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1

Bir talebe Ha- 1ı
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AKŞAi\UJARI NEŞROLUNUR •

Nüshası her yerde 5 kunıt
--- --- ----- - -------~-

tranıvay başlıyor
Operatör :Emin bey Emanete
yeniden bir cevap verıyor
•
el

•

Sabık ıehrcmini

\'1ebesinden Muhittin efendi
ile ayni mektep talebesinden
~~has efendi, Salacık iıkeesınden Raifin sandalını kit.Uyarak gezerlerken, Ha~
iskelesi
açıklannda
t'Gıgarın
tesirile
sandal
devrilmiş, ikisi de denize dal1111.flardır.
Muhittin efendi

HAZiRAN

bir çuvAI undan 94 yerine 105 ekmek

çıkacafı

mütal&umda israr etmektedir
Şehremaneti

iktisat müdürlüğiinün, sabık
Şehremini Emin beyin i'Uetemizde çıkan ilk
beyanatına gönderdiği cevabı yazmıttık.
Emin B. bu cevap karıısıada şu sözleri

söylemektedir :
<c iktisat mUdtırltığüniiıı aldığı emri yapmuı
kadar tabii bir şey yoktur. Ben bu cevaba
toptan cevap vermif olmak için diyorum ki:
Hint kumqı kabilinden ıöaterilen Nİf&Dtqı

)tlzınek bilmediğinden boğul

llııya başlam!f, Abbas efendi
~dala tutunarak boğulmak
tqlikesinden kurtulmuştur.
ci kazayı uzaktan görenler
dtrhal ioıqada yetişmişler ise
sandala tutunmut
0bil~ ancak
Abbas efendiyi kurtara._itlerdir.
..Muhittin
efendinin
ce::.~i _Salacık iskelesi önünde

fırınile Unkapaaı

değirmeninden

beıa

ç.ekil-

Dikkati elden
Fırsat kaçırmadan

-~Wıdtaraya çıkanlmıştır.

i

dikten sonra niçin mükemmel semereler ahnmamış?

Değirmen Emanetin emri albnda olup bugün dahi bir müteahhit tarafından Emanet..
izafeten idare olunmaktadır.
Bu değirmen mukavele mucibince her ar
(100) bin kilo buğdayı meccanen öğiltmiye
mecburdur.
Sonra bu değirmenin içindeki fırın da E...'
[ Mabadi 3 ündi aalıifede )

bırakmıyalım

durmadan

hazırlanıyorlar.

Romen filosu ne halde bulunuyor?

Bir sukut

~tina, 9 - Dün 240 metre
lld •ıııdan bir tayyare düşmlif,

~ t.yyareciden biri ölmüf,

...~ı •iır

-Bir madamın

~ur.

aurette yaralan-

ayağı kırıldı
liaclliuld>yde Bademlik caddeot~ran 16 yaşında Ka·-...ua bınd.1w.1 b' .
J• ia11ıt..de 1 • ısiklet Soromllltbr. M bır kadına çarp-

_L:_.
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Recele Ferdinand sınıfı muhriplerden birisl

Bugün de ((Son Saat»ln
muhterem karllerlle Romanyanm deniz ku\-'vetlerint ziyaret ve tetkik edece()lz:

•d.ruuı sağ ayağı

K.r

•

k"

ın

yakalan-

:Yann(Son 5:.)k ·

\ya

· ur
-

:nJ
'-

yapılması içı"n Nafıa Vekaletine mliracaat edilmiştir. Usulen 15
ı-. hi'tamın d a ka b ulü muvakka t
gün beklenilecek, bu mil ddet111

ı muamelesi yapılmaua tramvayla;

işlemeğe başlayacaktır.

ve

kl bugün küçük olmakla
beraber biç le şayanı ls(~laba<li 8 inci sahifede)

Edirne kapı tram ayı

1

• •
arnrı:

ehemmiyet

denlzclllğln alını~ olduğu

Gönülden
On beş ~ün sonra .
gönüle
iş!!ı~~~!ehal!~~~~~1!!~~
MT h

w1lh

şümulü
lflyıkile kavramış olmalı

Umumi barpten sonra
topraklarını bir haylı geulşletmlş olan Bomanya
lıükfımell yirminci asn•da

}Jiyan lto )rarın
1

çekı:li)ror
Türk tayyare piyaniosu altıncı tertip

beşinci

yarın, saat 13 te

keşideai

Dartılfünua

konferans aalonuoda icra edilrecektir.
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2 Sahife

