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... Tekirdağda feci bir yangın 
E. Önünde Yunan müzakeratı kalıyor mu? 
3 yankesici bir Papa ve Diyamantopulos Atinaya davet edildiler 
terzihanede na- Bunun için gösterdikleri sebep nedir? 

•ıı yakalandı? Tevfik Rüştü bey. diyor ki ... 
Atina, 4 - Bugün M. Venizelosun riyaseti 

altmda Türle - Yunan meseleleri hakkında bir 
müzakere yapılmıştır. Bu müzakereye Har. 
nazırı ve Y unanistanın sabık ve es bak Ankara 

edilmelerine karar verilmiıtir. 

T. Rüıtü B. yin beyanatı 
Atina, 4 - Türkiye hariciye vekili T. Rüşt& 

bey Etnos gazetesinin Ankara muhabiri mah
susuna uzun beyanatta bulunarak bu seferki 
Ankara müzakeribnın bir akamete uğraması 
ihtimali olmadığını ve Türkiyenin Yunan hu· 
dutlan için Yunanistan kadar alikadar oldu· 
ğunu söylemiştir. 

sefirleri iştirak etmişlerdir. Müzakere neticesin
de Ankara müzakeratının yeni safhası hakkında 
hükumeti şifahen tenvir etmeleri için Ankara 
sefiri M. Papa ile mübadele Y wwı murah-
hası M. Diyamantopulosun Atinaya davet 

I>u ıtfoda terzihanesi . 
llb.ı.~. Emin önünde polas ve 
d ~lann (Kaldırımcılık) 
e~kleri usul ile cidden cür,
tur •ne bir hırsızlık olmuş
Ot.İ Yakayı nakilden evel 
lale dı~~cılık) denilen hırsız-

tleauinı anlatalım: 
fıııd •ldırınıcıJık bir kişi tara
~~ tatbik edilemiyen bir 
lMab;CUlult usulüdür. İki ve 

badi 10 uncu sahifede] 

Efgan da 
Nadir dan da 

mevkiini Baha 
Sakiyi brakıyor 

Londra, 3 - Bombaydan 

Deyli Ekspres gazetesine bil
diridiğine göre jeneral Nadir 
han da Baha Sakiye karşı 

duracak ve Efgan tahbnı elde 
edecek kifi kuvveti olmadı-

ğından Efıanistanı terkederek 
Hindistana gidecektir. 

Fınncılar zarar 
E cdiyorlannış! 
'km.eğin ucuzlıyabileceği iddia-
F!:ıa karşı neler söyliyorlar? 

·- Ekııı-:k ce~İYeti reisi Şakir efendi diyor ki: 
taraftarız. ç~~ Yeni bir çeşni tutulmasına en ziyada biz 
hesaplar bir ,_ U bugünkü imal masrafı çok azdır ve bu 

""•ç •e · 1 • nakliye, mahrukat ~e evelki hesaplardır. Amele yevmıye en, 
Halbuki bize ha~atlerınde yüzde elli fazlalık vardır. 

kir ve imaliye bıra)qiki beaapla çoval bqma ( 215 ) kuruş 
Bu o kadar azd ~aktadır. 

IDekte olduğunu ır r, kı ıize hiç bir fırıncının kir edeme-

dır, deniliyor. Kabu~ ~lers~ın buna ina~nız. ~kmek pahalı -
dır ki onu da siz bilnı· ~. Fakat bır hakikat daha var-

ı ıyorau 
Bugün stanbulda nıev nuz: . 

Yeti mali · al h d" cut fınncılann (4) de üçüniln vazı· 
yeaı 1 

a Maeb ıdl~nıiyecek bir haldedir. Hem bunu 
a 1 2 İllci tahifede 

Saray duvarları 
Orta köyle Beşiktaş arasındakİ;. 

ler yıkılıp kaldırılıyor. 

Fer~iye sarayımız yık1lan dUIJttft 
Deniz ticaret mektebinin Beşlktaşta, Jt.,er'iye sara

yındaki yeni binasının tranıvay caddesi clbellndeld 
duvarı tamaıuile yılilırılmıştr. ~lektebin bahçesi tarh 
ve tanzım edilere.k güzel bir park haline getirilmek
tedir. nu suretle Tophaneden Ortaköye kadar tram
vay ''eddesl üstünde bulunan eski saray binaları mek· 
teplere devredilmekte ve cadde üzerinde evelce yap
tırılmış olan yüksek duvarlar kaldırılmaktadır. 
~imdiye kadar oradaki emlaki mllllyeden müdevver 

saray binalarına şu mektepler yerleşmiştir: 
t"'ındıklıda Güzel sen'atler akademisi, Beşf ktaştan 

Ortaköve kadar sahil k1Smındaki saray içinde BeyOO
lu « ı 9 »ncu « 20 »neJ, « 2t »inci mektepleri, deolz 
ticaret mekt.;bl ve iiabtttaş lisesi. 

Sclimı acoba rüt vet diye mi almadı, dersiniz? 
Haydarpqada Rağıp efendi gazinosunda oturan 1T...: 

keadi.aine yoldan geçerken selim vermiyen arkadafl 
aanclalya ile dövmliştiir. 



Dahildeı 

Gezimizin teşrif- rr-ı k . d ..... 1 

1eri stünü çok e ır ag·ı .rangın HakUon;_ld ka-

m .• ~'BJ!.!:.ı..- MüşkülAtlıı Ö ld "", 50 bine f eş kil ef .. 
şehrimizi teşcif edecek- den fazla bina yandı mek üzeredir 

lwi p ~ yaklq"1Ştlr. . 
lsrikb.I programılll alaka- Dün gece yarısına doğru Tekirdağ~an gelen b1r. telgraf, Londra, 4 (A. A.) - M. 

dar zevat hazırlamaya başla- aehirde muazzam bir yan~m çıktığ'ını, lstaııbul itfaiyesınden de Makdonald yarın kıralı ziy~ret 
r edecek ve kabine teşkilini hiç !Dlflardır.. yardım istenmek ihti~ali olduğunu bildiriyor. . şüphesiz kabul eyliyecektir. M. 

GazQıı latanbulu ~ Bereket versin, İ§ lıtanbuldan yardım istenecek derece}'1 makdon~ld lrabincdek· mühim 
veya ~ tarikiyle teşrif bulmam1.fhr. Sabaha doğru s6ndüriilen yangın taf~iı:ıtı şu~lardır: mevkiler için intih p etmek 
etmeleri mubtemeldir. Tekirdağ 5 (Hususi) - Dün geçe yarısı, şehrımu:de hır y~n- niye inde blunduğu mesai 

üıtuitul Yatı bir ild ıtae gna pkmış ve siiratle genişliyerek bl\tön şehri tehdide ba.şla~tŞ- arkadaşlarının isimlerini kırala 
kadar Haliçteıa çakacaktır. tar. Mahalli ™Ylf kuvve~ itfaiye ve Çorludan gelen ıtfaıye- bildirecektir. 

Dngiliz lirasınm terefftiil nia gayreti ile yanpı timdi bastınlmıştır. Şimdiye kadar ( 50) Siyasi mehafilde zannolun-
.Jıadlnai Ankarada ~ dnk.kin ve ~ .. _ _.c;, ·-'-bfhniftir~ duğuna göre M. Thomas ha· 

~ .. - -T- riciye, M. Henderson dahiliye 
ve alaka Be taltip olu_.~ Tekirdağ, S (Hususi) - Şelıirin Şadırvan kahveleri denilen ve M. Snovden maliye neza-
d& Tuefiüfin devams takdi- k.ımDIP alt ve ~n tarafları şokak baılarına kadar, cad- retlerine getirileceklerdir. 
llinc1e litikômetin ~ bu.uta deaaiD 1ağ tarafı de cl.abil olmak lir.ere kamilen yanmıştır. Yeni hükumetin teşekkülll-
mukabl wwıter .... mu- ne ait mu~meleler bittikten 
Mldrak addblunmak+adar. Fırıncılar zar a.r sonra ve yeni parlamento top-
~ top&.aacak ka- !anmadan evel M. Makdonal• 
fildmlarr4tongre9İllıe Tlrldye edı•yorlArn~ıc J dm birkaç gi!nliik hır mezuQf)" 
aamma Ef:zayiş Suat ha1Hm U. ,"1 ~· et alması muhtemeldir . 

..ı __ ı...:.. ( 1 iıtcl sahifeden IUbat ] ı tayin edr. Fakat Eyipteki bir M. Makdonald intihap mU" iştirak c~ • d k fı cadelesı·nın· esasen pek yerin• '·- ali!-•- Şa-'- fınnla Beyoğlun a i nnın mr rw1ım mu muer "'
8 

de olmıyan sıhhi vaziyeti irin --'-•-...J·ı -•-t ...J!_ '"'-ı L • m· 1•..tw 0 
1--dar ... u,. 1 masra.fı bir değildir Belld ,, 1 

11111Y.u1 tııecaAermr. .. ..... 81E '"·- KA o""T büylik bi.r yorgunfuk teşki m ün iki İtaıyaıı gemisi diğiklir. Eyipteki fırının cl~meği narh- tttıgini söylemiştir. Mesai fır-
daha selmiftir. ltalyaıa tar- Gidht, batta Koz-.t:o olmak tan (2) kuruş eksiğine satması kuı icra heyeti :,parlamentQ 

yare filosu da ynrın gelecektir. üzere btitün dcğirmençilerio kabildir, fakat Beyoğlundaki toplandığı vakit takıp olunacak 
lf~ebremini Muhittiu Beyin ve uacularuı defterlerine b&.. sa rnaz. umumi siy .seti ve iftitabi 
~riyasetinde teşehknl f!den kın. Göreccksioiz ki bütün Eğer satarsa o ekmek mu- nutukta izah edilecek lqmııJI 
dir komısyou fclırin imaıı içia hak a· ki Eınn.net taraf.uırlan ve nizııoolarm an<ı hatları hak" 
beş senelik bir program ha- muamelAt kıredi üzerinedir ve kabul edilen evsaf ve ıerait kanda müzak --atta bulunm~~ 

ırere1lyedir. üzere yerın içtima edecektır. urlıyacaktar. dairesinde imal edilmiş değildir Muhalefet fırlmluinın turıı 
n ebnmaneti Beyazıt .,.. Ekmek idare etmeşe hiç müs~d~re5i, fırmcmm da t~c- hareketi, amele fırkasının 
lf:jitakuı kaııalizaıyon tai- aariatu (2) kurut qağı ıab~ ziye i laıımdır. · progracıma tabi olacaktır. 
sntuu iflctmeti dUfiinmektedir, J•ptlır mJ diyonwıuı: Ye bu Hulasa bugün bu evsaf ve Polis mudunı bug n gıtlıyor 
murayı Devlet tarafmdu bal ile ek-1na daha ucuz ~er:aiti ih·tiva etmek şartiyle d _..Jfı 

Divanı ili için tu zevat -.... "'" Me.!un·yet alan polis mU ürv 
-1-uı .... ,..i•• bnkmediyortunur. daha ucuz ekmek imali kab·ı Ş 0 f b bugün Ankaraya intihap edilmiflerdir: Nuuet, '1MIPN ... -» - en ey 

Saffet, Aaım, Apdullah, s.bri. Emanet narin ~ıeml oiarek gidecektir_._...., __ 

Ömer Uitfü, Va11f~ Ali Riıa, Hariçte: u·· ıll. ffl bl. l" Vqzif~lerine nihayet 
Cemal, Ali Haydar beyler. • verildi 
Nehremaıı~ti CalıtP U.. fDQiliz kabineıi Adanada tasfiyeye tabi tu-m dısalann ubalU.n fte si.. J l ç 11 tulnn on dokuz {llaliye memu-
dezteg çocuklannı btmkmıa- lstif a. etti { a r ' ,,. ı 1 ~ ,. runun vazif !erine 1 ı1ıayet ve-
ları ve akşam üstü tekrar al- geni intihabatın verdiği ne- ~ ~ ritm!şf r, 
maları için bir ( Çocuk bakaqa tice karşısmda İntTiliz b.:ş- Bu sabah (333) numaralı 

.., Anhar• mo!örü köprü gozth.-
yurdu) tcsi.sbıe kara v~f'ftÜ!llı-. vekiH, muhafazak§r fırka re - d 

0 
ı.oü irn uı·ktarda eşya 

Dk mekteplerde ders sene- isi Ba1dvin istifa etmiştir. Kra- k çmrken yn~alanm.ştır, 
•İ y~rnı nihayet bulmak- l.m kabi11e teşkilini amele fır- Motörde 13 top ipekli ku-

tadtr. kasına teklif dıı esi beklen - maş, 23 top b"' "lll" yı Amaıon mun Do mabehçede feci m.ektedir. vapurundz.n, 7 top şerpayı 
bir kaza olmut, bir m arJ.te çıkan (Teropi} ga- Ke.ramane vaHpu~:ından l{açak 

kamyon hci tramvay aresında uteai M • Mel İliminde olarak alr:ış, .. .ıce çıl:a ·m ya 
kalarek parçalanmış, 4 kfşi iabık bir mebua• tı~blmışbr. teş-bbüs etmiştir. 
yaraianmıştır. fitedmW: k~l!Jüniıtlt!r ye~i- Molôrde bulunan İstrati ile 
liöiiliiyet rnr.aş ve,rg;ek i~iıı laY .Qeıı bir arbede çı,kılrmış Trabzonlu Yunus yakalan ış-
[g N:'.ıkrımetten kadro y,; Jard.u-. Bir çek kimseler tev- fordır. Bunl rdmı biri fiı-ar 
tediye emirlerinin tesri; ina- ldf ....ı.·-murtur. ~çin denize atılmış, fal ut kur-

s tm• • ~ tanlmı~ .r. lini temennı e ıştır· ftjeztiv yanardağı yeniden 
rnJalıkhauede 2DSO liW.k t* U feveranfanna . başlamış.. Cemiyeti belediye 
IMaybolcluğuıK!aıa YeıaOliar tar. Cemiy~ti .umumiyei belediw 
Hasan beye iftea el ~ lfi.ıJıa Said kuvvetleri Kan- ye bugün öğleden sonra top-
miftir, ili diban zaptdmiştir. lanacal~r. 

