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Tren kazası nasıl oldu? 
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. 
~ Şehremaneti, yeni raknm
;ıa nümerotaj yapmak iç.in 

Ü ~'. bi~ lira tahsisat istemiş~ 
· lin ıçtima eden bütçe en· 
~bi"' talep edilen tahsiaab 
Je~hu etmiştir. Yeni numara 

b alan uzun seneler dayana
llnı . . esı ıçın « emaye » olarak 
h:~ ettirilecektir. Emanet, 

ktan levhalann ancak mali-
~J; edelini alacaktır. 

1--lazine ·500,000 lira zarar mı etti? 
Petrol inhisarının yapın1ış olduğu mukavele ... 

Devran eden şayıalar Hükômetçe 
tahkik olunmak lizımdır. 

Şeker ve petrol inhisarile buı kumpanyalar 
arasında yapılan bir mukavele ve milnakasa 
dedikodusu ortaya çı}mııftır. 

Bu dedikodular dolayıaile 500,000 liralık bir 
para işi de mezu'ubahıolamaktadır. 

Rivayetlere inanmak icap edene, petrol in
hisanmn ilk teşekkül ettiği .zamanı aı müte
akip inhisar idaresile Standart ve Neft seni-

dikat kumpanyaları arumda bir mukaYele ya
pılmıştır. 

Bu mukavele gümrDk, antrepo, birinci, ikinci 
nevi fiat tayininden bahistir. Bundan dolayıdır 
ki o zamanlar Viliyab Şarkiye için yapılan 
bir münakasada yanm milyon bira, ya bilerek 
veya bilmiyerek, zarar edilmiftir. Irız bam 
sadece bir rivayet Ye f&yİa olarak kaydet· 
mekle iktifa ediyonız. 

6:elibolulu bir delikanlı intihar etti Bir kız Qafpl 
KadıköyUnde Rızapqada Cezaiye 80ıc.ğında oturan dava 

vekili Hayri beyin nezdinde misafir Gelibolulu 25 yqmda 
lbrahim dtın gece odaamcla tabanca ile intihar etmittir. 

İstanbula it bulmak Uzere gelen lbrahimin sebebi intihan 
henüz kat'lyetle anlqılamaım.t iıe de iş bulamamasına atfedil
mektedir. Tahkikat devam etmektedir • 

Şark fimendlfederinde Şt( 
datren Halda beyin yanmd• 
bulmaaa 25 yqmda Mefbant 
iamfndUi kız iki ... .... 
evden çıkm•ı, avdet etm~ 
tir. 

• 
Iranıcndakı· == Utukta tehlike var!== 

. Biz ve Yunanlılar 
l\Iisafir filo 

• • 

ısyan .. ToıJraklarırrıızda gözleri olduğunu 
T Londra' 15 [ Husuıi ] - 1 l .. 1 ·· } 
L~Y~is gazetesinin İran mu· a enen soy uyor 8f ... 
'l&bın b"ld' . • 
tında 1 ırıyor: Şiraz civa-
ltr d' Rabdarda müsademe-

K evam etmektedir. 
her a~arumdaki mu haf ı:d ar 
al araftan abluka altına 
u~•nnıışlar, her an taarruza 
glrafnıak tehli~esindedirler. 

sahan ş· kesilmi ti - ıraz yolu yeniden 
M 

ş r. 
evcut ın ı~ . 

• <\ 1( a umata nazaran 
iki t'\~ys » kabilesine , diğer 
r a ıle daha iltihak etmiş-
:ıi Bahtiyarjlerin hükumete 

racaat ed k dind b ere yardım va-
lnek~dir. ulundukları bildiril--
Bir ltalyan tay
Yaresini müsa

dere ettiler 
Atina ıs M ka lb.e ! d - emnu rnır.t 1-

ltalyan nd ~n uçtuğu için bir 
dere. .. d·ıe~ız. tayyaresi mUsa-

' · ı.mıştir. 

Yunanlılurm bir lıirlı1 unutamadıkları Tıir/;: /=mirden 
bir manzar a 

Atinada çıkan Yunan ıaıe- duk. Son zamanlarda bu tUrlü 
telerinde arasıra Tiirkiye hak- vazih surette düşmanca yazı-
kmda birçok betbahaue yazı· lann da~a s~aşhğını gördük, 
lara tesadüf ediyor, bunlara meıeli ı~areı hazıramı~ hak-
pek te ehemm1yet vermiyor· · [Mabadı 10 uncu sahifede] 

gıttı ... 
Evelki gün Köıtenceden 

ıehrimize ıelerek iki ıGn tE• 
vekkuf eden ltalyan bava 
filosu, bu sabah « 5,15 • de 
hareket luwrlıjma bqla
mış, az sonra da «3»r Ye «S»r 
li yürüyilş nizamında Pireye 
müteveccihen hareket etmif
lerdir, misafir ve doat tayya· 
reciler, avcı tayyarelerimiz ta
rafmdan Boğaz açıklarına ka
dar teşyi edilmişlerdir. 

Filoyu nezareti altında bu• 
lunduran müsteşar M. Balbo 
ve hava erkim harbiye 
reisi J eneral dö Pinedo 
ili makamata telgrafla mem· 
leketimi:ı:i terkederken hisset-
tikleri dostl~ ?e minnet duy· 
gulannı iblağ etmişlerdir. 

tzmirde zeızeıa 
lki gU.n evel iz.mirde iki 

hafif zelıele olmuttur. 



2 Sahife 
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Rus lıiikurnetini 
protesto ettiler 

lıU c t t cirlerimiı &on 
günlerde Rusyaya gönderilen 
derilerin geri çevrilmesi mü
nasebetile bir protestoname 
ç mfşlerdir. 

Diğer taraftan dün memle
ketine giden Rus sefiri Suriç 
yold~şın Rusya ile Tlirkiye 
arasındaki ticaret meseleleri 
ile meşgul olacağı bildirilmek
tedir. 

nkaranın Ahimes'ut köyün
de elektrik tesisatı yapıl-

mış, şehirden cereyan veril
mi tir. Bu münasebetle Gazı 
Hz. köyü ziyaret etmişlerdir. 
fink radan şehrimlxe gelen 
lfi.1J devlet bankası mütehas-
sw M. Mtiller «Merkezi Te
cfavül bankası» teşkilinin 
mUmkUn olduğunu, İstenbul
aa t tkfüatmı bitirdikten son
Ta 1zmire gideceğini oradan 

- lmanyay döne k raporunu 
· yaıncağını söylemiştir. 

ayseriye muvasalat eden 
D. V. ŞükrU Kaya b y 

mekteplerj, adliye dairelerini 
ve belediyeyi teftiş etmiştir. 

il lktısat meclisi dnn me-
' saisine nihayet vermiştir. 

Yeni zname Türkiyenin ik
tısadi programıdır. Meclis ka
nun evelde tekrar toplana
cakbr. 

enizli evelki gece yağan 
yağmurlarla mUtbiş bir sel 

albnd kalmış, sular bir çoba
m koyonl rı He birlikte sil· 
rliklemişlerdir.Çobnn ölmüştür. 

• üsumat umumi müdürü 
İhsan Rıfat B. yeni güm· 

rük tarifeleri için yopılan ha
zırlıkları tetkik ve muamelatı 
teftiş etmek üzere dün şehri· 
miıe gelmiştir• 

mu sene de 18 temmuzda 
Çanakkale şehitleri tlya-

ret edilecektir. 

akkı Şinasi paşa yarından 
itibaren Fırka teşkJliitını 

teftişe başlıyacakbr. 
talyan gazetecileri şerefine 
dün T okathyanda Matbuat 

Gemiyeti tarafından .bir tlya
fet verilmiştir. Akşam üstü de 
zabitler şerefine Sefarethane· 
de bir gardenparti veri m"ştir. 
lffilaliye Vekaleti kadroya 
lD1IJ tabi maaşlı hizmetlerde 
ücretle istihdum edilen mü
tekaitlerin tekaUt maaşları bak-

ı 

Son nat 

a e 
Ankara yolun aki tren f acıa 

e ne sebeple o du? 
Kaza hakkındfl a dıgım z muf aııal malumat 

Facianın mes'ulü uyuyan makinist mi? - arala· 
nanlar k·mler'? - Tahki atın neticeleri 

Eve.ki gün akşam üstü An
karadan hareket ederek şeh
rimize gelmekte olan yolcu 
trenile buradan Ankaraya gi
den marşandiz, Anl.. ra - Eski
şehir arasında Biçer ista yo
nunda çarpışmışlardır. 

Biçer isiasyonıı 
Biçer istasyonu istanbuldan 

118, .A..nkaradnn 145 kilometre 
mesafededir. Eskişehirden 5 
Ankaradan 8 istasyon sonra 
gelir. Sazak ve Sazılar istas
yonları arasındadır. 

Kaza nasıl oldu? 
Kaza nasıl oldu? Ankara 

muhabirimiz bu hususta atide
ki tafsilatı veriyor: 

Ankara, 15, ( H. M.) - 2 
trenin korozman mahalli bu
lunan Biçer ist~syonuna evvela 
mar andiz girmiş, tam dura
cağı esnade fatasyond n 
verilen müteaddit işaretlere 
r M men po treni de ayni 
hattan istnsyona girmiştir. 
Tehlikeyi gören marşandiz 
mal<inisti kc di makinesine 
geri haraketi yaptırmıya, 
düdük çalmıya başlamışsa da 
ı 11 ı:zepır• ı ,..,. 

kında yeni bır talimatname 
yapmışbr. 

rffilefik B. isminde bir zatı 
g öldüren kömiser muavini 
A.hmet Beyin dUn ağır cezada 
muhakemesine başlnmış, tev
kifine karar verilmistir. 

mıcni heyeti mütevelliyesii 
intihabatı esnnsında darp 

iddiasfle 13 kişi aleyhine dava 
açılmıştır. 

zmir valisi Knıım paşanın 
Ankaraya gitmesi minase-

betile İzmir gaıeteleri milşa· 
rUnileyhin lıtanbul Valiliğine 
tayin olunucağı hakkrnd;ıki 

şayıadan bahsetmektedirler. 

Hariçte: 
~ vvelki gün Amerikadan 
~hareket eden «Uvazo jon» 
isnıindaki Fransız tayyaresi üç 
rakibi ile birlikte . Bahri mu
hiti geçmiş ve şiddetli fırtına-
larla mücadele ettikten sonra 
İspanyada karaya inmiştir. 

bunlarm hiçbir faydası olma
mıştır. 

Fada 
Süratle ilerliyen yolcu tre· 

nilc marşandiz mils deme et
mişlerdir. 

Çarpışma pek şiddetli ol
muş, iki lokomotif bir birine 
girerek devrilmişlerdir. 

Gece yarısı uyuyan yolcular 
feryada, figana ba.'l:!amışlardır. 

istasyon a.z zamanda, bir 
mahşer yerine dönmliştllr. 
Sademede birisi ağır olmak 
ilzere her iki makinist, mar
şandiz gardöfirenlerinden ba-

zıları, yedi sekiz yolcu yara
lanmış, bir çok yolcular korku 
ve telüştan hasta düşmü lerdir. 

parç{Jlanan vagonlaı
Mer9andizden bir yağ, bir 

un, postadan da bagaj va-
onl, rı kfunilen, marş.ndiıin 

diğer vagonları kısmen par
çalamnışlardır. 

iki imdat treni yolu 6 sa
atte açabilmiştir. 

Ekspres 5, posta 8 saat te
ehhürle gelmiştir. ' 

OenıiryolJar umum müdürü~ 
Haşinı B~ ve fen heyeti husu
si trenle Biçere gitmiştir. 

Yolcular kazaya, uykuyu 
sevmesi ile tananm~ yolcu 
treni makinistini sebep göı· 
teriyoı·lar. 

Son mlüumat 
Ankara yolcu treni dün 

gece saat 21,40 ta Hnydarpa
aya muvasalat etmiştir. 

Son tahkikata göre parçala
nan vagonların adedi lokomo· 

Yazılarımız 
SahlJe: 

3 - hal'er'ert 

4 Deli, Kan sutuou. 

6 Kahrımın ağa. ,. - Go uldı:n gunule. 

9 Din ar fçludekl ölu. 

ıo Giinı.n huhtrleıi. 

11 Polis haberleri \ e :ılre 

tifler hariç olmnk üzere 5 tir. 
Yaralılar kimler? 

Yolcu trc11iı in makinisti 
Mustafa, ağır, ateşci Suphi h 
fif marşandizin makinesf ŞUk 
rü, ateşci Mehmet, şefdötrellt 
Fikri ağır surette yarahdırl 

Mecmhlar Eskişeh r h ta-
hanesine yatırılmışlar ır. K3.J 
mahalli11de tehldknt d ~ am 
etmektedir. 

