,.. ı·rcnp. L-1
ne !lôb.ı
..
\:e Rize ] iskelelerine a!imet
.lzimct ve avdet edecektir.
kencı ·hanında klin accmeşinc
tnı, ıafı tenasül u ııad.ın ,, ~
edecektir .
Yuk ve yolcu için Eminonu
müracaat. Tel. fstandul 1515
uklınnı M •oo ~ııll~ı·lo rtP
T :tf ih\t için Sirl.ce . .i MesaRe adiye cadde i Rıhtım ha...
Ve Galıttada merkez l"lhtını
~ıımandı nıii~ait tcra.ıtlc
det hanı altında acentalı""ınıı.
nmdal<i idıı.reh:ıncsine muracaat
hanınd a Cc)'b'd.
eder.
:i-ltJ ~
~
ı ı ı ve stafil
ı opati
Adı es: BabıAli, Cağalorr
mfırıcaat.
Tel. İ tanbul J 97i . Yoku
acenteliğine müracaat.
k 1~e La,.ı numora 43
Tctefnn
t~t
rıhıı'·
ı-.1g~
hj 1 ti '':ııııtr~· chı ''ı.:rilir.
Telefon:
Bey<'>p-lu
Rs
_ _ _ _ _ _... _ _ _ _ _mliiiil_j _ _ _ _llİIİ_. 9. . . . . .T.'efor:
. . . lııtn
. . .bı'
. .: .899
. .~
f;•

• ,_/

bün gece Sirkecide bir
ad anı o·· ıd uru
·· ·· ld u·· ...
l)Un

Şah,11 gece, Sirkecide bir cinayet olmuştur. Sabıkalılardan

~ l\\ıtd~?~un
~aya§ı
11

e •akın sucu Kir-

dor, •ta

d~lay, f<:~ mesel.esinden

la Şakir efen"'
~at
a
ile
d"
" ür· T• bf\
YapıJoı ovmuşt
Vf()llı aktadır.
d· 1~728
l
1.!Yi
sop .
1

o

b•J

eltmda

aı~~ iece nurnaralı

otomobil

~~Qda s~ ~yasofyada Çınar
.liıtahd Yrli sefer merkezinde
~lu 17 eoı Hüseyin efendinin

~ak rn/aşı~da

ihsana çarpa~:~işti;ruçhıyetine sebebiyet

1
\ ~iŞ\\;
1

0

~uğun ıağ ayağı

~d~~rar

eden

şoför

l.)

! \Üş \.,. et•••
e l

~

e esi daha

'nilhim bir
ı~~afhada
~t. ~nunları hakkındaki

~~ t\lın tvam edilmektedir.

tlt~tıtik a r·tlınc sına rağmen

n cic

te ~m bey evrak

iıti •tut i tkıkat yapmıttır.

d~"'bınd11isarı memurlarının

ot,(~ ltlUh·an s~nra meselenin
~~
hır safhaya dahil

sa;f

il~

t"kUfl

ennıektedir.

'r~~~dtlen
~tuı ihtilattan
1

memeıı t ekvanı etmektedir.
ev tf
at yapılmamış-

tıt

.

ti\lQij

ı~t~Uiı rıkij borsa:

2,50 ·00; ı!e006;

Frank
!ıü} 950.; t>oı t 9,21; lsTiçre

lll 22S~; AJ~,25,00; Da-

"•~ ·~ ~
t

80;

" La.tık

67; Anado·

[)ueli 6,70; TramY\ln

182,5.

asından alınmıştır.

zabıtaya

ke.

*

Akşam oldu ; aular karardı.
Gllndü.ıden sözlepn delikanlılarla hllldmıet meydama-

da bir kahvede birleftik.
Jf

boyunda bahçıvan Mustafa Ef. nin kızı 19yaş-

Eski bir nazırın
mahkumiyeti
Paria, 12 ( A.A. } Ceza
mahkemesi, dolandıncılık ve
karşılıksız çek tanzim etmekle

munun sabık nazırlardan M.
Klonu iki sene bapH mahküm etmiştir. Ceza tecile tabi
değildir.

Silahların

tehdidi meselesi

Londra, 12 (A. A.) - Bahri teslihat hakkmdaki ihzari
mnkilemelerin devam ettiği
haber almmışbr. Bu görüşme
ler bilhassa usule müteallik
maeleler etrafında cereyan
etmektedir.
Bu
meselenin an;
ve
heyecanengiz. bir surette inkipfına
intizar etmek gayri
akdine bir hareket olur.

1111111

bekledik.

intihar

mahalli vak'aya giderek tahkikata başlamıştır. intiharın
sebebi henüz meçhuldür. Maamafih bu sebebin bir aile
meselesi olması muhtemeldir.

kendi getl!tbı.