Yaprak dölcüınü 

Beyin en son romanı 

Yspr k dö ümU 

Rcf izde S H 
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Denizlerde Mahrukat )ahah ... Temlik işi 
~i1!e1~! l Bu ftdbie' iı~uz .. 'faca,Qo 
pıyorl"r? . do pek b~nzemiy r .. 

ı Bir temmuzda 
biteceğe benze-

Son gürrlerde, pazı 'kom
şu de·ıletler, deniz kuvvet
lerini ıslah ve takviye İfin 
b.au tedbirler alıyorlar. 

Bu baı rlı~iarnı hedefini 
tay,in .etmek bize .düşmez. 

Fakat, olandao, biten
~ ober<ltH' olmak ta 
zarar vermez. işte bunun 
İçindir ki, Son Saat, kom-
1\J deYletleril} bugijD,kü 
deQjı vaziyetleri hakkınd~ 
~a bir tetlQJ.c ~lşmışltır 

Dört; beş nüshada ta-
lllamlanacak olan bu yazı sil· 
silesi, yalnız, kom~u kuvvet
lerin bugünkü derecelerini 
göı önünde tutacak, sırf 
~faki bir surette vaziyeti 
·zah ctmiyc çalışacaktır. 
l' etkiki yapan A'lım~t Ce
Jııaletiin beydir. 

J lk pazıyı yarılJ.kl 
tılıshamızda okuyunuz,,, 

Itcırısını nosıl 
~ldürmüı? 

0:.ınirde BuJgurcud.a ibrahlıu 
61' yusuf Zıya umind(? 18 
y~ bir gen~, daha bir 
sene evel seve1ek babasının 
~~n kaçır.rlığı genç karısı 
i5k~li Hüsniyeyi öldürmüştür. 

.. Y .llsuf Zıya, genç kansını 
uç liiıı evel ~lışbğı tariawn 
satub· .. ı Halil beyte tenha bir 
agaç albnda konuşurken gör .. 

tnü.t ve derhal şüphe ve kıs
k~ık damarlan kabarmış, 
~ duğu Yerden bir ~ljın gibi 
lıy~ak kansının üstüne .ahJ. .. 

nıış ... ı: _ _I • 

' GUQQeki pıçakla öoünii 
arkasını . 
d...llL on, on beş }'enndcn 
~ deıik eder k -w·· .. t'" e o urmu.ş-ur. 

Yen· h .. 1 ır Venize-
.. _ .. loa fırkası 
ISK~çedc çıkaıı 

ni -...ııım\ TUrkçe (Ye-
tlU '&azetea 

zı Türklerin avuk
0

rad-.ki ba
at 1,· R 

meb'usUR y4~ı.__ · ır um 
~'-IJlde t 

laav#)( .or:ıdaki Tiirld.tt gp-
d b. v . ., .. 

sın a ır enızelos ftrir 
tetlgliııe ça1ışmal~nı tldde: 
tenJdt ehlıekte ~# lm itte 
Y •ıumistandakt vatan1U fira. 
ri muhaliflerin parpı;ıj'ı pld~ 
iunu şijylemektedjr .. 

l }' a;ı: ~~ ~de m;t ıjai:! arı düşmemiştir. He~ sene 
: J:n,1 ~~ıünd,-;. ~at'jyat ~~~, ;köınii~ ?'.akılırdı. Bu 6~nc, J~t 
~ekiıieti, tahıHer,de.m ıti.haren 5() kllometre <lnhHinde \at''lyab 

l pıenetmiştir. OeınV yollannm .tarafeynindc de 50 kilomct.ı'.cli~ 
(bir ş;,ıhada kf4i)'at ı;nemnu9pr. ~unun için kat'iyat .uzaklarda 
ıyap,~DJ.el4~ .. fCbr~ A~ldiyeşi de cşafe '1ispetinde pahalıya 
pıaJ••~· latJTı=u1çan1,1 ~eril~dCll de m\lhrukat gde-
bileceği anlaşılmıştır., 

Emaaetia GGktai ıaezarı .maden kömürii 1stima:lioin taammüm 
~tmesi !ebind~ir. Ma;uafih bu tapı,mtim edinciyc icadar, İs
~anbw balkının ınabrpkatını plsµn ~iç l~ilse bugünkünden 

1 

J>•h olm~sı j~i\ı ~ y.ap~lJ llıuıısa ihmal edilmese çok 
J>üyük bir hizmette bulunul~ olac~kt11. 

• 
mıyor 

T emiik kanunu mucibince , 

t-effiz musınclatuıın temmuza 

kadar ikmali lazım gelmekte

dir. Şehrimizde, teffiz işlerinin 

bu .müddet .zarfında bitw.esj 

mümküo gö~di~., 
müddetin temdidi icap etma. 
tedir . Bunun için vekltete 

müracaat edilecektir. 

1 Rehberler 1 ihayet... ,~o tayyare 
Terclim1:1nlor j Ağa camii du, ! ltalyan torpido-
oibi imtihana j varı tamir ları Rusyaya 
tabi tutu/(lctJk 1 edilecek naklediyorlar 

4 Yıanıı, ltaJyau ılıava müate,. 
Seyyah ~ercümaııltrı, ~ın ~ .Şı:hr.eınaueti Evkaf idar~iıı.e şar.a .siay.pr Balbo ;ve hava ıer-

VJl.blt beyden nazar.i 4'rsler ımü.r.acaatle Beyoğlunda, Ağa kaw harbiye ~eisi Dö Pi~. 
almışf&l"dı. Güı:el ~~anlar ıeamii duvarının tamirini iste- d0J1UD "dare ve ınuaretled 
Ak~~isi ~ualltmler,ipden mi~tir. -Evkaf verdiği ceva_pta :alp.uda bulunan «3.5» ..df.llil 

ıtaww.esi limanm;uza g~le~eldir .. 
mimar )1. Monc~i tarfında.n, l>u wahaUe t>üyük bir apar- Bu tayyareleri .nıu.bafaza 
tercjimtfiJıJM.f Vlfıilwek~ olan ~uııen · nşa ettireceğini bildir- !için l~a bulunan torp~ 
~meli der&lere, aWdat iaak- µüş, fç.kat emanet tamirde lar, bunların etr.afJDa büyiık 
Jcında DJahaUinde y~rlan ize- ~ticet edilmesini istediğinden bir çelik ağ gerecek, J,u awd: .. 
Jıata da devpı ~diJmekteflir. J::Ykaf aradaki t1U davanllllJ le .-uhafaza albnda b~ 
au amc1.J tedrisata ayın ipnde ~m<!nefçe tamiri şartile cami racaklardır. 
pihayet verjle.cek ye tercil- duvannın tamir"ne lll\IV;ıfakat Torpidolar ayr.aca İtalya bü-

larmda · ·L-. kiimeti tarafuıdan satılmış o-
pıa»lar '-Y son llilti~n et~t:ir. lan Rusyaya ait "40,, kadar 
ed~. fJy.evm ekserisi tayYareyi nakletmektedirler. 
~rkek olan 100 dnı f.. Vagonlar Hay- Bu malzeme Odesaya çd<an-
tercüman vardır. lacab."br. 

Terc!maelardaa 6onra reG. i darnaş..ad·..Q ./...Q ----------
berlerin imtihua tabt tutut.. ıy u u ıu- Karakövdeki İ· 
ınası da tekarrlir ~miştir. Rch- mir edf/ecek J 
berler bir otel ve ya bir saret kulesi ne 

• Yataklı vagonlar idaresi , 
seyahat .aç~ntesıne mensup H d k olacak 
olup •eY)'a.hlan sadece vapur ay arpaşada büyü bir atel-

ve tir.eudea ptel~ ve otelden ye inşa ettirmektedir. A_telye Kar.aköyclc, Domuz aokaiı 
wapı91 ve tiren.e götilıınekt~- 1 e;oç şistcJ,U tesisab .ilıth·a ~t- karşısında yapıla.'1 elektrikli i-
din.. Bunlar. rıDTq~ ile bil- ıne.kte olup Anadolu ve Suri- §aret yerinde eskisi pN bir 
dikleri .._ncl.ı ı:e f~- ye .Jıattında bo~ulaıı vagoıı:lar zabıtai belediye memunı dur-
deki abidat Ukkmda tarihi burada tamir edilecek"tir.. makta, elile verdiği ifarebe 
ına16mettın imtilıw tabi ta.. vesaiti nakliyeyi idare ctmek-
tulacaklardır. Rehberleri• de Törkliiğü tahkir tedir· 
vazi_>:~ti umumlycleri, polisçe Türklügü tah'kir maddesinden Heyeti fenniye, dektrildi 
tetkik ~di1ecektir. adliyeye v<:rilen Izmir.deki yeai nazımın ınuvafik olduğuna ka-

h k 
rar vermiştir.. F:akat seyrli .... 

y eııi cıdJın 
~N~'<Y• 

pi adım » ismi ile bir "'"'"' 
sıuıa dalaa lpabllmfbr. inrıtn
ı!en de anlaşılır ki maksadı 
va?it\ir. Fakat pe1 bir var
lık ol~ata benziyor. Biz, mı. 
teteltWtleriae muvaffakiyet 
te!Wft111i ederku karileritpir.e 
de ta.,~e ectiy.,..z! hir gl
rüllk. IÇinde, t.er halde ha. 
fUD•za gidecek yazılar b..., 
~·U... 

Aıır ıaıetainin mu a eme fer ınerkezi, bazı mülibuat 
~diJmesi için B. M. M.. melen ile Emanete müracaat ctmiş-
pıhaade alınma!H İzmirden tir. Bu muhabere neticelenill-
Adtiye vekaletin~ yazıimıştır. çeye kadar, nazim da iştetil

Bizim kongre 
Matbuat cemfyetlnden: fs

tanpu1 Türk mcJ:b~at cemiyeti 
hey~ti ıuııumiycşi 9 Haziran 
1929 Pazar pü saat birde 
içtima edecektir. Auy asli
yeıü ı,~hll t~rifleri ric. 

"" e>lwMIJ, 

nıeınektedir. 