Mısıi· kre 
siyesinde ka'"'a· 
nan nu1nara 

Kahire, 15 - Yüzde ilç fa· 
izli ve ikramiyeli rfom: kr dl 

fonsiye tahvil atının 1 S hazıran 
929 tarihli kesidesinde 
nan numaraI r şunlardır : 

1886 senesinde ihrai olu• 
nanlardan 7362 numara 50000 
frank kazanmı~tır. 1903 sene• 
sinde ihraç olunanlardan 4~3-
711 numara 50000 frank 
kazanmıştır. 1911 senesine 
ihraç olunanlardan 391394 nu• 
mara 5,0000 kazanmı'i'tır. 

Greve karşı 
tedbirler 

Atina, 15 - Grevin um• 
mileşmesi ihtimaline binaed 
hükilmet fevkalade tedbfrldl" 
ittihazına karar vermiştir. 

Grevci liman amelesi ile ar 
matorlar arasındaki noktai na• 
zarlann telifi şimdilik mlimkOI 
görülmemektedir. 

Sarı kuş tayya.
resi tam ·rde 

Santonder, 15 - Şimd"kl 
halde ~san kuş» tayyaresini• 
ufak bir rahnesinin kapaW
masına çalışılmaktadır. 

Tayyareciler yarın Bordo ci• 
varında kain « Gazon » da 
yere inecekler ve oradan be.ı 
zin alaca! ardır. 
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Yollarını kaybetmiş bir 
Yabancı J l l l . 
e l. ıa ' ' a ır ııaluıncı r,ek b. .1 
§tnd · ır !Jıw bir da{j l>a-
1 ı/ u luırşıla~tılar. :1man Al-

< um oı l . l '· . I se . · 1 aı < cın·ı u.•yc ran ue 

dlu'!l<'i o andu bir n Jrmcliy-
nı·f u 

1·;;i,ii l 1 l de ·fl . c. er lu mılmdtlar, 

1 
1 /i e,fd T, la.ıkla~! h.r. Frkek 

d
e,[ ·rulm da w ilk. ı <ıhliııar-
1 ar \'· · 

11 l 
• ' ıcc :wı.m clzr yal.u.=.-

ı \ U[l I" •/ J"j I • b ~ c ' ı · ı ı L u wwttı lar, 

1 
tı ıncç/w/ dafj l uşmda tatil 
aflt gıı11[ • . • 

b crım glin etımye 
aşlu lrlcır 

l 
BultışılJ;··birle.Jildcrinin Jw'

ası ·d· · • '.J' 
• 1 ı, lnr glin erkek bir 
lıenard a uyurken kadının ak.. 
lıııa grıı•ı'ı b. 1 .. ld. 

ll I 11' ( llŞUilCe ge l, 

zıyuyaıı erke]e bakarak: 
- Bu - dedi - ne idi ji 

be/irsi· b. · - zr el erkeği .. Bwıa 
~edi kat yabancı; uakta bu-

kı <ıtla ral 11k anla.c/ık birlc~tik 
·ı J l ",/ ' ~ ' 
tca \aştık ama erkek im. 

yııuen· olmaz ki.. Yarm al\.-
Lit(' e~erde burada bana bir 
oyun ederse, benden bıkar 
beni b . d , be . ura a bzrakıp kaçarsa, 

11 
nı döverse, beni oldururse'i 
l~.ada kim kiml'l ... 

\Qdm, im dLİ"lİncedc iken 
er/w~k le 't!Jf,·ıı<i<ı• · ' aym rııya-
Yt göruyordu: 

Burası neresi. bu Jıalin sô
llu ne ulacaklı r? Bu kaduwı 
Ycı, yuruı aklına eser de ba
ıbıa bıu <tı/a bir O!Jllll oyrıarsa 
eni b" ' 

b . ıraktp kaçarsa, ııalwl 
cıu .. ı · 1 · r d ;;;.c.ur er, uldururse'I Ba-
a a kwı Mmc? 
O garip du:Jwıce cok geç-

tncdcıı ·k· · • l ·ı·. 1 ·ısuıde de buyudli, 
cı\ıtt bı I . de . 1• Mcmıcla daha :.iya-

vc <laha euel in/-işar elli 
onu d 1 . 1 

'J • 

b l 
a ıa =ıyade kemirmiye 

aş adı \··ı k ,1. · • l ıaycl bir gece er-
e\ cıyurJ· ku/ktı •CI~ .kadın usulca 

· oııu bır ıple ellerinden 
ayaklar d ' 
dı S Ln cm sun sıkı baqla-

. aba/1[ · • r cyuı uyanan erkek: 
bk ~lt~~uah! - Dedi - aplal
rand ı \, 0 benden euel dav

ı. 

YalKadm arlık mlislerilz, ha
di ~-~ ~1c__~kii11den gayel emin

. r,,r/,egı b . l er .... oy e karşısında 
l, Uljanı b ·ı 
· ·. " <l.J l gordıikçe onu 

şundı du/ı . 
Yel ll a zıycıde lıir emni-

v . a llldu ııe daha cok sc-
ıyordl' T • 

kas z ···• ıpkr çi/lc kilitle 
Q ardu saki · 

seve.,r gibi!... 1 mucevheratı 
l.rketiin b ı 1. 

siird .., ll ıa l rok =.aman 
u, adcımcağı:: bu ba -z 

rın allmd J g a
ği fı k P• mdmuı qôslerdi

ev afode mrıhcrbbcte r .... 
ll"Jtn ° 1\adar eridi k · ay-

ı. yolu-

- --- - --- - - - - -- - -- ---------:--· ---- -- --

T 

ş 

v an ada.sın ~nde 
nımlar ve bey er 
di kaşınıyor Q,). 

cutlerımı temaı::mdan m~te
vellit çfaintiler b!r gün sonra 
eserini göstererek hepsinde 
de müziç bir kaşmtı bnş gös· 
termişti:r. 

kaklar 
Bugünden ifibtı-

1 ren sulanmıya 
başlanıyor 

Kadınlar birliğine mensup 
ve şehrimiz kib=ır nisvo:ınmdan 
mürcY.kep bir gurup, cuma 
günü Mcrmarada Tavşan ada· 
sına bir gezinti yapmışlar, ak
şama kadar eğlenerek hoşça 
bir vakit geçirm'şlcr, akşam 
geç vakit evlerine dönmüşler
dir. 

Gündüz yorgunluğunun ver
diği gevşeklik içinde geceyi 
geçiren bu hanımlar, sabah
leyin kalkbkları zaman vücut
lanmn açık kısımlannın bir 
takım sivilcelerle kızardığını 
görerek telaşa düşmüşler ve 
tedavi çarelerine baş vurmuı
lardır. Nihayet Sivilcelerle ka
şıntının sebebi anlaıılmışbr: 

Tenezzühe iştir!\ eden er· 
kekler de ayni akibete uğra· ı 
mışlar, onJ .. rın da yalmz elle
rinde, yüzlerinde s!vilceler 
ve kaşıntı hasıl olmuştur. 

Bu sene soka-clnrın sulan
r.aas:ıı:ı itfaiye mu.Jüriydi ıue
m'l:r edilmiş, bu iş için de 
emrine mevcut ve.>s :t:nden 
mada beş arozö-rle {5) şofür 
verilmiştir. Arazöz:~rflcn üç 
tanesi h:ıli tam:rded!r. Diğer 
iki nrozöz bugünden itibaren 
şehrin bel!i başlı caddelerini 
sülnmıya başlıy3c.:k1 .ırdır. 

Sokak!ar gfr1de iki defa 
sulanacaktır. 

Hnnım.!ar O gün çayıra 
uzanmışlar, bir nevi otun vü· 

Şimdi bu gezintiden piş· 
man olan h~nımlar, evlerine 
kapanarak, ıçme dövülmüş 
sarmısak kanştırdıklan yogur· 
du vücutlarına sürmek sure
tile bir · an evel bu dertten 
kurtulmıya çalışmakta ve bir 
müddet için evlerinden dışa

rıya çıkmc m~ktadırlar. 
HeFsine birden geçmiş ol· 

sun. 

Sarrafla menı ... 

lARDIM İOA!l.EHArmi 

- Ay başına 15 gıin var yahu, t:; gun için SO liraya 
.J lira fai=. çok deüil mi? 

- Evet ay buşma 011 beş gun var ama. brık. lmgwı 011 

beşi old111iu halde lulla maaş ala11wdw .. 

ııu Jwybellzfii :amanclakı yal
m:lzğt aramzya lıaşladc. 

1 ·e bir gun bu Jwl canına 
yelen er/\eJ.-. ne olursa ôlsun 
deyip olanca kuıwclile bir sil· 
kindi. :ate11 u;un :t~maı~la_ 
drifjıimleri geuşiyen zplerrnr 
kopardı. geniş bir nefesle lm-
dmm karşıswa dikilip: . 

- Haydi bal:alını - dcdı -
para ile defjil lm. sıra ile. 
u:al ellerini. ayaklaru~ı!:·· 

Kadın da erkek gıbı. çok 
:anıtın ôyle kalcfı ve bu müd
dei =.arfmda erkek /arafrndan 
f ıpkı çifte hilitli kusa da saklı 
muccviıerat gibi f cvkaltıde 
bir emniyclle sevildi. Fakat 
hatunca5ı= da bu baijlarm 

--
allımlu u katlar neli fa ta
nmma: bir izale geldi.. l'e 
bir yıin ccımıw yeluıcc o da 
11c olursa olsun deyip olanca 
lmımelile sil/dm/) iplerini lw
pardt, ge1ıiş bir nejesle erke
l)in kar~ısuuı gct;li... Lôkin 
kar pata eder? yıllarca elleri, 
ayakları baylı kalmış. karşı
izklı ıı::.un u:üııf11ler gcrirmiş. 

nw=larıp insanlardan cır/ık 
ne hayır beklenirdi'! Simdi 
arlık. ikisindP de. ne /c/,rar 
birbirlerinin el ve ayaklarmı 

l>af7llyacrık hal, ne dl' yeniden 
hayalın karsıllklt zevkini sü
recek mecal kalmıştı. 

<J5man Cem11l 

1 

E ekh"İi\: şirketine 

iltihak etti 
İstanbulda havagazı, elekt

rik ve teşebbüsatı sınaiye 
Türk anonim şirketi namile 
bir şirket vardır ki KadıkiSy 
ve Üskildar cihetinin elektrik 
İstanbul cihetinin de havagazi 
imtiyazına sahiptir. İstanbul 
elektrik şirketi, Su şirketi 
kendisine rakip görmüş ve 
yavaş yavaş bütün hisse 
senetlerini eline geçirmİf, ni· 
hayet bu •.irketi de kendisine 
i!hak etmiştir. 

Bu ikinci şirket, dünden 
itibaren Elektrik şirketine ilti
hak etmiş bulunmaktadır. Maa
mafih nam ve Unvanını muhafa· 
za etm kt dir. 

kar makineleri 
alınıyor 

Kışın şehir caddelerindeki 
karı temizlemek için Emanetin 
kar makinelori satın almaya 
karar verdiği yazılmıştı. 

Dünden itibaren, muhtelif 
knr temizleme makine model .. 
leri Uu,.inde tetl:ik:ıt yapıl
mıya ba~lnnılmıştır. makine
lerden tasvip edilenler son 
baharda §ehrimizde bulunmak 
üzere siprıris edilecektir. 

1 izm rr t@lebe için 
yurt açılıyor 

Önümüzdeki eylülden itiba· 
ren İstanbulda <( İzmiı· talebe 
yuı·du » namile, bir pansiyon 
açılacak ve İzmirden buraya 
tahsile gelen talebe bu pansi· 
} onda bir aile hayah sürecek· 
tir. 

e tlıyan boru 
Silihtar t.ğadaki terkos ana 

borularından birisi patlaauf, 
bu yüzden İstanbul ciheti klf" 
m~n iki gün susuz kaiJlllfbt. 
Maamafih boru dün yapıldı• 
S{ı n dan su isaleıine tekta 
b aşlnnılmışlır. 
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Tebessüm ve buseler 
Ne kadar sık, ne kadar 

da uzundu ..• 
- 23 - Muhnrriri: H. Turhnn 

Şehnaz; görümcelerinin, ıs

rarı kaynanasıwn da ihtarı 
üzerine bağa çıkb, erkekleri 
görecek ve onlara göriinül
miyecek bir yerde teşekkül 
eden girift, sarmaş dolaş de
nilecek kadar giıift gümeye 
karıştı. Köçekler hayli zaman 
evel geldikleri ve müteaddit 
ralcslar yaptıkları için erkekle
rin ruhi neş'esj, adali şatareti 
yerinde idi. Kadınlar tam bu 
oıgun dt mde temaşa mevkiini 
JC'.gal etmişlerdi. Şehna:ıın 
tarafeyninde görümceleri bu
luniycr ve k:zlar iki yandan 
yengclerhıj kucaklıyarak man
zı:ıraya n:geran ohyorlardı. 
Her ikisinin yürek çarpıntısı 

Şehn:ızın kulağına döküliyordu. 
Onlar ve diğtr kadınlar, 

köçeklerden ev el erkeklf ri 
harisane gözden geçi ·iyorlar
dı. s:r çoğunu ismen tanı

dıkları, bir kısmının da 
ıahsen '}'akını bulundukları bu 
erkek alayının ay ziyası kuv
vetli iki lamba altında vücude 
getirdiği dairei haz, tılsımlı 
b.r halka gibi kadmların göz-
lerini cezbediyor ve zavallı
lar mıhladıza tutulmuş narin 
çöpler gibi o daireye karşı 
sallamyorlardı. 