Fakat efleneeyi g&rmek içla
iki fişe rakı aldık; Ye •kt•mı

Kızıltopraktaki

Müddei umumi bu sabah

Burada Adet b6yle. Herrakııını

Bea o aman*rakı lçmezc:Ua.

miştir.

etmiştir.

Etlenceye fidiyoru. Na-

-

kakta bakkal Vasilin valdeai
70 yaşında Teodosya sinir
'
hastalığından cinnneti muvakk a t aya ugramıJ,
•
h aned e kimse
bulunmadığı sırada eline geçirdiği ustura ile boğazını
kesmek suretile intihar et·

larmda Mürüvvet bamm arse·
nik içerek intihar etmiş ve
intiharı gören valdesi Saadet
hanım da intihara teşebbils

~ HDi

sıl rakı alınır?

Yeni so-

kuşunda Dere

Haydi. bu

-

Bo~azını kesti!

Kızıltoprakta Ziver B. yo-

-

Dedikleri ıamu clerbal
kabul ettim.
Bunun llzeriQe:
- Öyleyse blra.z para •er
de rakı alalımf Dediler.

tealim olmUftur.

Boyacı köy Önde

laklanıa dolduğu tçiıl:
~türeliıul

lat'ıtıtı~ i~ne sabıkalılardan Arap Osmana tesadüf etmiı, ara·
Ya ifre11al a:ak. rnes1esinden dolayı bir münazaa başlamış, ara..
~atıcaYı en dınlememii!er, Arap Osman hamil bulunduğu ta•
~~nl ~kararak Şabanın üzerine doğru ateş etmiş, çıkan
'ttı:ıif ar an biri Şabanın b6ğrl1Qe isabet etmiftir. Osman firar
tıındd,et lnecrub Cerrahpqa butaneıine nakledilmişse de bir
""'
. .
'\.atiı sonra vefa t et mıştu.
S\l Arap Osman bilahara

335 senesinde Konyada b~
lunuyordum.
Eskidenberf oranın «oturak» llemleriai ipte ifite ku-

Yabıdan IODI'&

karanbk,izbe
sokaklardan yibiiyoruz. Niba·
yet bir sokak bqmda durduk.
Her taraf siyah. Girecejimi&
kapının üstiiııde, damda iki
&üç heyuli suer ıfbi ~
y 1U111Ddakini dlbttlm:

-

Bunlar kim?

-

Nöbetçi, bmllar-

-

Ki•dniı?

-ETde

D!-!_

~

..

~

...

yokta. Pscereler karanlıktı. Alt katta
büyük bir odaya pdik.
Bnrua bir tek luaba ile ay·
dmlanmlf lOf bir ,.rdi. Odanın artasa bof. Duftl'lann kenanadaki miDderleade oa bet
kiti baidat kunap otura,or.
Bunlann aruuada OD Hkiy
yaşmdaki delikuhdaa J•h"ı
. lik ihtiyarlara kadar
...
çefit inaaıa vardı. Klteye
iM D.yllıedi .. ,..... bir
deJikınh k~
Bizim odaya p-ditbnlıt

_: Hoı geldiniz a;a.!
Dedi.
- Hot bulduk...

Buyurun oturun. Fakirane sohpet ediyoruz...
Ve ortadaki kadınlardan
birine seslendi:
- Kwm, efendiye bir rakı
·veri
Ayakta elpençe divan duran
şalvarlı kadınlardan biri kadehle rakı ~etirdi. Diz çökttl,

kadehi

uıatb:

müştti.
doğru

Bu kadıu kall-t1; Efeye
gitti.

Efe cebinden zilleri çıkardı;
kıza verdi:
-Hadi bakalım Bettiklira!{l]
ôteki kadınlar da kalktı.
Şimdi curalar çalıyor, tef
elden ele dolaşıyor, ve kızca·
iıdar ellerini kaldırarak bir
dtıznye döniiyorlardı.

Yar yar llimondur portakalıp
mezesi

Yar yar mezesi yar...
Ne bot olur kitipleriD tazai
Aman aman aslan Alim,
Yeıillim de gel gel yetilhJI
aJDan ••

Ôrt yorganı üşüdüm aman!
Yetil olur ıcmilerin direği
Vay vay yeşillim aman
Y etillim gel gel portakalım ıel.
llimomım pi gel, ıan kızım
gel. ..

.... . ' ...

.......
-

iç

atlannn,,, ·-

.