Amazonla gelen 
seyyahlar 

Altmış kadar F ransı n 
İngiliz 6eyyahı Amaz ,..-
sız vapurile şehr" l'cba~ 
lerdi--
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Sehnaz için 
Bu l1ayat günden gü

ne acılaşıyordu 
-12-- Muharriri: M. Turhan 

Eyler - tutar yeri kalmıyan ge- nsından sonra geldiği için 
lin, bu cehennemi kucaktan, kaynanasının iznile odasına 
o boğucu yataktan çıkarken çekildikten sonra onu bek-
cendereden kurtulmuş gibi lemiye koyulurdu. Uyuyup 
hayran bir sevinç, sersem bir kalmak şöyle dursun, yüzünde 
inşirah içinde idi. Kocası, uykusuzluk eseri görülse Nihat 
mahmuru neşat ve mahmuru tarafından sillelenmesi muhak-
zafer, hamama giderken 0 da kaktı. Z:nrallı kadın, bu korku 
edephaneye geçerek Keziba- ile yorgun yorgun bir köşeye 
nm ha:ıırladığı sıcak su ile büzülür, uyumamak için kendi 
gusül aptesi aldı. Uryan te- kendisine cebreder dururdu. 
ninde sıralanan bereleri: hun- Nihat, hemen her akşam 
riz bir hırsın 0 kara izlerini oynaşmak istediği için Şehna-
şimdi biletraf görüyor ve su zm bir de o çeşit yorgunluğa 
dökünürken kendi kendine katlanması lazım geliyordu. 
inliyordu: Busesiz, cilvesiz ve muhabbet-

- Adam değil aygır, yı1hı siz üstüne abanıveren kocası· 
aygırı. Ah, alnımın kara yazısı! nın hırçın nüvazişlerile bir 

işte bu suretle hitama eren lenger hamur haline geldik-
zifaf gecesinin mabadi, bit- ten soma ancak gözlerini ka-
mez tükenmez hizmetlerden pıyabilirdi. 
külfetlerden ve eziyetlerden Fakat bayğınlıktan farkı ol-
ibaret kaldı. Şehnazın horoz- mıyan bu uyku, üç, azami 
lar ötmeden kalkmak, Kezi- bört saat sürebilirdi. Zira her 
banla beraber ateş yakmak, oynaşma gecesinin sabahı yı-

kanmak lazımdı ve kaynana 
kocas1le kaynanasına, görüm- hanım, bu hergu"n yıkanma 
celerine kahvaltı hazırlamak 
hergünkü çalışma programının ' meselesine muarızdı. Gelinin 
birinci numarası idi. Bu iş bi- iki gün üstüste yıkandığını 

görür görmez küplere biner 
tince evin, süpürülmesine baş- ve uluorta tekdire b&şlardı: 
lanırdı. Hizmetçi bir taraftan, _ Aman Allahım, bu nasıl 
.Şehnaz bir taraftan, yedi - se- gelin. Bu yaşa geldim, eşini 

kiz odayı - Allahın günü- silerler germedim, evin temelini ner-
silpürürler, temizlerlerdi eteği deyse suya verecek, koca ya-
belinde, süpürgesi elinde oda- pıyı başımıza yıkacak. Oğlumun, 
dan odaya dolaştığını gören- evlere şenlik, gizli sıtmaya 
ler, onun yeni bir gelin değil, uğramasından korkuyorum. 
hayli kıdemli bir hizmetçi ol- Yataklarını mı ayırmalı, kadı-
duğuna hükmedeI"lerdi. nının boynuna muska takıp 

Süpürme işinden sonra sıra ateşini mi söndürmeli, bilmem 
yemek pişirmiye geiirdi. Ke- ki? 
7.İban zerzevat ayıklarken Şeh- Şehttaz, hergün bir kat da-
naz da ahçılık ederdi. ha acılaşan bu haksız itaba 

Hizmetçinin bulaşık yıkadı- kaqı ağız açmıyarak süklüm 
ğı sırada onun vazifesi hanım- büklüm mutfağa savuşur ve 
lara kahv~ pişimıek, misafir gusül işini mahremane becer-
varsa karşılarında clpençe miye çalışırdı. Maamafih, o giz-
divan durup hizmet etmekti. li yıkanış; ev süpürmekten, 
Kocası, • kadınlarla sofraya yemek pişirmeJ. len, kahve ta-
o~rmak ayıp olduğu için - şımaktan, hatta kocasile yat-
da ma yemeğini ayn yer ve maktan daha ziyade gücüne 
her gece sokağa çıkardı. Ken~ giderdi. Uykusunun en tatlı 
disi, Keziban gibi kaynana- deminde, kemikleri incine 
sının sofrasına otururdu. Şu- incine, göz kapaklan kapana 
kadar ki Keziban, hanımlarla kapana yataktan kalkmak, 
vemek esnasında k 0 nuşur, hırsız adımlarile aşağı inip 
Şakalaşır, kendisi « gelinlik » su getirmek, teneke ve maş-
göstererek söze kanşmazdı. 1 rapanın temasından ldiçük 

Seherden yatsıya kadar de- • ! bir ses çıkmamasına itina 
vaın eden bu fasılasız didin- 1 ederek korka korka yıkan-
menin, bu dilsiz çalışmanın mak; saçlannı kurutmak 
yorgunluIDınu dindirmek aca- anasından emdiği sfitü bar-
ba mümkün oluyor miydi? Ha- nundan getirirdi. · 
yır! Şehnaz için böyle bir Şehnaz, birkaç kere koca-
dinlenme imkanı el yoktu. sına yalvarmak. kayniDUlllln 
Kocfsı, alelekser, ıe~ •· tekdiratmı ıerrifte tutarak fU 

Buna da ne buyuru1ur? 
Adres ve imzası bizce ma

liim olan bir kariimiz yazıyor: 
lstanbulda otomobillerin iş

lememekte olduğu günlerin 
ikincisi idi. ( 16 ) yaşındaki 
kızımın ağzından birdenbire 
kan boşanmıya başladı. 

Hemen bir doktor celbettik 
ve yazdığı reçeteyi derhal 
yaptırmak üzere eczane aramı
ya başladık. 

Gece vakti otomobil ve 
tramvay bulmak imkansızlığı 
karşısında yürüye yürüye Fa
tihe, oradan Aksaraya, Aksa
raydan da Karaköye kadar git
tim. 

Bir tek eczane bu!up ta 
çocuğumun kanını ke ecek 
ilacı yaptırmıya muvaff ... 1 v ~
madım. Lalelideki ö >l t ; i 
eczane de kapalı idi. Nıhayet 
eve döndüm. Kızımın ağzından 
hala kan geliyordu. Bu hal 
sabaha kadar devam etti ve 
kızım: 

- Öliiyorum artık! dive 

oyn~ma işine bir haddi ma
kul çizdirmek fotedi. Fakat 
sene başlar başlamaz Nihat 
efendinin gözleri döndü: 

- Dayanamıyorsan - dedi -
tasını, tarağım al. ananın 
evine git. Biz de elbette bir 
dayanıklı karı buluruz. 

Herif; anasına karşı karısını 
müdafaa etmek, şu miitemadi 
gusül apteslerinin kendi eseri 
nüvazişi, kendi semerci him· 
meti olduğunu söylemek şöyle 
dursuo, suçsuz gelini taham
mülsüzlükle, zevcelik vazife
sinden tegafülle ittiham edi
veriyordu. 

Şehnaz, bu hazin cevap 
üzerine sesini kesti, tabiatin 
kendisini kocasına karşı me'
zun bırakacağı günlerin hulu
lünü bekle m ye başladı. Ko
casının oyna) ma namını verdi
ği işkencelerden, ayda dört, 
beş gün olsun kurtulacağını 
düşünerek müteselli oluyordu. 
Lakin kadmcağız~n bu hesabı 
da yanlış çıktı. IJk balayının 
son haftasına doğru bir gece, 
emsali misilli kılh dızlerini 
açarak: · 

- Gel, avrat 1 
emrini veren kocasının ku

lağına , mahçup bir eda ve 
kıpkırmızı bir sinıa ile maze
retini fısıldayınca, nateraşide 
adam bilitercJdilt cevabı ya
pışbrdı: 

- Adam sen de, onun ko
layı var! 

Sıhhati nisvana delalet et-
mekle beraber bir nevi hasta
lık, müziç bir nfşanei teşevvüş 
olan şu na:ıarhiraş anzayı Ni
hadın mübimseJlemesi terbiyei 
muhit itibarile cidden hayret
engiz bir hal idi. Nihat ve 
emaali erkekler için , zevcele
rinin bellerinden ~ma 
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düşüp bayıldı. O zaman son 
bir ümit ile tekrar sokağa 
fırladım, Çemberli taşa kadar 
gittim ve orada henüz açıl
makta olan İstikamet eczane
sinde ilücı yaptınp eve koş• 
tüm. Fakat iş işten geçmiı 
8-9 saat mütemadiyen kan 
kaybeden kızım hala ayılma
mıştı. O baygın yatarken ben 
de ·size şu mektubu yazdım, 
efendim. 

..... 

Bir medrese sakinlerinin arzusu 
Sultan Ahmette, Şehit Meh

met paşa medresesi odaların
da sakin İdman yurdu idare 
;nemuru Yusuf Kenan imzası 
ile aldığımız mektupta, bu 
medresede oturanların pek 
çok eziyet çektiklerini bildire
rek vilayet makamının nazan 
dikkatinin celbedilmesini rica 
etmektedir. -çıplak bir nigak atfetmek , 
bedenin o memnu mıntakasın
daki teşkiJab tetkike girişmek 
ve hatta elle temas şeklinde 
böyle bir merak göstermek 
mümkün değildi. Bilmuk:ıbele 
kadınlar da eşlerinin bazı ;:ak
samı bedeniyesine ileleJ>et 
namahrem kalırlar ve kazara 
bir tesadüfü nazar vaki olur
sa cürüm işlemiş gibi kız =ı rır 
lar , ter dökerlerdi. 

Sekiz on yaşında iken derin 
birer f~zyolojist, bit~\! ilmi ve
zaifülaza mütehassısı kesilen 
hanımlara bu sözlerimiz garip 
görünür! Fakat pek iyi bilerek 
ve zerre l"adar mübalağa et .. 
miyerek tekrar ediyoruz: Şeh
naz hanım seviyesinde kddın
ların kulaktan aşılanan bir iti
kat ile inandıklarına göre 
kocaların kısmı mesturuna 
bakan gözler kör olur. 

Bu asıldan mtiteferri bir ka -
naat ta Jçadınların eyyamı mu
ayyenede (mülevves) ve adeta 
ncccis addedilmeleri idi; fennin 
de minveçhin isabetini te'yit 
ve tesbit ettiği bu kanaat, ka
rılarını durup dinlenmeksizin 
okşıyan, vakitli vakitsiz çift • 
leşmek istiyen himari meşrep 
sahibi erkeklere bir faıılai 
faaliyet verdirir, mütemadiyen 
hırpalanan kadınlara da, din • 
lenme, n~fes alma imkanı te -
min ederdi. 

Nihat ef. işte bu itikattan , 
bu irsi ve beledi kanaatten de 
miitecerrit olduğunn göste -
riyordu. 

Şehnaz, bu yeni kaidctiken
liğe karşı iptida alıklqb ve 
ıonra bazı kadınların kadı hu
zuruna çıkarak terliklerini ters 
çevirmek suretile samit bir 
belagat içinde ikame ettikleri 
talik davalarını habrladı • 

(Mabadi var) 
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.'eni •• 
utçe 

Meclisi umumii 
vilayet içfimaa 

çağzrılıyor 
Yeni yol kanunu B.M.M. ince 

kabul edildiği cihetle gelecek 
hafta zarfında İstanbul vilayeti 
meclisi umumisi içtimaa davet 
edilecek, vfJayet bütçesi yeni
den tanzim olunacaktır. 

Yeni kanuna nezaren tarik 
bedeli nakdisinin bir kısmı 
nınh·mmi umumi yolJar için 
Nafia vekaleti t~rafmc!an alı
~~cağı ciheti ... , s~nbul idarei 
ı.ısa.siye bütçesi buna göre 

ladiJ ve tashih edilecektir. 

8j; ü iiır o u!du 
Tarsusun Namnm nahiyesi 

tı'ıüdürü R 
0

fat bey atla bir 
dere üzerinden geçerken, at 
derenin cereyanına mukavemet 
hdenı"iyerek yuvarlanmış, Rifot 
~e boğulmuştur. ... 

şu esine 
v t 

d ~)'Üp a IccrJil· şubestn .. 
lJ cın: şubNle ınukayyet 
l Hlyal pl:ade yüzba~ı 
€1?san paşa oğlu Elireın 
... 1 • istanbv,l. 306 D. :12:ı
~ (; Pi vade mil<lzim .\hmet 
re"ki ~ o(jlıı 1Uehmet e;n.Itln 
r~nturı Ef. istanbul. 3t O 
b · « i 7:; 7 n topçu. Din
~ a~ı. Ahmet oğlu \'ah ya 
:, afız. '"nnıa 2'i6 D. 2f4-
•>'7 ]" t 
1•1111( ıı;; tnblbi mtliizinı s-
"~ O[f lu Yuda Ef. :JOS 1.), 

~ '
1 
lah(p nıilft~im. Rcfall 

3 ~ :
1 isnk Ef. lstanbul. 