Yalnız Şehnaz, bu tahassüs-
ten vareste idi. O, zaruri bir 
meyli nazarla kocasına baktık
tan sonra bütün dikkatini kö
çeklere hasretmişti. 

Pamuk ta, Emetük te Niha
dın oturduğu, seccadeye yan
larını vererek uzanmışlardı. 
ağızlarındaki siğaralan tüttüre 
tüttüre rakıs yorgunluğunu çı

karıyorlardı. Bu iki dilber fa
hişenin sükutu sanki vacibill
imtisal bir hareketmiş gibi er
keklçr de sakitti. Hep önlerine 
bakarak kimi siğara içen, kimi 
tespih çeken , kimi de par
maklarını çıbrdatmakla meşgul 
olan genç erkeklerin zihni , 
şüphe yok ki, köçeklerle meş
gul idi . Onlann o an içind~ 
göz bebeklerinde mürtesem 
olan şekil, birer birer alınmak 
ve ortaya atılmak kabil olsa 
pamukla Emetüğün sekiz on 
luviri birden meydana çıkmış 
olurdu! 

1 
1 

Şehnaz , uzand:k!arı vazi
yette İstanbullu işi uzun konç
lu çora}llarının yeşil kurdele
den bağları görünen, Am&tsya 
ipeklisinden biraz kısa etekli 
entarileri içinde tenlerinin 
tonbulluğu tebellür eden, gitr 
saçları - sırma telli, bir örtü 
gibi - omuzlarında titriyen kö
çeklerle kocası arasında sık 

sık teati olunan nazarları sü
züyordu . Kadınların nazarı 

nazlı birer tebessüm, Nihadın
kiler ise sulu bir buseyi andı
rıyordu. 

O tebe!:isümlcr ve o buseler, 
ne kadar da sık birleşiyor, ne
kadar seri ve mütevali sanlıp 
ayrılıyor<lu. 

Öbür erkekler, şahlanan 
hırslarını içlerinde saklamayı 
biliyor1ardı. İstekli bir bakışın 
dudaklar arasında kazara dl\
şen bir kelimei iştihanın ağır 

arbede teşkil edeceğini bil
dikleri için hepsi, heveslerini 
adalelerinin elyafı arasında 
hapsetmiye itina ediyorlardı. 

Arkadaşları e ~le ndirmek • için kadın getirmek an'aneye 
nazaran rnübah; lakin bu 
kadınlara o arkadaşların dil 
uzatması, göz atması kat'iyen 
memnu idi. Dost hatırı için 
bu nezaketi sık sık ihtiyar 
eden ~hat ef. gibi er,,abı 
celadet, himayelerindeki ka
dınlara; kardaşlarıı)m bile yan 
bakm:ısına tehnmmül edemez
lerdi. 

onlar, bu naz~k çelebiler -
haşa sümme haşa - Pezevenk 
rleğillerdi! 

tarassut noktasmdaki diğer 
kızlar ve dul kadınlar gibi şeh
nazın görümceleri de erkekle
rin yüzlerini, giyniş şekillerini, 
otunışlarını tetkike dalmlflardı. 

Her birinin gözü, uzun bir mu
ayeneden sonra bir gencin üze
rinde temerküz etmişti. ismi 
bilinen veya bilinmiyen o genç 
erkekle sanki nışanlanmıtlardı. 
diğerlerine tercihan ve hatta. 
tahsisen onunla meşgul olmak
tan tuhaf bir zevk alıyorlardı. 
Mefruz nışanlının elini yanağı-
na dayaması, bıyığını burması, 
sigara yakması, baidaş kur-

Sözüm ona yol tamiri 
Şimdiye kadar bir çok 

defa yazdım; fakat aldıran 
olmadı. Göz önüc-:le, usul
süzlük ve daha doğru bir 
tabir ile yo!suzlnk kömeleri 
durunca insanın sinirlen
mesi ve belki bu defa tesi
ri olur ümidi ile kaleme sa
rılmasını mucip oluyor. Be•i 
ve eminim benim gibi bir 
çok kimseleri sinirlendiren 
mesele, yol inşası namı al
tında yapılan göz boyacılığıdır. 

Evelki sene Gazi hazretleri 
İstambulu teşrif buyurdukları 
zaman bir çok büyük cadde
ler tamir olundu. Bugün, bu 
caddelerin halini görenler, iki 
sene evel tamir gördüklerine 
inana bilmeleri için, her halde 
bir çok şahidin ifadesine mü
racaat etmeleri lazımdır. 

Haydi « o iş aceleye gel
miştir>f diyip geçe im. Ya v~
kit müsait iken yapılan yıl 

tamiratına ne diyelim. Bu is-

muşken dızüstü geımesi her 
hareketi kend:ierini alakadar 
ediyordu. . 

Erkek meclisindeki sessizli-
ği ihlal eden Nihat ef. oldu: 

- Eh - dedi - dinlen<liniz. 
Bir, iki daha kıvırın balcalım. 

Pamukla Emetük, bir kibrit 
çöpü kalınlığındaki sigaraları
nı üst üste üçer - dörder defa 
çeklil<ten sonra atlılar ve 
kalktılar. Şimdi boylarının ve 
tenlerinin tenasülü daha bariz 
olarak görüniyordu. Erkekler-
den biri altı teHi çoğuruna 

mızrabı bastıra bastıra bir 
kayabaşı okuyordu. Sesleri 
güzel olan bir kaç genç te 
ellerile düm tek tutarak ve 
ara sıra parmaklarım şıkırda
tarak çoğurcuya refaket edı 
yorlardı. Köçekler, çözük saç
larını iki tarafa ayırıp yarı 
açık göğüslerine oynak bir 
sütre yapmışlar ve karşı kar
şıya durmuşlardı. Terennüm 
edilen şsrkmın raksa müsait 
noktası gelir gelmez, Pamuk 
billuri bir nara savurdu: 

- Di gel dalsız çiçek, kıv
rımi;rın aç.ılsın! 

Emettllğe hitaben söylenilen 
bu söze Nihat ef. cevap 
verdi: 

- Sen isteye gör yoksa, 
aana bizde dal mı yok? 

Pamuk, güzel gözlerile çap-
kın bir teşekkür yolladıktan 
sonra arkadaşı ile karşılıklı 
raksa girişti. İkisi de cidden 
iyi oynıyor ve bütün erkekle
rin ytireklerini aiızlanna ge
tiriyorlardı. 

ler<le yapılan sui istimal oka
rlar barizdir ki bu gibi iııf-_ata 
bir göz at~:ık kafidir. Maela 
ötedenberi bir.de, taş döpnea 
yollara tamir ve inşayı müte-
akip kum dökmek adet ollllUfe 
s~n zamanda bu kum• 

hprak istihlaf ediyor. Esaaea 
mevcut arizayı örtmek için 
döküldüğünde şüphe olmıyaa 
bu kuma bile muanz fken 
şimdi bu topr~ğ<' ne demeli? 
Tabir mazur törüisün ama, 
bu hal, şehir halkına kül yut
turmaktan başka bir ıey mi
dir? Sonra bir yol yapılıyor,ild 
gün sonra yapılan kısımlar 
bozulup lağım tamirab yapı• 
lıyor. Buna ses çıkaran yok 
mudur'? 

Yol yapılıı ken lağım sahi
binin aklı başında değilmif te 
sonradan mı gelmiş? 

İşte size acı fakat çok dojra 
bir kaç şikayet noktası. Bil
vesile arzı hürmet ederim 
efendim. 

Necmettin Halil 

Sekiz, on gencin böyle ntş'e
li bir incizap içinde gözleri
n:n nurunu köçeklerin topuk
larına akıtmaları, meclisin • 
hırsı şehvetten mensuç· kUme 
küme - bul tlar altında kalmıt 
gör'jnmesi scyi. cileri de bat· 
kalnştırdı. Köçeklerden erkek
lere seryan eden şehevi sar
hoşluk, onlardan da bu kaoın· 
lara geçiyor gibi idi. 
Go. ümce hanımlar, yengeleri

nin beline coladıklin ~allarım 
yavaş ya.vcış Eıkarak onu, kar
ş•lıldı bir tnzyıltı mütezayit 
içinke bırakıyorlardı. 

Şehnaz, kocasının yüzündeki 
değışikliği seyr ile meşgul ol· 
duğundan görümcelerinin bu 
sıkı ve mi.'..'i'terek d"'rağuşuna 
bir miiddet hissetmedi. O; 
kend"sin! dcima iişüten donuk 
rengin ve ç:lgm bakışın tedri• 
~i bir irtis~m ile Nihadm yü· 
zünde Bclirrniye başladıjmı 
görüyordu. Ko~ası hayvanlq· 
mak ü:r.creydi. Eğer bu hal 
kendi yatağında olduğu gibi 
lcamil ve müteaddit bir tekil 
alırsa meclisin tarümar olaca• 
ğına şüphe yoktu, Kan-kocalık 
hayatındaki tecrübelerine ba· 
karak, Nihadın biraz soma 
iradesine hakim olamıyacağma 
hüküm ediyordu. Bir damııhk 
hayvon gözü gibi çirkin çirldD 
parlıyan şu gözlerin nihayet 
bir şey göremiyecek kadar 
kararacağına inaniyordu. 

(Bitmedi) 
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Havayı değiştiriniz, sinekleri koğunuz, fazla ısınan mahalleri serinletiriniz. 
llütün bu şeyler için vantllator kullanımz 

olara kdim eder 
l"ünel meydanı: B-yoğlu Beyazıt: İstanbul 

İk tr.-ınıyc.t sandığından: 

4~~ N?· . Merhunatın cins ve nevi Borçluııu ismi 
Üi.)kudar İhsaniye mahallesi Suphi B. sokağında 8 No. 

€G4 hane ve bahçe Mehmet Refik bey 
Çakmakçılar Dayahatun mahallesinde Valide hanı ikinci 
kapı No. 39 dükan Hacı Kazım bey 

78
3 Beşildaşta Teşvikiye mahallesi çınar sokağında No. 9 

967 hane Zekie Hanife H. 
Langada Bostancıbaşı mahallesinde Küçük langa so-

1222 kağında No. 120 hane ve dükkan Nafia H. 
l3al<ırköy Cevızlik mahalleşinde mektep sokağında No. 8 

B ı~ hane Siranoş H. 
sandn ~da esamisi yazılı zevat emlak mukabilinde Emniyet 
tedi ıgından istikraz etmiş oldukları mebaliği vade!i hitamında 
rne/:h etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan ika
dan g ı.ar.1n.a ıhbarname gönderilmiş ise de bulunamadıklarm
tecd·~~nhı ılandan itibaren 91 gün zarfında tediyei deyn ve ya 
bilnı~ 1 muamele eylemedikleri takdirde merhanatı ınezkôrenin 

-__:ayede sablacağı ilan olunur. 

İstanbul G .. 
t~ehb" az,. Elektırık ve 
lliın . usat~ sınaıye Türk Ano
reh şır~etı müdüriyet ve ida-

anesı 15 h . 
ten B .. azırandan itiba-
dan ;Yoglunda Tünel mey -
katı:· a Mketro hanının 6 ıncı 

P.ır •• a na lolunmuştur. 
lflUd" • 

unyete ait bütü t bl' -&at ve • , . n e ı 
Yetleri ~ barat ile halkın şika-
\'aki ol ladema bu adrese 

nıa ıdır. 
Müşterile · 

gcli re aıt muamelata 
Eı k:;:k . Kadıköy Gaz ve 
tıde M"h~leri için KadıköyU
ll'lltn u urdar caddesinde 75 
• . araya İstanbul Gaz . l • 
ıçın de B i ıı crı 
karşısınd:,~tta h ş~~btd liaeıi 
caddes· d ı ma a ile Ankara 
rad ın ~ 40 nuınaral'i m .. -

aat edılmelidir. u 

--
Sadıı< zade 

Biraderler vapurları 
Karadeniz muntazan1 

ve lüks postası 

Sakarya 
'apuru 17 li.tziran 

Pazartesi 
gumı ak aını irkeci nhuının
dan harch.t:tle [ Zorı,..,illdak , 
1nebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
Crir un, Trab.z m, Sunnenc, 
ve Rıze ] iskelelerine azimet 
edecektir. 

