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Dahild~: -Sui kasıfçılar 
Kadrlpe iL ve arkalkı· 
lMının muhakemesine 

cliin baflandı 
Kadriye H. ve rüfekas&nın 

muhakemelerine dün lzmhde 
başlannw, maznunların iltic
vapları yapılmışbr. Müstantiklik 
.karMDailltllli okuaduktaıı &ODI"& 

müddeiumumi iddiasını ser
detmiştir. Meznunlar bçi· 
maldı cevaplar vermişlerdir. 
ırllakmak inlsiaan Bugündea 
lllJitibaren bqlayacakbr. 
IDllokantacılar cemiyeti buz 
Ulbuhranmdan dolayı iktisat 
9ekllctine şiWty.ette bulun· 
mU§hır. 

11da çamlan 20 ıeae mlid
detle Emanete kiralan-

miftır. 
mronika davasına bugün 
llldevam edilecektir . 

orkanlı talebe kooferan
ında Balkan darülfünun

lannda Balkan lisanlannm 
tedrisi takarrür etmiştir. Kon-

a bugün devam edecektir. 
ilrklüğü tahkirle mamun 
Yahudilerin mahakemeain-

de dün iddia ve midafaa ya· 
pılmıf, muhakeme karar.a kal
aqtl(. 
ll'ların DarülfüJWD konferans 
Uealonunda Dartilfünun ve 
yüksek mekteplerin bu seneki 
mezuıılan !oplanacaklarcbi. 

mivanı Ali Mahmut Muhtar 
paşanın cevap üzerine 17 

temmuzda karar verecektir. 
lftlidilli açıklarında (Rovena) 
llllisimli bir İtalyan vaJ>uru 
bir yelken1imizi babrmışbr. 

lzİnirin Ticareti bahriye mö-
dtırlüğü bu feci kazaya sebe
biyet ~eren İtalyan kaptaiu 
Robaltonun her hangi Tnrk 
li1DUı1aa uğraraa derhal tev· 
kifini istemiştir. mevJet matbaasındaki tefti

şat nihayet bulmuş, ıui 
istimal olmadığı tahakkuk et
IDİftir. maro temmuzwı 20 linden 

Eylfılün 5 ine kadar tatil 
yapacaktır. 
!munan sefiri Atioadan bek· 
lll]lediği cevabı alarak dün 
saat sekizde Hariciye Vekilini 
ziyaretle yanm saat kadar 
görüşmüştur. 

Cevabın itilafa müsait ol-
duğu ıöylenmek.tedir. 

Heriçtc: 

momanyada hükUmet aley
hinde bir feaat tertibatı 

ketf ediJmişbr. 
liJilenizelos Yunan kaduılanna 
lllJintihap hakklDI veren bfr 
kanun lAyihasmı Yunan mecli
aiue vermiştir. 

ısrarı 
Japon_,B 

Ç. k ola~ 
Fransa behemehal orç· '~.e ar~ı . ıet 

lan ı• d~ vazıyetlerırıı 

İngiJizlerin 

verme ı, yor b · d~ r 
Londra, 9 (A.A) - M. Suo•den Avam Kamarasında sorulan ıt e 'il.YO yJ_ 

bir süale verdiii cevapta "Younin planının Fransa ile balyaya Tokyo. 9 ( A. A ~ _.. #.._ 
bazı faideler temin etmekte olduğunu söylemiş, İngiltere hUkii- hükumet neşrettiği b~r b d' 
metinin Young komitesinin tavsiyelerini kabul hususunda hiç namede Çin devletıle d ",-
bir teabude ilifmecıiş olduğunu izah eylemiştir. Bu vesaya tane münasebati e ~ 
yakında toplanacak beynelmilel konferansta tetkik edilecektir. ettirmek için elinden ~· 

Diğer bir suale cevaben M. Souvvden lngiltere hukümetinin her şeyi yapacağını, ,.z 
Fransanın borçları hakkındaki noktai naı:annı dalıa k k tteıı y: 
evelce bildinait olduğunu ve Franaanın Amer1kaya vliz irane her hare ·e ·kO~ 
vaki olacak tediyatmı müteakip İngilterıeye de muayyen bir nap edeceğini ve bu bü ~ 
nispet dahilinde tedfyatta bulunması lizım geldiğini ilave meşru arzularına h bl 
etmiştir. · şekli verebilmesi iç.İP el 

lng1ltere bilk6meti Pariste cereyan edecek müzakereyi çok ttirlü yardımJarda buloııa 
bli,O bir alika ile takip etmektedir. Eğer hadisat icap ettirirse nı kaydetmektedir. bdı' 
lbgiltere hllkOmeti yukarda zikredilen şerait hakkında tekrar Hükümet teslihatın ta Jf. 
ıarar edecektir. mes'elesinde, milli eınnii ,, 
• met mevzuu bahs olduğu ~ 

1 t P d•kt uetçe faideli surette te JJ" 
Sme Paşa en ı e mesai için mümkün olar> J" 

şeyi yapacagını bildirıDe~ rf: 
PaQa bazrotlerinin 1•8 _ Bundan başka hnkaıııü; 

Y ~ du ve donanma da dab. ~ 

tanbullulara SelaA m ve dup halde hükumet dait:ı 
rine ait blUBn mesarift•~ 

. m .... '-abhet· •en· zillt yapmak niyetindedit· 
Ull ;J. Fransa ile itilifı . 

lııM paşa llauetlerl Pendik.le ıt'dzıılı paşa tıe 
Mulıittin beyin anwnda 

Bqvekil ismet paşa hazret- tarafından 50 kifilik bir ziya-
leri dliıı saat birde Pendiğe fet Yerilmiftir. 
muvualet etmİfler, Kizun pa· l.met paşa, dün ezdhnle fU 
şa, Latanbul vali vekili, polis beyanatta bulunınuılardar: 
müdürii, meb'uslar, Pendik •- Şüphesiz, İstanbula gel-
halkı ve daha birçok zevat dilime çok sevindim. Çok 
tarafı?dan ~mimiyetle istikbal muhabbetli bir muhite geldim. 
~dflmışlerdir. Muhterem İstanbullulara seiim 

ls?1et . paşa, i~ametlerine ve muhabbetlerimi yazabilirsi-
tabaıı ~en Pendi~te Karo- niz. Fakat daha fazla bir şey 
nun köşkünde dun flktam .. 1 ek b · · · k 
bir çok ziyaretleri kabul eı- soy em ' enım ıçın yo 
miflerdir. yere pretansiyöl bir şey olur. 

Gene dün akşam köşkte lstanbulda gördüğüm istikbal-
Seyrisefain U. M. Sadullah B. den de mütehaiıisim.» •, 

Paris, 9 (A.A.) - H~~ 
nezareti Frans12-Tlirk ~lifti' 
melerinin metnini oeşr~I. 

Bueün buz bollot•<l 
( 1 inci sahifeden ıııab"' _, 

mlddet zarfında ıebre 
verilememiştir. tJ!. 

Şehrin her g6ııkilndeD ·..,r 
buz çıkarılmış olma~ ~ 
mea bir kaç saat b d4' 
muı, sıcakların çok f~ 
olması, fabrikanın 1'~.ıi 
dağu fa)'İUIDID da ;.,J~ 
alması buz istihlak ed Jbti' 
korkutmuş ve karcılarıo 
karma meydan venniştİt·' bD' 

Filvaki Dün fabrika0111 ıı--: 
mlduğu pyf olur ol111•ı ""..#' 
cıJar dehşetli bir ihtikit:;:; 
llllflar Ye okkası <tlO» )' .• ..ıl 
kar satmışlardır. . ebiı:: 

Mufafi akşam üstü tııı~ 
mebzul mıktarda buı 

12 
iY 

mümknn olduğu için b 
kir devyı etmemiştir. o' i( 

Bugiiıı yeni fabrika ~ 
lemekte olduğu için., ~u~,ıı'I' 
ranı hfasedilmiyecegı 
dilmektedir. ~ 

Piyanko pi· 
Yare ~ 

Yarın sabah taY O' . e , 
yankosunun keşidesırı 9111 
rülfilnun salonunda bsŞ 
caktır. 



aksızlık 
~Vali metru

de nasıl tashih 
r:f:11ıırmuş? 
~ lbebukeden vuı,et 
~ .. ~~p ta iadeleri jste-
~~da fU teblii 7a-

133i 11.,... ım tarih Ye 

~ ~ Temlik lama
~J3~ maddesi ile 13 
__ IQU 1r .. .:._ ·~ ıs nisan 1339 
'hl ~ tevfikan vaz
~ 

1 
. ~ edilecek olan 

~~ ~d IDenkule Haziwı 
" Y ed~ hükmlhıde 

~ ı]3j esbabının bunların ti..a~ •tnesi iptidasında
~ 1. • ._,lllukayyedeleri ize-
~ ~ mahfuz tutul
_.....,_ iat etle bu emvalin bil-
'\bac: er lllubtelif kanunlar 
~ İate: tahsis, teffiz edfi
~ ~::ıtılnıış ve ya Ha-
~ ' e muhafaza edil
~ 1339 l3 eyliıl ve 15 ni-
~ ~ lle tarihli kanunlann 
'- ~bine Şurayı devletçe 
'I ~ . Jerilınedikç eahabı-
1,_ ~eeine inıkim kanu
-..:.. -~ gibi 28 mayıa 
~en kanunun ıerek 
~ ~ eve), ıerek nqrin-
~ •tt.rı ~~kaien tahakkuk 
~ 1 çuec~k mtiatahak-
~ ~y~ iadesine cevu 
\t.. r. QAL~k esbabma 
~•e ,,: O&&JDen tahakkuk 
~ ~ edecek olan müa-
~134ı ... ~~.~ınvalin 15 nf
~ ~...._ l~ı-uuı kanuna tev
'9... "'111tıett lenesi iptiduında 
---~ auıkayyedelerinin 
!\la l~ı :~-!~unda da 15 ni
la ~ ~ ve 922 nama-
~ alıkimımn nazın C ~ ınabuttur.• 
lll)ıa g ,, k ,, 

~,., un u 
s-f!.ıs~bakalar 
~ ~ tu Yetinden: 1"2 tem
~!1--~~n !er• kıb
s.~· --.ar atiye derc-