Şıfa1ar

""

Biz sabaha kartı mllılacle
alarak aynldak. Ert.i sb
apdan aiaa t&J'9 bir MY&•
dil çaOri.myordu:
O
- Falu yerde obnk cıı
Sabaha bqı fa1an

•Uf.-

..

malaallmin clelibnhlm ı.•
yapllllflar.. iki kiti varulmıq...
Kanlan kaçırDllflar.. v.a. Y. •·

..........
CeWdffn

.Drenı

ll) Konya civannda bir köy

...

rllnce:

-

aalanıml
Efe de cebinden biraı badem verdi. Sonra:
- Evlatlar, du~maym ... Çalın da dinliyelim ...
Ayakta durıin!ardan ba,ka
kadınlardanbiri yere di..t ç5k-

- lç

- EJvallahL.

D!-.!-1

ıca seda

Sahife 11

Meb'uılan davet
Cümhürlyet Halk tır·
kasımüfellişlii}inden:

lstanbul meb'usu arkadaşlarımızın t

5 Temmuz 929 pazartesi günü
saat «f 5»te CaQaloğlun·
da Cümhurh·et Halk
fırkası müfettiş• mer·
kezlnl teşrif.erini rica
ederim efendim.

!

r·..

-

12' Sahife

.. .

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

/ . Son Saat

.. _

- -· -- ···

---···

,

~

,,

..

EKSELSIOR
B l) l . Ü K

E J.; B İ S E

t., AllRİKASI

Galata ~rakör Poğaçacı
&nnı ittisalindeki mahallebicinin üstünde

Hanım efendile-

re: Pardesüler kaş•/
Her renk ve

IOD

moda

14~ liradan itibaren

Pardesüler(tr:-)
Bej ve lacivert renklerdtıı

2 2 ~iradan itibaren

HAKİKAT

Muşam balarfü>ekli)
her
renkte

l3! liradan

Muharriri
bmil Zola

itibaren

'1.

Reşat J\Turi
Forma forma neşredilen bu büyük Roman ki·
tap halinde çıktı 200 kuruştur.

Beyefendilere:
Meşhur Manderberg markalı

• .A.li Canip •

(trench-coat) tan bej ve lacivert

Pardesüleı-

Dövçe O. Bank
.;

EDEBİYAT

24~liradan itiharan

Spor kostümleri

Fiatı

tabı çıktı.

} 6~ liradan ıtibaren
-1~g~iz

Terceme eden

13.5

kuruştur.

Devh~t Matbaası

l.,. ostu··
ıııler
•

bıçımmde \.

14~ liradan itibareıı

Devlet matbaası
.
müdürlüöünden:

Çocuk için lngiliz biçimi ve spor

·· }erıpa~~olonlar
· kısa
k ostu1n

6

150 çeki
3500 kilo
35 Ton

1
2 ı·ıra dan .ıtı"baren

6 l1

liradan
itibaren

Caketler

121 Iiradan itibaren

Kokk&mtırfi

1·üRKiYE iş BANKASI

Caketler

Sern1ayesi: tediye edilrniş 4.000.000 liradır
· Umumi Müdürlük: Ankara

ve gri alpakadan

6j liradan

itibaren

Şubeleri:

Ankara

Isn1a:rlan1a kostümler

30 liradan itibaren
ı11u
yapılır

taksitle de
aı11e ]e

•a ve buswıi kasalar icat

Odun
Mangal kömnrn

Blö rua ve gri

ıiyab,licivert

rüğu. Te1efoıı: lstaııbul ~ ti
Bilumum banka nıuaıı.ı r~ıı'
0

2
»
Criple
Matbaa için mıkdar ve ecnası balida muharrer mahrukat
milnakasai aleninye suretile mübayaa olunacaktır. Talip olanların yevmi mllnakasa olan 31 temmuz 929 tarihine mlisadif ,,. __ _ _ ____.._~
ça11amba günü saat 16 da teminat akçelerile birlikte matbaada
müteşekkil mübayeat komisyonuna ve şartnameyi görmek isteyenlerin de hergün komisyon kitabetine müracaatlan ilin olunur.

pantolonlar (kafa)
her
renkte

Tarihi tesisi: l 90b le ~
Mücssislerj: Dresdrı ... r h•ll ~I'
Ş_ııfhın enşer b:ırık Ferı:ı'1 11 'd.
jlroual ,ban~ tü r Döyçfo~ tJ
Merkeai: Berlin; şubeler•· 1•
l>urg, f tanLul « G:U:u:ı , ~
but., lzmir.
0~
Galata kısmı telefon: BSY
247, 243, 684, 68 fi
1ıttanbu1 kısmı telefon: f9n
2842, 2~1.
~
Dcpoeu: lııtanb~l TotOfl 1'1

İstanbul

•

Dursa
İzmir

Adana
1'rabzon
Bali kesil'
Glreson
Edremit

Samsun
:Uüsail ınuiımclat,

Avvalık

z~ıiguldak
Kavsel'l
1Hei·sln

kunıbaralal',

kasalar