:.. 1!· '~~ bahriye f nci 
nıı laz,nı .... 1 Er t~t og u Şercfetlin 
rı~ · arıı~uı 300 D. Dalı-
Vi~le ~ ncı nıllftzlm Hüse
tr ooıu • 'pyyil Alıhmet 

. Kıbrıs ao·> D 3-
levazı ın 'l • • .u • « a 7 0» 
lotun oytahıt vekili Ccma .. 
311 1) t< ~ tieıııscllln Et'. 
alay l<~tlht 7'ftt 2 » i tan bu! 
Arif Hiknıet ·~~tn~a oğlu 
202 D. a f)t ._.. • E.rzincan •• •"1-<•2 
imamı llaru11 ~Öl ıı tabur 
zan Hilmi Er. j 1 u nnma" 
D. « 327· 22 »~ ' 0

dra 2H2 
Efendiler n2n Yokı 

~ ü , aına. Q.na m racaa" etrnenıı 
lerdir. Yoldamalarıu1 vn ş ... 
tırmak üz•ı.re şu heye ~ll rı: 
kacaatları gelnıedfü1~1.i 
lek<llrde haldnrmdu lakı ... 
~atı linnunlyc ynpılaea(1 1 
ilan olunur. 
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aemiryolları ve 
m i üdürlüğünden: 

limanları 

1 HaLiran tarU inden itibaren Banliyö hattı 
k tarları a ai seyrüsefer tarifesi atideki şe
ki de tebdi edi miştir. 

50 N. Katar Haydarpaşadan Hareket S. 
12 N. « " « • 
14 N. « « << « 
16 N. « « « « 
18 r. « « « « 
20 N. « « cc cc 

22 N. « « « « 

24 N. « « « « 
26 N. « (( C( 4( 

28 N. « « « • 
30 N. « « « « 
32 N. « « « c, 

34 N. « « • « 
36 N. « « « « 
38 N. » « « • 
40 N. » « « « 
42 N. « « « a 

44 N. « « « « 
46 N. cc « <ç « 
48 N. « « « « 
11 N. Katar Pendikten Hareket S. 
13 N. « « « « 
15 N. « « « « 
17 N. « « « "' 
19 N. « Bostzncıdan cc ~ 
21 N. « Pendikten " 4< 

23 N. (( (( C< C( 

25 N. « « « « 
27 N. " <c • « 
29 N. « " ,< « 
31 N. « « " « 
33 N. « « <e « 
35 N. u « « « 
37 N. 'c Bostancıdan « « 
39 N. << Pendikten cc « 
41 N. « « « • 

J 041 N. « Bostancıdan « « 
43 N. « Pendikten ~ " 
45 N. « « « • 
47 N. « « « « 
49 N. « « « « 
Not; N.49 Katar perşembe, cuına ve puar 

1.25 Pendiğe muvasalat S. 
6.40 « « « 
7.35 • « « 
8.03 Bostancıya « e1 

8.30 P~ndii• • « 
9.18 (( « ~( 

10~24 « 41 « 
12.06 41 • 4' 

13.30 (( « " 
14.50 (( • c 
15.40 /.( • « 
16.40 « 4' (( 

17.10 Boatancay, • c 
17.45 Pendiğe • « 
18.20 • « " 
19.07 c • « 
19.35 Bo.t.ncıya <c er 

20.15 Pendiie " " 
20.55 (J. " « 
22.30 (( (! (( 

6.17 Haydarpqaya muva1alat 
6.52 « « 
7.28 « " 
7.54 (( ~ 

9.05 (( 4C 

9.34 4S (t 

10.13 (( 4f 

12.10 • « 
ıs.02 • • 
14.0S • « 
15.09 4C « 
16.41 4C .. 

17.15 « " 
18.05 « « 
1aıs c • 
19.29 « « 
20.32 « 4C 

20.l8 « « 
20.42 • « 
n.3o « • 
22.12 « it 

2.16 
7.30 
8$1 
8.31 
9.26 

10.08 
11.16 
13.-
14.22 
15,42 
16.34 
17.32 
17.38 
18.37 
19.12 
19.59 
20.03 
21.07 
21.47 
23.20 

s. 7.08 
" 7.43 
(( 8.19 
« 8.45 
" 9.30 
- 10.25 
« 11.~ 
• 13.02 
« 13.53 
• 15..
«f 16,
(( 17.32 
(( 18.D9 
S< 18,~ 
(( 19.06 
« 20.20 
(( 20.57 
fi. 21..09 
« 21.3! 
Cl'. 22.20 
(ı( 23.0'l 

ve 50 N. Katar yalnu cuma, mmartesl " 
pazartesi . günleri se~sefer eder. 

4'7/48 N. Katarlar 1 nisan tarihinden 31 birinci teşrin tarfbfne kadar seyriieefer eder. 

İstanbu 1 v.ilaveti eınvali n1etruke nıüdüriyeti ilarilarJ 

~enıti m hnUer,i sokağı N . 
BabaCafer Hacı Mustafa Çobançeımesi atik 2 cedit ' 

ncvı 

fevkani odaları müttemil kagir 
mağazanın 48 hisse itibarile 4 
hiase tam ve 1 h.iueQİD rubu 
laaıineye ait hissenin kameti 
... h....-.i 

lira 
800 pefift pa"- He 

mahalle i 
Ahı Ç lebi 

sokağı N. neYi 
Limon fıkeleti atik 79cedit1 dea 

2
°f ~~kkimn 120 biae .. 

IDllhammen kıymeti 
lira 
2100 d6rt taklitte 

Baldda evsafı muharrer emlakin hizalannda glhıterildiği '\'ethile hazineye ait hisseler! 
tahnıin edilen bedeller ile 9 - 6 • 929 tarihine nıtlsadff pazar gflnll aut 15 te mtl&ayedelen 
mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde 7,50 besa'bile PfY alc~erf ve ,. mote· 
ber h nkn mektupforile emvali IQetnıke ~atı~ koml~yonuııa müracaatlan. 
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Jül ı ern 
Nakıli Muharriri: ram an 

-32-
idris 1lfuhtefi 

sonra Gece yarısından 
Herl{es uy·kuda il{en a,raİ{Iarının ucuna basa basa. kÖ)rdeıı çıl{an 
kıJavuz n;,reye gidiyord~, Karşı t~pede parlıyan alev bir is~ret mi idi~ 

Aym yirmi yedinci günü de ha kestirme imiş. Sen, yanın- gözlülüğünü takdir etti. Gece Ahmet, kılavuzun artık gerı 
ıeçti Ye akşamı (Kerpe) bur- da şimdi Asiye varda ondan olmuı .. Herkes yerlerine çekil- döndüğü~ü gö~nce . ~emen 
nana vasıl oldular. Şimdi elle- o kadar acele etmi}'<>rsun. Fa- mişti. a~det etti Ve endış~lerını ke~ 
rinde iki günleri kalmışb. kat şayet şimdi Asiye Üskü- Ahmet ise uyumuyor, hiasi- dine .. sakhyarak kımseye bit 
Burada kafilenin ma'hut kıla- darda seni beklese idi o za- kablelvukuu kendisine bir teh- şey soy!emedi. l ktıl 

Kahra v hitab b' - b. t d v ·ı l"k . ki k olduv Ertesı sabah yo a çı af· 1IUD man agaya en: man ır gun, ır saa egı ı emn ya aşma ta gu- 11 k f "d" Da ge-
- Ağa hazretleri.. Dedi bir dakika evel yetişmek için nu bildiriyordu. ~ 

1 
ard ço ena 1 ~· rl r d 

'O.küdara 48 saatlik yolumuz can atardın değil mi? Bu ıebcpten Ahmet tetik çıtker de,fuçunı~ d ena ~nn ; 
bldı... Kaldı amma eğer bu - Belki ... ve atik hareket uediyor, mü- ço ~ ah a

1
ra a

1 
an d mme 

-ı- · d' kad b v t ..!L. örü S ·-Lt.... bul d zanıretı ası o uyor u. ~ pm ıye ar yap gımız - ııııı~ g yorsun ya.. en te, .. ~ unuyor u. B - · ·dokuzuncu 
pbi ahili takiben kat'ederaek bile end~elerinde haklı değil- · Bunun neticesi olarak her . ~gun ~yın yırmh 1tl .. 

kal _...ı k rk · h. • h k ki günu yanı seya a ennın soıı ~ acağım~an o anm. sm ve tamamen ıssı are et kes uyunduktan sonra a- gü .. ' 'd" 
- E .. ne yapal~? ediyorsun. Korkma bir şeycik- vuzun odasından çıktığını Ya~n ı. artık Osküdard• 
- Bundan kestirme başka ler olmaz. gördO. l ki d 

Ur yol qr, Vakıa bir az an- Kıla't'Uz, kendi nokt{li ~~f!- Herif, hiç kimseye duyur-
0 Akşa~, ı. güneş batarkell 

.sak bir yoldur Fakat bizi hiç nın bu suretle ve Ahmedın ıti- madan avaklarının ucuna basa b' k k b:' ·.. ~ sarp ır yamacın or unç µ 

clejüe 30 eylul sabahı mu- razına rağmen Kahraman ağa basa dıf&l'l çıkmıştı. geçidi önünde durdular. 
mkkak Osküdara yetiştirir. tarafından kabul edildiğini Ahmet de ayni ihtiyab gös- Kılavuz: 

- Dediğin yolun sahil yo- görünce _şeytani bir tebessüm tererek arkasını takip etti. - Burada bir mağra vat• 
~ daha kısa Ye kestirme kıvrık dudaklarını sardı. Göz Ortalık zifiri karanlıktı. Geceyi burada geçirsek ya" 
aiduğuna emin misin? ucu ile Ahmede bakb. KılaYUZ, arkumdan takip rın alessabah istanbula girefij 

- Elbette eminim. Ahmet te belli etmeden edlldijindesı bihaber k6yden dedi. 
- Sonra kaybolmıyalım. ODU dzdtı. İki adam b6ylece çıkb anzalı olan arazinin yGk- Yolcular o ırece twinbuJa gil 

N -"'- b t Beık· yı·..... bir birlerini pek iyi anlam•• 1• •• kü ·· rk --- e .UIUUase e . ı & - "T sek bir tepesine brmandı ve men n mum nu va en g~ 
mi defa geçtiğim yerler, ez- olduklannı yekdiğerine hisset- burada bir müddet durdu. yi böyle seyahat hedeflerinİJS 
herden bilirim ft gözü kapalı tirdiler. Ah._din ..A...L..lerf tabak- kapı eşiğinde geçinrt'ek iate-
. ....u.......r._ Kılavuz Ahmethın mitmkün - ~~ ı 
aaucnw. lmk ediyorda. 8a adam her medi er. 

_ O halde yamı sabah bu olduğu kadar çekinmiye karar L-ı . .ı_ mel'un bir maksatla Ahmet sordu. 
~ tir ld ..rid · Se verirken Ahmet te bu adamı QatQC O k d d es me yo an ~· enz. n içlerine ıolrulmQ.fhl. - s ü ar an 
ne dersin Ahmet? eskiden daha fazla göz hap- Bu maksat ne olabilirdi ve uzaktayız? 

Amcasının bu hitabı kal'fl"' sinde hitmıya karar veriyor- iN herif kimin hesabına ha- - Beş alb fersah. 
llDda delikanlı bir az düşündü. duKılavm: raket ediyordu. Ahmet bunu - Demek bir kaç saatli1' 

Trabzondan yola çıktıkları da bir az anlıyordu. Maksat yolumuz kaldı niçin gitmİ" 
gtmdenberi bu kılavuzdan - Gideceğimiz yollarda a- yoruı? 
ftlphe ediyor, onun harekabna dam akıllı ]}an •e ya köy hiç flpbesiz ıevgitiıi Asiyeyi ı - Şimdi hem gecedir helll 
biç itimat etmiyordu. Hele bulamayız. Bu itibarla yiyece- kaBçıunurmaktıY aphran adam da de buralarda haydutlar, eşkı• 
lala l k f t k b ğimizi buradan tedarik edelim ı d Akşamın haVYtn .. 

vmun yo u eşe me a- d d' B kl'" fık ö- ı·lk kaçırma t,.•ebbüsn-de ya ar var ır. ,.--
L-- ·ı k k akl e ı. u te 1t IDUTa g _. uu d babı . . .dir d .amueai ı e sı sı uz aşıp ~ muvaffak olmıyandı. an sa n şem ıyı et" 
g6zden kaybolmalan, geceleri rünerek (Kealrpe denbumiktankı v_1 _ _..,. ar··- ,ao .. z ucu ler. Bunun için sabaha kalaltlll· 

k l Ah d' kafi erzak ın ı ve erza n.ua·-- ---· • b d bu ka ah g6d meme eri me ın ıftp- b ile AaiyeJe manalı manalı ve geceyi ura a, p 
helerini artırmakta idi. tapmak için ir de markep bakıflan Abmedin dflftıncesi- mağarda geçirelim, dedim. 

Kim oldup ve ne idüğü bulundu. Kahraman ağa da kılavuza 
beliniz bu adama tabi olma- Ertesi sabah her nnıtat er- ne g..,et; ..dl hak verdi: 
mı ihtiyatsız bir hareket teşkil ken yola çıkıldı. Hele gece karanlığı i- - Mademki artık geldik.• 
.ttiğine kanidi. Fakat bunu Arabalar arkada, önde ~ çinde km. tepeıerclen bi- gecelemekten ne çıkar dedi. 

mncuma anlatmanın imkanı d~k :ı::d~keXh!~~ ve~ ~·v Teıikanbya ve her sa~enyı· Çare yoktu. Bizim inatçıd• 
JOktu • Maamafih Kahraman bu fikirde olduktan sonrt 
atanın: Iavuz gidiyordu. Akşam, güneo açıktan açığa anlatmıı oluyor- burada kalınacaktı. Ancak 

_Sen ne dersin? battaldan sonra köy gibi bir du. mağaramn bulunduğu yet 
Sualine: . . yere geldiler. Burası yetmif Bu herifi burada tepelemek araba hayvanlarının bannmatl 
- A_!nca , ~e~ı , . benim bu seksen hanelik fakir bir yerdi. kabildi. Kabildi amma bunclan na müsait olmadığından har 
~ eger fık~ı. soracak Evleri hep kerpiçtendi. Yol- Ahmet ne kazacaktı? vanlar, gene kılavuzun saı6 
olursan ~n . şımd_iye kadar culann burunlarına kerih bir Kartıdan verilen İfılretİn ile civardaki bir çayırbi' 
t.kip ettigımız sahil boyu yo- koku geldi. çobanla'r tarafından yakılan ötüriildül 
lmu b~amak taraftanyım. Bu koku k&yltilerin malın- ateş oldujunu iddia edecek ve g Koşuml~ çözdüler ve 

- Nıçın. • kat makamına kaim olmak kendisinin de böyle gece yansı bur d ti b · ktıJ 
- Kim bilir. Belki bir ak- ktıklan t ki d ko .. y dıan• rıkmasmı kıla-· a a o amıya ıra ar. 