~ 1)~~ 
l' "-kea:Pkıpı - Dar&tta

~'1clt..a St.~tcınettin bey 
~ 16 SGı YUlnunda: 

~~~' ~~e -lstan-
ı;ta.ıean azzet bey 

~ y L-~ul IDuhteJiti -
~ ~ ' ll&illCeJD Abdullah 

~- İttir.ı. edecek 
~h:. .\İt,ıc_ 
~~§:F~'111• Muzaffer, 
~ ~ t, N.fı F"ıkre~, Meb
~ k.;:' ı: ~-· Halis, Rıd
~ ~ Şe '"tl'ef, Huaamet-
~ 1.~~bi, ~~İt Demir, Muh

" ~ beylercİir~akıınkep-
~ oı~Otin, Panta-

~. getinneleri 

Yunanistanda buhran 
• 
iktisat nazın, vazıyet 
iyi diyor. Halbuki •••• 

Son glnlerde Yanan brtiwat wm M. Vorlomia Atma pze-. 
lelerine ik&adt ..n,et hMlnncla aikbinane beyanatta balma
mUf, bu HDeaia Dk d&t aylak harici Y uaan ticareti dlter M

nelerdekine kıya olumu YnunW.n lehine bir salü ,.._ 
d&ğ&nG ~ Ba lamuta Atilla lacaret oclw reili il 
Mavromati de bir ıaeledre &JDell tuDlari a6ylemfttir: 

« - brtUat namnıa ha ........ biz fafbk, kaldık. 
Blltlbı ticari mabafil ipin iki uırmm bir araya ptinaek içia 

alda karayı ~ 9ff 80D d&t aydaki iftl81arm, ticaret tari
himizin kaydetmediği derecede arttıjı, aonra bayat pabalılıiı
am alabildiifıae yftkeeldiji fU umuda M. Vorloaüain bu be
yanab en hafif tabiri ile ·lıalk ve ttlccirla alay etmek demektir.» 

Akdeniz 
Vapurunun ta

mirat keıfi 
yapıldı 

Seyrisefain idareai, Zonpl
dakta karaya otman ve ida
renin ea iyi vapurlarmdu 
biri olan Akdeniz Vaparullllll 

tamirine karar verdi. Şimdi 

itia tathik lmma bqlaclı. Ya
pılacak keşif ucuza çıkacajı 
anlqıhna Akdeniz mnkemmel 
IUl'ette tamir •ecektir. 

Şimdi kefil ili De ....... 
olunmaktadir. 

Madenler 
Bazıları Tiirk 

f İrketlerine 
devredilecek 

Melquf ve ya Metruk ma
denlerden olupta devletçe mu

kayyet ~ ile ihaleleri 
mtblfeailı bulUDaD madenler 
bnktlmetçe ya dofrrudan dot
ruya idare yahut ufi temet

tillere hGldlmetin iflira1d tar
tile TGrk firketlerine ihale 
olanacafi villyet• teblii edil
mittfr. 

- Bazı gtnçlerin kırmak istedikleri putlara ne dersin? 
- Unlar put değil, pot kırı9orlar. pot! 

Dondurma 
ve tJerbetçiler 

Bu sıcaklarda ala vişneli . 
kaysdı, ·kaymaklı, portakallı 
dondurmaları sık sık atıştır
mak. Mfu turunç. ağaç çile
~, b6ğürllen şerbetlerini ya
ni gani çekiştirmek çok sdı
hl bi.r şeyse de, bakıyorum 
bunlar hu baba yiğidin karı 
olmadığı için bir çokları yol
lardaki seyyar şerbetçilerin 
yüzlük ~ra, limon.ata ve ay
ranları ile ateşlerini söndü
rüyorlar. Hani yü:Uik deyip 
le geçmiyelim. Bunlardan 
bauları, dükkanlarda çeyreğe, 
yedi buçuğa içilenlerden da
ha iyi ... Hele gündüzleri Köp
rü başı, Sultan hamamı, ~·i
çek pazarı taraflarında ara
balarla koca barda!iı beşe sa
tılan şerbetler en/esin enfesi. 

KapalL yerlerde satılanlara 
gelince, bunlardan bir çokla
rındaki dondurmalara olsun. 
şerbetlere olsun diyecek yok
tur, tabıl temizlik le caba ... 
Lakin buralara serinlemek 
için dondurma yemiye. şerbet 
içmiye girenler sanki birer 
sıcak halvete giriyor. Ekseri
si daracık, karanlık. hauası:. 
basık. sıkıntılı yerler. insan 
oturup bir dondurma yiyene 
kadar terden sır sıklam olu
yor. Yalnız dondurmacılar. 
şerbetçiler değil, istanbuldaki 
lokantaların da hemen hepsi 
öyle •.. 

Yaun böyle sıcak ::aman
larda insanın f erall fer ah 
oturup ta serin serm ne ye
mek. dondurma yiyece!]i. ne 
şerbet, su içeceği bir yer var! 
Üç tarafı deniz olan koca 
şehrin merkeze yakm olan 
hiç bir sahilinde ulurvp la 
denize karşı yemek yiyecek. 
şerbet içecek bir yer yok. Şe
hirliler, şehrin merke:inde 
oturanlar ağacm. çiçeğin, ye
şilliğin yüzünü haftada. 011 

beş günde bir ya görüyor. 
ya görmüy.or. 

Bahçeli. taracalı. havuzlu. 
fıskıyeli yiyecek, içecek ma
halleri acaba bizde neye icat 
edilmemiş, yoksa bunlar es• 
kiden varmış ta sonradan mı 
ortadan kalkmış? 

/)oğrusu bu sıcaklarda o 
külhan gibi ve lıkllm !Lklım 
yerlere tıkılıp ta yemek.içmek. 
kapalı çarşıda şiir ya:mak 
kadar insana gıi(' geliyor. 

Açık hava siyaseti. arlık 
biraz da bu umumi yeme. 
içme yerlerine doğru u:an
malLdır. 

K6roğlu 

• 



Piçi atmald 
Onu atmadıkça seni oda
ma almam anladın mı? 

- 47 - Hu,,.Nitt; M. Tarluim 
Keziban, yaladığı ayaklan miyor ve g!rünmn,<>tdü. Hlı· 

IMrakmıyarak tekit etti: metçi kız, bütnn bu intlu'r 
- Tek aen kıı:ma, ilzt\lme: g~elerinde geçmtf günlerin 

ben yilkilmü atarım, çılgın dakikalannı dGşOn.nk 
Y obazlann sak ıık kullan• ateı ve acı içinde kıvtamr, 

cWdan bir tabir Nihat efen-- kıvranırdı. 
dinin dilinde titredi: Fesçbe- Maahaıa, efendisine vertllği 
tehnatlupl Davanın hakikati sözil yerine g~tirmekk acıle 
sabit olmamq; istenilen fey, etmiyordu. Çocuğunun biraz 
arzu olunan netice husule gel- büyli11teaini, lıiç oJ~uı lsar
mİftİ. Cotkun zina gecelerinin nında bir kere titremesini, 
ıu canlı hatırası ortadan kal· istiyordu. Bütle •4nda 
kacaktı. Ke:ıiban kız, mücrim mes'1ı1t bir 114Me doğurfD o 
qkmm burhanını yanı ağyara masum rapyi hiuetmu için 
ıattererek bir hak iddia etmek dc;rip bir heves heali7o~u 
kudretinden kendi nzasfle te· o titreyişi kamvıın nereshıdt\ 
cerrtıt ediyordu. Bu cin,yeti duyjlrsa or<\şını idaJDa mab-
tenic eden adam memnun ve ktlm caninin beşi~ sayarak 
cinayeti icraya hazırlanan mıdamelhayat o noktayı ı~ 
kadın - o an için • gene mem- oktıyaeaktı. 
nundu. t.kat mesoleainde teenni 

Baba evladını öldürerek bi· göatena..uwı bir "b111bi et. 
çimaiz ihtimallerden ""rtul\l· N~hat ile filzlepıiyc yeaU-
yordu. Ama, kendi yavrusunu bulmak düşüncesi ,idi . Çocu .. 
1emekle eıinin mulıabbetinden ğun silratle düşürülmeme~i,ne 
"1ahrum kalmıyacağını düıü· onun kızacaö-ını ve kendislııt 
inlordu. o-
~u neticeye rağmen Nihat -sövmek, dövmek için de o sa-

Ef. ihtiyatk~rlıkta devam edi- odasına alacağiıu tahmin edi-
yor ve mağduresine tehditler yordu. Talisiz kadui, sevgili-
.. vunıyordu: sinden bakar~t gö,aıeyi, da-

- Piçioi atmadıkça odama yak yemeyi saadet addeaecek 
sfreJDezs1n, benden yilz bula- kadar MYCluma majltp idi. 
mazsm. Ynıüniin karası gjder- NIUt ' oalMş dD ~i. 
ae belki acınm, seni eskisi Bu ıtınler içmde eve pi~ 
ıibi okşarım. zabireD l.UJt g~, 

Bu meşum geceden sonra iskat maddllliai ble alm~ 
Kuibanın hayab azap içinde du. Llldn ylreii dalma p 
ı~ye bqladı. Nihat efen• şe"9fti, o ift• btr Mit. 
eli, sözünde tebat ediyor, ken• zühur etmemesi içfaf üzlJent& 
dilini odasına almıyordu. Nihtfet bıbammll edem.,_. 

Zaten, geceleri eve gelJııe.. Şehnua çajmlı : 
miJe bqlam11b. AÇ.\k 20z - Kuibu • dedi - ne yaptı? 
koqular, onuu ıene Pamuk.- - Ne yapacaktı? · 
lar, Emetüklvle düşüp kalk- - Kulununu ataoakb, hail 
bğJJıı İşitmişler, Şehnaı ile atmadı mı? 
Kuibaıı. da işittirmiflerdi. Şehnaz , tahmik edici ,bir 

Kcz'ban yapıl._cak cinay~ nazarla ~ocasını ıJUlerek: 
tin eleminden .ziyade bu hic- - Keıiban - dedi - deH mi 
l'aQ aeıeına tahammül edemi- ki senden kaz"8ldı*' piçi liğa-
yordu. Mutfağın yanında.ki nıa atsın. Onun sizüne inan-
Jer odasında. ve çarpfsız ya· dığına pştıa1. 
tağının içiıJ.de .gözünü ""1>ma- • - Şimdi onu ~jır, ~ Gç 
daıa uzun geceler ieçınyor gün bekliyeceğimi söyle. Bu 
ve sevgiliı'n'n ayak sesini üç gün içinde karasını silmez~ 
almak Jçin kulaklarını müte- se, kamını boşaltmazsa d6r-

. madlyen kapıya müteveccih dilncü ifiıı kolundan tutar, 
bulunduruyordu. kendisini sokağa atanın. 

Heyhat!.. Zalim sevgili gel- Kezibanm tahmini hil4fana 

Al fôal -
TGrk onfuaıs ~elan 

oıw.a ta bi~o am&u MW.t· 
~fllo Pf'dUllPıck billl.t Qb..1 
od~ ve G .w.tiD ... ,. •• 
dUU 01-P Wr MIMl teinr 
T11rk top~ P•bilif .ı? 
~- çcvç. 

'S.S. - Bu •8l1eBtlerle 
tabii mUıı.aebet tefit •tısaif. 
~ ıelebilir. hk M\lllll kon
ferçaııı,. lttlrak eden Talha 
bey l»una l»tr miaaldlr. ... 

Kadlrlı ınaydım 
K•~.ı• Jla&btll~i ahJlisin

den al.tıtımız ltir mektupta 
Kadarga meydanmm bir a)'Ü 
ı,ö,..'1ecw lwlar lolltı oldu
iundan ,lklyet edilmekte ve 
Emal\eti.la biç olmana iki 
adım ile,llladekl denizden su 
alarak bur.INuu Matbrmaaa 
rica etme'ktedlr. 

Jf. 
Ticari ~ zibllyıH 

l1Mlre gitmek için Mahmut 
Şeırlcd Pata Yapunmda bir ka
mara tutmak lıtetllm; vermedi
ler ye oraya ıitmek o.re oW. 
Mırtip v;apuru hv.cket ebnı• 
d~ ,,Sumııt ŞcJIMt P•ta •'-" 
puruna kamara bU.ti keailmi• 
yecejini s6yltdiler. Yat•ldı 
.vaı•ar ve .. ir bir çok ec
nebi kumpanyalar bir kaç ay 
11& aitf eeyahatleri için bilet 
keserlerken Seyrisefaiııiıı bu 
hareketini te~fte karşılama
mak kabil dtiildir . 

.- ·Mehmet Ali 

olarak NihJt E. onula yllz
leımemittf. 'Y apılac:ak cbaaye· 
tia.-tekrar mevzuq baMedllme
lin'tten mi llrklJorda, ,okea 
lalddetfne majllp olarak lmı 
bırpiJwalajuu ft M lllNtle 
sıktın ır..I .. wba ple
bileceğini ...... _. nıi kor
kuyordu? Hewı ne 1ebeple o
lursa olsun tehdi6al lta...ta 
ibllğa lüzum glrOJordu. 

Bu suret, yanj YUıta De ••
ber g6nderif, Kafbae tızerin
de yeıengiq bir tesir ika etti. 
Piç ortadan blkmadılcç• NV· 
gilisfle yliJl•miyeceğiDi .. dı 
ve çocupnua oynamumı bek
lemekten vaı teçti. Doğwmak 
~leri arbk ~ olan 
Şeluaaz1n tlflda karnım IQ>
ta u~ ı&J4f• retire ıoçiro ce
valNDı verdi: 

- Efendala iki yerde 
kalmaz. Çocuğu atacağım. 

Aaıeliye, kesbi zaruret et
mlfti, Keziban kollannı ııva-
mlfb. Ne Şehn•z, De ,arllmce 

• 

* ~ varıyoruz 
15. 17 yaşlarmcla bit 

mm kızla orta mekteP . 
glrmtlf iç hanıma 

v..-c:lır. Talipleriıa he~ 
l~d~ tOIU"at Galat~ 
vay durak m•halliacle 
hanmda 11 numaraya 
C.- eclibpeal. 

• 
Muhabere 

Mis aokağuıda 
beye: MUusip bir pD 
••at başte matbaaJPIJI 
etmtniıi ma ederiz 



IHı~• aotreppsuu· 
ı ık me a 

~JYAMı~ır. 

.,tntrrpoya, Bah~kapı
Jatt ff\dayet camii t.ara--
tıMakl pencereden gl,rel\. 
tıarllf., •ntra,ıodu bulunan 
ıdımaş Sandıklarından bir 
çok kumaş aıar,.rak firar 
etmtştlr. Zdbıta, bu meç
hul hırsızı tabarrl etmek
tedir. 

Antrepo müstahdeml
nloden bazıları isticvap 
edilmiştir. 

Zabıta, içinden kuma~ 
çalınan sandıklan mühür· 
lemi lir. 

Sahife 5 

• 
Istediei... 

Gelecek itfaiye 
mufehassisi ne

ler istiyor? 
$elll'emaneti encllmeni 10D 

;igılbamda, ağuatoata ıehrimi
te '91eeek olan itfaiye mnte
lıuamı Viyanalı M. « Kav
nik » ha teldifabm tftkik et
~ir. 

K~ndiaine mefnt bir aper
bman da tahsis olunacaktır. 
1'8-929 de ite bqhyacak olan 
mtıtelaassıa, bunlardan macla, 
bir 4e kitip istemekte, bir 
takım yapdacak itlerin icra
SJDI da ıelecek seneııe tehir 
etmektedir. 

Enen.en, bu teklifat kak· 
kında karar vermeji ulihiyeti 
haricinde g&rmfit ve meseleyi 
cemiyeti belediyeye havale 
etmiştir. 

Çayır biçme ma• 
klnelerl Y.

Jtlan ızmırdı •ır kepazelik 
g lzmirde Sinekli civannda 

Çayır biçme makinelerinde Emine ve Nadide isimli iki 
aarfedilen milftail maddelerin kadın oradaki tarlalarda er-
resfınlerclen muaf oldup ali- keklerle çirkin bir vaziyette 
bdar' ra teblit edilmıftir. görllt&rlerken yakalanmışlardır. 

EMINONQ YENİ CAMI KARŞISINDA No 98 

''Yegane talili gişe,, 
Altıncı keflde 11 temmu:ı: sabah saat dokuzda icra edi

lecejfnden muhterem milfteruerimiziJı biletlerini kqide ıa· 
•tin• İt&dar tebdil edeceiUPizi arz eyleriz. 

MALOL GAZI NAZMI 

tiuı ihtiyar buyuru~ ordwaUJÇ. 
T ercemede a6zlbı aslına Ndak 
k(l}dığmızı kemali vilzuh ile 
gartıyordum. Zira hqmetme- · 
abm mltebeaim nazarlant 
nuik ta~ bakkmada ciclcl.
mnltefit ve yllrekten hayırh. 
bulunduklannı beliıane ifbun 
ediyordu. Son .azleri lzerine 
huzunından ~- Sizin oda
nıza .. mektubunuzu bana yu-
dıktu aonra ftltel bir mel• 
ken sahibi olm\lfhlDUS• geçtik. 
~ WizilllGz fU oldu: 

._ ıotrcimi DUi buldua? 
- MD•mell 
- H• Tlrk blyle _... 

,-~- ..... • mcl~ır,. Zevcmsiıı berla.m&f 
bjr T~~ .• ~ kadar farka 
lm~~.~~fyeti olma
~ z~ ~derim. o. ıdU
clF\fe ller Türk adaletin mti· 
phbaı timlalidir. O, mtlmlaz 
b& muLariptfr ve lier ntrk 
hatp sahnesinde ayni mftmta• 
ziyelt gi~. o,, ........... 
lim \te yerincle ıedlttlr. T&rlt-' 
lerin hepai bu iki Dl hl ı lıh 
nefWılriMe amıh11'1'i1Aı:aı 
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Muharriri: 

Af arsr>I Alen TİG:RİS 

Ben kül yuf:marn 
Aptal oğlu 
-~!aksim dö 

aptallar .. 
Püvisöniin 

f/erifin karşısmda apışıp 

fiO.)'~asını ve ne rnal oldııg'-' un 11 

maydana çıkaracag·1m. Orta da hiç bir delil yok.. Fa 
)iİrnıi .~enelilc JJo!is lzissi111, bana bu adam m1icri11ıclir diyO 

- Aziz dostum! Bir dakika 
bile fazla kalamam. Doğruca 
(Sen Malo) ya, Sen Mitel da
ğına gidiyorum. Eu akşam 
kalkacak Uk trene bineceğim. 

Maksim dö Pnvisönün t>u 
sözleri polis nıüdürü M. Kon~ 
yonun tııhafımı gitti. 

- Nasıl? Seni Mitel dağı
na mı "? Fakat hani söz ver
miftiniz ? Hani Tigris ile mn
cadeleye başlıyacaktık. 

- Ben de esas~n bunun için 
gidiyorum ya •. Hem Tigrisi 
yakalamak hem de kendime 
ait bir iş için behemehal Sea 
Mişele gitmeliyim. 

- Doğruaunu iıterseniz bir 
ıey anlıyamadım. 

Maksim dö Püvisö başım 
6n0nc eğdi. 

Bir az kırumıştı. 
- Aziz dostum.. Dedi .. 

Şizden ne saklıyayım. Zaten 

bir kere daha söylemiftim. 

Ben kont Mirin yeğeni mat· 
mazel Janini seviyorum. Kont 

timdi İtalyada. Kızını da Sen 
Mişel dağı sayfiyelerine, akra
balarından bir kadımn nezdine 
r&nderdi. Sevgilim timdi 
orada. Halbuki «Tigris» 
denilen bu Allahm beluı da 
Janini seviyor. Bir lıiaai 
kablelvuku bana bu bay· 
dutun sevgilimin bulunduju 
yerde dolaştığını bildirmekte. 
Belki Janln bir tehlikeye ma
raıdur. Onu gidip g6rmeclen, 
emniyette olduğuna kani ol- • 
madan rahat edemiyecejim. 
Anlanuuz ya, ıerde ıençlik 
L!--! 
11U1111 var ••• 

Ve ejer orada ( Tfpia ) e 
rutıelecek olunam derhal 
yabhyacajım tabüdfr. Hem 
&yle ıannediyorum ki herif 
oradadır. 

Bu izahat 8zerine il. Koa
,._ eliai addı. Odada bam 

bulunat1 polis hafiyesi Rüt ile 
vedala~tı. 

Tiren vaktine kadar hazır
lıklarını bitirmek için polis 
müdüriyeti binasından çıkb. 

Odada M. Konyen ve Rüt 
yalnız kalmışlardı. 

Polis müdfiıü hafiyenin omu-
zuna arkadaşca dokundu. 

- Rey baba Rüt!. 
- Efendim. 
- Bu İfe sen ne dersin. 
- Hangi işe? 
- Hepimizin birden yanıl-

mış olmamıza. 

- Ne gibi? 
- Ne gibisi var mı ya •• 

Başta sen olmak özere hepi· 
miz bu namusiu, zeki ve 
centilmen Maks;m dö Pövisö
den şüphe ediyorduk. Halbu· 
ki ne kadar aldanmııız. 

- Evet... aldandınız. 
- Nasıl aldandınız? Sen de 

bizim gibi dt:;füımüyor mu 
idin. 

- Evet:. Daha doğrusu ıiz 
benim g bi düıiinfiyordu:ıuz: 

- Ne dem~k.. pek iJi 
sen de ben de, emniyeti umu
miye müdllrii de Maksim da 
Pllvi.aden f(iphe etmiştik. 

Hatta doğrusunu istenen 
onu tevkif hususunda senin 
tesirine kapddık. Ne ise geçen 
ıeçti. Bereket venin aldan
dığımm çabuk anladık •. - ..... . 

- Niçin IUU)'onan? Y ot.a 
blll 1en eski kafanda mmn? 

- Ben ayı. gamlek deA
tirir fibi fikir detiftireDlerden 
dejilim. 

Polis mtldllrli · kqlanm 
çab: 

- Banu benim iç'ln mi .a,. 
lOyonua? 

- ffa)'U' ••• Sizin amirleriDia 
içbL Dahiliye num ._ O 
polil olm.mja için poll ... 

zil De garemez. Siz de pek 
tabii amiriniz bulunma!< sıfa
tile nazıra tabisiniz. Fakat ben 
bunca ıenelik mesleki tc~rtı
bemJe Maksim dö Püviıöden 
ıüphe ediyorum. 

- Hali mı şüphe... Haki
katen ıen çok inat kafalı
llD. Bu kadar delillerden 
ıonra insan Maksim clö Püvi
.aden tilphe etmek için ah
mak, aptal olmalı. 

- Belki ahmak.. aptal bir 
adamım.. Fakat sapına kadar 
j,oliaim •• 

- Peki, ondan ne diye 
filphe ediyonun? 

- Ne diye olduğunu bil
miyorum. Bu kadar zeki, 
kurnaz ve cür' etkir olduju 
kadar knstah bir adam her 
halde korkun~ bir adamdır. 

itte dOşliJidüğüm bu .. 
- Anlıyorum bu ite daha 

bqluken bir uğursuzluk ol
du, Kont Mirin balosundaki 
v~ifene gelmedin. İÇendi ken
dine bu ui1Jrsuzluğu Maksim 
da Pnvi.aden biliyorsun. Oi
lumın ODU baloda yakalamak 
illemeaini haklı g()ftermck 
için zavallı Makaim dö Püvisö
yO de bir mücrim sıfatile gö
rilyonun. 

Ben ıenin fikrinde depim. 
HaydL. Çok yoruldun ve n
dldibı. Git evine de bir~ 

istirahat et. ı 
R8t biç aea~ çı~adan 

polla mOdllrlbiia yanından 
çıktı. 

Hiddet ve asabiyetten sap 
..,. kesiha~ 

- Aptallar! diye soludu. 

Apt.tlly . ~psinin de 

flderi ~r. Hepsi de 

afJon yulmuf gibi tfıklim da 
Ptviaa.&a kaqaaıncla aplflP 

blm..W. Fakat beU kGl 111t· 
.... Bu berifha \ıuhmacla 

çok kuma? bir me 

işin altında çok güzel 
bir dolap var. lnatçsk 

M. Konyon yalınız bu 
haklı. Ben inatçıyım. 

Hem de domuzU08 

kafama koyduğumu 

yaparım. Herif Sen &f 
ğına gidiyor. Sen Ma:IO 
da olan bu dağ güzel b 
fiye yeridir. Her b 

anJıyacağım. Arkasın • 
gesi gibi takip edec • 

liı mDdOrü varsın b~1 
de istirahat ediyor ~.J 

Rot bayle i6yliyerelC 

yona gitti. Sen MalO 
kalkmasına daha vakit 

Birden habrladı: 

- Ne olur ne~ 
zim baba Herveye bit 
yalım. 

Baba Herve (Riit) ~ 
iyf tanıdığı bir si~ 1 

lis hafiyesi buradan bit' 

paket dinamit ve bat1Jl 
alarak cebine koydu: 

- Dağa çıkacajJS-•' 
olur •• Diye mınld.J;&Ch-

Dişçide··· 
Dişçi - (DişiDİ 

mftşterisinin feryadı 
da) Aman çok rica 
bağırmayın. .~ 

MOşteri - Çekti~...-,, 
rap sizi mttteeısir osı 

- Hayır, Dij'eJ' 111 

duyar da fidetlerl d~ 
JG1111D. 



''l(aıner neden müs
tınlikemiz olmasın?,, 
it t~ ltGıluı Atadfin efendi icat cffiti alet. 

da istccfiii tibi tezebilecefini söyliyor! 
.lttııuın lpn hftd11aellea Pe dlJ/jer ~ 

rntlleifer&ıtltm >=dam >Üff>ecf!k-

Q[~ 
~ ası Alrıelfi.n cf erzdi ile kamere gilliğuıin resmidir! 