Taf<I \t i.;in Sirkeci Mesa
det hanı altında acentalığma 
müra.:aat. 

Telefon : İc;taoru1 2 ı 34 

LOYD l'RİYESrfiNO 
1.imanını1L.1 muYasalati 

beklenen vapurlar 
A IRIA) vapunı ı 7 Haziran 

Pa.ı.ırll. "ıİ hal) u ve Yunanis-
t ın ) d.ın 

(\ ,\ J' \) \ puru I 9 Haziran 
Cırşaınba Odc-.a , Romanya , 
\ c Bulgari tan ] dan 
(K.\~1P1DOÔLIO) vapuru 2o 

Haziran Pdşcmbe [ İtalya yç 
Yunanist.m] dan 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
(ASIRIA) vapuru ı 8 Hazir.ın 

Salı l 1 de [ Samsun , Trabzon 
,.e Bııtuml a 

(VEST A) \'apuru 19 Haziran 
Çarşamba ı 8 de [Selci.nik, Midilli, 
İzmir, Pire, Patras, Korfu, Aya
saranda , Brendizi , Venedik \ 'C 

Triyestc 1 ye 
(TEV ERE) 'apuru ~o Haziran 

Perşembe sabah tam 9 da [Loyd 
Ekspres] olarak [Pire, Brcndizi, 
\" enedik ve Trivestc ] ye 

Her nevi t,tfoilat için Galatada 
mumhane ( Loyd Triestino) 
başlıca acente ine. Telefon Be
~ o lu 2 L'n ve ya GaJatnsara
yında sabık selanik bonmarşesi 
binasmdaki yazıhanesine Telefon 
Beyoğlu 2499 ve yahut Sirke
cide • 1c ,adet hanındaki yaT.1ha
ncsine müracaat edilmesi. Teel. 
lstanbul ı l 3 5 

- SA Tll ... 11{ HAl\TE 
Be) azıt Saraç İshak mahallesinde 

l)öşklü hamam sohL: No 6 iki kat 
7 oda bahçe ve müştemilatı nede 
3600 \iraya sıtıbkhr. 

llf!yuıt lmare.t ı;okak No 33 d~ 
t\itfincü Hakkı efeudi>:e mür8~a t. 

Merkez accntası · Galata 
J,öpru başında. Be ·o,;lu 236:"! 

Şube a'cntası: ~l.ıhmudıyc 
hanı akında. İ"tanhul 2i40 

lzmir -Marsın surat post sı 
( CU.\Ill URtYE'f) vapuru 18 
Haziran salı 12 de Galata 
rıhtımından kalkarak Çarşamb.ı 
abahı İzmirc varacak ve o 
akşamı lzmirden kalkar:ık 

AntalyJ, Al.üye, Mersin J c 
gidecek ve donuştc [T aşucu , 
~naınor Alaiyc , Antalya , 
lznıir 1 c u~nv:ırak gelecektit. 

Aywalık surat postası 
( MERS1N ) vapuru 18 , 

Haziran salı J 7 de Sirkeci rıh
tımından hareketle ( Gelibol~ 
Çanakkale, Kuçukkuy.u, Edre
mit, Burhaniye, Ayvalık ) .a 
gidecek ve Jönuştc mezkur 
iskelelerle birlikte Altunolug.ı 
uğn) arak gel cd tir. 

Gelibolu için ) Jlnız yolcu 
alınır yük alınnML. 

ı 7 l lazirJu Pa.lJrk:~ı Trno
ıon birinci postası yapılmıyJ-
.::aktır. ı 

Banka muamel:nı vt! usulü 
muzaafeye vakıf (40) lira 
maaş asli alacak bir memura 
ihtiyaç vardır. Talip -olanlann 
yaşı yirmiden aşa, otuz beşten 
~ ukarı olmıyacaktır. Bu şera' ti 
'ami olanlar 1 laziran ninaye
tine kadar bir kıı>a fotoğraf 
'e vesaiki hamilen muhasedc 
müdürivetinc ınuracaatları. 

NAİM VAPURLARI 
İZMİR POST ASI 

Seri, lüks ve muntazam olan 

Adnan H:~~~n 
17 inci PAZARTESİ 

güuü ı 6 da Galata nhtımında11 
hareketle lzmire ve Çarşamba 
gunu !zmirllcn lstanbula hareket 
eder. 

Galatada Gümrük karşısında 
Site Franscz hanında 12 rıuma
rnd.ı uımııni ac~ntalığına müra
c.rnt. Telefon Bevoğlu : ro41 

Şehremaneti ilAnları 

Şehremanetind~n : Y ediku .. 
lede Haçı evhat mahallesinin 
2 yözlü çeşme sokağında ağa 
can takohiye ait 60 numaralı 
maili inhidam hanenin 15 gün 
zarfında mahzuru izale edil -
mediği takdirde dairece hedm 
edileceği adresi meçhul bulu
nan hane sahibine tebligat 
IJlakamına kaim olmak iizere 
JliD olvııur. 



6 Sahife Son Sut 

Nakdi Muharriri: 

.Jıll Jf ern Kahraman. 
-4~ 

ldris l1uhte_fi 

Bilhassa şunu untıtmayın ki ... 
Ben hiç bir zaman 're hiç bir vakit inatçı değilim. Ancak ve ancak 
damarıma binen olursa ben de küplere bineriın v~ taş çatlasa 

dediğimi mutlaka )'apanm. Hiç buna inatçılık denir mi? 
•, hakikaten g6rtllecek ve 

ıı pacak bir mnnra idi ... 
Storki, binlerce, ytiz binlerce 

Mh sabDi .e denizin Oltlhail 
cloldaran kalabahp kaqısm
tla hiç Attar getirmeden, sa
lma •lana bakmadan, emsa
~ nadir teadtlf edilir bir 
.pk kanlılıkla ip tlzerinde 
ı•• eline dnam ediyordu. 

lleufeaiD ortama doğru 
ıeftH olan ip, latOndeki sıklet 
tllliri ile adeta suya temaı 
.emekte idi. Storki, kuvvetli 
.lelelerini fazla zorlamadan 
lpia latlnde, &nilndcki arabayı 
iterek yolu yan etmtfti. Ara
....... ~ki arkadatı De 
Mr pat ıflti hiç bir hareket 
JllPIDaclan, lamdclamadan, hat-

' ta fklhıil bile kapamadan 
tlarayor, cambazm mOvazene-
- hiç bir IUl'etle bozmuyor
.._ Bu adamın hem cesaret 
1aem de mehareti hiç. te Stor
llidea qağı değildi. 

Halkın, bntnıı iatanbul kub
•ni sanan takdir ve hayret 
aDntlarmdan mllhim bir kısmı 
da arabanın içinde oturan 
cambazm arkadaşına raci idi. 

Storld ,imdi arabasmı yo

lmf yukarı itmiye bqlaDUfb. 

ipin sıklet yOzihlden 
tefkil ettiii meyil, Kız kuıe
lfnclen denidn ortaama kadar 
..-iJya doğru idi. Buradan 
Te>p&De meydaama kadar olan 
bim ise nhtımda, yüksek bir 
daim acuna bağlı minteba 
DOktUma kadar yokUfbı. 
Mamafih Storki, kuVTetli kol

lan, caaret •e soğuk kanlı· 
.. ile hu yolu da kat'etti. 

Eftlldlerden daha kunetH 
Wr alklf kıyameti koparken 
cambaz ft arabası Topane nl}
~ uwı bir direğin ucun

da batlı ipin son nokta.sına 
pldiler. Burada bina inf::atm
tla 1apılan iskeleler git.. ~ 
talata iskele yapılmJŞtı. lake
. laia baarma da cambu •e 
... ... ,ere ...... te-

min için bir merdi•en c:layan
mıfb. 

Direğin bulvnduja nhbm 
noktasının tam albnda ise 
eserimizin dokuz kahramanı 
Yardı. 

lstaabul halkmı ,Werce 
intizar heyecamnda bırakan 
bu harikulade cambazlık artık 
bitmişti: 

Kemali meharetle Q> Ostiin
den arabasını indirip arkadaıı 
ile beraber ve yüksekten halkı 
selimhyan Storkinin selimım 
Topane nhtımına topl&DIDlf 
binlerce balkın: 

- y .,.ı.. yaşa .. 
Se8leri kartıladı. Fakat btı

ttln bu sesleri g61gede bıraka· 
cak bir ıes hepsini baabrdı. 

Bu ses... Ahmedin sesi idi. 
Arabadan )'JV&f YIY .... 'kaJ#an 
cambaz Storkinin arkadaşım 
tammış ve kalemin ifade ede
miyeceği büyiik bir hayretle 
hem gözlerini hem de aizµıı 
aç.arak haykırmıştı: 

- Amca!.. 
Ahmedin bu haykıntım do

kuz hançereden birden fırla
yan dokuz haykırış takip etti: 

- Kahroman ağa! ••• 
Evet.. Bu yalan değildi. 
Cambazın ip üıtllnde iterek 

Üıküdardan lstanbula geçir
diji el arabasından ytiz okka
lık koca g6vdeai ile bizim 
inatçı Kahraman ağa çıkmqtı. 
Rıbbm iistünde merdivenden 
inip toprağa ayak basar bu
maz herkesi ayn ayrı kucak
ladı. Hatta bu sevinç teza
hOrOnden Klbt kansı F atat 
ile Huo da hiueyap oldular. 

Ahmet ve Asiye Kabr~ 
ajanın elini bırakıp ytlzbl, 
gözlerini öp&;~ar •e: 

- Amcacığıau.! amcacsjım!. 
Diyerek sevi~ izhar 

ediyorlardı. / 
Ahmet: 
- Ben zaten sizin bizi hiç 

bir .mretle terketmiyeceiiabe 
emİll idim .. 

Dedi. 
Kahaman •P: 
- Elbette yavrulanm. Eier 

f1I yok ol... on para mese--
14* o1... idi hiç h.tmmzı 
karar mı idim. Balon ıene 
Allah itana yardım etti. Sizden 
10Drt. can sıkmtısı ile sokağa 
çıktım. 1p berinde botaziçbıi 
geçmiye laazırlanan bu C.mbazı 
girdim. iki bin kuruş vererek 
arabanın içindeki arkadqımn 
yerini aldım ve Jıte giriiyor
IUDUZ ya deafzclen geldim •• 
Ha_yır.. Denizden değil.. De
nizin iistünden geldim. 

Van Miten hayreti of gizli
yemedi: 

- Ne adam, ne adam ya
rabbi... dedi. Onun emsaline 
bütün dünyada tesadüf edil
mez. 

Huo da flkri~i .ileıi stırdü 
- Hatta kürdistanda bi!c 

az bulunur! 
Ahmet: 
- Amca! dedi. Siz amcala

rın en iyisisiniz. 
Aaiye de ilive etti: 
- Ve lnsanlann en ilisı .. 

En iyi kalplisi. 

Kahraman ağa gttldn: 
- Sizi çapkınlar sizi, dedi 

Bir kaç Aat evel ben dOnya
nm en µıatçı, en katı ytırekli 

adamı idimya. Hayır, hayır, 
tiznlmeyin, taka aöyltiyorum. 
kabahat bende. BiliyormD. 
Fakat fUDU da unutmayın ki 
ben hiç bir zaman· ve (ıiç 
bir suretle inatçı değilim. Aa
cak ve ancak damarıma bl
nerlene ben de kliplere biner 
ve dediğimi tq çatlasa mut• 
laka yapanm. 

Kahraman ağa bu sırada 
mahut zaptiye çav§llnu gördü. 

Çavuşa muzafferane . bir 
selim ve iltifat savurdu. 

- Nuılsın çavus ağa.. iyi· 
misin? 

- Allah ömürler venin 
1li• hpretleri .. 

- Nasıl.. Üsküdara b~m 
gittim hem de geleme ben· 
den on parayı alabildiniz mi? 
\ilzümii ,.aptım ya .. 

Çavuş: 

- Aşkolsun ağa h~liftleri! 
demekten başka ne cevap 
verebilirdi? 

Kahraman ağa, muvaffaka· 
yetin verdiği sevinç ile vazi· 
fesini unutan ve ya . ihmal 
eden adamlardan değildi. 