ııılllk çıkar. üzere ya eze er en -r- T .... .a.. Ahmet ne olur ne ol~ 
_ Fakat mUddetten kaza- geliyordu. Burada gece ban- olduğu için ertesi sabah gide- diyerek bu çayırlığı iyice tet: 

ucağız. nacak bir yer bulJbildiler Ye cekleri yolu iıtilqafa çıkbğını kik etti, ıüpheli şey görmedı. 
_ Sabili takip etsek gene eğer yanlarında beraber aöyliyecekti • Bnnunla beraber hayvall'" 

8f.1D otuzunda Osküdarda de- getirmiş oldukları erzak Yapılacak en iyi teY bun- lann başında Necibi nöbetçi" 
IU miyiz. olmasa idi muhakkak aç ka- dan sonra g&zlerini daha fazla olarak bıraktı vegeceyi geçi-

- Ôyle ama bak lalavaz lacaklarda. Bu noktadan Kah- açmak .e her han~ bir felA- recekleri mağaraya döndü. 
•diyor ifittin aa'? harası da- raman ağa kJla911zun - blıe ...a ohmlrll. 'BitnNııi' 

e kadst 
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6 Hazıran 
Son Saat Sahife 7 

== Görülmeden işitilenler =: 

Tek lamba ile ... 
Cihanı dinlemek mümkün müdür? 
Bayağı galenli bir cihaz veya tek lambalı 

bir ahize ile içinde bulunduğunuz şehrin hari-
' lamba bildiklerimize hiç benzemiyor, büsbütün 
başka bir şekil gösteriyordu. 

cinde nihayet 2,3 istasyon dinliyebnirsiniz, o 
da anteniniz çok müsait olursa ... 

Alman mecmusında bu haberin çıkması 
ve yeni bulunan ahizenin resminin görülmesi 
üzerine Alman fen aleminde bir münakaşadır 
koptu, herkes hesap yapıyor, resmi çıkan 
lambanın filamanım, gnyini, plakını ölçüyor: 

Bu, fennen tesbit edilmiş bir hakikattir, 
fakat buna rağmen geçenlerde bir Alman fen 

mecmuasında bilenleri hayrete düşürür bir 
haber çıktı: 

Bu gazetenin Nevyork muhabiri bir Ameri

kalı mühendisin tek lamba ile Şikagodan 
İstanbulu dinliyecek bir ahi ıe icr.t ettiğini yazdı 
ve limbanın fotograflanm neşretti, bakbk, bu 

- Mümkün değil, diyordu. Netice çoll geç
meden anlaşıldı: Alman mecmuası bir muzip
lik yapmıştı. Fakat ne olursa olsun bugün 
radyo fenni o derece süratle ileriliyor ki gü-

Paris telsiz konserlerinin 
dikkate değer bir siması: 

Kont Sainl Marlen 

.-ıııııımııınınııır.ııılllllllnn-lllnııılJlllllllllftıııftlllllKı1111119 
Anadolu da 

Postane Telsiz taammüm 
Binasından çıkarak Okmey- ediyor 
danı antenleri vasıtası ile lık zamanlarda telsiz hare-
bütün cihana dağılan ala- ketlerine çbk yabancı kalan 
turka konserden başka Anadolumuzda, son haberlcr-

P eşf e, 'Viyana, den öyle anlıyoruz ki radyo 
kullanılması gittikçe taammüm 

Berlin, Prag, etmektedir. Bilhassa kahve 

R M").... • gazino gibi umumi yerler bir oma, ı ano, orkestro teşkilinden ise bu işi 
Puis, Londra radyo sayesinde parasız gör
·ve Barc.elon or- meyi tercih etmekte ve rad-

~ yoyu evveli gazinoda gören 

kcstre heyet - halk araaanda da derhal 
bir malriM edWıaek arzusu 

Jerİ de.. uyanmaktadır, bu cümleden 

ElrFJ·nı·zdtPAdı·r olarak bu hafta içinde İstan-
PY ~ buldan Ankaraya (10), Samsu-
Yalmız bir tane radyo _ na (6)Trabzona (8) makina ge-

makinesl almanız lazım, tirilmiştir, birer ikişer maki-
çekinmeyiniz bunun için ne getirten yerler ise pek 
çok para verecek değilsi-, - çoktur. 
niz, alelhusus herkese Şurasını da kaydedelim: 
gösterilen kolaylıktan istifa- \'i Bir çok yerlerimizde Elektrik 
de etmek te mümkündür. olmadığı için anadolunun 

B l 
tercih ettiği makineler Anot 

eyo ğ U ve Akilmülatör ile ifliyen 
•• eski sistem makinelerdir bu-

t 'ki B na mukabil ıehrimizde doğ-stı il caddesinde aker b 
nıağazasına uğrayınız... rudan doğruya şe ir cere~am 

En ucuzundan, en ile iıler son sistem makine-
ler istenmektedir. 

PahaJııına varıncı-ha kadar, dünyanın 
ti er_ tarafından f!e -

. "!"1nıiı, cins cins 
nı6~n son sistem 

HeP
1

~rada 
Baker nınes 

luk ve kolay}~sesinin ucuz
bir yer ile tnu~• her hangi 
miyeceğinde ise aye_se ~dile
nin şüphesi l hıç kımse
zımdır. o ı:nanıak la -

Tecrübe .. 

nün birinde bütiin cihani dinliye bilecek 
kabiliyette küçük bir makina yapılması hiç te 
imkaDS1ı değildir. 

Rrıdyn Paride çalışan Ka:ak heyeti 
., 
iddia ediyoruz! 
• 
lstanbulda 
Son sistem ma
kine yalız bizde 

vardır 
Anot ile, akkümülatör ile 

ve bunlann yerine kaim o
lan transformatör ile değil, 
fakat sadece ve doğrudan 
doğruya şehir cereyanı ile 
işler, fiatı ise bütün diğer
lerinden ucuzdur. 

Galatada Kuleli ma -
(ja:r,aya uğraymız. 

Galen 
Makinelerin 

fiatları 
Karilerimizden Nuriye Şey. 

ket hanımm sualine cevap 

veriyoruz: Galen makine 8, 9 
liraya tedarik edilebilir. Fakat 
15 lira verirseniz tek limbalı 

galen bf r makine alabilir Ye 
bunlarla lstanbuldan bafka 
Peşte ile Viyanayı da dinliye

bilirsiniz. 

Her vakit 
mümkündür - Sua kalbimi. biyatmı, iamimi, fel'efimi veriyorwD, 

- O kadı kalabahktu alala•. Kweni .-ıklfi. 



Son Saat 

evlet demiryo ları ve 
umumi müdürlüğün en: 

• 
ıman arı 

1 haziran 929 tarihinden itibaren bi umum sey-
rüsefer atideki şekilde ebdil edi c t· : 

Baydarpa~ 
Eskişehir 
.Aif f <)D 
ffıon'f,8 = &oDJa 
Atyon 
Esktşeh1r 
Haydarpaşa 

::.=rrşa 

Ankara 
Ankara 
Eskl~hlr 
Haydarpaşa 
Haydarpaşa 
Adapazar 

Adapamr 
Haydarpaşa 

ESklşehlr 
kara 
kanı 

(Haydarpaşa • Adana • Haydarpaşa) 
lUuvasalat 

t9,58 
t,02 
8,36 

18,20 

ı~,3' 
1,22 
6,02 

l?,05 
(Haydaı·pa~ • Ankara • Haydarpaşa) 

23'°' 7.,25 , .. , 
t.t,ı8 

-mpl19Q. sürat katarı) 
(Anadolu ekspresi) -po 

9,05 

t,t4 
9.00 

0,.46 
(Haydarpaşa • Adapazar - Haydarpasa) 

8'00 
(Eskişehir • Ankara Eskişehir) 

1~3 

Eskişehir f~,53 

Hareket 
0,40 

20,40 
1,24 
9,08 

7,30 
t8,04 

1,42 
6,40 

13,01 
23,29 

20,20 
~17 

19,00 
2,33 

t9,00 
1,28 

20,01 

2,50 

7,00 

tt,35 

Mezlnir tarihten itibaren Yataklı • Vagon ve Yemekli - Furgonlat•ın Hnydarpaşa 
Adana .. Halep • Trabulusuşam • Hayfa· Kahire arasında ,.e ınütekabilen seyrü .. 
sefer ettiöl günlerde hiç bfr tadilat iera edilmemiş olduğu ve daha fazla malü
matın istasyonlann beldeme salonlarına talik edilnılş olan tArıf<•lerde me''cut 
bulunduğu ilan olunur. 

İstanbul ticareti dahiliye gümrüğü ınüdürliiğündeı1: 
Adet nevi markuı k:ila.u cinsi eşya 

1 Sandık Bi.ll 37 Tehi Bira §İşer· 
9 Bağ « 220 Tehi Küfe 
8 Çuval B 12 300 Odun 
1 c bili 37 Toprak 
1 Varil M ~1 
l « .. « 68 Pfl k&mürii 
1 « • « 68[ 
1 « « 68 

58 adet 1 M SOS müıtamet idi telii sandık 
1 Sandık bili 703 i~~ mOteharrik demir eliatamel makine 
1 Denk M S 1 t~ Keçi koyun derisi 
1 Sandık S M 26 Tehi Bira şişesi 
2 Çuval H M TJ.7 Şap 
2 adet bilA 118 mo.tamel kayık muşamınuı 

1 « « 5} miistamel yorgan 
1 « « ?O 36 « yGn yatak 
1 « « 3 « yastık 
1 « « 4 Emayye mutbak takımı 
1 Çuval , H 23 Tarhana 
1. Sandık T O 62 Üzihn . 
l « 41 13 Gemici ~ksimeti 
İatanhul ticareti dahiliye gOmrüğü anbannda mevcut ve balada enviıı muharrer eşyanın 

ltildimle rüaum ve mesarifatı mfifteriye ait olmak ve gümrftkte teslim edilmek üzere tarihi 
ilandan itibaren fürubtuna mübaşeret edileceğinden cumarte!\'.İ ve salı günleri mezkUr gümrük 
sabi komisyonuna müracaat edilmesi ilin olunur. 

Haziran 6 

fstanhul icra d,liresln
den: 7..ekfü efendi \'usuf 
efendiden istlln·az "~·ledl
i)l Ud yüz s~ldz liraya 
nıulrnbll vefaeıı ferağ olu
nan Cerrah pa:;a civarın

da Avret pazarı nıahaJlo .. 
sinin Çukur c/P.,. me solm• 
{Jmda atik ve cedit 2 ""'" 
maralı bir kıt'a bahçe 
mumallcyhin borcundan 
dolayı iodclnıüzayede elli 
Ura bedelle tJtllbi uhtesl
ne ihnh~I evellyesi bilic
ra Jlıalei kaliye\ 1 için on 
he~ gün ınüddotle n1üza .. 
yedeye konulmuştur. Hu
d udu bir llwafı . ebzecl 
diğer Çulnırc;e!}nıe so
Jiağı diğer tarafları 
Şükrü ve lbr:ıhioı efendi
lerin cmlaklerlle ınahdut 
rlört ~·üz otuz seldz areın 
terhilnde kısmen ta~ du· 
varları yıkılmış ufak liu• 
yusu birkaç nıeyva ağacı 
mevcut gayri nıf'şgul üç 
yüz lira kıymeti mnham
ınlnell arsnmn lştirnsına 
yü1.de hes iaınln talip 
olanlar ve daha ziyade 
malumat aimak iste' en ter • • 
Juymeti muhnmmene inin 
yüzde onu nispetinde pt y 
ukçesinl ve ~>2U-474'-' dos-
ya numarasını mu ta hl· 
ben istunbul icra dairesi 
ınüıayede şubesine ınüra
caat etnıelerl ve 6-6-929 
tarihinde saat t4 ten f6 
~·a kadar lhalei lmtiyesl 
yapılacağından n1ü teri· 
lcrln bizzat '·eva bih·ekA
le hazır bulunmaları ilun 
olunur. 

Piyanko müdürlüğünden -
T abettirilecek olan ( 400 ) 

adet varide, sadıra, karar, 
zimınet ve demir bat eşya 
defterlerinin aleni pazarlık 
ıuretile mlinakuuı icra edile
ceğinden tab'a talip olacakla
ruı pey akçelcrile birlikte 6-
6- 929 tarih pe11enbe günü 
1aat on beşte piyanko Madnr
IUğiinde müteşekkil mubayiat 
kouıisyonuna müracaatleri. 