Pcrtembe Qünü teftiş
aeyohotinc çıkıyor
ahiliye vekilimiz perşembe
günü Şark vilayetlerinde
teftiş seyahatine çıkacakb.
f i nkaranın imar pilinı He~ yeti vekilede kabul edilmiş, tasdiki aliye arzedilmiftir.
ff.fil Troçki İngiltereye gitmek
llMJj • içfo M. Makdonalde telgrafla müracaat etmiştir.
~ehrimizdeki gaz kumpan~yaları gaza kolza yağı karıştıranlann hilesine mani olmak üzere tedahir almmasuu
hükilmetten rica etmişlerdir.
ahiliye V ekaletf mezbaha
ve et itleri hakkmda
tahkikat icrasını emretmiştir.
lnuhtarlardan kuanç ver•

m

ahnaııyacaktır.
fmamia hanımın ölümü davall:l)sında mahkeme mamunla-

(IMhisi

e

Muhalifler, y
kabinesini be e

·ıer

Atina, 9 ( A. A. ) - Muhalefete mensup gazeteler yeni kabinenin sureti teşekkülünden dolayı şiddetli t
·datta bulunmakta, Yunanistanın Anadoluda uğradığı bozgunluktan mes'ul
olanların alınmasını ve girmesinin tahrik mahiyetinde bir
hareket addeylemektedir.
Halk fırkası aldığı vaiiyeti muhafaza etmeğe ve meclis müzakerelerine iştirak eylememeğe azmetmişlertir.

Fırtına

ve feyezan

Lens, 9 ( A.A. ) - Birdenbire çıkan bir fırtınadan sonra
vukubulan feyezanlar madenl-=•
buL·-dugu"
bavalide
~...
NU
bnytik basar ve zararlara
sebep olmuştur. Bir maden
Çukuruna...U---- ..ır... mUf··,hemen

1 mflyor:~ hasar ika
e~~
.....~.

Bir n1ü abakada kaza
Tur, 9 (A.A.) - Bir motosiklet yarışın.da musabakaya
i~Urak edenlerden biri par.naıırklığa ç.arpmış,seyircilerden iki
kişinin yaralanmasına sebep

olmuştur.
Buıilardan birinin vaziyeti
ümitsizdir..

Rıhtun antreposunda infil&k n ıd

oldu?

nn tecilden istifade taleplerine
rağmen

o

kmek 1

g)mıştır.

miştir.

lffi1ill.ı şair

Mehmet Emin beIW!J yin 60 ncı yıl dönUmü
münasebeti ile Ankarada Adliye vekiıimiz tarafından bir
ziyafet verilm ·~tir.

Har"ç+e:

Gazimiz
Bııdapeştede

verilen
bir kon/eransta hararetle
alkı.şlandı ..
Budapeştede

Turan cemiye-

Nansi, 9 (A.A.)- Sosyalist
kongresi açılmışbr. Bir çok
ecnebi murahhas celsede hazır bulunmuştur.

ve aynen teslim\\tın tabi
yeni idare usulüniin
teşkil ve tensikine memur
olacağı

edilmiş olduğu rivay t edilmektedir.

Yeni bir (!azcte
Paris, 10 (A. A.) La
Republipue namı
1
d'kal
susyalist gazetesinin ilk nüs hası

inti ar e mıştir.

Ekalliyetler meselesi

D

m

Sosyalist
kongresi

sının

para ucuzla -

ngilterenin esbak ticaret
nazırı M. Sidney yakında
ıehrimize gelecektir. M. Sidneye bir ziyafet verilecektir.
fmaliye vekaletince bir « tevllMIJhidi meskukit » liyihası
hazırlanmaktadır .
eden terbiyesi umumi müfettişi Selim Sırrı ve kurs
müdürü Nizamettin beyler vaki olan davet üzerine bugtln
Ankaraya gideceklerdir.
inlik.arada Adliye vekilimi~ zin evinde tutulak deli
tedavi için şehrimize getiril-

Bel~at, 9 (A.A) Gazetelerin
neşriyatına
nazaran
küçük itilaf hükumetleri, meçhul Macar askeri için dikilen abidenin küşat resminde
Kont Betheln nin evelce Macaristana ait olan toprakları.o
gene eski sahiplerine verilmesi
Lüzumundan bahis olarak söylediği son nutuktan dolayı
protestoda bulunmuştur.

iş!
Berlin, 9 (A.A.) - M. Parker Gilbertin tamirat banka-

karar vermiştir.
matbuat cemiyeti kongresi
~dnn toplanmış, yeni heyeti
merkeziye intihabatı yap1lautbr. Bu
esnada bir k1.1ım
aza salonu terkettiklerinden
intihap edilen yeni heyet
istifa etmek arzusunu izhar
eylemiştir. Kongr~ müzikeratına bir başka gün devam
eyliyecektir.
m!rkek muallim mektebinde
mtaıebeye ait bir sergi açıl

m

eski yerleri

Bümiyen

muhakemeye devama

m14tır.