- Haydi çoculrlar .. - dedi· 
zamanımız dardır. V~t ge· 
çirmeden ~"ğru İstaubul hi· 
kimine gW-,,, aikibınm kıydı• 
rahm . ( Bitmedi ] 

Devlet demir yolları ve 
limaniarı umumi 

i.daresinden: . 
~eiaicamlnır Hazretleri tarafmclu halkın tenezZülıBne açık 

bulunmasına mlaaade buyutalmuf olan Gazi çiftlijinden .W 
linin WtÜadelİ için 14 haziran 1929 tarihinden itibaren yalms 
yaz meniminde cama ve tatil glinleri Anbrad•n Gazi ye 
Ahimes'ut iataaiyonlarma fidip ieJec:ek yolcular için yllsde 
elli aabetinule tenzillth Ocrdlerle tenezztlh katarlan hareket 
ettirili~kti. F ula m&ı6mat al••k isteyenler lstuiyoalanmo ................. 
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' • 17 Haziran Son Saat Sahif~ 7 

llÖNÜLtlEN 
GÖNÜ LE 

S
Söyle bir ·düşündü ... 
ı~ın adama çevirmek

ten ne çıkar, diye 
düşünüyordu 

K - 6 - Muharriri: H. Turhan 
d endi de harıl harıl kar kur- 1 harbin kııguı demlerinde. mu· 

u arar. Ben şu mübareklere hariplcre ayran dağıtmak su· 
rulı~at vereyim. Aşağı yayla- rctile i§tirak ederdi. Geyikli t; ınsinler. Biz Kırkpmer da ise bizzat muharipti. Besle· 

1 
usayı bulalım, onun çömez- diği geyiklerden birine biiıdiği 

erf var b" . ·ı h b Ge . . 1 • ırısı e a er uçurur gibi süvarilerin önlne dti,er, 
yıklıyı çağınnz. dü~an saflannı dehfet içinde 

. ~uğlu baba, şimdi inekle- bırakırdı. 
~1 terhis ediyordu. Parma- Bu hakikati peklli bilmek· 
~ e verdiği bir işaret alb le beraber aptaJ Murat, Dui--

.. yva~ı harakete getirmiş ve luya takıldı, inekleriD, aldıkları 
rosterılen istikamette dört itarete ittiba ederek •t•iı 
naJa koşturmuştu. Kucağında dqiru koımıya baılamalan 
taşıdığı buzağı da ayni hızla fü~erine: 
kafilenin areimdan gidiyordu. - Duilu! - dedi - Ahu ba· 

Duğlu, bu hünerile daima ba fU kerameti görae imrenir· 
~~ehirdi. Hayvanlanm müd· di. Dağ siğımu adam etmif 
~ bir insan menzile.ine irti· bırakmıpın. 

11 ctprnıekten btiyük hir ne· Duilu, ciddt bir lisan ile 
~e, daimi bir sevinç duyuyor· cevap verdi: 

u. O, bütün zevilervahın • - Sığırı adama ç.eYirmek· 
~eratibi müteh~ife daire· ten ne çıkar. Kendim adam 
ıındke • kabili terbiye ·oldugu.. .. olmaliyım. Hili nefsimi kör-
na 'ld · 1 d A k k id ~1 1• T e.rbiye görmiyen, eteme im. f o usu alınca 
~ tennıiye edilmiyen in- bumum uıuyur, eli • ayağı ;a arı, hasasiyctçe yükselti· düzgün bir nesne görsem g6-

enk hayvanlardan aşağı tuta· :dim ıtılıyorl 
18 ve t b · · Y Ah · d' rad ki a 1at1n zulmilne uğ- - a u nıce ır, acep 
-1:uıi arı ~anaatile kendi bay- ermit midir, yok.. o da ıe-
, arına ınsanlardan daha faz- nin gibi ham mıdır? 
;~ Jllerbuuu. Oolan bir itaretle - iç yüzünü Allah bilir 
ed~~:1 suya ve uykuya sevk· ama mertebesi ili görüniir. 

ı Dıcklc fıtrabn b hl'" .. Aptal Murat ta ciddilqti. tl.Jbir . .. . u unu 
Du .. ~ttigınc inanırdı. Kendini bilmezlerin rakip 

did" g unun hu yoldaki siyini sandıjl fU iki ibadet ve fera-
re~~nıesini Ahu babaya k~ gat ehli adamdan birinin di-
ed l et suretinde de t.elilli ğeri bakkmdakl · hQsnü teha-
d ;;r vardı. Halbuki Kqif detiaden mütehanis oldu. 
ik~ . nıe'va ittihaz eden bu Alıçıı Kocaya ci&ı< e'<: . 
ta~zız, hayvanlan insanlara - Aptallar da • dedi - alp-
o.-ı P v~disinde bemmeslek lar ıibidir. Dopa görür, doğ-
t&nı::ı;de yckbiğerini rakip nı duyar ve doin1 s6ylerlcr. 
Yorl.rd an çok uzak bulunu- Yüreklerine ne toı konar, ne 

H 1
• kir bulqır. itte Öui~ kardq 

er ikisi d d . -ti . e enn bir fer~- te bayle. Hak 6aüncle irkil· 
•• nefis · · d · oldtdd . . ıçın e demgih:ar mez , çekinmez , dfttünmez , 

arı ıçın ruh .. h ratııaıııa an cuce ya· emen boyun kırar. 
lılc gib. ~ hasaolan kıskanç· Ne Akçe Koca, ne arkadq-
•aresteı uyguJardaıı tamamen lan, timdiye kad~r böyle bir 
lıananı yaşıyorlardı. Zaten tahlili nefse , t.ablili ahllkiye 
bert fara muhabbet ciheti lllzum görmemitlerdi. Aptal 

•ra olunurs Du 
Geyikl' a, ilu ile muradın fU 16ıleri üzerine 
1Dctrep

1 afraskında bUjtik bir gayri ihtiyari bir mDlihaza 
"- . .ar 1 vardı. n._ilu · · b .ı l d E -p ı U1ı1 ıeçırnuye a ... am14 ar ı. vet 

lf enne .. de dua ıı. Vf) oalar da; dedeleri, balNaliari ve 

-• 
900 lngiliz lir asıı 

Tolacı oölu Fehmi ismin~ 
de· biri, sahte bonolarla 

piyasayı dolandırdı 
Polis ikinci ı l>c müdürlü

it, Peİ-şembe gününden iti· 
l>aren, bayii dolambaçlı bir 
aabtekuhk hadisesinin tahki
katına baı!amııtır. 
Tahkikatımız• göre hadisede 

sahtekir ve dolandmcı mcvki
inde bulunan adamın ismi (To-
lacı oğlu Fehmi) dir. Kendisi 
Çakmakçılarda Sümbüllü han-
da yerli dokuma ticareti yap
maktadır. 

Fehmi efendiye atfedilen 
dolandıncılık vak ' aları tü su· 
retle anlablmaktadır: 

Bu adam, son günlerde 
ıehriatiz tacirlerinden (Hattat 
biraderler) namına 7500, (Him
met zade İbrahim Etem) na
mına 2700, . Çar;ı içinde (Ka
sap zade biraderler) ~mına 
1500 ve yağlıkçı (Mehmet 
Tahir) isminde birisi namına 
~a 900 liralık ayn ayn sahte 
bonolar yapmlf, bunlann alt
lanna gene uydurma mühür
ler basarak (Saha birader
ler) ile (Tefeci oğlu) ismin
de . iki urrafa yüzde <•20» 

blttba Ttırk muharipleri gibi 
kendilerinden yüksekleri, ken
dileritıden kuvvetli olanlan 
bkanmamqlar , doğruluktan 
zerre kadar inhiraf etmemi9ler 
yalan 16ylememiıler 1 lıiç bir 
yerde ft biç bir sebeple iki 
yüz)Wük göstermemişlerdi . 

- Halbuki içine diiftükleri 
yeni m,ablt, sık sık temas et-
J,ikleri halk, bqtan başa mü
le•!estİ. Bu kanı bozuk hal
lan tuçflkleri , kendilerinden 
b~k olulann knçOlmesine, 
zelil olmaıma çalı§ıyorlar; bü· 
yBkler de kllçUklerio bir kat 
daha küçillmesİ, yerlerde • aç 
Ye. çıplak - sürünmesi için el -
leri.Dden_ geleni yapıyorlardı . 

Üç ıil&Mur, harp ede ede 
dolafhldan yerlerde neler, ne 
!P.enç rezaletler görmüılerdi? 
~imdi o mifalıedelerini tahat-
tur ederek inaanhk namU be
sabtoa sıkiliyor ve mlittehit 
bir lisanı ruh ile clua ediyor -
lardı : 

- Y arap ! Ojullarımızı , 
torunlanmııı bizim gibi temiz 
yqat.. Şu dilli aolu~nlann 
kiri onlann diline, ehne ve 
yüreğine bulaımaıın !. 

Aptal ·Murat, açbğı bahsin 
ika ettiği tesiri ruhiyi gördü. 
Akçe Kocanm omuzuna elini 
koyaı:ak : . 

- Kocal • dedı • geniı ol. 
T&rk kanı ne aulanır, ne bu-
lnır. Oaun kaynaiı, yedi kat 

eksiğine kırdırmış ve muka
billerinde 900 İngiliz lirası 
almıştır. 

Fehmi efendi bu sahte 
bonolardan Himmet zadeye ait 
olanını geçen çarşamba günü 
( Karagözyan ) isminde bir 
ermeni sarrafa kırdırmıştır. 
Ntuıl meydan11 çıktı? 
Karagözyan efendi, perşem

be günü Himmet zadelere mü
racaat ederek kırdığı bonodaki 
2700 lirayı tahsil etmek iste
mfftir. 

Halbuki Himmet zadelerin 
· böyle bir borçtan haberi ol· 
madığı öğrenilince işin içinde 
bir dolandırıcılık komedyası 
bulunduğu anlaşılmış ve derhal 
polise malümat verilmiştir. 
Fehmi efendi yok olmu~! 

Polis derhal tahkikata baş
lamış ve Fehmi efendiyi ara-
mıya koyulmuıtur. 

Halbuki Fehmi Ef. perşembe 
giinündenberi hiç bir tarafta 
görülmediği için yakalatınlak 
imkanı henüz hasıl olamamıştır. 

göknn de üstündedir. Hele 
biz yllriiyelim. • 

Bet Türk, Bakacaktan ayn· 
lırken, yükseklerden yere ~·
kan kartallar gibi ufkun ~n
ginliğine göz gezdirdiler. Me
zara cidden giizel ve cidden 
mühip idi. Cenupta Kütahya, 
prkta Söğilt dağlan, garpte 
Geliboluya kadar boğaz ve 
İstanbul görünüyordu. Onlar. 
ne ıarka, ne cenuba göz kay· 
dırmıyarak genit bir tülbent gibi 
uzanan İstanbul boğazına ve 
bir altın külçe gibi pınldıyan 
bUyük şehre bakıyorlardı. 

Keşiıin bu noktasından, bir 
bir adımda geçilecek gibi 
dar, üzerinde uzanılıb yabla
bilecekmiş gibi durgun görii
nen boğaz, iki Aptalla üç Al
pın gözlerinde kuvvetli panl
tdar yarabyordu. Şuradan, fU 
yüksek noktadan uçmak, o 
sakin denizi bir hamlede geç.· 
mek, beyaz sanklarına kendi 
kanlarından bir hilal işliyecek 
o nadide bayrağı, yıkılmaz 
bir nişanei zafer halinde bü
yük şehrin ortasma dikmek 
için içlerinde yakıcı bir arzu 
duyuyorlardı. 

Alplar da, Aptallar da bu 
arzunun beyecc• ı altında yü· 
riiyerek yükseldiler. 

<Bitmedi) 
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l 0,000 Liralık. il{raı11İ)reler 
100,0 O Liralıl{ ı11ükafat. 
u keşidede cem'an 3 :J,OQ( 

numara kazanaca tır·. 
Beşinci keşidede 50,000 lira isabet eden 40209 nu .. 

maralı bilet Edirne, Adapazarı, Ladik, İ mir, L .. anbuldn, 
25,000 lira isabet eden 10951 numaralı bi'et Tarsus 

ve !stanbulda, 15000 lira i abet eden 45204 numaralı 
bilet Urla, Gazinyintap, İzmir lstanbulda, 

12,000 lira isabet eden 41427 numaralı bilet Ankara, 
Eski ehir, Bafra, Bursa, İstanbul, İzmirde, 

10,000 lira İsabet eden 20714 numaralı bilet Çorlu, 
Ça akkale, Bartın, İmıir ve İstanbı lda s tılmışbr. 