Döyçe O. Bank 
Tuihi ~ 1906 

Müe!Bisleri: 0l'C8dncr bank A. 
Şafba~er bank Fera~ Na· 
siyonttl bank fiıT Dö~and. 

Mork .. ..ıi: Dedin; şubeleri: Ram· 
oorg, İst211bul c<Ga1aıa ve istan. 
buh. fzmir. 
Galata luJmı tMoo: Beyoğlu: 

941, 243, 684, ~ 
İıtaobul kwmn tele&m: İatınbul 

2842, 2843. 
Depom: ftttnbuJ Tütün gilm

rıiğQ. T elcfoıı: İmnhul 3227. 
B11tıınum banka muame)ah ie. 

ra ve busuııl kasalar İ<'..ar nlunur. 
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Son Saat 

ÇekirQe 
mücadelesi 

Kaçak rakı 
ve silah 

Şişlide Hnnımo?jlu se
ka{jında oturan pastırma-
cı Parsihin evinde dün 
taharrlyat yapdmış, bft· Alay etme! 

Bir aralık kendi kanaa
tını bana telkin etmiştin 

lUardin 3 (11.M.) - \7ila
yet dahlliru.ıe <:ekiroeler 
littmilen imha edihni~tir. 
1Uanmafilı SurJyedeıı bitlii 
m;kun gelmekte berde
vamdır. Bunlar için de 
c;inko Jflvhalar gerilmek
le, çulnırlar açılmaktadır. 
Ziraat veJiftletl Ziraat şu
besi müdürü Şevker hey 
de vaziyeti tetkik için 
gelıniştir. l'rfa, Aymtap 
ve Adana havalisini de 
nözden geçireceliUr: 

vük hir rakı fabrikası 
İneydana çıkarıldı{iı gibi, 
Parslhin odasında iki 
.Fransız tflreğl, bir mav1..er 
muhtelif sistemde altı ta
banca, ( 900 ) kadar n
şenk bulunmuştur. -Kendisi borsaca tanınmış 

bir adam mı? 
- Hayır, ne gezer? Kendi

sini ilk defa olmak üzere 
görüyordum. O kadar kızdım 
ki o aralık bu herif elime 
geçmiş olsa mutlaka kendisini 
boğardım. Kendisi takriben 
otuz yaşlarında kadar bir 
adamdı. Başında, şemsi siperi 
gözlerine kadar indirilmiş bir 
kasket vardı. Siyah gözlükler 
arkasında bu adamın gözleri 
sanki ateşler saçıyordu ... 

Bu tarif karşısında Loran
Şar söze atılarak: 

- A... Dedi, geçen akşam 
benimle kumar oynayıp van
nıı, yoğumu kazanan adam. 
Arkasında mavi çizgili bir 
gömlek ve siyah bir kostüm 
Vardı değil mi? .. 

- Evet... Evet kendisini 
tanıyor musunuz? 

- Hayır ... Bana Mösyö Hü
llıe diye takdjm ettiler. Marsi
Yal Zambarof ise muttasıl ter
liyor ve mütemadiyen: 

- Biz bu adama ne yaptık, 
diyordu, ne yaptık ki böyle 
bizim mahvımu.la uğraşıyor ... 
Doğrusu aklın kabul edeceği 
fey değil. .. 

XII 
esrarengiz kama 

Loranşar bankere döndü
\fe: 

k - Sen benim endişe ve 
d or~ularnnla alay etmiştin, 
k cdı, hatta bir aralık kendi 
t~~~t ve lakaydini bana da 
lik~ne muvaffak olmuştun. 

l 
ın görüyorsun yal öyle 

an ar oluy k' . k .. k or ı ınsan va ayım 
arşııanda· . . . . ft b '- aczını atıra an aş-

.:a Yap k 
.Saııa ac.a bir şey bulamıyor, 
duğuın e..,~~lce söylemiş ol
ediyoru!' ~- bugün de tekrar 
bii, akın _ ı bu işte gayri ta-

... iUıtı"' 
miyeccği bi &ın kabul ede

r feyl 
Marsiyal z er var .. 

dakika zarfın:nıharof bir kaç 
a 8ctnkf 

ihtiyarlamıştı B on sene 
rine ducmüş . n aşı.göğsü üze-

'J' ' azarları b 1 
mışb. Halbuki banke ku an-
. 1· d r, ade-

rın en e ım arbelerini b' 
f--' b' t . n ıle aua ır esır Y•Patıı d ... 
devirmlye muvaffak olııı:d:: 

azim ve irade sahibi kimse
lerden biri9iydi. Lakin Zam
barof kendine namer'i bir 
kuvvetin musallat olduğunu 
görüypr ve bu esrarengiz 
kuvvetle mijcadele edemiye
ceŞini hissediyordu. 

Işte bu kindar kuvvet niha
yet kendisini tamamile mah
vetmiş, beş paraya mühtaç 
bir hale de getirmişti. 

Şeriki cürmünün muhik söz
leri Zambarofu titretti ve: 

- Evet, evet... Diye mırıl
dandı, etrafımızda bir takım 
gayri tabii vak'alann tehad -
düs etmekte olduğuna şüphe 
yok... Ve bu hadiseler o ge -
ceden ... Vak'a gecesinden ... 

- Ne demek istediğini an
ladım. 

- Evet işte o menhus ge
ceden sonra başladı. Bu vak'
aları her defasında da tesa
düfe atfetmek ahmaklık olur. 

Banker elini nemnak alnın
dan geçirdi ve: 

-Müsaade et te biraz dü
şüneyim, kendimi toplıyayım 
dedi. Sen Loranşar, oteline 
avdet et ve benden alacağın 
bir işaret üzerine harekete 
geçmek için gece, gündüz 
hazır bulun. Bilhassa ihtiyatı 
elden bırakma. Çünkü bu ara
lık pek buhranlı ve tehlikeli sa
atler geçirmekte bulunduğumu
zu sende müdriksin. Sana gelin
ce Blussek, sen de Borsada ta
hkikat yap ve bizim mahvımıza 
sebep olan şahıs hakkında 
malumat elde etmiye gayret 
et. 
Loranşar ve Blussek · banke

rin höcrei mesaisinden dışarı 
çıkarlarken Marsiyal Zamba
rof ta alnını Cil/Uçları içine al
mış kendi kendine şöyle mı
rıldanıyordu : 
- Borsada bu paniği ancak 

benim hakiki va:ıiyetimi çok 
iyi ve pek yakından bilen, en 
mahrem projelerime vakıf bu
lunan birisi ihdas edebilirdi. 
Demek ki bu adam vakti mer
hununda boğazuna sanlmaya 
intizaren karanlıkta ve 
1ıizllden gizliye bir çok hiase 
senetleri sabn almış .•• Alkaıı-

Şarkta hasat 
lUardin :J (H.lU.) - Uu

rada arpa ve buğday ha
salı haşlan11ştır. 

1f Beyoğlunda Sakızaiaanda 
Tavla sokağında oturan Mm. 
Despinanın, Dolapderede Ku· 
lar sokağında Anastas Tqo • 
nun evlerinde dlln taharriyat 
yapılmış iki gizli rakı imallta· 
nesi meydana çıkanlarak ka • 
çakçılar hakkında tahkibata 
başlanılmıştı~. 

Kumbaralanmız geldi 
Türkiye iş bankasından: 

Halkı ve çocukları tasarrufa alıştırmak mak
sadile bankan11z tarafından tevzi edilmekte 
olan tasarruf kumbaraları gelmiştir. Herkes bu 
kutulardan bankanın Ankaradaki idarei mer
keziyesi]e bilumum şuabatına müracaat ederek 
alabilirler. 

Matbaa ve Qazetelere ••• 
Satıhk .Yrupa ıııaınulatı lıarf 

.\lmanyadan get irtmi:;; oldn(jumuz 1 O v~ 12 ımnto 
harf almak isteyenler idare müdüriw}tine mü-. . 

raeaaf ~tnwlidirlcr. Fiat. her yerden w·nz<hır·. 

İstanbul san'at 
dürlüğünden: 

mektebi mü-

SultanAhmette bammlara mahauı akşam terzilik mektebi 
küşad edilmiştir. Pazar, pazartesi, sah ve çarşamba gilnleri 
tedrisata 4,30 dört buçuktan 7,30 yedi buçuğa kadar devam 
edilecektir. Kaydu kabul edilen talebenin mezkür günlerce 
mektebe devamları ilan olunur. 

zas petrol menbalannın bir 
blöften ibaret olduğunu da an
lamış olan bu adam kim olsa 
gerek? .. 

Sonra masaya şiddetli yum-
ruklar indirerek ilave etti : 

- Her kim olursa olsun 
beni mahvetti , on parasız bı
rakb .... 

Zambarof bir müddet dü
şüncelerine daldı v~ bu deru
ni hasbihalin çok elem aver 
bir şey olduğu sefil herifin 

· alnında husule gelmiş çizgi
lerden anlaşıhyordu . Banker 
diifündü, düşündü sonra : 

- Hayır, dedi, hayır!.. Bu 
adam o olmaz. Çünkü onu 
ben kendi ~limle sarı e\•deki 
duvarın içine soktum. Göıleri
min önünde üzerine duvar 
örüldü. Hüber Marsan öldü ... 
TamamHe öldü... Ölüler bir 
daha dirilmezler.,. Şu halde 
karanlıkta fırsatlar kollıyan 
bu adam kimin nesi?... Bana 
niçin musallat oldu? .. 

Çıldırmak itten bile dejil. •• 
Sanki herif benimle beraber
mit gibi her tuaYVUnllll& 
vakıf bulunuyor. Olur tef 
değil... Aklım almıyor!... 

1 Mabadi var J 



Bu euma )'apü 

lgcak maf la'I' 
)Wıpb!H Futbpl hcY,etipden; 

(7) Hw:ir n @29) Auwa iµpjj 
yap lacak p.~ Futıwı P.m
seb~~JM,p §Hlll~4.si: 

J.JllllJfafiJ'. flaşında 
Saat t4 Fatih-I(uADJcapı. #~

kem Ali Muiısin bey. 
Saat l6 'Eyip • Oa~aka 

Hakem A1i Muhsia J>ey. 
Taksim si11.dyomunila 
Sa~ 1~,4-5 t!f.idMial'.~yier· 

beyi_. jia~em 1zzet bey .. 
Saat "}5130 Altıaor4u~stan.
b~~· Hıake,w JJM;rj bey. 
Saat 17, 15 Harbiye-Galatasa-

~' ~m Aptyll~b. bey. 
lstAPbul şampiyonluğunu tes-

bit ~decek oJan iki k~' 
birincileri ( C~asuay r Harr 
biye ) müsab~j.Şı iJd ıJ~.p 
yapılacaktır . f kinci müsaba'ka 
15 Jfwa, 929 ~ ,g!.Wi) 
gen~ Ta~liim Stadyµmund;t 
ypıla.ca1dır. 

Gur.ol>tl hotton~~e 
y~ııi -'İbiJ~ 

Yeni bahçedeki Gurabayı 
müslimin hastanesine son mo
del bir tedavii aınik cihazı 

ge~tir. ~z tnafl~e 
vazedilmiş ,ve faaijyete baş-

lamıştır. Rontken tedavii amile 
cihazı İstaııbuida tıp faköite-
sınde, Cerrabpaşa ve Guraba 
hastaneleri ile iki hususi mü-

essesede -vardır. ffastaaede 
bu cib,gla tedavi ~ecc~nen 
yapıl<kğı ~çia tnenıleket namı
na mucibi şükran bir mevcu
diyettir. 

~kuköy §llhe.i ida.riy~inı
den: Bakırköyünde Taş han 
c.adduind.e vaJU delNı luım.
mmm mahj h~lin be~jQçi gü
nil»den jtibare}l se}dzjnci 
cumartesi gjjnü sut wı }>eşte 
p~k ~ur~til# ta!ibiJM! ibiJe 
lolınac~ğw.dap talipJ,rin temi· 
nat a~~ pjsulb;~n ~ .. 
kırjcpy belfdiye #WreJi~ l»
zwnu ~ÜTAlcaatJan ~ .pk,ınw. 
_--,.r......,,.....-

Fatih icrasından: Bir deynin 

temini için mJlJçuı: bir J:>9m 
ayııa~ı .,, bir IH;>sy• dtl.1bı 
V8 bir ftSAOa Mit ve ~ dYT 
züne avru_pa sandalyası ıehri 
halin dokuzuncu pa~ar giinti 

saat pnda Pangalq çarşısında 
fürüht edileceği tlin olunur. 