Macarların

infilaktan

sonra

Dun

gazetemiz makineye
verildiği esaada Galata nb tımı antreposunda bir yangın
· hab
ı
zuh ur ettiği nı
er a mış ve
kaydetmiştik.
Aldığımız maliimata nazaran bu yangın (<Per oksi datib
denilen ve havaya, rütubete

it/aiye

iş

başmda

eczanın muayenesi esnasında husule gelmi.ftir. İnfilik
pek ·ddetli olmq, nüfusça
kaza
olmamasına
rağmen
herkes tedehhüş etmiştir.
Derhal ittihaz edilen tedabirle ve itfai) en·n gayreti
ile yangın söndürülmüş, yalnız
bir kaç sandık yanmış, bir

bir
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tinde Reşit Saffet B. tarafın
dan inkıliplanmız hakkında
verilen bir konferansta Gazimiz hararetle alkışlanmıştır.
meni İngiliz başvekili M.
IUJMakdonald yazdıgı
bir
makalede on sene sonra dünyada neler olacağını anlatmaktadtr. M. Makdonalda göre on sene sonra Avrupa
hükumetleri Amerika gibi bir
konfederasyon teıkil edeceklerdir.

başından

yarala
S b kalı S ih
smail, dUn gece saat yi
orlte
dı ôyunde Kuş dı çayırın
da g zerlerken e ad f ettikleri bahçev
Konya ı Mehmedi dövmu 1 r, karpit lambasi e b ından yara aınışlardır.
Y rn ı gır ol n mecruh hpfakllltesın

y brı mı\ tır.

Madrit 9 (A.A.) M. Adatci akalliyetlerin vuku bulacak şikayetleri hakkında
cereyan edecek tabkikabn
vasi mikyasta ilam suretindeki
tetldifleri kabul ve M. V on
Schurbert in bir ekalliyetin
şikayetlerini tetkike memur
komisvona o ekaliyetle alakadar olan ve huSusi menfaa·
tleri bulunan
devletin de
iştirak
etmesi
suretindeki
teklifini reddeettirmiştir.

Bir kasap, dlğe,
-rini vurdu
Adanada iki kasap arasında
zuhur eden bir munazaa n ticesinı.le bunlardan Ali arkadaşı Şükrüyü
a ır surette
yaralamışbr. Şnkriınün bayab
tehlikelidir.

Gelen seyyahlar
Bu sabah limanımıza İtalya
bandır lı St lad İtalya > va"'
purile «60» seyyah gelmiştir·

Hedivelerini
henaz al..
..
mıyan karllerim!.z hemen mtıibaiimtta
gelmelidfrler
rerli malları I1akk111daki
mıisalmkamıza iştirak edip
lo henüz hediyelerini rılmı
yanlaruı isimlerini ve ka..andık/arz hediyeleri tekrar
ne-ı; rediyoru=,

Bunlardan

İ<:lanbulda olanlar derhal

gelip idarelw nemi;d ·n Iıe
diy l rini almalı ue bnşka
Yr:rl ·rde ola •ıl< r fıtdiycleri
kc ıdilerine gonclerilmt k u-

:ere bi=e sarih adreslerini
' b'ldirmelidirler.
Şimdiye kadar hediyeleri i almıyanlar şunlardır:
l{adıkôylinden
Kemal
.\'uzun bey: Milli konserveden bir marmaldl.
ıfufıasebeci il. Fev=i bey:
f\ufcıJıya A:im fabrilwsu druı bir reçel tabağı. Uulıaslbcderı Jl. Tacellin bcu:

[ 1 inci sahifeden mabat ]
nete aittir. Acaba bundan ne
gibi istifadeler edilmiştir.
Nişantaşı fınnının hesapları

ve gördüğü işler hakkında
vaktile Belediye meclisi huzurunda iz hat vermiştim.
Şimdi tekranm zait addederim. Eğer ayni tecrübe bir
kere d ha tadılmak isteniyorsa, S senedir kapalı kalan
bu fırından şimdiden onra
olsun istifade etsinler.
Fakat Darülacezedeki fırını
kapadığını söyliyen Emanefn
değirmen ve fırın elimizde olsaydı mükemmel semereler
ala ... aktık, demesi çok gariptir.

alu:

oğl

lisesi Pe

Darülaceze fırınından çıka
el"mek hem hikemi ,
hem lcimyevi evsafı cami
olduktan başk bir de nefaseti
tapha malikti. Hem .d~ g~
çen gün dediğim gıbı bır
çuval undan 105 tane ekmek
alınıyordu.