• • vay şp· e n en: 

ilan 
Sirkeci .. Edirnekapı arasında 37 numaralı y g1 bJr hattın 

21 Haziran 1929 tarihinden itibaren ıirde ıııuharrer seyrüsefer 
tarifeli dairesinde, işletmeye küşat ed'leceği muhte!·-em ahalinin 
nazarı ıttılaına ilin olunur. 

Tramvay battı Trenler arasında İlk trenin Son trenin 
Fasıla : Dakika hareket saati hareke.. snati 

Sirkeciden 
Edirnekapısına 6 12 17 
Edirnekapısından 
Sirkeciye 6 12 17 

6,24 

5,50 

4i3,44 

1 BO~iONTi' GAZOZLARININ 
ALA~1ET1 FARİKASI 

Gazoz şişeleri Gazoz şişeleri üzerindeki 
üzerindeki kapsulumuz etiketimiz . 

Gazoz kapsul ve etiketlerimizin taklit edildiği glSrtildfi .. 
~ünden hakiki Bomonti Gazozunu içmek arıu edenler 

aladaki kapsul ve etikeUerimize dikkat etmelidirler. 

YERLİ OLARAK ~iUADILİ 
MÜMASİLİ 
MEVCUT İKEN 
SERVETİN 
ANAHTARINI YABANCI 
ELLERE \7ERl\1EYELİM 
BU CİDALDE ~1UV AFF AK 
0Ll\1AK İÇİN UGRASAN 
~1E~1LEKETİN FEDAK \R 
\ 7E MÜNEV\TER KIS~1INA 

Mnmuıhımmn herkesçe malum ohın e~amısuıı bir kcrrc 
daha zıLredı} oruı 

I ·- Perte\ ~urubu 8 - Po.;rt~\ '• tozu 
: - K.H m Pe tev 9 - Perte' ~ 111 lan 
) çocuk pcdra ı ıfO P"rte' [D°' 'er, k mpr · 
1 - P r ' k r' o l&t mt'.erı ö un.k 1)in 

' p mel ri ı ı - Pertev Briy:rntini 
s - Pl'rte\• diş mac\mu ı .2 - Pcrtc' tu' alet podrası 
b - Peı'tc\ holou~ a sulan ı) - Pertev tırnek cila ı 

1 - P rt ı... ı 'n koınprjnıe1e. i r 4 .... Pcrt • lo!'i~ onları 
t) - ~ ıd r po Pt>ıtrv [Koltuk alımdaki t ri l.e~c\; ;çin) 

7 ~ e ııylarından ltıbareh eUt~" kesilme umanı 
vo n~vU nUm&aı •anaaında ı~t.ı,,,.ı •dilen ve 
--- emaıılal:c bir unsı.ıru ~ıcıaı oıin I 

• 
FOSFATIN 

FALİER 
saye!ffnde temin odlllr". Fosfatın Fallar 
yavruların yüzıerıne tazelik ve penbellk, 
AdelAta kuvvet verir. vtt onları ıra'rbÔı. 
kılarf.'! 

Yalnız t>ı~ fosfat,.. vardı• ı 

o da FOSFATİN FALIEJl dir. 
( Altımetı tanka) • 

TAK\.TtL.EP
0

N0fN fÇTIN4P ıorını ~ N(A YEfl'Oı s.ntvi 

• 

SA ÖLDÜRMEK HAKKINA 
MALİK Mi? 

Son zamanlarda bir çok mthlakqata aebebiyet vermft olaıı 
bu mesele her türlü iztirabattan ari rahat bir hayat geçirmek 
istiyen insanlar için şayanı ehemmiyettir. Ahkamı diniye insaııa J 
beşeri olsun hayvani veya nebati olsun her hangi ziruh mev
cudabn hayatına dokunulmamasııu emreder. 

Halbuki insan daima gerek hayabnı gerekse malını imha 
etmek istfycn bir takım hayvanabn hlicumlanna maruı olmak
tadır. En çok vefiyata sebep olan hastalıklann ekaerııi ve 
bilha!sa yaz mevsiminde müthiş tahribat ika eden emraz hep 
haşarat vasıtasiyle sirayet eder. Bir Amerikan fennt mecmııa
sında okuduğumuza göre bquatm bqeriyete ika ettikleri fe
nalıktan nazan itibara alan memleketin en hftyük rüesayı ru
haniyesi ha beşeriyet dftşmanlanoa biaman bir mücadele aç
mak abklmı diniyeye mugayir olmadıj'ım ilin etmişler 
ve bu hususta en mllessir çare <>lmak üzere Aitokşu tavtiy• 
eylemişlerdir. Zira Flitoks hem öldürür hem de güzel bjr ra• 
yıha neşreder. 

~FLİT. FLİDA. FLITOKS 
Toptan ve perakende şatıf 

mahalli 

Zaman eçza v~ ıtriyat 
:...J deposu Bahçe 
kapı No 37 

Doktor A. I\.utiel 
Elektirilc ıutineterıyıe befsolutluau ldflt 
darlıRt, 'pr<>1at, edemilJctfdar, hel P..,. .. 
rııı d!t ve firengiyi ağrısız aedawt ldle" 

Kar~<k ~ fnu -· .. 



B 
rak etm yin·zı 

lizı olan 
rşey 

ı. Bu sözleri söyledikten sonra 
uıa · l .. rsıya Zambarof kapının 
0
.?ünden çekildi ve genç kızı 

tuyler ·· rt' · ·ı k urpe ıcı manzara ı e 
arşı karşıya bıraktı. 
Elyan kısmen etleri dökül

ınüş iskeleti görünce hazin bir 
ç.ığ~ğı müteakip bayılıverdi. 

l"ollarını uzatıp yeğeninin 
boylu boyunca yere serilmesine 
ın . 

. anı olan Zambarof korkunç 
hır tebessümle: 

- Bunun böyle olacağını 
~hmin etmiştim, dedi, mahaza 

lyan kendine geldiği zaman bu 
manzaranın asabmda husule 
getireceği aksülamel belki 
bizim için faideli olur. 
1\1 Diğer taraftan artık Hüber 

arsandan büsbütün ümidini 
~eserek arzu ve taleplerimize 

aha kolayl:kla mütavaat 
~der. İşte benim elde etmek 
ısted·~ · li t~tm gayeler de bunlardı. 
al aydı F abyen sen matmazeli 

da yatağına yatır. Zamane f ~nç kızları bir ölüye bakmıya 
ıle tahammül edemiyorlar. 

1 
F abyen Elyanı sırtına yük

enerek o 'a lan çıktı ve biça
b~ genç kız daima baygın 
ır halde mahpesine kapatıl

dı veF abyen yukarıya çıkarak 
cfend' · ·ı · . ısıne ı hhak ettı. 

b Bankerle Loranşar iskeletin 
B~şına geçmiş k•muşuyorlardı. 

1
1raz cesareti yerine gelmiş 

o.an I or d ' d k" ~ anşar ıyor u ı: 

- Elbiseler ayni elbise ... 
Şakagv ındal · ·· t•• k cı yaranın us une 
oynıuş olduğumuz çamaşır 

Parçası da işte şurada duruyor. 
k - Şimdi artık büsbütün 
M anaat getirdin ya? İşte Hüber 
arsanın cesedi yerinde du

ruyor b' H ' ır yere kımıldamamış. 
ardi artık vakit kaybctmi

Yelırn ... 

F abyenl Bana Lak, git bod-
l'Umdan b · · ıraz çımento getir de 
bu duv · D arı yıne kapat<tlım . 
k-~vara yapıştırmak için duvar 
agıdı da var değil mi? 

l - Merak etmeyiniz m.. ··. 
azım ı . osyo, 

ai . o an her şey var. Şayet 
b:l~r~n işleriniz acele ise ben 

ışı kendi başıma da b 
r~b·ı· · ece-

l ırım . Sizler b · 
rah uyurunuz · 

at rahat avdet ediniz.. ' 

ır 
- Pekala!.. 
Ve F abyen r mezar orucu

lüğüne devam ederken Zamba
rof ve Loranşar san evden 
çıktılar ve otomobile atladılar. 

~ . 

Sarı evdeki iskeletle bu 
müvacehe üzerine diri, diri 
duvar içine ördürmüş oldukları 
Hüber Marsanın cesedi- , 
nin el'an duvarın içinde 
bulunduğunu kendilerine itiraz 
kabul etmez bir surette ispat 
etmiş buiunmak1a beraber 
Zambarof ve Loranşann vücut
larında el'an ürpermeler· hisse
derek tahattur ettikleri bazı 
acayip vak'aları izah etm:ş 
olmıyordu. Ve Bankerle sah
te Düpon otomobilin bir köşe
sine büzülmüşler işte bu vak'
aları düşünüyorlardı. Evvela 
meçinin sivri ucu ile Loran
şarm göğsüne Hüber Marsan 
isminin ilk harfleri olan «H. 
M.» harflerini çizen siyah 
maskeli Palyaçonun düello 
v&k'ası, sonra Elyan tamam 
japon kamasını göğsüne sapla
yacağı sırada kamanın ucunu 
inhiraf ettiren tabanca kurşu
nu işi; sonra borsada muhay
yel Alkanzas petrolleri şirketi 
nisse senetlerini adi paçav
ralar derecesine düşüren kara 
gözlüklü esrarengiz şahsiyetin 
Zambarofu mahv ve on para
ya m· htaç etmesi ve nihayet 
bankerin elini tahta masaya 
mıhlıyan ve nereden geldiği 
belli olmıyan kama ile pen
cereden irtisam eden Hüber 
Marsanın gölgesi .. : F abyenin 
silahlannın esraraliit bir su
rette kaybolmaları... Bütün 
bunlar aklı durduran ve izahı 
müçkül acibelerdi. 

Zambazof bu elim düşünce
lere bir nihayet vermek için 
şeriki cürmüne dönerek sordu: 

İzidor babamın kumarhane-

sinde Mösyö Hüme denilen 
esrarengiz herifle yarın akşam 
buluşacağız değil mi? 

- Evet, .. 
- Şu halde sen bugün 

kumarhaneye git te oyun 
esnasında rahatsız edilme
mekliğimiz için icap eden ted-

Sahife 9 

• 
e 1 ankası 

Anka ra - stanbul - zmirde 
icra edilecektir 

Tf'şlillfıtımızm daha ziyadt~ tevsiini derpiş eden 
mnkamız bir müsahal~a imlilıaıu icra ederek 

t'orm(', fımir VP m~ınur ala(•ah.hr. 
!Uü!'acaat edeeeklerin sinni <( 22 » ile « 40 » 

rasmda olmalı ve mü~sse~tılı maliye ve bilhassa 
Mnlmlarda çahşmı~ olmahdırlar. 
Fransızea veya tıaşka bir ecnebi fisam h:lm~k 

·nwdara tereihlir. ~IÜ(Jtedi ahnmıyacaktır. 
f mlihan neticesi bankaya kahul edilecek nıe· 

nurlar İstanbul - Ankara ve iznıirde dahil oldu
ıJU halde teşkihittınızm her kı:5uıında müdüriyeti 
umumiycnin ıuünasiı> gürdü(Jü mahalde çalı~tu·ı

i.ıcaklır. 

.:uaa::;.: İmtihanda derccei muvaffakiyet.e güre · 
~ehalür PdccC'Jilir. . 

BanJ .. aYa kaimi olunabi1melı: için imlilrnnda mu· 
•ttffı lı: ~hnak ve bankaca ~ureli mahremaıwd'' 
yapılaca!~ istihbaratın da nıal ı JH nıuvafıJ~ olması 
arttır. imtihana i~t~rak ~l mel\. h.,liyenler Jstanhul 

• P izmil·dc şube nıü<liiriyc.~llPrine Ankarada ise 
ll('llıtn•in müdüriyetimize 9 Haziran 929 taı·füin
len itibaren müracaat ederel\. imtihan duhulip.•si 
, e mnlhu hiı• terefmıel hal varakası alabilec<-k· 

•rclir. imtihan günü bu nıatb a doldurulnrn~ 
)'arak hııliimn evrakı ile birlikte bankaya tenli 
•dilecektir. 

\mir ve nıeınur olarak girmek istiyenler ayrı 
··~ rı imtHrnna talı! bulunaealdarı cihetle im!ih.m 
~nall~ri de, 2 smır olarak tertip edilmişiir. t nıii

a· na 16 H(\Zİran Pazar nünü İstanbul - Aıllmra 
, e izmir<lc saat üçte müba':?erel ediiecelitir. 
İmtihanlar mahrem olacak vp i~Uralc edenlt·r

den ar1.u edenler ynlmz olarali imtihan edilehile
f't~ ld erdir. 

imtihanda nıuvaffak olanların adedi ihtiyaçtan 
'azla oldufiu takdirde de bunlar ati için kayd edi
leceklerdir. Şiınrliye lrndar hankamıza müracaat 
t•derelc nımnuriyet talebinde IJulunanların inıl ilıa
na i~tirnl<l<•ri Iazımdır. 

birleri al. Yarın akşam ne ya
pıp yapmalı kara gözlüklü 
adamın kim olduğunu behe
mehal öğrenmiş bulunmalıyız. 
Giriştiğimiz işin ne kadnr 
mühim olduğunu sana uzun 
uzadıya anlatacak değilim. 