~~~aııınpqada Kalak- 1 sa11 bir takım sıkletleri bir 
kaıf1 sokağında oturan tarafta ...beat bırakıp cazibe 

~ 
hi, ası AJiettin efen- tahtı teıllrlnde dllpne)erinden 

~ anı ~ektup aldık. Oku- dipr tarafta ise cıva dahilin
~~ ~ ık lci kariimiz p- den geçirerek, kesafeti ava 
~"' t t Pahalılığı ve sı- kesafetinden dun bir madenin 
~· faş esin ile ne yapaca- cıva dahilinde yukan itilme-
~ ~ıtn İstanbul halkma sinden lbareltir. 
~' aç dakika geçirtmek Fezada ıeyabat edecek ale-
~~~b.t.lrıecliaara. klratfna tin mot6rl ifte b6J1e olacak-
~ ~erın· hr. 
~ l~~ tn ciddiyeti hakkın- Yalnız o ı•man wldederia 
it; i dt tekrar teminat ver- içi bot kalacakbr. 
~ d~ h o~un hu k bil IAtif - Diier tertibatı ~.ı. caihe 
~~ıj6at~liy l!ıeleke~ oldu~- moE~rUnünkal ymdtl ~· • • • L-
~ '~ a or. Mektubu oku- ger 11 e ena ıpm _, 
ta d~ otı_ra kendisi için si- bırakırsak avalı cazibe mot&-
~t)' ~. Zanda bulunmıya- leri cıva ile detil m ile de 'p 'tltt tdiyonız. imal olunabirır ve daha ucm 

•I~ ~ Hu ~d11r : mal olur • Kullamlm-
~ buı~un Iznık nahiye- umumiyetle daha kolaylapr. 
~ 'a11ra fYorum. Dört beş Cıvalı cazı'be · motöriinün 
'b~ . /\11d stanbula dönece- sıkletlerini içi boş olarak 
'-tt~ ıf fiıtt~e düşüncelerimi yaphğımız zaman motartm 

)( blll\ttı 18~1 f çfn teşebbü- umum vezninden daha fazla 
k,~.jllı~rt acaaını. kuvvet istihsal ettiği görüldü-
'~ ()ldn~1hnenin ziyadesile günden bu kuvvetle bir takım 
~~\r\rtla llh .k~niim. Bunun mermileri birer manialara 
'~ dit ükuınetimizden çarpbrarak bu çarpmayı 
b '!~ İati): ~~6kuınet1erdfl. bir takım tertibatla cereyana 
~ lb dcltın ~ tahvil etmek çok mümkündür. 

:~Üttd: sııe ClTalı cazi- Btıyük bir aleti ytibck bir 
~U~btı ~ f! bahaetmittim. süratle fezada yürütmek çocuk 
tı.~~~ tceıc aı'":da seyahat oyuncağı kabilinden bir iştir. 
~~ ~f l tiddi e 1 er Yapılabilir. Alelflmum seyyarata gft-
~~tı feta111~ Tk söylüyo- miye cesaretim vardır. 
tı~ e Ritm erhangi hir Y almz korktuğum yiyecek 
~~'t ek hugün ınüm· mcaelesidir. Yiyecek Kamere 
~ tı..,aı kadar olan mesafe için teda-
~ bit•t ~ C~zibe ınotö- rik ec..lebilir. Kamere bir iki 
tl'1. dılit yapmak ayda ve ya ftç dart ayda gi-
~. dilebilir. 

llaotörüaüa e- Saatte yüz kilometre temin 
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Çocuk istemiyorum! 
Kocası böyle diyerek 

kendisini kesmek istemiş.. 
Kocası tarafmdan canı

na kastedtlmek lddiaslle 
bir hanım hukuk mahke
mQslne müracaat etm~ 
boşanma istemiştir. 

<lenç baoım, q:ıahkQme 
huzurunda hnltandtl"ft bal· 
Jaudırtt anlattı: 

- Bir gece yarısı, eld~ 
kos koca ustura üzerime 
yürüdu. Beni az kal~ın 
kıtır kılar kesecekti. 

- Demek sonradan kes
m~ten ,·azgeçtl'! 

- Hayır, şimdi de be
ni tenhada ele geçirse 
keser. O, vazgeçmedi, 
ben kaçtım da kurtul
dum: 

- P"kl, bundan dolayı 
karakola şiktyet ettin mı 
hiç'? 

- Hayır, kimseye bir 
şeycikler söylemedim. 

- Neden! 
- Utandım dar Ben u-

tangaç tabiatlı yaratılmış 
bir insanım! 
Hanım, duruksıyarak 

ilave etti: 
- Kadınım? 
- Kadın da insan ya! 

Her ne hal ise... Bu işin 
şahldl talan var mı? 

- Ne gezer! Evde bir 
ben vardım, bir o ... Bir 
de kedimiz! 

Samiler hallf('e gütüş
Uller. Biri, arkadaşının 

· ecHlcHii takdirde d&t ayda 
Kamere vud olunur. 

Şimdi dtlflhid6jlbn mese~, 
Tttrkiyede ba mol'&tle b&yltk 
fabrikalar İDfa etmek mi, yok
sa Aya gitmek ve orasını bir 
TBrldye inlstemlkesi yapmak 
1111 limngeldiğicHr.» 

Hatırlacbiımza ~ ba 
k~miı, bmıdan bir milddet 
evel daha birkaç teY ibtin 
etmifti!. Bnnl•r:ın beşHcaN, 
fehirlerin carneldm dehiline 
ahnmuı, kadınlama rahmini 
görecer bir diiıı bin ve ytb 
bin ton hacminde bir t.hm 
ve sairedlr. 

Anlaşılıyor ki kendiai, böy-
le muhayyel icat ve ibtiralar 
relmnmu kırmak ••ind.iirl 

kulağt dibinde mırıldan
dı: 

- Kedi, mutlaka kara 
inalştlr. ildsinin arasından 
geçuaL besbelli! 

Hakim, hanıma bir su
al daha sordu: 

- l"a, seni öldürmek 
istemesinin Sf'bebl? On-. 
dan hiç. bahsctmlyorsunl 
Hanım. ce'•ap ·enii: 
Sebebi, kocam ÇOQtık 

i~emlyor. Halbuki ben 
istiyorum. Gebe kaldım, 
buou kendisine söyleyin· 
ce .kızdı, (;ekti usturayı, 
sardırdı üzerim('. «Çocuk 
dOnyaya gehnestn, seni 
de onun yanma göndere
ytmh• Dedi. 

Sara kocaya geldi. O da 
geoçli. Karısuıuı bütün 
bunları ~mak için 
uydurduöunu iddia etı.ı. 
« Her nedense bendE'n 
ayrılmak istiyor, baban~ 
Rrıyorl » Dedi. 

Bu esnada hanımın e
velee bu mahkemeye gel
dlöi ve kocasına itaat et
mesine karar çıfrtı(fı şet
llnde bir iddia ortaya 
çıktı. f'.ene kttnımm koca
sı mahkemeye dosya na
marasıoı 'Yel"erek iddiası· 
nı tevsik etm4* Jsteyioce, 
dosyanın armması ~ 
muhakeme kaldı. 

Doktor A. kutiel . . - . ,... 
EtdrlUCk ımtıellt11'1 ~ ..... 
dartııll. ~ attaıMtklıır. bel ,.._ 
• dit ,. DMaetJI ıı&naıı .ı..., eder. 
K~ ~ frrmr sİnısında 3.t. 

1 Şelrr--'1 IUnları 1 
ŞelaemMetinden: Bedeli 

ketfi 1242 ..... 8S koruf olan 
kapiah çar11daki mezat ma
hallinde yapdaeak tamirat 
kapalı z&rfla münakasaya 
kODIDUfhu'. Taliplerin prtna
me almak keşif evrakmı llr
mek için her gin levazım mD
dliPütüne gelmeleri teklif 
mektuplarım da ibal~ f6niİ 
o~ 30 temmuz m ah 
günü saaton bete kadar mi· 
dürliiie ft1ID8leri. 

• 

" 
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Kaynanasını öldüren 

( - Ben ölüp te sen kurtulaccığına seıı, geber de biz 
ıiefes alalım cadaloz! .. ) D~yerk<?. karısını ayartmak istiyefJ 

kaynanasırıaı Üstüne taban.casınıız 

Frama cfnayet matikemesi 
j.r1 · heyetinin ( qk) ft ( hiı) 
-.,etlerine k-. nekadar 
~.pir kalpli hareket ettlfi 
.. ır.mct.r. 

Jterbanıi bir hiddet ve ya 
bk•nçhk aaiki ile karılbmı 
IWlren lmcalmr ve ya uabi
,.te kapılarak kocalannı aldi
,. kadınlar, mqhur avukat· 
ı.. tbel mOdafaalan ve Jüri 
lleyetinin merhameti aayeabıde 
llip henet karan almttlard8'. 
Fabt geçen hafta Paris chta
)'et mahkemesi bir genci: 

· - Ben bu cinayeti kanma 
kUfı olan bOyDk aıkımın 
1edi iJe yaptım demesine ve 
mahir awkatlann mndilfaasına 
ra;men bet ıene hapse mah-

kfim etmfttir. Çünkü katil 
lımnmu dejil b~anasmı öl
tlGrm6ftiir. Kanaım öldüren
lerin beraet kazandıkları 
mahkemede bu genç belki de 
muur sehepler yilzilnden kat
~ttij'i kaynana11 için tam beş 
Hile hapiste yatacak. 

Demek Fran .. da kaynana· 
lar gelinlerden daha kıymetli. 

1 

Cinayeti olduğu gibi yazı
yoruz. ( Loaia Oelaplace) bir 
lehimci ameleaidfr, üç aeııe evel 
Madam Mui iaminde bir ka· 
dmın kızı ile menmiftlr. 

kıırşununu birden boşalttı 

/ 
Amelenin genç ve çok gü· 

zel kansı bir ticaret mtieue- Ka .. lilin karısı ve maktulün kızı madam Delaplace 

sesinde d~lograftır. Şık Ye meaini fızla muraf yqında bir de kız cvlitlan 
temiz giyinmek, zarif göriin· yapmanaı kusur bulurken ka· var. F.akat ne de olsa bir 
m'ck mecburiyetindedir. dın da kocuınm hep pil kıya· ameledir ve tabiatlerinden 

( Louiı Delaplace ) ise le- fetli, elleri, yilzü g6zü ıimıiyah vazgeçmiyor. 
~i ameleden olduğundan kir içinde gezmesinden tiki- Üç sene zarfında kadm 

d ı · elb" ki k yet etmekt~ir. bir ICaç dda annesinin evine ••111• lf ıacsi ve rli ı- ·Hatta rüzel kadın pis koca· 
yafetle dolqmaktadır. Kan ıınm koynuna bile girmek kaçmıt ve fakat her defasın-
koca arasındaki bu fçtfmai ıstememektedir. dabir müddet ıonra gene 
fark hayatl..-ının her gQn =- Bu bal ilç seneden beri de· bantm1tlar · 
aa7J'a, mOnakaıa ile geçmeli· 1 vam ehİıekt~dir. .Son defa, artık karısının ca-
ni intaç ettirmekt~~ir. ( Louis Del~place) kanama nma tak diyerek çocuğunu 

Erkek kanama pk ıez· çok aeYiyor. Hatta ondan iki abaca-ve her sefer olduğu gibi 
1 

altı 

kat'i aurette ayrılmak lfJ~ 
He anncaine gitmiı. ,,,. 

Amele (Delaplace) deli til 
olmu,tur. Hemen gidip~ 
tabanca satın alıyor. ~ 
datlanna kendisini öld al~ 
ğini söylüyor. Diğer def ~ 
olduğu gibi bu ıe~ 
kansı ile kendi ar• :J1 
tavassut vazifesini görnı~~ ct 
kendi k z kardeşine ınurl 
ata karar veriyor . tl 

. Bu ça~e son çaredi~: , ·-:ıı 
karısı fıkrinden vaı rr·~ 
gelınezse intihar edece~;'1 

Kız kardeşinin .evine s~;I. 
oradc karısının anuesir 
kaynanası ile karşılaşıyor· ~ 

Kadın da damadro111 ~ 
kardeşine artık bir Clab' ~ 
vassut etmemesini, bu ~ 
kızının kat'i surette •ytıP"'; 
niyetinde olduğunu babef 
miye gitmiştir. · ~ 
Odanın dört duvarı • d• ( 

dmatla kaynana arasın 

tin bir münakaşa oluyot'• 
- Ben kanmı isteridl·~ 
-O senin artık karıO ~ 
- Kanmı sen kandırı1 ~ 

Bir kere konuşayım. Y~? 
geleyim tekrar. beni itti 

- Hayır ~ 
- Eğer ondan ayrı 

kendimi öldürUı:üm. fi~ 
- Daha iyi. Dah• 

kurtulmuı olurum. ~ 
Bu sözler delikaDI:..- 1 

tuyor. Hemen taball J 
kiyor. 1'~_:,, 

..:.. Ben ölüp te 1curtu bil P" .. 
evveli sen geber de 

1 
-_, 

tutalım diyerek nsto:dif"~ 
nanuma 1altı el atef ,ıı . ~ 
K•dın cansız olaJ' of""""JSJ 

yıkılırken katil de . b '.ı';J' 
tabancası ile kend• .~ 
polise teslim ediyor. t '.,/ 

İşte F ransıı cin•Ye ~ 
kemesinin beş sen~ .. 1(/ 
mahkum etliği d:ıın3b.S ,,-
nasını bu sure He ve ...,.tt1· 
yüziiDden öldüreD d 
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~Dikkati elden bırakmıyalım 
& kuvvetlerini durup dinlenmeden hazırlıyorlar 

Yunan nazırının bir sözü . 

Bir kaçı,;m filom11::fl iltihakı. f cır:ıol.an en $Oll sistem filotilla rehber 
8-.d, gemilerinden biri tam yolla seyirde 
~t 11 e.elki milaababele- naz?.. Bu ıualin ~abı pek bup kruvazörümllz itte bu 
~İt ku\r\':o~u. de~letle~n . b~ittir ve muhtelif c!evlet: büyük muhriplerle tak-
~ kelldi ~rbıı t~tki~ ~t:_mıt lenn •?n aeneler zarfmdaki viye edilir, tahtelbahirleri-

deıı 1 . • remılenmızı de balıri ınıaatlanna küçtlk mizin adedi artarsa o zaman 
~1'611 ~l'lniftfk. bir nazar atfetmekle mesele müessir, devletin umumi siya-
~ e ktnd· rı:ıfU hftkômet fll9; ballohllur. Herteyden evci setinin ana hatlarına uygun 
\ • bir 1 onanmamız ara- seri mübripler istiyoruz, çünkü ve icabmda sahillerimizi çok 

"161\tkb llıukayeae yapacak bu ıınıf remilerin, bihassa faik kuvvetlerin hücumuna 
~ızın el bahri. inıaa~ pro- memleketimiz gfbi zengin ol- ' ceı~ret. edemiyece~leri te~li-