Y ptıran zat elyevm İstan

bul vilnyeti Sıhhıye müdürü
Dr. Ali Rıza beydir. Kendisinin de icap ederse malumatına tt~liiracaat edebilirsiniz.
Et ve mezbaha hakkındaki
yazılara g lince; bunun aynen
teeyyüdilnü temenni ederim .
Lftkin sene sonunda hesaplarını gördüğiimüz zaman onlar
hakkında da bir hüküm ve
bir fikir verilebilir. »

m

kurdu

\fılfi f·orıscrverlen rııarm<ı
l<it, /\adıl\ >yıinclen diş dok
loru Cemil ~Viyazi bey: Ba·
hr /\uy fabrikasmclan .)

i
r

8

al

lrı<!fre bez. 'f"l m (fi balzti!Jc·cJea Xacil bey: Bir çini
''~o. lpsala muallimleriıı
'1 11 Cemal bey: Çini bir
s ı/~ı. Biçki yurdmul ı
.\'ermin Umtr Tosun lıcı1 İtrı: Dolma. fstanbul lise111d<'n Adnan (.u/ıit bey:
C)
-> ru/.i.z lal m·slle. Deri la<.İri \'afıit Uultt n bf!J: Per
leu kolonyası. Btşiktas Tuz
~

4

a

babadan A. Mecdi beıJ: P. I'
~ ~ Pudrası. E. lfolti.si b<;y:
.. ncslle <·ukul ılası .•l!aıı

rnut />o*ada 113 mımaralı
11luficı:u k ılibi .llelunel Re-

~cıl

b '/: lUr J,ufu dolmak.