Yalnız şukadarını söyliye
yiru ki kafalarınızı ortaya at
"lllŞ bulunuyoruz. İşlee aksi gi
decek olursa bu telaki bizim 
için pek vahim neticeler tevlit 
?.debilir. Binaenaleyh bu adam 
bize istediğimiz izahab ver
mek mecburiyetindedir. Ben 
Ü.tınseke de h~ber verdim. Ya
rın akşam kendisi bize İzidor 
babonın kumarhaaesinde \lti
hak edecek. !lu suretle bu 
mösyö (Hüme) ye karşı tamam 
üç kişi oluyoruz demektir. 

Zambarof yolda şeriki cür
münü Monmartr civarında oto
mobilinden indirdi ve kendisini 
gidip lzidor baba ile temasa 
~irmiye memur etti. 

İzidor baba, kumarhanesine 
ancak iyi tanıdığı müdavimle
rini kabul 'ederdi. Ortadaki 
büyük bakara ve rulet salo
nundan başka, tenhaca baş 
başa oynamak istiyen ve ya
hut büyük salonda kendileri
ni göstermek bu surette teşhir 
etmekten çekinen kibar miif
teriler için hususi ve küçük 
salonlar da vardı. 

İzidor baba kendisine bir 
çok hizmetler ifa etmiş olnn 
Marsiyal Zambarofun hatmnı 
kıramıyacak derecede bir doa-
tu idi. (Mabadi var) 



itira:... 
etn1ez 

bir hakikattir. 
Her yerde . 

satılır . .__ 

İstanbul Ticaret müdüriye
tinden : (Hatır elbise terziler) 
ile ( İstanbul Ti!rk terzi ve 
kumaşçı ve elbiseci ve mils
tahdeminf ) esnafı bi~leşerek 
vilcude getirdikleri ( Istanlıul 
terziler ve kumaşçılar ccm1ye
ti) nin idare hey' eti intihabı 
22-6-929 cumartesi günü Sul
tan hamamında Tuhafiyeci 
Hanında birinci katta bir nu
maralı dairede icra ve saat 
10 dan 15e kzdar rey kabul 
edileceği aladadarana ilan 
olunur. 

Darülbedayi rnüdilrlliğünden: 
Önümüzdeki kış mevsiminin 

temsil programı şitndide:ıı tes
bft edileceğinden telif ve ter
ceme piyes tevdi edecek ze
vatın haziran sonuna kadar 
uerlerini Tepebaşı tiyatrosun
daki Darülbedayi müdürlüğü
ne göndermeleri mercudur. 

Şehzadebaşı Mıllet tıyatro:tmda 
Bu alqam Şevki B. temsilleri 

TALİSİZ AŞIKLAR 

Eranköy tiyatrosunda 
Bu gece Naşit B. teınsillerf 

KITIRCI 

Yeni harflerle tstenografi 
öirenmek istiyenlere 

Türk ocağından: 930 haıi
nnmın birinci gününden iti
baren bütün zabıtlar yeni yazı 
ile yazılacaktır. Bu yazılardan 
vakıt kazanmak için tilrk ocağı 
bir (!stenografi) kursu açmağa • 
karar 'Vermiştir. Bu kursa 
devam etmek anusunda bulu-

nanların şeraiti 6ğrenmek üzere 
ocak mndtınme müracaatları. 

[ 1 inci sahifeden mabat ] 
rnm;ı; ın;a7.'I 

kında garezKar:m...: 2:1.e...ıanet:leri, 
yapılan ıslahatın tarz: tcıtbikı
na dair nıglı:m·ü lmyai h.:ıbcı-

leri m1:bran b t gazeteier, 
bazan da nacioiudan, İzmir· 
den bo.lıgccıyorlar. B?r mjszl 
olar.ık, "Akropolis,, gazch~si
nin Türlı:iyeye Q:Önde:diği mu
habiri, bak:mz, hmfa·den neler 
yaz~o~ . 

« İzmir , 8 l,aziran - Izmir 
limanına yaklaşıı•kcn h Yu
nanlının ruhunu nıulıusara 
eden hissiyat ma1ümdur, bu 
hissiyat, b?raz sonra karaya 
ayak basılır bas lma.z, İımirin 
yo.ngın topraklarını ı:.ktan 
~öz yr.Qh:ırına inkıiap eder. 
Izmirde bir Yunaulmm duy
dı·klara : 

Bir acı, bir hicr.nr. , ruhu 
s:kan ve insanın gırtlcı.§ında 
kelimeleri boğan bir şey! Bü
tün hunlar üzerinde de aza -
metli bir ummanı hatırat 1. » 

Muhabı,., bu mukacldeme
dcn sonra İtmirin vaziyeti 
haz•rasr hakkında da 'yor ki: 

<{ Geçen yedi sene zarfında 
hiç bir şey yapılmnmı!itır (?!) 
ve gelecekle de ~apılmıraf'..ak-

:r • '«JiiiiliClitrn:ııa::a 

Meyva da .. 
Bu sene pek pa-
halı, çurulrlerini 
safmalc yasak 

Bu sene meyva fietlnrı çok 
pahalıdır. Bu sebeple meyva
lar müşkUlf'tla saf ılmakta, ko
layca mUşteri bulamamaktadır. 
Uıun zaman bozulmadan sak
lnnttmsı kubH olmıylin ıneyva
lar bile oncnk çürümiye 
başlndıkton sonra uzuz fiatla 
piyasaya çıkarılmaktadı~ 

Bir çok fakir halk, ucuzluk
dolayısiie, çiirüklüğüne bakma
dan bu meyvaları alıp yemek
tedir. Emanet, halkın sıhhatini 
sıyaneten böyle çürük meyva 
ların satılmaSıtta müsaade 
edilmemesini zabıtai belediye 
merkezlerine tamim etmiştir. 

Belcaiye dairelerinin 
yapaca!d4!:rı işler 
Belediye dairelerinin Bu 

sene yapacaklc:ırı inşaata ait 
program bu hafta zarfında 
tetkik ve bu inşaat için veri· 
lecek tahsisat tesbit edilecek· 
tir. 

Tetkiki ınUteakip belediye 
daireleri derhal inşaata baş• 
lıyacatbr. 

1 

tir {?!) Bu yedi sene bir met
rukiyet ve lakaydi içinde geç
miştir. Fikri teşebbüsün ek· 
sikliği (!) her şeyi hareketsiz 
bir halde bulundurmaktadır. 

Ümitler yavaş yaveş azalı .. 
yor, diger taraftan Türkler 
bir mucize « l » bel..liyoılar, 
hem de emniyetle bekliyor.lar, 
fakat nasıl bir mucize? işle 
bu bir S!rdırh> 

Görülü~·or ki Yuranhb.r da
hili 'şlerinıiz hakkında dile- , 
dikleri hı rzda aleyhtarane ve 
aslilcsası olmı;nn şeyler söy
lemekten çei{inmed:kleri gibi, 
hala topraklarımızda gözleri 
olduğunu da açıkça yazmakM 
tan perva etmiyorlar. 

Yunanlıların bir taraftan da 
bahri hazırlıklarına hararet 
ve kuvvet vermiş oldukları 
esnada vuku bulan bu neşri
yat şayanı dikkattir. 

Bunlari bilmeli ve g8zümü-
zü dört nçmahyız. Maamafih 
Yummlılarda gözlerini dört 
a sınl--r ve vatan•mıza dikile-
cek gözlerin • son defa te c
rübe ettikleri gıbi gene • çık
maya mahkum oldu&unu unut
ma&mlarJ 

Wt-

10 lira.e. 
'Defterdarlık, 
Şehremanefin
den ceza aldı 
İstanbul defterdarlığı, Şeh

remanctinden (1 O) lira cezayı 
nakti tahsils etmiştir. Bu ce
zanın sebebi şudur: 

Defterdarlık, Şehremaneti 
çöp hay\,anlanndmı da sayım 

vergisi alır. Usule11 bu vergi
nin tahakkuku için bir müd
det evel hayvon mevcudunu 
defterdarlığa ihbar etmek 
zarureti vardır. 

Mmtnka Güreş heyetinden : 
1 - 21-6 - 929 Cuma gibıtı 

Beyoğlu 1 klk fırkasındaki 
( Mıntıka ıdınan 3alonunda ) 
güreş müsabahılaıı yapıla• 
caktır. 

2 - Si detler 56, 61, 66, 71, 
78, 87 ve d 'ha yukarı olanle 
kabul edHmıştir. 

3 -· Askeri yurtlar güre,• 
çilerin künyelerini ve difer 
ku1üpler de güreşçilerİn isiuı, 
pederleıinin i mile Mmtaka 
sicil numarc.1 r..nı havi cetveli 
gö.1der neleri laztmdır. 

4 - Tartı saat 12 den 2ye 
kadardır. Müsabalca tam f~ 
buçukta bnşlıyacağından mll
aabık!arm va.ktü zamanında 
ispatı vücut etmeleri telı~ 
olunur. 

Bir a.parimanın 
hilraJıesi 

Maliye vek<1letir:den: 14 ıaa
yıs 929 tarihli nüshanızda, ft. 
rari İstanbulliyan hemşireled 
Nazlı ve fofoya ait iki apafti. 
manın nımf hissesinin vazitel 
tarihi yanlış gösterilmiş olma
sından mahkemece iadesbıie 
karar verildiği yazılıdır. 

Bu apartımandaki hisselerfa 
idaresine vazıyet tarihilltil 
yanlış gösterilmiş elmasında 

değil, mahkemece Nazlı •• 
F ofonun firari olmadığı kaııa..
ati hasıl ohu uş bulunmasın<Lia 

dolayı karar verilmiştir. Mt• 
mafi mezburelcrin firari tıil
duldarı anlaşı!ması üzerine la 
bu apartıman hisselerine 3!1. 
tarihinde h....:Ziıı_ce va ı d 
edilmiş ve hilahara müzayed• 
ile satılmıştır. 

Bu gib: emval;:ı iadesi il-. 
zım gelmiyeceği kanun ah"'
mı ic:ıbından bulunduğu cLo 
hetle keyfiyet Hazinece takfaa 
edilmektedir. 

meselenin matbuat kanu~ 
na tevfikan gazetenizin a 
sütununda derç ve fos 
rica olunur efendim. 

Emanet hayvan miktarını 
ihbar ettikten sonra 2 bey gir 
tlalıa satın almış, henüz ihbara 
vakit bulamadan sayım yapıl
mış ve bu iki hayvan, yapılan 
ihbardan fazla zuhur etmiştir. 
Bunun üzerine iki hay-van ket
mec!ilmiş addolunarak "600,, 
küsur lira sayım vergisinden 
mada ' 110,, lira da ceza tahsil 
edilmiştir. 

Plll1•1Z!Eı>- Üp<'rntör ·--.. 

HALİL SEZAİ 
BASUR l\1EJ\1ELER 
Fistül ve sıracalan 
Ameliyaı 1 • um('li) ats;z elektrik! 

t•·davi ve bilcüırılc ameliyat ic~ 

İstanbul Sulh 
hakimliği 

30 lira maaşla İstanbul sulb 
hakimliğine Çatalca sulh ha-
kimi Raşit Rıza bey tayin 
edilmiştir. 

· rdı·r. Sual 1-7 Divan) olu A 
g ••> hruu:ı.m l\o. 20 41-illl! 
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l7 Haz"ran Son Saat 

ıavallı sırık a 
yert ~eridi .... 

li Bebekte tütün inhisar idarcEİ cı.. osunda amele 18 ya mda 
odayr; dün akşam üstü tramvayla · g ::--ken pol" müdilriyeti 
d acı anndan Kadir ağanın oglu Ahm t iıe ir ala yuzun-

en kavga etmiş, Ahmet elind i sırığı Hayt;.''n en nazik 

h
UZVuna vurarak ağır surette yaralamıştır. Mectutı ~eyoğlu 

astan · S esıne lraldırılmıştır. Ahmet kaçmışbr. 