\'•tiın· ' kendı fikır ve mıyan ve bahriye bUtçelerinde keli hır saba halıne gebre· 
\ı.ı etnı~~e, hangi yolu ~: f~zla fedakir daYranamıyacak bilecek. ikt.idard. bir filo ~iic~-
~keın ~zım geleceğiaı bır vaziyette bulunan de•let da gebrmı~ olur ve denız cı-
~•ltl- c eylıyeceğiz. filolannda çok ehemmiyetli hetinclc de ülkemizi tahtı mu-
l\iyc)~ın .kcrr.;u devletler birer mevkileri vardır. Taıı- hafazad:ı addedebiliriz. 
~ttlc~tn_lc k~ndi deniz dıklan niabeten aj'ır ve uzun ~a~~J ~ ki fenni ba1!rinin icap 
.~.. nııı arasında bir I t 1 d ti . alt ettırdıg1 mOkeınrneliyetf haiz ..._ ""c .. M çap ı op an, a e en ıya,, h . 1 eri _ ,_, . dil . 
i~tll\ Yurutülürken her· baze• aekize varan to ib> mu np. e ta.;vıye e memıı 
~ ~ e-.vel ·· . rp olan b~.ı=er diipıanın 
~~o\tltular goze ç~an cı· kovltilan ~yesinde müthiş bir ani bfr b •&fllS bu-
~ 'flbı ınıızın flotilll t91· taarruz sillhı olan; ayni lunması dolayıaile dalma teh-
' te'-'Ue;an k~çük fakat zamanda . ıaatte (38) hatta ilkeye maruzdurlar da ... 
t ~1 01 

nokt~. ~ndan (40) . nota varan bq dön- Bakınız Yunanistan bahriye 
llaf n"'1ti ya~ faıkıyetlendlr. dllrücü ıUratf seyirleri sa- nazın m6sy6 «Argiroupl~» 
~ . ttllliler un, nlılann bu ıı- yeıinde tayyareler için wnıl- (~ avuz) umuzun tamirıttınrn 
~t1'llc \te den dCSrt tanesi ması miifkiil bir hedef teşkil bıtmesınd~n kuşkul~ «E-
nı td'l ~il aon sisteme if- eden v gene b Ur ti iliy left~r~n Vıma~ gazeteıfnın mu-

), b 1 lllı:ı olmak rtil ~ . u s 8 e habınne ne dıyor: 
'tll) :'-•llrın • f& e dolayısıle faık diltman kunet .. , «Yawz» un tamiri akibin-
~tl'ilı (•) ••ı:an (6), Ro- lerile kartılatır lcartılqmaz .de Yunanistan iç.in tehlike 
~'· Yenı muhripleri kaçıp ktirtulabilecek bir ka- b~dil . olacağı. iddiası ciddi 

~ili-.., biliyette buluqan bu IUUf ge- bır endııeye baıa olamaz. «Ya-
~ >'eahlf lnukabil ise TOrlc miler bilOmum bahriyelerde VUZ», hafif bir filonun hima-
t~ "- il elinde kOçDk çok revaç bulan Ye son ıene- yeai olmaksızın, yalnız bqına 
' bi\ıı ~lrt.n geçmlı v~ ler zarfında hümmaal6t bir fa- Adalar denizinde hareket 
ık. ı._..ı.11 •ikan _ L_ LeJ ali ti :---' _ı.. d L: edemez. Binaenaleyh, TUrki-
'"tf~ .~q ıı11ıu .... u ... reu e· ye e ~•na• eYam oıu· ye ancak hafif bir filoya da 
~ l&ti-.ı ~de m6tema• nan ıefaindir. · malik olduktan ıonr d k' 
'tt t ~'-lıil edıhneleri dola- Hatta ltalya •e Franaa fibi ( Yanz) Yunaniatanı a ır i~ 
'~'P1tt 

6
t Yıpranmıt Fran- bize niabetle bahriyelerine faı:- yetine karıı hakiki bir ~~hli-

~tbet ~ ~ muhrip ,,_. la fedakirhkta bulunabilecek ke olabilir. Halbuki Türkiye-
~,llliı al tlerini çoktan bir iktidarda bulunan devlet- nin bu hafif filoyu teşkil 
' fi 1l ica lll • bu gemilerle ler bile beheri çok pahalıya edecek aefineleri ancak şimdi 
~0titıt iett?'~iii evsafta malolan hattı harp zırhlıaı ~İparİf ettiğiwıi _ve bun!ann w ~~ 
~~. . t>:'kilıne imkln mabarebe kruTaz6rU ıf bi ajv 22 ayda teslım edıle~e~nı 
~lllıı, 11le1c oluyor ki gemiler intuını on seneden ıöfo61onaz. Şu ~alde Turlriye 
~' de•ı~tl h_fç olmazsa beri hemen hemen terkederek lehine yalnız bır ay kalıyor. 
'~~lt k :nn ellerinde seri kruva.z6r flotilli rehber Zira «Salamin» zırhlısı iki ıe-
.,i~ ~'iz ' ~ . ıeri ve gemiai, muhrip Ye tahtelbahir neye kadar Yunanistan& te.-
~ttt) tta ( ~lotdll rehber iııtaatını teksif ediyorlar. lim edilecek ve b6ylece Tür-

1' ~ b"1G\[ lllıye olunan 11- Diğer taraftan berteyden kiyenin Y unanistana kartı 
~l\Ct.beai l~t le? muhrip- evel aulbçu bir devlet olan · hiç bir bahri hikimiyeti kal-
~ h11an lltclt gelıyor. ve bu battı hareketini her mı7~kbr.» . 
( ~ ~ "i ib~· dolayı bu ıı- veçbile ~pat eden cümlluriyet Yanan bahny• nazırının 
~~-~1dediyı~·rtç Uatemizln htlkUmetimbia baiuiye-hün ( hafif bir filo) dediji l'e ya-
'ıt 1 llltlhi r ve bunları ancak tedaftlt hir mahiyette hatta yunanlı gazetecinin o 

illt~ lrtnıe ) tercih olmumı kabul edelim. yolda anladıj'ı 'kuvvet birer 
libacli10- Elı.ild• hala •• Wb klclk kruftllr ceametinde 

Sahife 9 

Pahalı su1· 
Fıcısı 25 kuru~ 

' ' 
bardağı 100 

para ... 
Çamhcada lwrkesin bll

di{JI me~hur bir Tomr•th 
su yu ,·ardır. Bu sıeaklar
da kullarnıı doya do)•a 
ic;sin cllyt Allnhm yarat
tığı nefis hir 4';n. 

:)imdi hu su yun haşımt 
uidip te oturanlardan 45 
kuruş has1r ı)arası Rhyor
lar. Alslnlar, huna hlr şey 
dedtulml7. yok. 

Fakat o kırk beş l\uru
şu vere mlyecek vaziyette 
bulunanlar (;c~me ba:jtna 
gelip te .surahl ve ya 
mnşra1>8lar1111 doldurmak 
is tediler ıni her surahl 
ve maşrapa başma yüz 
para is l<>nlyor. Üskiidarda 
fıç.1s ı 25 kuruşa saldan 
bu suyun menbauıda bu 
kadar pahalı satılmasına 

ne denıell hihneylzt 
Sonra, para ı olmadığı 

için içeriye glrlı• te otu
ramıyanlar su l<;mek için 
neden para versinler? 
Ulraz llerfdeld Camiaca 
suyundan lstlyenfer fıçı 
ile hile J>arası7. su alabl• 
liyorlar. ·~ 

Tomruk suyundan da 
halkın ayni ~ekllde lstlra
desi temin olunmalıdır. 

olan son siıtem flotilla rehber 
gemilerile muhripler olabiJ;r. 
Ve M. Argiropulosun yuka· 
ndaki sözleri maaluef derin 
bir hakikati tazammum ediyor. 

Esaaen Cümburiyet hüku
meti de bot durmam14 ve 
bizzat Yunanlı nazırın da 
itiraf etmekte olduğu 

veçhile İtalyan tersanelerine 
iki büyük muhrip, iki tahtel
bahir ve müteaddit motörbot 
-ki bunların tahtelbahir muak· 
kipleri olmaları ihtimali galip· 
tir - ıiparit etmif tir. 

Yalnız ıurasını da derhal 
ilaveye lüzum görüyonı7. ki 
siparif edilen bu iki yeni ınub
rip Yunanlılann (11) , Rmlann 
(6) ve Romenlerin (4) mah 
ribi karşııında flotillA rehber 
Hği noktai nazanndan ray
ri kafidir ve gerek Karadeoiı 
ve bele Akdenfzde nurlu hi
lilimid hakim bir meYkie p · 
karacak olan bu yeni ve seri 
ıemflerle tahtelb•hideria ade
dini her sene tmylt bbdm için 
yalnız bir şeref me.elesi de
ğil ayni zamanda bir emniyet 
ve huzur borcudur da .... 

Alamet Cesı a'rtıMn 
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.... itdlyada · ı 
renı ıa-trı$-yon yapılacak 

İtalya hDldJmeti tem tele
fonao miHi propaganda Y8P" 
makta g6rdGğtl hmneti takdir 
edemk Roma, Napoli, T orino 
gibi iatu,cmlamaa ilATetea 
buntardm daha kunetJi bir 
tellir medrmi yapmayı ka
rarlaftmnıştr. 

Yeni isbsyoaun nerede Ye 

ne vaföt yapdacağı beıriiz ma
lfım detiMir. 

r akat bu yeni istUyooun 
ya~sma intizaren ıpevaıt 
İtalyan i.tuyonları kUYetleri-
ni fiindiden :ziyadelqtirmif 
buluuaaktadırlar. O derece
de ki binalardan meaeli Ro
n~a lstanbuldan Pette ve Vi
ycnaya kadar kunetli ftittir
melctedir. 

Yeni 
... Mecce telleri .. 

P,. konferammda tanzim 
eclll• programa giSre muhtelif 

tebU telefon i~ 
talmi• edilen yeni mefte hlller 
bniramn son günOınden itiba
ren Fransa müstema olmak 
\here be,,- yerde tatbik saha
sına ginıliftir. 

Fnmsada fse her istasyomm 
kullanacağı mevce bili bir 
kanun Re tayin edilmiş olduw 
ğu cihetle Prag kararlannın 

tatbfkı yeni bir kanun. neşrine 
miitevakkıftır. Fakat bu kanun 

henilz netredilmemiştir. Fran
aamn radyo mecmnatarı bun

dan bahsederken: 

- Daha ne vakte l<adar 
bekliyeceğiz, diyordu. 

4 

-a5ATİE-· 
Muhtelif nevide 

Vantilatörleri 
r • 

sıze veresiye takdim eder 
Metre Han, Tünel meydanı Beyoğlu 

-----~trik evi~ Beyazıt. iıtanbul 

ucnZChur •• 
Lutfen Beyoğlwıda Saker 

mağpalaı:ına uğ"rıypak ~o
rum,u. 

Bu müesseıede büyUk ko
laylıklar if(>receğinizc!en e
min olahüirıiniz. 

fshmbulda 
Kun1 ve ya yaş her laaO" 

gi bir PK91 ayni Za1118nda dit 
akkiimiilitöre ' hatta ~ 
nn yerine kaim olllD traar 
formatöre mühtaç o~ 
doğrudan doğl'Ufa eleau--
cereyam ile Jşliyen yalıJlı 
bir ahize vardır . 

Nora 
.... Rab iM eski silltedJ a" 
hW ... bile ucuzdlll'· 

G......-a Oananlı baır: 
kası sırasında ( Kuleli ) 111' 
ğa:ıaya uğnyarak soruııuı · 

Zıyi pasaport 1A 
396-43683 numaralı ., ~ 

dan aldığım pasapartuı:rdl. 
ettim. Kim buldu ise d~e 1 
adrese getirdiği tak ./,. 
lira verilecektir. ~ ~ 

Beypğlu Yazıcı '° r1·. 
llUIDU'ada Mikail ı.ı.-
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Heyecanı acviyor1anız, 
sinemaya .aidinizl 

'l'ly - Rus hikayecisi « Sosçenko .,,dan -
~hı atronun aleyhinde sıp duruyordu. Ben de 
f.'aıc8~1ardan değilim. verdim tekmeyi .. Hem de 
daha r nedense sinemayı zeytin yai)ı gibi üste çık
hı .. k:ııa severim. Çünkü mak için: 
insan re Çok pratiktir. - Hey bana bak, de
Sfısünul>altosunu, parde· dlm, ya bu eşek şak11sm
~e"ını . çıkarıp gardroba dan vazgeç, yahut canına 
lQl\~. ~e mecbur tutul- okurum ha!. 
~"Ülfet u Vakıa hüyük bir Vay , canma yahu •. LA· 
Slnıı a d~ğlldir .. Diyecek- kırdımı blllrmiye meydan 
~lllıt\ınlll~, t O dald lrn ısrar kalmadan ayaklarım yer
.,<\, lıı·a ek az ~ey mi"? Son- <len kesildi ·ve yükselml
hllırsın~ 0Inıadan da gide- ye başladım. 
ı il ıs, .~·· Knra!lhlita si- HAia içeriye girmiş tek 
t~k. \~~.c\lınızı kim uöre- kimse yoktu. Kapılar es-
tllrnıeı< ln ı 7. kapıdan içeri n~mlye, hatta çatırdamı
lnsan ~ <: ok UÜ<; oluyor.. ya haşlamı~tı. Eyvah, ka· 
tlıute . ıazPn <,.'üriik do- nat menteşesinden kur-
~i\t l~r Uihi eziliyor . Fa-- ~.uı~ı> yıkıldı . mı d<>öru 
'tlatt dcra o tl'Jılil\eyl ustumde. Aman bre .. e!. 
~ir11 ,1:nız mı öte~ı çoJi k~- İleri gitmek mümkün de-

1\ttr~· <)il, bari geri ka<:..ayım, 
lıı,.:·11 • •llltn isim oününde dedim .. Kahil ml'f 
) •\le · '.Y 
fi İiar sınemaya gilml- . ı<;in kabil olmuyordu·? 
l\ı~ <\r Vf\rdik. Sade kalahahktan, ilişip 

~~lı~~e HfirMh k, bil<'lle- lrnlil~malitan mı?. Hayır .. 
.~ 1 dldık. Kaıu a<·ılsin Hu faclavı, vahut ınud-L.:. t;l\ • 'ı .. • 

~len .1'1 Uirc•lim. diye hlkcyl gözlerim yaşarma-
~ tııey~Ye haşladıl\. dan söyliyemlyeceğim •. 
~tq~11 e kalahaltk Ynrdı. Henlm size ayaklarım 

Uttc t hPı•kes te lrnpmın yerdC'n k(•slldi, eni kuou 
h~l'k OJ>lannu~tı. havalandım, dcınemlş miy-

ti"tlQr en birdenbire ka- diın .. ~Jcğerse bunun se
~~l\ a~:•ltlı. Küşedc IJck- lıebl varmış.. Haydi, sizi 
....._ \ ·· anı: fazla merakta bırakmıva-ü • 

~ bıve 
1 
rüyellın! yun .. J,antolonumun cebi 