Soıı Saat 

Yerıi hat 
eyJp -r Unfw.p'1-
nı tramv~y yolu 

tesbit edildi 
f M;h - :Edi.1'.nek99ı ~amvay~

pın ~i11 ,r~nj mwcW<ip, 
hat}:m f,.Rjrq.ek~pl-.~an ıtihwAl:l 
P~ılw ~ jAfjle f~Q.e lew
didi Jçin rrapıvay Qirl<etinin 
Ema9etle t~m~ta olduğp ri· 
~ay~t edjlll',.ektedir. 
Unk;:ıpam - IEyip arasında 

sahil yoiunda tramvay hattı 
· nşa~ ~ istimlij_ta~ -ihti)'.aç 
~österdiği için Emanetin de, 
Edimekapı - Eyip tramvayına 
emayül gösterdiği ayni riva

yetler cümlesin..dwdir. Biz, 
Şehr.eınini Muhittiıı beyden, 
bu rivayetlerin derecei sılıha-
tini sord~. 

Muhittin bey demiştir 'ki: 
- u Mezaı-lıklu ara sl,llda 

tramvay işletmektense şehrin 
lJnk~wıı - Eyip ıwnışkasmı 
imar etmek, ~üphesiz mlirec-
cahhr. Edime'kapı, Fatih tram
v~yı ~jyc ba§J,adılrtan 
~onra birinci derc~de yapı
lacak hatlar meyanında, Eyip-
Unk.apanı batb bulunmaktadır. 
Güzergahı hatta tinv:t.i4m 
tesbit edilmiştir. 

Sirkeci - E~irnekapı 
ar as da u;f erler 
fa~-jEdi.rnek!ij>ı fttının 

~üşat resmjni müteakip Eqir
ç.ekapı - Sirkeci arasıqda sefer 
l'!Wılmaşı J.:~arla_ştırılmı~tır. 

}3y ~~f~, tS) !At'~ mbM 
edilmiştir. 'Edimekapıdan Bey-

ı0ğfu. ~ı'Pfına g.ef er YllPmilk 
tizere biltihara setWis ihdas 
edileuktiı. 

Sirkeci - Edime apı 5eferJ.e. 
riniP, :F•tih ·Harbiye v.e f atilı 
,. J3.eıiktaş araJ>alaıındaki iıdi· 
lıalllJ ta.hfif ed~eği ümit edi1-
mçkteilır .. 

Emanet memu.r!onnm 
mazuttyet ~e teka6dü 

Emanette tıtsffyeye tabi tu .. 
tutan memurlar hakkındaki 
~asfiye muamelest, keenlem
yckün addedilmişti. T asHye• 
ye uğra,' n ~ sene kt.dcmli 
bir rauvaızaf DmJtUr vaırdl. 
o O. vazifHj~ avdet ~kwıı 
~owa N~SW ile ~ü® 
sevkedilmektediı. Tasfiye 111• 

ıre~ m~ j~n t~kıüde 
• ~evkedil~ ~ki EP1~Dd m~

PlW"W°! ~ g ne rpaıw 1ıdde
~i~ek tekşijt 1»~işları ~esil
miıtir. Bun)pr eSıilseq lllflZU

jiyet ma,aşı a!mıyorlardı. Mtin-

1 
IJıa1 olursa tayin edjlecekler
dir. 

u ihtiyacı E. Ön'~n e 
E/malt b"entleri , J'ı 11 i&i b T 
yarı yarıya su 

ile dolu,,,. 
ilı tjJe eı@[~ m .. ~~pr 

olan &lpıalı bent;leri, ahiren 
eS§$'Jı ~ tte tamir g9ırwüş 
~e daha fa:zlp su ala)>ilccek 
~ekil~ tevsi ep.ilmi~tjr. Bu 
#>entJer, bugün 2 m1lyon 230 
J>in ton kadar su alabilmeğe 
pıüsait hale gelmiştir. 

Halen EllllPij ~entlerinde 
1 milyon 250 bin ton su ol· 
duj"Y anla~ılmı~tır. Bu miktar 
f, aylık i~tiyaca kifay~t eQ.e
ceğinden bu yaz Kadıköy 
,ciheti susuz kalmiyacakbr. 

İstanbuJ icrasından : 
Hatice h~pımın Agavni 1ıa

tnımdan borç -e.ldığı d&t ytiz 
eUi liraya mukabil merhun 
olan Koca Mustafapaşada SaıJ· 
~aktar Hayrettin mabaHesinin 
!Koca Mutfsf,.pQH ~ddesinde 
cedit 2~ numara), t»N1 }lab,e 
lh~i.o ~ sıf J.:ıişs,e.şi J.<ı.rl$: be_ş 
ı&"Ün müddetle icra kılınan mü
.zayedeşigde yedi yüz lira be-
ıdeU' titUl>i ııM~§ıİnde jse de 
bedeli m~zkU, had.dt 1Ayılsında 
görülme4ikinden müzayede bir 
ay temdit edilmiştir. 

Hududu : Necat E. dükkan 
arası ve bostanı, Muhar:rem 
ağa veresesi bane ve bahçesi 
ve Koca Mustafapıaşa cad,_d~ 
sile dll!tyr. 

Mesahası · V& yü~ el 1 i iki 
~ trg terf>iiade MaUde, o/Üı 
yirmi ~ir met.r9su bar;ıe, m.üte-
!b«OOşi bjlh~edir. 

Müştemilatı: Hane ahşap vt-
üç katwı ibaret olup, bir 
eva1tı, Uô taşlık, üç sofa, beş 
oda, bir sandık odası, iki ta
van arası oda, iki kSmürUik, 
üç betti, bir ~ülhane, bir 
kuyu, bir mutfak, 1>ir merdi-
yen altı kömörlöğü lıavidfr. 
ikinci katta caddeye aaz.ır 

oda önünde şahniş ve üstünde 
haee .anıl>da büyük bir bal
k<>mı var®', B~de firmi 
müa>ir ye i~n 1Püşmiı' -ğ~ 
olup, •afı ilü 11>eUI> irtifa .. 
ı1nda dııv,ırla muhiıtbr. Hanede 
f eruz H. kiracı olup, bir 
J<;ısmında hissedar f atına H. 
ısa~indir. faıla m~lfln:ıat 9'28-
6789 dQsyad1adır, Tiiliplerin 
Jnymeti mu'bammenesi olan 
•ki bin Jiradan hisseye musip 
pııktarın y1izde onu nispetinde 
pey ak~e.etnl teslimi vezne 
~~teri ye 8-1~ .tarihinde 
~aat 16 ,.. kadar tem.didfn 
#iOO mözazedesi y~ıluatı 
J!'9a .. ili' .. 

terzihanede na
sıl yakalandı? 
(1 inci sahıf:Sden mabat] 

.daha farla adam J,1\eseli ılw.r 
hapgi bir 4ü.kkana ~ ~m. 
müşteri sıfatile gjderel<, pi.r 
kişi dİlarc;la be~ler; bu, 
güya ,W.i ayp ~üşterj, tezgah
tardan ~yni za~anda bjr ~lı 
gör~k isterler. 

1' ezgabtar \11;,tHarı indirir ve 
tabii mijjterj:le,rle ıpeşgul ohnı
fa ba~ar; bu sirada müşi:cri
f erden birisi tezgahtarı farla 
µıeş~I eder, iğeri {-usattan 
bilistifade kaş1a göz arasında 
tezgah -üstündeki mallardan 
kiymeti bir parçayı el 
~abukluğu ile .dışardakine 
verir ki bu işe de (zula~ de.r.
ler. Malin ( zµla ) edthUği. 
pd ID~ derb.al ordl!P lcay)>p!m-. 

Tezzahtar.ı meıgul eden 
~üşteri b~ktığı malı beğen
mcı, çıkar Z'idcr; biraz sonra 
~alı dı§arı ! zula ) ede I}. 
yani veren müşteri cie fi . 
rette uyu,şamadığı için dük
f<andan rıkar ve ancak bu 
açık gözle}' gittikten sonra-

dır 'ki tezzaahtar jşin far°lqna 
varır, fakat iş jşten geçıpi1 
olur. 

Dün Emin önündeki Moda 
ıterzihan.esinde ( 4) yağlı üş
teri de ayın şekiJde har.eket 
etm~dir. 

Bu dalav~r.ecile1.den 2 kJ,i 
tezgahtarı meşgul etmiş v,; 
terzihane sahibi Hayri bey 
\başka birisi ile komışurken 
~3) üncü dalavereci tezgah 
üzerinde duran ve Süreyya 
ıpaşanın .9ğlu Atıf beye ait olan 
bir top kumaşı almış, muayene 
eder gidi kapının önüne çı
karmış ve dışarda düran 
"4,, üncü datavereciye "Zula_. 
etmiştir. 

Bereket ki deriıal 4,in far. 
J<:ma vanlmış, u3,, yankesed 
.derlıal y.akalanmı~. fakat "4 .. 
j.inçi. ve ku~ kendi,ine t~· 
lim edilmiş olan yankeseci 
~ırr@ bdem buınışbr. 

Bilalwe haber almlllMf:ir ld 
J>u {4) ünçli yankesici (90) ııu,. 
1P1aralı tcamvaya f!ÜIYNM 
Jca~mış, falıilt tMip edil<Ujig
~en korktuğµ içjn kumaşı bu 
tramvaym ,içine hır.akarak or· 
tadan kaybolmuştur. 

Şimdi kumaş Beşikt.aş traıp
vay deposunda, «3» yankesici 
Eminönti merkezindedir. D6r
dünci\ yankesici ise şiddetle 
~maktadır. 
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Son Saat Sahife 11 

e 
Kadıköyünde oturan şoför AdiHn. zevcesi Hacer hcınım ile 

komşusu Esma h~nım güzellik rek&beti yüzünden kavga et
mfş!er, EsJ!la hanım Hacer hanımı güzelce dö\·müştür. 

s Tabanca çekmiş 
Şehremininde Taş mektep TaJ•simde Kavalalı İbrahim 

civannda top oynıyan mektep paşa mahdumlarına ait tütün 
talebeninden AbduUah, topu- deposunda amele Ahmet ile 
nu b~şkn çocuklara. vermediği Remzi kavga etmişlerdir. 
için dört çocuk tarafından Bunlardan Remzi tabancn 
dövillmllştUr. Bunlardan Nuri teşhir ettiği için ydkalanrnışbr. 
yakalanmış tar. 

Hırsız küfeciler 
Kadıköyünde Minas ağa 

apartmanına küfeci Süleyman 
ile İsmail girmiş,. 18 çift ayak
kabı çalmışlersa c!u yakalan
mışlnrdır. 

.. . 

Bir tayyare geçti 
Dün saat onbeş buçukta 

şehrimiz üzerinden bir tayya• 
re geçmi ise de hangi hüku
mete ait olduğu anlaşılama-
mı tır. ( Yeni Adana ) 

et 1 0 ış ·n 

G ı "' j vurdu t n so r 
aza, ıCOZG.yogl Tic retle mlişteğil Mehmet 

karışfırı/dığı Ziza i mindc ·birisi piyasayı 
20,000 Hra kadar dolandır-

r;/pğ rU mu? dıkt.an. sonra ortadan tagayyüp 
etmıştlr. Gaza hile kanştırılorak pi

Yasaya. sürüldüğü h3kkmdaki 
l\cı:ıriyat üzerine bir muharri
tirnizin görüştüğü Petrol ve 
Ş ker inhiserları U. Müdürü 
liüsnti ıı"13. atideki beyanatta 
bulunrnu tur: 

« - Mat-0rf nde koıa ynğı 
~nıaı edfldiğine dalr bir 
1?bar vaki oldu. mtifettiş!e
rınıiz tahkikat yaptılar. Fil-

hakika Tophanede bjr Türk 
lltiessesinde motorinden koza 
~ağı imal edildiği anlaşıldı. 
tkat koza yağı inhişara tabi 

0 nı dığı için yapılacak mua-
lnel Yolctur. yalnız bu yağın 
petrola kanştınlarak hile ya-
p~~~ğı lesbit edilirse o zaman 
', arnı kanuniycnin tatbikı 
\2.ınıdır. 

B .. l 
cien:y e bir hile yapıldığı da 
• a ı tesbit edilmiş değildir. 

u l§t b 
kasından eh azı Rusların ala-

aberdar değilim,,, 

~UQün}tı· 
Ingiliz 1 o~ borsa: 

Asri bir lıal 
yapılacak 

Şehremaneti , .asri bir hal 
inşa ettirmek istemektedir. 
Avrupadan avdet eden Ema
net heyeti, muhtelif Garp şe-
hirlerindeki hıılleri tc kik et
miştir. Frankfort şehirindeki 
lı l n muvafık görülmüştür. 
Eman t, eiki keresteciler çar
şısında böyle ınüke:n el bir 
hal inşası için pilan ve pro
jeler hazırlata~aktır. 

zğ~ 

y 
İstirddattan on bpş gün 

evel İzmirden Yunani tan 
kaçan kitapçı ve piyankocu 
Andon Papadoplo isminde 
biri geçenlerde Mıdilliden bir 
sandalla Dikili sahiline çıka
rak Som , Menemen tariki 
ile lzmire gelmişse de İzmir 
polisi yakalayıp tekrar hudut 
haricine atmıstır. 

o 
ç 

12,12; Liret ~SO; Frank 
2,47; Dolar 47°7; İsviçre 
93,25; Altın ~S; Dahili 
dolu 26,00; Ruın!~. Ana-
Tramva 77. 0 .. 1 1 ,30; 

' uyun 199 
iş Lan kasından alınTh t'

5 · .... ış r. 