Yaşında bir ço- 8 metro y .. ksek 
cuk ezildi ikt d 'ştü 

12
:oför Saidin idaresindeki Sarıyerde Yeni mahallede 

Et 9 numaralı otomobil, dün, bir bina inşaabnda çalışan 
Yde.nıez caddesinde beş ya• am le Güm· aneH 17 ya m-

şın a Mehmet isminde bir ço- da H &a ün e "z metro 
cu w çaı-pmıy çocuk ağı.r su- irtifadeki i keleden düşmüş 
rette Ett Yaralanmıştır. Mecruh başından ~yaralanm:şbr. Mec-

. hastanesine kaldırılmış ruh Beyoğ ha tanesine yah-
şo ur yakalanmıştır. rılmıştır. 

Bir hırsız tutuldu y. . .. 

.. Sabıkalı Sait dün Karagüın· a 
ı~I1te bnkkal Ahmet efendi-

re ik 

nın evin . . l k e gırmış, eşya top ar-
en Yaks.lanmışbr. 
1 d~ ş ni lnrıp kaçtı 

d T 0• 4llede İbrahim ile san
ı alcı B hattiv kavga etmiş
e~, Bah5ttin İbrah"mi döv-

lilt: "k. 
• 1 1 di..,ıni kırarak kaçmış· 

tır. 

Soltakta ö!üın 
111 
~uın ~pıda Süıeyman ağa 
a allesınde kahveci 55 ya-

kş nda l<oço dün s.kşam çarşı
~pıcl 

ten .. 
1
an geçerken sektei balp-

0 müştür. 

ütd cöydeki 
r~"' "' evleri 

Kad. ... d 
ıı-h. oy e randevuculuk! 
~ .. ulm l d b. k 
2 b· 'i ev er en ır ıamı 
a ıtac dd di . rn sc e lmektedır. Bu 

d e~anda randevucu Mukad-
rın · d ıet evı e zabıta tarafından 

leh-~dfti!miş ve kapuau mUhür· .... .uı ır. 

~ Yni patladı 
•ind~ht~a!ede Şahın mahalle
Y&şınd 0 .ran Ohanesin oğlu 7 
Yoku a~ Bernet dün Deveoğlu 
Beki §Un a uçurtma uçururken 

duv:rd:e~~ ~?ksekliğindeki 
lıyar k ··1 uşmuş, beyni pat· 

a o müştür. 

~f"n - hava: 
1 Kandilli rasatanesinden 

a ınnııştır: 
Dun a - h d ~ zamı araret «25» 
e ce, bu sabah «16» de-

recedir B 
hafif . u gece rüzgar 

poyraz, hava açıktır. 

a tt 
Çapa kız saııayi mektebi 

at el ye muallimlerinden Fatma 
inayet hanım drn mektepten 
50 liı-a maaşını almış, Şeref 
sokağındaki evine avdet eder
ken bir yankes"ci çanta
sını yavaşça Qçarak bu 
elli liralık varakai naktiyeyi 
aşırını 'ır. Fama İnayet hanım 
ancak Lalelide bunun farkına 
varmış, fakat iş işten geçmiş
tir. 

Son günlerde, çanta açarak 
para çalma ve çanta kapma 
vak~ları sıklaşmışbr. 
Polis müdUrlilgünün tedbir 
ittihaz etmesi lazımdır. 

Ad . ·ei 
Konya meb'usu Nevzat be .. 

yin Ankara valiliğine tayin 
edildiği yazılmışb. 

Haber aldığımµa nazaran 
Ankara valisi Vehbi bey de 
Adana valiiiğine tayin edilmiş
tir. Tayin keyfiyeti şehrimizde 
bulunan Vehbi beye dün teb
liğ edilmiştir. 

Bir la~v ve bir 
vekil et 

Şehremaneti balat atelyesi 
müdürü fsmail Zühtü bey 
rahatsızlığına binaen « 1,5 » 
ay mezuniyet ;ılmışbr. Bu 
müddet zarfında Balat atelye
sine malrine müdurU Şefik bey 
vek~et edecektir. 

Sular müdüriyeti lağvedil
miş ve bu idare su inşaab 
müdürlüğüne raptolunmuştır. 

. 
İmam ve hatip mektebinde euelki gün yapılan 

merasimden bir intiba 
Beş gün evel şifahi imtihan- muallimi oluyorlar. 

lan biten İstanbul İmam, Ha- Bu sene 18 mevcu • 
tip mektebi talebesine evelki son sınıftan 16 efertt 
gün kame ve şehadetnameleri niyet rüüsü almış, 2 ~ 
verilmiş ve mektep tatil edil- ikmale kalmıştır. Mez 
miştir. diler şunlardır: 

Ekseriyetini taşralı kimsesiz Ahmet Yalçın K-tahya, 
fakir çocuklar teşkil eden bu Mehmet Şevket Fatih, Ahmet 
talebe, bin müşkülat içinde Adem Kasımpa~a, Mehmet Zi-
çalışmasını bilmiş ve muvaf- ya Göztepe, lbrahim Etem 
fak olmuşlnrdır. Çengelköy, Selahattin Kartal, 

Bunlar tercihen ve bfla im- Nazmi Balıkesir, Hasan Bolu, 
tihan imam ve hatiplildere lbrahim Konya' Cengiz Kü-

yin olunmak hakkını haiz iken tahya, İbrahim Konya, Tevfik 
memlekete daha faydalı olmak konya, Fahri Kataneköyii, 
emelile vatan yavrularının ta- Fehmi Çengelköy, Hilmi İs 
lim ve terbiyesi için hep köy tanbul. 

Rüsumat umum 
müdürü ve bir 

hadise 
Rnsumat'müdllru İhsan Rifat 

bey bu ay nihayetinde sahil
lerimizde yapacağı te&ikatta 
Rüsumabn lSareis ganbohın-
dan istifade edecektir. lsareis 
şimdiden hazırlanmaktadır. 

Bundan başka umumi mil
dür, dün akşam tahaddüs 
eden bir hadise infialini mu
cip olmuştur. 

Bu hadise şüdur: 
ihsan Rifat bey dün akşam 

İstanbul deniz gümrük işlerini 
görmek ve tetkik etmek 
istemiş ve bu vesile ile 
Rüsumatın 21 numaralı mo
törüne rakip olmuştur. Bütün 
gayretlere rağmen bozulmuş 
olan motörün makinesi işle
mediğinden Ihsan Rifat B. me
murların bu derecede alaka· 
sızlığına hayret ederek mo
töril terketmislir. 

Beşiktaş mutematliğl 
C. H. Fırkası Beşiktaş na -

hiye merkezi mutemedi Hasan 
B. vazifesinden çekiimiş, ye • 
rinc Musa B. tayin edilmiştir. 

İktisat veka
letinde yeni 

tebeddülat mı? 
İktisadi mehafilde devran 

eden rivayetlere bakılırsa yeni 
iktisat vekili Şakir B. veka
lette bir takım ıslahat ve te
beddülat yapmak Ü%eredir. 

Yalnız bu tadilat ve ıslaha
bn ana hatlan ne olduğu bi
linmemektedir. İşidilen bu 
rivayetler arasında iktisat 
vekaletinin şimdiki ticaret 
müsteşarı Şakir beyin diğer 
bir vazifeye geçeceği ve bu 
müsteşarlığa ticaret mümessil
lerimizden Kurdoğlu Faik be-
yin geleceği muhtemel bulun
maktadır. 

Bueünkü bor a: 
İngiliz 1014,00; Frnnk 

12,23,25; Liret 9,14; İsviçre 
2,8,75; Dolar 47,90; Dahili 
93,00; Albn 868; Ana
dolu 26,70; Rumeli 6,95; 
Tramvay 76; Düyun187 · 

İş Lanknsından alın mı: ır 

' 
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F.\Hl\İK.ASI 
Galata Karaköy Poğaçacı 

fırım ittisalindeki mahallebi· 

cinin üstünde 

1-laıııın efeııdile

re: Pardesiiler ka~a 
Her renk ve aon moda 

14~ liradan itibaren 

Pardesüler(tr::·) 
Bej ve IAcl vert renklerde 

2 2 ~liradan itibaren 

M usaı11 baJar(ipekli) 
3 

her 131 liradan 
renkte 2 itibaren 

Beyef en dil ere: 
Meşhur Manderberg markalı 

(trench-coat) tan bej ve lacivert 

Pardesüler 
24~liradan itiharan 

Spor kostüınleri 
} 6~ liradan itibaren 

logiliz k .. l . 
biçiminde ostum eı 
} 4i liradan itibaren 
Çocuk için 1ngiliz biçimi YC spor 

k t ·· } . ' ve kısa o s u 111 e 1 1 pantolonlar 

6 1 ı· d . 'b } ıra an ıtı aren 

ı)antolonlar (kata) 

her 6 1 liradan 
renkte 2 itibaren 

Caketler 
Blö rua ve gri· 

12~ liradan itibaren 

CaketlPr 
siyah,licivert ve gri alpakadan 

6 1 ı· d . ·ı 2 ırQ an ıtı laren 

lsınarlama kostümler. 

30 liradan itibaren 

taksit l t~ d t\ ı n 11-

a nı e J e 'tapılır 

Soa Saat 

HAMIZl RVLIN ( ASfr URDt) fCURBA.'Nl.A.11, 
Tip ......... ,.. sabık> prollllr 

( ••nno )arllmdaD mntyc edll ... 
Plrtl balabl•clell n.otuhbidM1 

Şatelea müessesatl 

damla (inme) 
fanı semen 
romatizma 
alamı ma(Nli,. 

15 büyiik mükafat 

hı ı W1 (aft dt • ·teMrl=rlf, a. n ......... 
talata Mlaclidilule bnlun .... olıWr ucals 

'URODONAL 
., .......... oa.bilirler. ı-. vodcml: ............. 

NUedea rillM· •nds'ı•. W't_... nlDnrlede •*w 

Devlet demiryolları ve limanları 
umumi · müdürlüğünden: · 

Reilicumlaur ~etler.i W'almdaa, Mllan teae~ll i~ açak bulwadurulmaama mlıiıacle 

bu~rullll'Jf. olan Gazi ç.ifHpe piip ıelecek yolculara 14 • 6 • 29 tarihinden itibarea ve ,aı
yu mevıimiuc:le cuma . ve tatil sUDlerhae .. 1ı1ua olmak &zere Aııkaradan Gazi ve AM .. ·at 
iltuiyonlanaa ( "/• SQ) m.betlnde temfWb Qcretlerle temaennh katarlarmm. tahrik ~ 
alaaliyi muhteremeye illa ohl•ı•. 

Tenezzüh katarlarmın tarifeleri bcrveçhi ati.~ 

S..t 

Ahim•'ut Hareket s.at . . 
Gui « « 
Ankara Muvasalat 

AZiMET 
10:26 15.07 
10~(.Mu.-.,.ı.· 1~.23 

1SA8 
. AVDET 

10.46 
10.58 

16.00 
16.28 
16.40 

-
17.32 
17.44 

-

müdüriyeti ilanları 

mahallesi ~ N. ne\·i 

Aeyoğju Hüseyinaga caddei kebir 79 ma dükkAn apartımın lira 
60000 sekiz ıaktlue 

MUitemilAtı : Tahtında bakkal dükki\nı ile ·bodurumu milŞtemil mezk.ılr anamman 8 ~ 
ibaret ve 7 d~ir~yi muhte\ i ô1tp antireı-i uzun. \'e mermer t"'.Uık ve kapucu odası, odunluk Vf' 

komürHik. Binnci ve ikinci daireleri onar oda bırer mutfak 2 •tr haJl 3.4.5. 6 ,.e 7 inct d'1rekrt 
5 şer oda bjrer mutfak ve birer hal!ı. lk.i taraçası olup her dairenin birer sandık odası ve u.aıuml 
ı;ama:;ırlığı buradadır .• .\.lektrik ·ve terkos suyu tesisat \'e tertibim Yardır. 

Bal:l<la e\·saf.ı muharrer .ı~rtıruanın bazhieytt ait nısıf hi~şesinin bedeli sekb. taksitte ödeGıDek 
iiıere 60000 lira bedeli muhammen ile ve ~palı z&rf usullle I-7·929 tarihine mü.qdif ~ 
g~inıi ~aat ı ~ te ic~ayi ~il7..ayede~i. mukarrerdir. ~'aliplerin bedeli hıuhammenin yüzde yedi b~IU 
nı betınde 4.ıoo lira temınat ak~es] '~e yıı mt.ıtebt:r banka me'krnhile emnli metruke sa~ ~ 
mLyonuna mlir:ıcaat eylemeleri. 

Maarif müdürlüğünden 
Bu sene orta nıuallim mektebi mezunlarından mibabak11 ite 

talebe alınacaktır. T.alip 01.D\arıa idare koridoı:una talik olunan 
kabul ıeraitini okuyaraıt 15 temmu• kadar evrakı mls~teain. 
ınüıteshiben idareye • mwiaca.a~ ederek kaydmi icra ettirmeleri 
tebliğ ve il~ olu!lUr. 