~~~~~ b~~öır~lı. Evvela ha- kap11im sürmeslna takıl
~lurı nıı itışmc haşladı. mı~ ve ben onun için ne 
ı 1\ kıs llt•t en ivi vc.wi ileri, ne de geri kıpırdı-
"~,.~<ll~·~:Yını, flkriİe ~ce- yanuyorınuşum. Hemen: 
t~ ()"du. i tehalük nöste- - imdat yahu, asıldım 
QIJ 'ı'(!~I\ t llnlk, siper zap- kaldım!.. 
~rı~ lle

1
•1 > 1' 1.>r•lük aslcer Diye haüırmıya haşla-

'lllll ~kilerı atılıyor, fakat dım. Fakat. aldıran kim? •. 
uı .. (lfu,.. ~ sıJuşıJl kalmış ırnrn arJmındakller: 
~~tı~l\lf}·orı·~layısile içeri - Efendi yürüsene, bak 
~ }'\iı•ü j'l'dı. Ben sa{J- önünde kimse yok! Tek-

~~Jı, ku~:t~n ililn lrnkıla dfrilf~ dürtüşt ürüp duru-
~~ .. ())°l(i '"ı . 1 ar Oitnıistim. yorlardı. 

·o.;;l'l 1\ V• f .. k ~~· llle ,.:. r e til hlrJ hem Tululdu(jum lm ·apan-
. · u <lc:mıver hem dan nusıl kurtulacaktım. 

l ....... b_ • ' i ~tıl\\ "'i\hatık Kimse yardını etmey a-
hı'-~8a.nn! o kadar yas- kıllarına ueu .. medikten 

~lll<t~~ bttfür maada. boyuna itiyorlardı. 
1~ ~~" kı~d ıtn ıy~~c~~· Fena Eyvah.. Şimdi bir de 

....._ aı) Ve ' Yul"seJi ses- cayırtı işililmiye başlan-
~~" ~sıı rdinı: mıştı. 
\. ''C\t sen 
'lll's Uloı uzun eşek l\lulıakkak bizim panto-
l: '-rı.. sırı una bini- lon baştan aşağı yırtılıp 

~~ ~lln " · idi ı l)ı ~~<ll•·"ıadıya I· O yorc u. 
b" itı "· Çu .. "avga e- .lUfllet mütemadiyen ka-
1"tıı .. ~ll:ıe c.ıa?ku delışelll kıştırıyordu. Aksiye bakın 
~~'k. 11Ui~de Yası lkhnJzi ld tam yan•mda da genç 
1.: ~:~. Lu ~~fıa:ll'dı attı. bir kız vardı. Ya ı>anto
~. ~~ hır a eı yanım- lonun bacağı hüsbütün 

'hl'e a nguı peyda ayrılıp düşerse ben ne 
fağıoıa baı- v ım 

Kavgalı oyun 
Leblebi atma Yüzünden 
Kuşdilinde bir hadise 

Dnn gece Kadıköyde bir 
leblebi atma ve sarhoşluk ha
disesinden dolayı azdaha on. 
on beş kiti birbirine girmek 
derecesine gelmiştir. Hadise 
şudur: 

Kadıköy Kuşdili tiyatrosun
da haftada bir defa oyun 
veren komik Naiit efendinin 
oyunculanndan bazılan elbise
lerini giyerek oyuna çıkmış
lardır. Kadıköyle, Maltepe ve 
Çamlıca gibi yerler arasında 
zerzevat götürüp getiren Nuri 
isminde bir delikanlı ile 
bir arkadqı da çakır key
folduklan halde oyunda bulu
nuyorlarmış. Dram diye ahla, 
vahlı sahnede kedilerine gös
terilen ıey tuhaflarına gitmiş, 

esasen kafalar da biraz tüt
sülü olduğundan sahneye leb
lebi atmıya başlamışlar. 

O sırada da sahnede: oyun
culardan ayı<'ı lakabil~ maruf 

zellğin daniskasuu! 
- Aman küçük hamın, 

dedim, biraz yüzünüzü 
öbür tarafa ';evirin, yok
sa <;ok oarip bir manzara 
karşısınızda kalacaksınız. 
Hanım oralarda mı? 

Hic; tınmatlı hlle .. 
~eyse o sırada ()ndekl· 

lerclen bir kısmı salona 
oh•(•hlldiler de ortahk bi
raz mayna oldu. Ben de 
kapı sürmesinden panto
lomımu kurtardım. \ma 
ne halde, bilseniz. ceı,ten 
j)at;aya kadar ayrılmış ve 
a<:ılmış bir şekilde .. 

Hezalete bakın!. Bu kı
yafetle herkesin ününden 
nasal uec;ecekt im .. Her a
tlnn atışta birbirinden 
ayrılan kısımları ye lk,•n 
gibi ac:ıhyordu. 
Aklıma o ande gelen 

yegıine tedbir şuydu. Hir 
kenara çeklllı> elektrll-:ler 
söndürülünciye I\ ad H r 
beklemek.. f<-.alml o vakit 
te yer hulUJl oturmamı
zın lmkam kalmıyacaktı .. 
O halde .• 

O halde elimi şaka{)ıma 
koyuı>: 

- Ey millet, pantolo
num yırtık, föıünüzden 
gcçmlye utanıyorum, göz
lerinizi kapayın! Jliye ba
ğırmaktan başka çııtıre 
yoktu. 

Halit E. ile kansı oynamakta 
imişler:. Bu nstüste tevali ~den 
leblebi ve kabak çekirdeği yat 
murundan bizar olan Halit E. 
fena halc!e sinirlenmiş. 

Perde kapanır kapanmaz 
Halit E. ile Nuri ve arkadaşı 
kulis arasında kısa bir kaYga· 
dan sonra kapışmışlar kavga 
asıl şundan çıkmq: Halit E. 
perde iner inmez Nuri ve ar· 
kadqmı yakalamış, leblebi at· 
mak istediklerinin kendisile 
beraber oynıyan kansı oldu· 
ğunu saylemif, Nuri ve arka· 
daşı da kafayı çekmiş bulun· 
duklanndan: 

- Eğer kızıyorsan kannı 

oyuna çıkarma diye mukabe
lede bulunurlar 

Bunun üzerine iş aımlf, se
yirciler iki kısma ayrılmıf, 
neticede iki tarafın da kara
kolu boylaması ile ft halledil
miftir. 

IJlzlnı harıyı unuttu". u 
nerede acaha.. Oh.. Oh .. 
Ne~·se, iyi bir yerde Yl'J• 
kapmış, :,:ıemslyeslnl dl' 
yanındaki koltu(ia koy
mus, orayı da bana sak . 
lıyor. Bu ala .. 

Derken zil <.·aldı. Işık· 
lar söndü vt' l"llim göste
rllml~·e başlandı. Hemen 
bir hamlede koşup karı· 
mın yanına çöktüm. 