Evelki gün K batnşta boş 
1 bir motörün içinde 75. paket 

kaçak sigara kağıdı buluna
rak motörle beraber müsadere 
edilmiştir. 

... 
i·omobil b"nin sonuna doğru := 

ör erin dahiliyeye müracaatı 
.............. amali kararın de-. 

~ · esi ·htimali yoktur 
Otomobiller, saatlerini 20 kilecekleri tabii ve Emanetçe 

kuruş antre yazacak ~ekilde hatta matlQp, bulunmaktadır. 
tashih ettirdikçe garajlardan Emanet daha ucuı: bir tarife 
çıkmakt ... qı.!lar. Bugün işli yen tatbikı içi~ de tetkikabna devanı 
araba adedi, dUnden fazladır. etmektedir. 
Otomobilcilerin murnbhasları B •t b' f k b ı d'I k 
dün akşam bilvasıta yeniden ası ır ıp a u e ı me 
Şehremini Muhittin beyle te- ıurctile hem antrenin 20 ku-
mns etmişlerdir. Muhittin bey , ruıtan .Ja ucuzlablması, hem 
Emanetin hesapl~r1 kat'i oldu- de kilometre ücretlerinin in-
ğur.da ısr r etmiştir. buııu:ı dirilmesi cihetine gidilmeki:c-
üz rine murahhaslar Dabfliye dir. Bu yeni tip kabul edilin-
vekalctiue bir telgrafla tekrar ~e şimdi · d b ı .. • 1 d' "" pıyasa a u unan muracaa.t etmış er ır. 

1 
• 

Ş fsı. ı 1 ~ T"' ld Uks otomoblllenn, esklyincfye o ur er, mese a une en 
Taksiqıe kadar saatin 25 kuruş ka~ar çahşmalarına müsaade 
~· ıdığmı, bu para ile bir edılecelctir. 
hammalın bile bu mesafeyi Piyasada, acentelere borçlu 
kat tmesf tUph li olduğunu olmıyan pek az otomobilci 
söylemekte, zarar <!ttiklerin- vardır. Antrenin tenzili kara· 
den yana yakıla bahsetmek~ 
tedirler. 

Fakat diğer taraftan oto~ 
mobilcilerin istidası üzerine 
}'apılan tetkikat ta bitmiş, 
tenzilabn muhik olduğu kana
ati hnG1l edilmiştir. 

Essek, Fiyat ve f ort ve 
sihoen, Şevrole ve saire 
gibi m rkalarm tenzilatla İf· 
liyebilcceği muhakkak görül
ı:n ktedir.. LUks ınarkaJar ise 
zarar ederlerse piyasadan çe-

rı ve lilsk otoınobiller kulla .. 
nılmaması meseleşi, dolayJ11 
ile acenteleri de moteeuir 
etmektedir. 

Tek bir tıp kabulü, otomo
bilcileri, acentelere atiyen 
borçlu olmaktan kurtaracak 
bir çare addedilmektedir. 

Diğer taraftan F ordun mob-J, 
taj fabrikası ikmal ecliliaee 
bu marka ile rekabet etmek 
te gilçleşecektir. 

Polis lradrosun- Kanalizasyon ve 
da tebeddülat ev sahipleri 
Anadolu merkez memurluk- Kanalizasyon işletilmesi için 

larındnn birisine tayin edilmit heı: evin mecrasının umumi 
olan Salih beyden inhilal mecraya rapb lazım gelmekte-
eden Dolapdere merkez me- dir. Bunun için Emanet, ev 
murlu~:runa sabık Çanak kale aahiplerine, mecralannı nmuml 
polis müdürü Şerif Nimet B, mecraya nasıl raptettireceJdtt'I' . 
)\1uğla merkez memurluğuna rine dair bir tip verecektir. 
dıı Anadolu merkez memur- İkinci bir ,ekil olmak üzer~ 
)arından Şükrü bey tayin edil- Emanetin ev ıahlplerinden 

· t• paruını taJıall ederek hu lfi mı~ ır. 

i~tanbul poll mUtlllrlOIU kanalizasyon ıirketine yaptır. 
kadrosunda da ehemmiyetli ması dlifünülmektedir. 
tebeddU!fit yapılacağı haber Y ıJdırın1 
alınmıştır. Perşembe gQnü akşamı ya· 

B j ı· i ı ı a.1 ~ ~ ~ i ğan yağlllllrlarda Adanada 
Müderris merhum Doktor Şakir paşa mevkiinde AlalOD-

A f · d · . yalı Mehmet kızı Hiiriyeye 
sa paşanın seneı evrıyeı uika isabet ederek vefatma 

vefab münasebetlle Eyipta sebebiyet vermiıtir. 
bulunan makberesi ziyarete 

gidilecektir. Arzu eden akraba, 
dost ve talebelerinin, haziranın 
yedinci cuma günü saat on.u 
çeyrek geçede Küprüden Eyı
be hareket eden Haliç vapu
runda bulunmnları rica olunur. 

emalettm Sami paşa 
Berlin sefirimiz Kemalettin 

Sami paşa Ankaradan şehri
mize gelmiştir. 

BuQünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

alınmıthr: 

Diln azami hararet c27 » 

derece, bu sabah «21 • de

recedir. Bu gece rilzpr 

mütehavvil hava açıktır . 

• 



~krk :t •• l.cntesi : 
l.o ıru başınct.t. BcYo~lu 2 3 62 

~ubt: .tl.Cllt ı: : ı.ı ımudn L 

hanı a tında. 1 tan bul 2"" 40 

Trabzoq ikinci postası 
(KARA DE~ 'iZ) 'apuru 6 

Hazirnn Perşembe .ıkşamı 

Galata rıhtımından hareketle 
[ Zonguldak, incbolu, Sinop, 
Sam:sun, l:m c, hıt a. Ordu, 
Giresun , Trabzon , Rize J ) L 

gidecek \ c donuşte [ Of, 
Trabzon. Pul.ıthane, Gire un, 
Ordu, ı~at a, Samsun, Sinop, 
'e lnebolu ] ya uğra) arak 
gelecektir. 

İzn1i r sürat postası 
( GÜLCEMAL) 'apuru 7 

Haziran Cuma ı 4,) o d,ı G alJt.ı 
nhtımından hareketle Cumar-

1 tesi sabahı İl.MIR c gidecek 
ve Pazar 14, 3 o d,ı lzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir. \' apurda mukcm
mel bir orkestra ve cazbant 
InC\CUttur. 

h.arabig,ı hattına lstanbuldan 
Pazartesi akşamlan kalkan 
postalar 9 l Jazirandan itibaren 
Pazar gi.ınleri kalka.:aktır. 

Bartın ıuk.s , e sürat postası 
Elektirikle mücehhez muntazam 
kamaralar ve güğerte yoku-

lanna mahsus mahfuz 
mahalleri havi 

Türkiye 6 "tfa~~~an 
Perşembe 

-nu saat ı 8 de Sirkeci rıhtı
mından harekede [Ereğli, Zon
guldak ~ Bartın , Kurucaşıle , 
Cide ] iskelelerine azimet ve 
avdet edecektir. 

Fazla taf: ilat için Eminönü 
nhuın han 2 nuınaray.ı mura
caat Lelefon ; 2684 

TAVILZADE MUSTAFA 

ve biraderleri vapurları 
Muntazam Ayvalık ekspresi 

SELAMET 
\apuru 

J Ier Pc:r~embc 
tam aar 17 de 

Sirkeci nhumından hareketle 
mut.tt iskcl len.: uğradıktan 
sonra Cum • gunu Edremit 
ve AV\ alığa mu\ a alet Ye 
Pazar ·gumı A)' ,ılıktJn Jı,ıre
tle pazartesi btanbula a\ det 
edecektir. 

Mahalli miıracaat : Y cıni 
Ta\ il ıade bi adcrler. telefon 
lst: 2210 

Son Saat 

MÜREFTE RAKISI 
senelerdenberi meşhur olan ve nefasetile herkesi memnun 

bırakan üzUm ve halis anasondan mamul 

F'r,rkaJade \1Cl{l~F1'E Jl.Lı\KlSl 
tekrar imal edimiye başlamıştır. Deposu: Galata Topçular 

caddesinde No 228 . Telefon : Beyoğlu 348 · 

• 
ITOKS 

Miusus1' 

Büyükdere foçe taş menba suyu havi 

BÜLBÜL PARKI AÇILDI 
Pazar ve Cuma günleri 

AMET b • ı !'ahtı idaresinde muh- j 
cyın teşem \"e mükemmel . nce 

Meırubat nefis ve ehvendir. 

Rusyoya cehri ihracına 
talip olanlar: 

Ticaret ve sanayi odaıından: 
Rusyaya üç bin kilo cehri sevkine talip olanların 6 haziran 

perşembe akşamına kadar odaya mliracaatlan. 

Evkaf müdürlüğünden: 
Şehzade Ambariyle Üsküdar imaretinde mevcut hurda bakır 

ile sair eşyanın icra edilen müzakeresinde talip zuhur etmedi

ğınden HaziralHll onikinci Çartamba g6n6 saat onbefte pazar· 
lıkla ihalesi icra edileceğinden talip olanlann ef)'ayı görmek 
üzere her· gön mezldir ambarlarda ve ihale gllnüde' idare en

cümenine müracaatları. 

Altıncı büyük 
Tayyare piyankosu 

Beşiııci keşide 11 lıazirarı.da 
Büyük ikramiye 

50,000 Liradır 
Ayrıca 

25.(C{. 15.lCC. 12,COC, 10,CW Liralık ikra
nı(yeler ve 10,00V Liralık bir f!ıükafat. 

Bukeşidcdc cem'an 3,900 numara 
kazanacakhr. 

Haziran b 

lJoktor 

İZZET KAMİL 
YPni -.c eııki bcl~oğukluğıı, emrazı 

cıldi) <' 'ı• frengi t lektrik \ c air en 
son 'e~aıu fı-rırıİ) c ık tcdıwi edeı·. 
B:ıhı,cknpı cci- ·rcı Hacı Bekir karşı-
~mdcı 1 ~ tarı 6! ğa kadar. 

İstanbul Mahkemei Asliye 
Birinci Ticaret dairesinden : 

Meblağı muddeabih beş bin 
dokuz yüz kırk iki lira sek
sen yedi kuruşun 15 Kanunu
evel 927 tarihinden itibaren 
ınafaiz ve masar:fi muhakeme 
tahsili mutezamin olmak üze
re İstanbulda marpuççularda 
Büyük Abut efendi hanında 
15 numarada Hacı Bilalzade 
Hacı Mehmet efendi tarafından 
Rizede Kanburzade mustafa 
efendi bin Hacı Salih aleyhine 
mahkememizden 15 teşrinevel 
928 tarihinde sadır olan hük
mü gıyabiyi havi istihsal 
olunan 25 mart 929 tarihli ve 
yetmiş sekiz adetli iJanı gıyabi 
sureti musaddakası ikametgahı
nı tebdil eden mahkfımunaleyh 
Mustafa efendiye tebliğ oluna
madığından hukuk usulü mu
hakemeleri l<anununun 142 nci 
maddesinin bahseylediği seli
hiyete binaen ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve mez
kflr ilin maddei mezkUıenin 
birinci fıkrası mucibince malı• 
keme divanhanesine talik ol
duğu gibi kanunu mezkurwı 
144 üncü maddesi mucibince 
mahkumunaleyh mumaileyhin 
ilanın neşri tarihinin ferdasm
dan muteber olmak üzere iki 
ay zarfında tariki kanuniye 
müracaat edebileceğine riya • 
setçe karar verildiği ilin olu-
unr, 

Son Saatin ilan tar~fesi 
Kuruş 

16 rıcı sahifede sarıtimi 25 
13,12,11,10 uncu » » 50 
9,8,S üncO > > 120 
2 nci > > 200 
1 inci » » 400 

1,elgraj:· lstanbul Saat 
lıan muhteviyatına dikk:ıt olwı -

nıukla beraber Lu huı:ıuııtıı mes'u1iyet 
k:ılıul edilmez. 

Gazetemizde intişar ld rı bütün 
ya7.tlnnn haki.., mahfuzdur. 

Abone şartları 
Vilnyeder için: ~enelik 1100, :ıhı 

ayhk 900, üç aylık 500 ~r. 
Ecnebi memleketler için: Senelik 
JOOO, alt• ııyJık 1600, Uç ıı.yiık 900 

kuruştur. 

26 Zilhicce 1347 

Giineş 

Öğle 
İkindi 

'l.akvinı 
4,29 

12,11 
16,l 1 

Akşam l 9,'35 
Yatsı 21,35 
İmsak 2,14 