Ama. hangi filimi uör
dün, diye sorsanız, size 
yemin ederim ki ismini 
hile söyllyemem. f}ünkü 
bütün oyun müddet ince: 

- Acaba açıldı mf! 
Korkuslle h~p pantolo

numa bakıyor ,.e karım• 

elan aldığım toplu iğne
lerle o koca yırtığı birkaç 
yerinden iğnelemlye ça
hşıyordum. Ben ayrıli iki 
parçayı mehma emken 
birbirini 1.utturuncıya ka· 
dar ('Ok sükür ovun da 

, ' 'ıil • 

hittl. Kalabalıkta Jşl çak-
tırmadan tekrar o men
hus Kaıunın önünden geç
tik .. Bir otomobil. Kendi· 
nılzl eve dar attık •. 

Bu kadar halecanı baş
ka bir yerde ueçirnwnlz 
imkanı var mıdır. Size de 
tavsiye ederim, e{}er he
yecanı seviyorsanız, mu• 
lıı.ikkak sinemaya gidiniz! 
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1,ÜRKİYEİŞBAI ~l(ASJ 
Heyeti uınumiyesiııin 2-6-929 tarihli kararına 

tevfikan ve sern1ayenin 4,ouu,uuu liradan 
5,000,000 liraya tezyidi için ihraç olunan 

beheri ıo lira kıvnıcti itibariyesinde 
1 OOo,Ooo adet 

Hamiline ait yeni hisse senetle
rine kaydolunmaia davet . 

2 haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkalade heyetı 
umumiyenin nizamna 'tici esas!nin 9 uncu maddesine tevfikan, 
ih.racına karar verildiği beheri 1 O Türk lirası itibari kıymette 
100 000 adet HAMİLiNE AİT YENİ HİSSE SENETLERi 
şe.,:iti atiye dairesinde bankanın eski hisselarine sahip 
olanlara ar7.olunmaktadır. 
MlKDAR: Eski hissedarlanmız, haiz oldukları beher eski 

dört hisseye mukabil bir yeni hisse mübayaa 
edebilirler. 
Eaki hisselerin dörde takıimfnde çıkması muhte
mel hine küsurah muteber değildir. 

BEDELi: Yeni ihraç olunan hisse senetlerinin fii ihracı 
berveçhi ati gösterildiği şekilde 11,20 liradır. 
( on bir lira yirmi kuruş ) 
Kıymeti itibariyesi • • 
Resmi Damga • • • • • 
Pirim • . • • . • . . 

• • . 10. - Lira 
. -. 20. 
. J. -Lira 

ıı. :ıo 

Hakkı rüçhanın müddeti istim~lli: 
Eski hissedarlarımız dahil olmaksızın hisselerine dörtte 

.. bir nispetinde isabet eden yeni hisseleri iki ay zarfında yani 
:'IO Ağustos 929 akşamma kadar müba;raa ve bedelin aşada 
izah olunduğu şekilde Bankamıza tevdi ve ya irsal etmeli
dirler. Bu müddet zarfında hakkı rüçhanım kullanmıyaııların 
yukarıda mezkur milsait şaraitle mubayaa liaklah sakıt olur. 

Hakkı rüçhanın sureti istimali: 
Hissedarlarımızın şubelerimize 10 haziran 929 tarihinden 

itibaren müracaat ederek yeni hisselerin milba) aa puslasını 
imza edebileceklerdir. Hissedarlar bankaca kendilerine gön
derilecek olan kayt varakasını doldurup imza ve bankan.n 
merkezine ve ya İstanbul :şubesine teahhütlU olarak irsal 
etmek suretile dahi yeni hisselere kayt olunabilirler. Ancak 
beher hissenin 11, 20 lira itibarile tamam bedeli dahi 
~elerimize tevdi ve ya İstanbul ıubesi ve Ankara merke
zimize irsal edilmelidir. 

Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye olupmıyan 
tnübayaa puslalannm hükmü yoktur. . 

Not: Yeni hisselerden bir hissedara eşki hisselerin 
dörtte bir niıbetinden fazla verilmeyeceği için, 
kayit varakasında sehven f~zla yazıldığı vaki 
oluna bankaca kontrolunda dörtte bire tenzil 
edilecektir. 

Yeni hisselerin tcmettüle~i: 
Hamiline ait olarak ihraç olunan yeni hisseler -1929-

senesf temettüilnün yalnız «5» aylık kısmına iştirak edebile
ceklerdir. 

930 senesinden itibaren yeni hisseler dahi eski hisselerle 
bukukan müsavi olacaktır. 

Türkiye it bankası 
' 

Gazi Hazretlerinin yağh boya re~ inıJeri 
T. Ta. C. tarafından sureti ınahıusada celbedilen Berlin Sa

nayii nefise akademisi reisi ressam profeaör Artör Kampf ta-
rafından yapılan, Gazi Hz. nin yağlı boya reaimleri Viyanada 
pek nefis bir ıurette basbnlmıştır. Bu resimler İstanbul vilayet 
ve kaza şubeleriyle maruf ticaretane ve kütüpaneler~e satışa 
çıkanlmışbr. 
Cinsi 

Müşür elbiseli 

(( 

Fraklı 
« 

• 

« 

• 

BüyüklüR"ü 

120 70 
85 50 
14?(9 

104 81 
58 45 
14X9 

Fiyeti Ku. 

1000 
500 

s 
1000 
500 

5 

Seyri sef ain 
Merkez acentası : Galata 1 

köprü başında. Beyoğlu 2362 1 

Şube acentası : Mahmudiye j 
hanı altında. İstanbul 2740 ı 

Trabzon ikinci postası 
( A~KARA ) \'apuru 11 

l emımıı Perşembe akşamı 
G tlata nhummdan h1rcket' ~ 
[ Zorrguldak, İnebolu , Sinop, 
Samsun, Ünve, Fatsa, Ordu, 
Giresun , Trabzon , füze ] ye 
gidecek ve dönüşte [ Of, 
Trabzon, Pulathane, Girec:un, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 
\'C İnebolu J ya u~rayarak 
gelecektir. 

İzmir sürat postası 
(GÜLCEI\1AL) vapuru 12 

Temmuz cuma 14,30 <l.1 
Galata rıhtımından haerkctk 
cumartc~i sabahı İzınire gide
cek 'e pazar 14,30 da lz-: 
mirden hareketle pazartec;ı 

S!lbahı gclecekt:ı. \' apurda 
ıııCıkemmel bir orkcc;trc ve 
cazbant ıncvcuttpr. 

Beyaz caket mündkasası 
~urnunesi gibi 650 adet 

beyaz ~akctin kat'i ihalesi ı 5 
temmuz 929 tarihindedir . 
Talipler numuneji germek 
uzcte lıcrgün' ve münakasaya 
i~tirak içinde o tarihde saat 
ı 6 da Je,·azım ınu<lurlüğı.inc 
mür:ıca:nlan. 

.1 'l emmuzdan itibaren 
umuma açılan Yalova kap
lıcalan münas~betile 13 tem
muz cumartesi güoünden 
itibaren Yal ova seferleri 
tezyit edilmiştir. 

Gidiş seferleri: T opane-
den Seyrisefain rıhtımından 
cumartesi, pazar, Salı, Çar
şamba, Perşembe günleri 
saat 9 da kalkar. Bunlar
dan Cumartesi, Salı, Çar
şamba seferleri BüyUkadaya 
da uğrar. 

Gelif seferleri: Yalova
dan Cuma, Pazartesi 13,25-
te kalkar, lstanbula gelir. 
Cumartesi, Saiı, Çarşamba 

l 5,30 da kalkar Bllyükadaya 
uğrayarak İstanbula gelir. 

Seyahat umuma serbesttir. 

üurllll hik~ ve: surat poslusı 
Elektiriklc mücehhez muntazam 
kamaraları ,·e ğüvcrta yolculanna 
mahsus ınüferrah m~halleri haiz 

T •• k• \'apuru ur ıye 11 Temmuz 

Perşembe 
saat ı 8 de ~irkeciden hareketle 
[ ~:rcğli , Zonguldak , Bartin , 
Kurucaşile , Cide ] iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsil:ıt için Eminönü 
Rıhtım han 2 numaraya müra
caat. lele.fon: l684 

1 

Sadık zade 
hlfl Biraderler vapur _fil 

Karadeniz munt.BP-.. -
ve lüks postası 

Sakarya 
vapuru 14 Temmuz 

PAZAR ~ 
S'rk . rıhilfl1 günü :ıkş2mı ı ecı d~ 

dan hareketle [ Zongul
0

tdtl 
tnebolu, Sin.op, Samsur: erıe: 
Giresun , 1 rabzon, S~ı1'tı 
Ye Rize ] iskelelerine azı 
edecektir . . ie9' 

Tafsilat için Sirkccı ~ tp 
det hanı altında a.ceotalı 
müracaat. 

Telefon c;t:i 

TA VİLZADE MUS1 }tf~ 
ve biraderler! va~urıan d 

Muntazam AyYalık ekspr•1 
SELAM6 

vapuru 
Her Perşef 
tam sa.31 J k' 

Sirkeci nhtımından h.ırd ~ 
mut t iskelelere uğr:td 1, 
sçınra Çuma günü E r 
ve A)' alığa mm as...Jcth 
Pazar günü .\yvahktan 
tlc pazartesi lstanbtÜ~ !. 
edecektir. Mahalli nıur'1L.~ 
Yemiş TaYil zade biradc 
telefon lc;t : 2 2 ı o 

lstanbuı icrasmdan: A 
F oti oğlu Y orgi . ef iz 

Corci efendi veledı p ,f~ 
varun temlikilc Anast~ ~ 
geçen borcuna mukab f10"'..ı 
ferağ edilen Beyoğlu'-.~ 
ağa mahallesi valdeç Is"~ 
kağı cedit 117, 119 N~· ;6 .. .., 
hane ihalei eveliyesiııill -~ 
için otuz gün müddetle ~' 
yedeye konu'muştur. ·t-~ 

Hududu: Kozma, y ordı""~ 
analan ve tari~ ilesO ~ 
mezkur mahallın ~ -~ 
bina mütebaki 7,5 rt ~ 
lık olup binanın d~ b"~ 
duvarı ve gayet c llll' ,..~ 
ahşap kısmı mevcut 0 dl 
hedim olduğu ve altJI> lfJ 
sarnıcı vardır. ,..-~ 

Talip olanlar ve d ifl'~ 
de mali'ımat aluıak efİ l 
kıymeti muhamınıJS ~4' jj 
yedi yüz elli liranın ,1'~ 
nu nispetinde peY t 
ve 927-1367 No. ~ ..,~ n• ~ 
İstanbul icra daires e ~ 
şubesine mtıracaat. d• 
ve 17-8-929 tarfhıJJ 
14 ten 16 ya kad-' 
evveliyesi yapılacdS 
olunur. 
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• ı DuvQ.r içindeki ölü ı 
J\lalali: Ah.nıet Cemaleddin • 

-67-

Y.akit kaybetmiyelim 
~-ıQydi, Marsan, şimdi 
~i mustantik bekliyor 

ltibaıe tt Maraan polis hafiyesi Din i.smioi bnfbrmuııı ~ 
'\ lllu.kavenıet etmemekle 

....._;..dedi ki: 

'İl' •ktam beni tavkif 
l\cta.. D canımı sıktığı doi-
~"1 ı: huaust itlerin tes
~tbtslirn · bir mtıddet daha 
S ı .ınuhafaza etmek 
'i)~ lakın o itlerimin tet-
~'-dfaı : 11 ~0Dra biuat ıeilp 
~\ı eılıın olacaktır. 

"-ttı, l .. •iıe g;uip rdecek 
~ ~syö Ribal ben yani 
... .._ \'t :han ~mil• ,. ... 

~C)lla ıgiinahım. 
''I> hafiyeal mU.telıziyane ..... a"'dl: 
~ ,,;~n nıasy~ Hnme de 
~lh 1 

ddia ediyordu. Sizin 
~ b Ve Yahut mücrim ol
l'ldit tnce ınevzuu bahf ı 
~ ttın' ~n sizi adalete teı 
~ ~ .;zle ~~c~uriyetindeyim. 
~ aa 

1 
n ıatıntak bikimino 

d •• :. ~/dersiniz. Hüber Mar
,.... .,, Y ane oınuzlannı kaJ .. 

a~ 

"- '1a ıır •ğır: 
'-~ft~a Rihaı, dedi, bu 
'ııı.ı.." tn dolayı bili hare 
~"'- hl ıaedeceğinizden 
roıı. 

lıaff • . • ' b· Yeaı vazıfesınden 
, ~ttı ~ey Yapınadıa&Dl it
~~ ~t y \'urla.: 

t"'l :ı'P&rıuıız mösyö ben 
~ &(a ed' b,., t.t 1Yorum. 

)\ ~~ t,~aan ~adece : 
'1, d P edı} orum mös• 

~{ tlllelde iktifa etti: 
itt • X>cıu 

~IJf~ıYal Zamba
~ · n t{~şebb.. ·· 
~~~hafi . llSU 't ~dakl''1 

Ribal, V aren 
,, 'tıan apıntı111anda HU-
~ '1aay1 ~ tevkif ettikten 
~ ~tıllda Y Urnc llllmı müs
i~ ~trlt ' 11Yan mahku
"')~ ~faınakta oldu .. 
)~ Certnr:;. iatedi. Ve 
't :"ltı_ '°l'du. Un de hovi .. 
~: litıb,r M 
'i' l4 •raan öteden 
~ a,,a 
~ ~-le aihal • 

ıba btni ••ıf n vaıffe-
t'tt...· tevk'f 

t ır:~ır. n· 1 etmek-
~ltıııd~~e~a!eh bu 

ikı kadı-

uıem . 
Delikanlı Elyamn ibtif ari .. 

lunın mevzuu bahaodilmeıini 
iıteıaiyordu. Zira bu takdirde 
ıenç kıDD yeniden bir takım 
t,hlikelere maruz buhuunua 
muhteıneldi. 

Hüber Mananın bu laran 
polis hafiyesini büabütün ıüp .. 
heleodirmiş olıglı ki iki ka
dınuı hüviyetleriıai behemehal 
anlamak için kadınlan tazyike 
b~l-dı. 

8\1 ıararlar karıısmda genç 
kıı day.ıı.a~dı ve bçınlaoa
rak ha_ykırdı: 

- lsmlın Elyan Roıeledir 
mösyö .. 

-Ya! Marsiyal Zambarofuıı 
yetenieiniı öyle mi? 

Mesele çatallaııyor! Matma· 
zel tabii ıiz Hüber Marsanın 
nekadar büyllk bir cilriimle 
mauun ve batta idama malı
kum oldujunu bilmiyor değil· 
diniı. Bu adam dayı ve vui· 
niz möıyo Zambarofun bir 
dostu olan Möıyo Jık Loran
şan öldürüp üzerine duvar 
ördürmüş olmakla maznundur. 

Elyanm ı&zlerindeu yqlar 
boşanarak cevap verdi. 

- Hayır mötyö bu iddi• 
tamamiyle mutanna ve ya
landır. Möıy6 Marsan cani
yane bir sui kastin kurbamı 
olmuotur ve .... 

HUber Maraan genç kwn 
söıünil ketti ; 

- Müsterih ol Elyan! Haki
kat erıeç .te:ıabilr edecektir. 

Uzun tecrübeleri bir Jladm 
tarafından da d61dllmDt ola, 
g6ı yqlaruaa ehemmiyet ver
memeyi ona öğretmişti. Bu 
itibarla Elyanın berrak göz
leriaden ıüıillen incilere kartı 
ltbyt kaldı ve ıcrt bir ta
varla ı 

- Haydi Marsan, dedi, va-
kit kaybetmiyellm. Müstantik 
sili bekliyor. 

Polis hafiyesile nifanlısı ka· 
pıdan henüz çıkmıtlardı ki 
Elyan Rosele efendisinin tev
kifi keyfiyetinden haberdar 
etmek üzere Gertüriidü Jan • 
Piıere g6nderdl. 

~jbale gelince refakatinde-

11ayyare Piyango 
rrıüdürlüğünden: 

Altıncı tertip a1tıncı keşidenin Temmuzuı-: 

11 inci Perşembe günü sabahleyin saat 9 da 
yapılacağı ilan olunur. 

Hakiki bir mücevher 
Her evcie bulunması elzem cihanşu
mul bir şöhreti haiı Kl-rfeld Alpaka 
Btçak, 5atal ve kaşık sofra takımıdır. 
KLARFELD ALP AKA, d~yanıklığı 
ve parlaklığı itibarile gümüş takım- ·-~==;fi~ 
lan yerine kaim olunur. Güzel mQdel
(eri her ıofra için bir ziynettir. Türkive için yegane dipo-

ıiterl~ri: J. Şpringer ve V. Amon Hasırcılarda 
Medina han No 2-4 

AL11INCI BUYUK 
Tayyare Piya110-osu . .. o 

6 ıncı Keşide 11 Temmuzdadır 
BOYOK İKRAMiYE: 

200,000 LİRADIR. 
AYRICA: 

50,000 40,000 so,ooo 20,00() 
]_:),000 ı o,ooo 

Liralık ikraı11i veler 
.J 

100,00() Liralık ıniil{afat. . 
Bu keşidede cem'an 33,00(} 

numara kazanacaktır. 

ki mevkufla sokağa çıkar 

çıkmaz bir taksi çağırdı ve 
delikanlıya dönerek: 

- Manan, dedi, ıiıe ke
lepçe takmıyonım ama kaç
mak teşebbüsünde bulunacak 
olursan UzerJnize bilitered
düt atef edeceğimden emin 
c;>lunuz. 

Delikanlı tebessüm etti ve: 
- Korkmayınız mösyü Ri

bal - dedi - ben size karşı 
kin ve nefret beslemiyorum, 
çUnkU siz ancak vaz:tenizi 
ifadan başka bir şey yapmış 

olmuyorsunuz. Yalnız böyle 
vakit.iz tevkif edilmekliğimin 
ıayam esef neticeler tevlit 
etmealnden korkuyorum. Ben 
kendi hesabıma değil, mat-

mazel Elyan Rosele hesabına 
korkuyorum. 

Birkaç dakika sonra Hü
ber Marsan tevkifhaneye sev .. 
kedilmiş bulunuyordu. 

Polis hafiyesi Hüber Marsa
nı tevkif etmekle vazifesini 
bitmiş telakki etmedi ve El
yan Roselenin bu vak'ada 
oynanmış olduğu rolil tesbit 
etmek için muzlim kalm•t olan 
taraflarım tenvir eylemek için 
vakit kaybetmeden Marsiynl 
Zambarofun ncıdine koştu. 

Polis hafiyesi bankeri bit
kin ve periian bir halde bul
du. Koca haydut şu birkaç 
gün içinde ihtiyarlamış, çök· 
müştü. 

(Bitmecli) 



Cehennenı Onlar can deAilmi 
. !1ahlut yağlar Kara Alinin 

olea-

lngiliz kadınla- Anadoluya gön- kazandığı mu-
" rına gore ne deriliyor,, vaff akıyefler,, 

. • ? 
ımış . .. 

Mühim bir lngiliz gazete3i, 
bütün karilerine hitap eden 
bir anket açmış, şu suali so
ruyor: 

- Cehennem nedir? 
Ve ilave ediyor: 
- Bu suale cevap veren-

ler meseleyi dini, içtimai, fel
ıefi her noktadan tetkik et
mekte serbeatirler. 

Daha şimdiden binlerce 
cevabı alınan bu anketle, her 
nedense, en ziyade alakadar 
görünenler kadınlardır. Ayni 
zamanda, din adamları hariç, 
hiç kimse, ebir cehennemin 
mevcut bulunabileceğine kani 
16rlinmemektedirler. 

Kadınlann cevapları ise 
uhrevi bir cehennemden ziya, . 
de kalp cehennemi ile alaka-
dardır. ve bu cevaplar umu
miyetle şu cümlelerle hulasa 
ediliyor: 

- Cehennem, sevgisiz bir 
hayat yaşamaktır. 

- Cehennem, sevmekten 
b3tka bir şey değildir. Anla
{ıhyor ki, kadmlar, her şeye 
kendi düşünce ve ihtiyaçlarına 
~öre şekil vermekte çok ma
hirdirler. 

Acep' biz!m hanımlar, bu 
v:ıdide ne düşünüyorlar, der
siniz'! 

Pcndiidc otomobil 
ve arabalar 

Pendikte cuma günleri oto
mobil ve arabaların büyük 
caddelerden geçmeleri men
edilmiıtir. Bunun sebebi, cuma 
ınnleri gezmek için Pendiğe 
ıiden halk ile yerlilerin oto
mobil ve arabaların çıkardık
lan c.zdan r2hatsız olmaları
dır. 

Pendikteki vesaitle cadde
lerin sulanması imkansız bu-
lunduğundan böyle bir tedbir 
ittihazı zaruri görülmüştür. 
Pendiğe giden otomobil ve 

arabalar, cuma günleri arka 
sokaklardan ~eçeceklerdir. 

Kredi kooperatifleri 
Ziraat bankasmın köylerde • 

teaia etmek istediği kredi ko
operatifleri hakkında geçen 
&iln İzmir de bir içtima yapıl
llllf ve neticede şimdilik «42» 
köy de kredi kooperatifleri te
sisi kararlaşmıştır. · 

Taşçılarda Havuz başı so
kağında yağcılık yapan « An
glopulos » ismindeki Rum, 
memnu olduğu halde mahHit 
yağ imal etmi,tir. 

Şehremanetinin, fırıncılar 
ve değirmencilerle yağalan mil
temadiyen kontrol etmek iizere 
vücude getirdiği tqkilit, kon
trol esnasında bu mahlüt yağ
ları görmüş ve mühürlemiştir. 

Mezkiir yağlann, lıtanbul 
belediye hudutları dahilinde 
sablması memnu olbuğu için, 
Anadoluya sevkedilmesi icap 
etmektedir. 

lıtanbul halkına yedi-
rilm iyen yağların Anadolu 
halkına yedirilmesine cevaz 
verilmesi ise hayli gariptir. 
Mamafi kanun ve nizam bu 
şekilde olduğu için Emanet 
bu yağları imha edememekte
dir. 

Irz düşmanları 
lzmirin Şaşal köyünden İs

mail ve Hüseyin namlarmda 
iki ahlaksız, ayni köyden Ayşe 
isimli bir kızı, aile efradını 
tabanca ve mavzerlerle tehdit 
ederek dağa kaJdırmışiardır. 
Beş gün süren takibat ne

ticesinde jandarma haydutlan 
yakalamış ve bikri izale edilen 
Ayşeyi de ailesine teslim et
miştir. 

Ocak balosu ve 
yerli mallar 

Tarabyada T okatliyan ote
linde verilecek Türkocağı ba
losunda yerli mallan ile en 
zarif giyinmiş olan hanıma 

gayet kıymt;ttar bir hediye 
verilecektir. Bu hanımın inti
habı için bir hakem heyeti 
teşkil edilecek ve balo gece
si sırf bu işle meşgul olacak
tır. 

Bu sene Makedoniya ve Gar
bi Trakya haYalisinin lskeçede 
yapllan atletizim şampiyona 

müsabablarmda en ıayam 
dfkkat neticeleri Kara . Ali 
iamhade bir Tark almqbr. 
Yalnız lskeçenin değil, belki 
b6ttbı Y unanist:amn en kıymetli 
bir atleti olan kara Ali ıah
san dart birincilik kazanmış
br ki bunlardan bilhassa ikisi 
fevkalide kıymetlidir. Yuna
nistanın 400 metre rekoru 
52, 2,5 saniye iken kara AH 
bunu 52 saniyeye aynı zaman 
de 100 metreyi de 11 saniyede 
almıttır ki en güç koşu olan 
100 metre kofUsunu 11 sani
yeden aşağı katetmiı atletler 
dWıyanın her yerinde par
makla gösterilmekte ve kah
ramanlar sırasına girmektedir . 

Yunaniltanda bu kadar mil
hinı neticeler elde eden bu 
Tilrk gencinin aramızda bu
lunması ve bizim F ederasıyo
nun bu şampiyon Tnrk yav
rusu ile alakadar olması ne 
kadar tayanı temennidir. 

Bu aktamki ziyafet 
Bu akşam saat 8,5 da Da

rülfünun eminliği tarafından, 

Şehrimizde bulunan « Balkan 
talebe kongresi » murahhaslan 
ıerefıne T okatlıyan otelinde 
bir ziyafet verilecektir. 

Bu afacı keıen 
inıafıız kim? 

Çengelköyilnde Askerlik 
dairesi karşısındaki asırdide 
çınar ağacı kesilmiftir. 

Ağaçların kıymeti anlaşıldı

ğı zannolunan ve teksiri iste
nilen bu zamanda koca bir 
çınan devirmek giinahbr. Hiç 
kimse ağaç kesmemeli, her 
kesin hedefi ağaç yetiştirmek 
olmalıdır. 

1~ÜRKİYE İŞ BANKASJ 

Sern1ayesi: tediye edilmiş 4.000.000 liradır 
Umun1i J\1üdürlük: Ankara 

Ankara 
istanbul 
Dursa 
iz mir 
Sumsun 

Şubeleri: 
Adana 
Trabzon 
llallkeslr 
Glreson 
Edremit 

ı\yvahk 
Zonguldak 
Kaysel'i 
Mersin 

Müsait muanıelAt, kumbaralar, lmsalar 

Birtecavii • 
İngiliz sef afltl 
ateşesi yara" 
lanmış mı? 

Malen gazeteslıle :::;;_ 
buldan bildlrllly.or: ~ 
sefareti ateşesini~-~d er ~ 
bili bir takım ıneçu-1'0'! 
hasm tecavüzüne (il 
mrş, bir zabit ue "' 
mecruh olmuştur. -,,J.' 

S. S. - Bu bad&se ~ 
kında tahkikat yapll"· &"' 
ze verilen mald~ 
},ransız gazetesini.O ;ıtı-
rı kat'ı surette tekzip 
m iştir. ,,,,,,/' 

Dedikodıl 
Esbak Afyof' 

meb'usunun ~ 
sum oldııl" 
anlaşıldı_ ..JJ1 

Erkanıharp binbatıh~ 
mütekait ve esbak ~ 
meb'"usu Huliisi beyin 2 
deki hanesinde bir 
gayri menkule sabfı~.,--

ken lzmfrde dedi • 
mucip bir liadise ollll 

lzmir gazetelerinin • 
ğına göre, Hulüsi be~ l 
yası tefrik edilirken -bit :ıJ 
lap içinde ( 4 ) tane ~ 
bazı tabancalar ~ ~ 
bundan başka bir do~~ 
de de eski Bozkır ;/-, 
ait bazı evraka tesad :ıl 
miştir. '-" 

Bu evrakın buluanıafl f'· 
rı dikkati cebletmiştir· ~ 
tahkikat neticesinde ~ * 
ileyhin mukaddema ~İIY ... i' .. 
nasında tahkikata ıoelP- . 

diği ve evrakın bu ~ 
kaldığı anlaşılmış, ~ ~: 
den biri B. M. M. iııiO ,-1111 
şekkülünde bükôıoet . ~ 
dan meb'ualara te\tSI '1': 
mavzerlerden oldu~~ 
mış ve mesele kap~ ~ 

KartalWorıJI ~ 'ıi 
ricaıı ~ ~.~ 

, Kartalde mahalle h -
harman yapılmak f~t --?. 
den Kartal ahalisi }>it,d• '(I 
yaparak buna 111u9' ıJ#' 
memesini kaymaJıadl ;f! 
etmiflerdir. __ h,ıJ~!tJ. 

Kartal ahalisi, ~ oJ!"l 
risinde geçen sene,,; 1~ 
gibi harman yapılftrd" ~ 
saade edildiği tak ~e ~ 
rinin içi gene toı.. 1,, 
içinde kalacağını soY 
dirler. 



~ckvgcmın sonu 
uıcQ" d s"' ~a ayandı 
~~ltsi~~de Araba vapuru il
~ç1 lia . hamal Mehmet ile 
~ 11lit don gece ,akala
Çtknı1 en 1lra1annda kavga 
di ik~· lianıit bıçakla Mehme· 
Cttih

1 
Yerinden yaralamışbr. 

~ l _Yakalanmıştır. 
11llan hırsızı 

p01. tutuldu ... 
1-tı lilS beiinci şube memur• 
llla'ltı~anda vapurlardan ve 
'tbıkaıı ardan eşya çalan ikf 
h.. ~lllaYı Yakalamışlardır. 
~ la r Sıtkı ile Remzidir. 
~il lllandırada bnlunan bir 
~~ \'apurundan eşya ça-
~anmıjlardır. 

tJ . 1 

2 otomobil 
çarpıştı 

Şoflir lsmailin idaresindeki 
1435 numaralı otomobil ile 
ıof&r Mitatın 2184 numaralı 
otomobili bu sabah Taksimde 
Rus sokağında çarpışmışlardır. 

Her iki otomobil hasara uğ· 
ramışbr. Mitabn otomobilinde· 
ki müşteri Sava başından ya· 
ralanmı br. 

Ölü çocuk 
Beyoğlunda oturan terzi 

Tanaş efendinin zevcesi dün 
ölü bir çocuk doğurmuştur. 
Keyfiyetten zabıta haberdar 
edilmiş , ~ocuk zabıta tabibi 
tarafından muayene edilmiş 
ölümü şiipheli görülmüştnr . 
Çocuğun cesedi morga nak
ledtlmiftir. 

Son safha ~ rnıt. ... 
"'brıs Rumları Mevkuflar itira· 
(~ ' 

lfctniatan ha- f atta bu un maya 
~li Peşinde başlıyorlar 
~il bildiriliyor: Banit itinde irti.p meselui 
~tte.. ~Ulb kilisesi ile etra• Din tahkikatı Gevam etmekte 
~~ lnın~enin yeni dir. Dün maınwrlardaD Neaim 
l~_\\ttı:akdoıiaıt hUkOme- Maıelyah Ef. ile bazı ,f8hitie 
~~~ileri- mlitemayil dinlenilmiflerdir. 
'~~ k1brıstan Lon<lraya Bu mesele etrafında yapılan 
t.:~ 26ad~rıneyi d 1un- tahkikat üç ayn cepieye ma• 
~ ~~t lik bulunmaktadır. 
~",'ta~~ki.yeıu hDldhnetia Ewli iftira meselesi_. sonra 
'~ ~~ düşündUğü ve maznunlann hileli <Giınumdan 
' :'il~ attOd.ıl ~~ ıtıphe edilen fflls da•alin, 
~~ly~ ~ •YAıetilae-j(..-.ı IP.'lld olarak ta azanç ver-
~ t,~ htJ~•cağ1 mezuaen ... i vermemek i~bı yapılan 
\!."!~ ıtl~ Kabna valili J.ç_akcılık tahkik edilmek-
~tlr ~en lcnıra 1 tıedır. 
w · an •· Deveran eden '.bir şayiaya 
~""l .. e mevkuflardan J. Basat 
~':~ter t\tı iat~ndi ldddei umumiliğe bir tezkere 
~ ~' Kemal ~ m•ele etrafında 
\.:aı~ 1!'11l beı ._,. .~~~a itirafatta buluoacağam bildir-
~~ ~~~d &0yuuue 
'ı' 'hkt e bir geacin .. m-iş-ti_r _~------·--, 

'rh ~tç,ll -.... bağlıyarak İrtihal 
li ~,ve •onra da za· 

- ~kıtı ili A~ Rn:a, Mu
~ ... t.: l!ı\ı tıc k' · · ..... "'~ldı... lfının 

.... 1tt aınce 'da ı ~ r. ı m arı 

~'-Q\itı,w .. 
~'duı· ~u hcıva· 

'- ı r • 
"t lllata ...... -·-.l 

~ · --.ıııhauen 

~ıxı~ 
• h ı harar t 

~ it \l S~b e «34» 
t ~. lıtı ah <c2h de-

l gece .. 
ııq~a ~l ruzgir 

UtluciUI'. 

Esbak Nafıa nazıl'ı 

meclisi a)aıı ausuıdan 
ıııerbnııı Zihni Pş. keri
mesi ve :-;uraJ ı devlet 
aıalı(fmdnn mütekait Rl
fal bey zevce i i<'aln a 
İffet 111'. irtihali darlha
ka e~ lenut:tir. Cenaze ı 
yarm sabah Erenkö) ün· 
deki l\ö::;l\lcriuden kaldı
rılarali aile makberesine 
defnedllecel\lir. Al 1 a b 
rahmPt eylPsln. 

Sa'hlfe 

Irakla hududumuz 
Komisyon gelecek içti., 
~aını .Musulda yaı;>acak 

Muhtelit• Jıudul komisyonu içtima halind~ 
Mardin, 7 ( Hususi ) - Burada toplanarak mesaisini 11 m~l 

eden Türk· Irak daimi hudut komisyonunun mliteakip t ;t tı'ıaı 
Mutalda icra edilecek.tir. Bu husus, tlmdiden a ~. J • ra 
tebliğ edilmiştir. Konferanauı içtimaı esnasında, S~· 

baaına ıyapdan teneulhte kazaya u;rayan meclll.J.. -ı vaz1-
yetlen lyilq111İftir. Bu mO.-betle komiayonun içtim halinde 
bir resmini dercecUyonız. 

Toroslar 
yanıyor 

Kara &alı kazasının a*'1flı 
\e Tarsus kazasının Gülek 
nahiyeıine merbut Delikta.t 
ormanlannda ya8fib mh• 
t>tmft, yatıgmm ~I 
çin azamt lt!tttte çalışildltı 
i dirilmektedir. 
Y anrın de•aru etmekte ol

duğundan -tarar ve ıiyan illik .. 
lan tesbit edilmemiftir. ~ 
•afeain unklıtına raİJMll 
yangın evvelim akşam Adana 
bağ'lanndan prillmiif\Or. 

Bu. yangınm eaametl Mk
kında bir fikir vermete kiff. 
dir. 

26 Yeni mektep 
Encümeni diimii vfliyet bu· 

gün içtima ederek 26 ilk 
mektep binasıam illaleai hak· 
kında karar verecektir. Bu 
mektepleri inpya 6 pap ta· 
lip olmuş, bunların verdikleri 
kapalı urflar açılDUf ve tet
kik edilmiıtir. Son mn.ait 
görülen teklif aahlbiae bi.Da
lann infası btiiin illale eclile
cektir. 

Manııjit 
Tarsus bavalisinde men.ujit 

lıastalığı başg&nterndftr. 

Fu1ıaa 
Gtllek yaywmcla fkldetli 

bir fırtına olmuş, bir çok a
iaçlu ~r. 

Sıcak 
Dün lstanbuluf:ı.1 

feci bir hale 
aoktu •.. 

Mlbalaguızca iddia edire:: 
bilir ki dünkti gün sen Jn en 
sıcak günii olmUJtur. , 

Gllgede • 34,S • der.eceyi 
bulan hararet gune,te elliyi 
geçaiftir. Şehirde bqgöaterea 
bm lnıbranı, dütık8 'Steaifii 
halk lariödelci tesirldi bit 
kat artıımıftit. 

Ba hal gece de defte 
ebiaif 1 Adalarda, battliy&lvde 
halk geeeyi çamlar aHmtla 
ve bahçelerde aeçirmiftir. 

Sabah d8rde doğru çıkan 
rüzkir, daha bu derece sıcak 
görmemiş, olan halkımıza bir 
parça nefes aldırmıştır. 

Bir vapur battı 
Maclrld, 9 (A.A.) - « Ali

cute » namındaki talupa bir 
kannın infilakı neticesinde 
« Pena » burnunun 20 mil açı-t 
;mda batmqtır. Altı kişi öl-
mÜf alb kifi yaralanmıı v~ 
bir kiti kaybolmu,tur. 

• 

BuQünkü boau: 
~giliı lOOS,05; Frank 

12,30,00; Liret 9,22; fsv!çre 
2,S0,50; Dolar 48,2S,50; Da
hili 95; Altıri8 67; Anado
lu 22160; Rumeli 6,70; Tram
vay 80; .Düyun 183,10. 

iş Lankasmdan alınmııhr. 

• 
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16 Sahife 

Beşiktaş sulh mahkemesin
den : 

Makbule hanımın Araoik 
ve Flrdevı ve Fatma hanım
harla Ziyaettin ve Sabahattin 
M,lerie f&YıaD mutasamf ol
clakları Ortaköyde Palanga 
~ atik 23 ve cedit 
36,lC" aamaralarla murakkam 
bir bbrafı uker bayati hanesi 
•• id tı.Nfı Y Uleloğlu vere
Mlıi baelİ bahçem diğer ta- 1 

rafa tariki im ile mabtut iki 
..., 'lraııir t.aeden 36 numa-
nab t..eye .okak kapıdan 
cWlil olmak için iç baumak-
h menhen klcnk bir taşlık 
"- aida iki oda Ye bir eofa 
orta btta plaldıkta bir .ofa 
Wr Mil iç oda 6ç&nctl katta 
At oda bir da bir ballyı 
mlltemil •e alt katta bir 
-atbah bir btlyllk boclnun •e 
bir klmtlrltlk ve mllfterek 
bir a,a terko. ile elektrik 
techiıablll havi ve miifterek 
lmllamlan ı.bçe ve etean 
....-eyi baYi haae olup di- ' 
teri otuz bir numaralı hane 
baa muttual olup on 6ç ba
umaklı merdivenle çıkıldıkta 
bfr tola iki oda bir hali ve 
e.t katta iki oda bodrum ka
tta iki oda bir sofa ve alt 
katta bir aofa bir hali bir 
oda ile boclrua katında bir 
matbab Ye k&mOrlllk ve Mh
l'DCI mefttlt olap oba mb 
Jıl. .. ..... babçeüyle m~e
rek balapyi . havi ve Jaae .. 
• ber ikilinin icra kdııiın 
ialayecleyi eneliye aeticeain
lle iJd bia liN bedeHle talibi 
aWe.ine ihaleyi e.eliye.i icra 
W.m'f ve OD bet gln micl
detle mnkti mlzayedıeye yaz 
ı+'ı....., taribi illndan itiba-
r• yai !O temmuz 929 ta
rilme .... dif olan Sah pi 
... t oa bette ihaleyi katiyea
nia İCIMI mukarrer oldut-
clan talip olanJann ve fazla 
..ıo.at .ımak ~nlerin 
lb7meti mubammeaeleri olan 
iç hia ıekiz y6z liraıua yilzde 
OD Diapetinde pey akcuuu 
..a.te.hiben 8qiktq Sulh lc-
ruma mUracaatlan. 

Galatuaray Lisesi mlldOr
llli&Ddea: 

lCampa iftink edecek olan 
10,11,12 inci ve ticaret birinci 
ve ikinci sınıf efendilerinin 
Temmuzun 11 inci Perıembe 
ve 13 Gçllndi Cumartesi gün· 
Jeri sabahleyin saat ondan 
a.lqam onalbya kadar mektep 
idareaine müracaat etmt"leri. 

,, . Son Sut 

Kıymeti 
mulwnmanes 

Semta Sokağı 
Kadıköy Hacı Şoktu 

« 

Cinsi 
Kip hane 

« 

No 
8 

9 

Mühürdar bağı &nUında Rıhbm mahalli ~~ 
f 

Lira M11ttemilab 
8000 3 katta 11 oda 2 ~ 

3000 

1500 

mutfak heli ve 
2 katta 4 oda '}. 
mutbak ve saire 
Zirai 875 

Balada cinsi ve milştemiJib muharrer (2) lota hane ile arıa satdmak &zere mlizayed~ 
edilmiştir. Hane?erin bedeli bir senede iki t•kaitte ve andın bedeli defaten tesviye 
tartile taliplerin 15/7/'l9 tarihine müsadif pazartesi ,Unli saat (14) te 0 

o yedi buçu'L pe'/ 
çelerile Üsküdar malmlldilrlüjünde miltetekkil komiayona m&racaat eylemeleri ilin olua&d'· 

Kıymeti 
mu~ Am'lleneıi 

Semti Sokatı Cinai No 
Kadık&y Y ojıutçu ÇeflDUİ Naaıf hi99e dunkkin 1 

« « • « « • 3 
« « « « 
« « • 4C 

paatacı fınnı s 
dnkkln 7 

« « « « meyhane dllcktn 9 
« « « • Dokkh 11 
• Moda « « 99' 
« « « « 101 

« « « 103 
V oturlçu çef1Deai ahpp lwaeDid temama 31 

Ur . Mllftemiliti 
18:>J Fevkinde 1 oda 1 ~ 
1150 « « -
1250 • « -
1000 « • 41 

875 « « 41 

875 « « 41 

1000 « « 

1250 
1250 . 
4000 3 

« « 

katta 9 oda ' 
mutbak .. 

Ballda cinai ve m&ftemlla\ta muharrer (1~) Jdta em1'k Nblmak Orere. mU&ayedeye _, 
~. DOkklnlana bedeli defatea ve hanenin bedeli ele bir aeaede iki tak.itte teavJye 
şartile taliplerin 11/1/929 tarihine mO.dif pe11embe ,OnU saat (14) te ''o yedi buçuk 
ak~lerile ÜUdklar malmildlirbliOnde •lt.Jd'H ko•ilyou mllracaat e~lemeleri ilAD o 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
lkraz No. MGzayecle bedeli Kıymeti maı..•mlnesl Merüaalui cimi Ye nev'i 

1058S L 79o 786 

B.kırlliya.de ~··pede · Aü. c..ıd,.p.de cedit ~ ..ukenw _.,. 
ar .. da imalAtha.ne ve 200 aqm aralMla klrP' Mr oda Ye 11z oa JeCli U"flQ .....cı
k&rpr 6Rri abfap .ı..r ·~ 4 •l'Jlll ....... ldief ,._,. ..... .. ocak ve 63S2 
havi kireç imalithanelinin tamamı ftd•i bltaliinacU boram verfhaemeıl buebile 81 

çıkarılarak 790 'lira bedel mukabilinde m&tt ............ ~up 17 - 7 - m tarUJae 
çaqamba pil uat 16 da kat'ı karanmn çekilaaeel mukarrer b"~u talip 
mezkflr tinde saat oa altıya kadar Suclık icla1ıiiDe .... caat eylealeleri ve· • ~ 
wku bulacak •ilracaatlann kabul eclilmiyecetl n m~ emllke eYelce talip olaa 
kuar -..-da lumr bul1111111adıi• " betka talip mhur •Jlediil taWiıde •"iki 
zayededen çekil.mit acldoluaacajı llmw.a illa olunur 

EMINONO KOŞEDE 

Uğurlu Gazi gişesi 
Muhterem m~e albDcı lcqide pertembe ,O.O 

saat 9 da çekiliyor. ltbu dakikaya kadar muhterea iDUf
terilerimin biletlerini aakhyorua. 

MALÜL GAZI CEMAL 

Evkaf müdürlüitinden: 
Guraba hastanesine lllzumu olan on yedi kalem lartuiye · 

aleni mllnakataya vazedilerek temmuzun on tlçDncll cumartesi 
gtınü saat on beşte ihalesi icra edllecetftıden talip ol&nlaim 
şeraiti anlmak lizere her glln levuım idaraine ve ihale pU 
de idare encümenine möracaatlan. 

ı~tanbuldn. .•·ıucanctlaı· \'okw;uıillaa 2 ı 11uwarah 
A • e 

ASRI MOBJLY A M•~==:eu~er . 
Yatak, yemek, ıalon1 ve yazıhane takımlarlle 

karyolalanmız 
relabec lııLu l . etmez drrc.:edf' ı·ln eıııli r. Bır zi \ :ıret ıdJiaruııı 

AHME1' FEVZİ 