eyu:t[ l\1U1</ur ıcı R· 7.iya
efcndı · lJ . 1
.
1• . • l1 >u!J rı k k.u!tı im,.
\U()ı. /10
'• . b }J.
b1Jy11J· .'' . Jl' "urı ey: 111·
\. ~ Lllt vazo. Ankara-

~~~111

\

cısıf beıı: ilet·(/ labarjı

QT"sıısf 01

1..' •

•

•

'

12 rııln ı~t ·~e~·o •r Bedi bey:
)•eu 1 ı
· Aadı koyımdeu
) IJ• '1 11
koyllllde~,·
lntı/6L Kadı
11<tkht I
.
yuk çuıi vo~ • ey: J>--u-

hanmı: J><'nb~· Seniha Sırn
· s ı.
·
t amyc
s ft.'i/ıu11ı•. . f>al
• /ıı·enı . l
Acnan lıeu. ı 0 ...
!lllıu en
~ınotrk Perlc11. A adı koyııdden lJ
~ I
11 R
e{ku~c '.ili \ru. : r.arbonaı. /\.uall ya {:llu J al~rik.a.o;uıdan
.11. i'etJ:t bey: Dı.ş nıanu
'
l '11 selcilıattfn
llt.
1:.rerıkuyunc.
bey: 12 ç11/wlal.
8

r.

ranlığın

rılan

l<udreti!
- Bu yaz gecelerinin zevkini nerede çıkarıyorsrın bakaymı?

-

J( aran/ıkla?

- Nasıl karanlıkla?
- Bilmem bilir misin, yaz
gecelerinin, şehirden uzak
kırlarda,
ağaçlık
yerlerde
kendilerine mahsus pıirti:süz.
saf. temi::. bir karanlı,ğı vardır ki, bu karanlı,ğm içinde
gö=, etraftaki siyah. k~if
gölgelerden başka bir şey görmediği lıalde kalp ve fikir o
ptirri;süz lwranlıklrı neler
gört'ir. neler ke.yeder .
- Neler görür, neler keşfeder acaba?
.
- onlar anlatmakla bıtme= .
• azi::iml
<iyle lıir vaziyetle gözler.
labiatile isliralıalle oldu'gu
için, kafa ile gömıl lıaricı
man=aralardarı,

lali meselelerden asude bir lwldP baş
başa lJer<·rek ne derinliklere
dalarlar uc ne yukseldiklere
çıkarlar.
.
.
.
- rani labin amıyan~
ile ne dalgalar geçerler de.-;eııe şuna!

-

Kampla yem k lıa:ırlı.Jı
Hahcıoğlu
askeri lisesi,
Ç dırlar sınıflara göre ter620 talebenin iştirakile, Pentip edilmişt;r. Geceleri kampta
dikte yul nr çamlarda kamp
lüks lambaları yakılmakta,
ku ·mu" bulunmaktadır. Kamnıunyyen s-.atlerde muzika çapm bitmesine beş gün k~I:
lınmakta, talebe askeri vazife
mı sa d , 15 gün daha tenıdıdı
muhtemeldir.
ve talimlerini yaptıktan sonra
K... ınp kurulur kurulmaz ' nezih eğlencelerle valr..it geçiraltı saat içinde, tn!ebe '· ora- mekted"r. Kamp \:Ok muntadaki kuyudan istifade edılmek
l e i>ek istifade
üzere tulumba ve su hazinesi
zamdır ve ta
c:'lm ktcd'r.
yapını lr.rdır.

Yerli malı sergi- P ris sel imiz
bugü gidıyo
sine hdzırlık
C. H. F. İstanbul mei '·

Paris sefirimiz Fethi bey,
bugün ekspcı·esle Parise ği
zinde açıl cak yerli mal
sergisinin Temmuzda Galatas~- 1 decddir.
Fethi bey, Türkiye-Fransa
ray lisesinde kOf:adı !e~~~h
edilmiştir.
Sergi
amırhfi1.nc uzlaşma ve do tluk ınuahede
i için müzakeratta buluna sen yi mUf ttişlerinden Danış
caktır.
bey memur cdilmi tir. .
Sergi memurlarını Tıcarct Emonet ııne uı.·ların
odası intihap edecektir.
dair
Şehrcm neti
memurlarının
ıdare meclısi
hizmet, terfi ve tekaüt mun:
Karaağaç mezbah müesse~
melabn d ir hazırl~n.an ye_nı
nb id re meclisi azasının talimatname Şe~remmı Muh~t
intihap müddetleri bir sene
tin beyin tasdıkına arzcdıl
miştir.
temdit edilmiştir.

araagaç

Dalga malga, her ne
ise. Fa/lal, ba::mz bunun =evkine doyum olma=. Hele dtin
geceki gibi olursa!
•
- Dıin gece ne oldu?
_ Ne olacak/ Brn tam
böyle bir yerde .Y?Prrı,!:ları
ııcrJerc sürünen 1"1 ayacw
;ll'asmda ı~endi Jwndime da/mı~. Ltirlti modern felsefeler,
est~lik bahisleri içinde tallı
tatlı kulaç atarken gelip le
ııambaşww. fakat beni gö~
~ıeden. iki karalll çôkmesm
·~

mı.

.

.

ktmnw; on1ar.9
~ Kim olacak. onlar da
benim gibi nydmlıklrm kaçan
iki :avallı! Fakat. ben aydm-

ılma11

llğrn [Jlllldll:kıı !~orgunlrtğ~"!
dan boşum drnlcmelc ıçm
lmrmıa
kaçımşlrm.
vnlar

da fJLllldllz1111 aydmlıfjında
/Jir t11rlr'i doyamadıkları yoryunluklarmrn rıslıine tuy dikmek irin buraya gelmişler!
Barı diktiler mi'J
Bilmem! Çri11/m, onlar:
«arlık buradan daha cııfeı
bir yrr bulamayı=.>~ . dedikleri :aman l>cn de: Jçımde .a~
la!ı ralıalltk versin! diyıp
lwllmuşluıı.

Köro~lu

4 Sahife

Haziran 11

Son Saat

L
Fazla hamal ücretleri

hayre çevirsin
z ,,. açık ama fena
·r düş {!Örüyorum!
-17- Sakın alıklık edip efendiye de açılma. Hiç ~ktan
herifi imrendirirsin de baŞJna
köyden, kasabadan yavuz bir
kuma getirirsin. Evintadını
tuz 1nu kaçıntrsın.
Hayır Keziban, hayır! ben
onu seninle birleştirmek istiyorum. O azgm herifin hakkından ancak sen
gelirsin.
Başka bir tazenin başını durup dururken niye nare yaka-

Muharriri: M. Tarhan
kucaklaşmalanndaki haşin
hangi işidir gibi olurdu.

a-

Kendisi, Nihadın koynunda
cılız bir buzağı gibi cansız ve
sessiz kalıyordu. Halbuki Keziban, hazan kasabalara getirilen
yerli
inekler gibi
günde üçyüz dirhem değil on
beş
okka süt veren Kınm
ineklerine benziyordu. O boğa
ile bu inek, tam, bir eş olacaktı ve kendisi, yüreğindeki
yım.
yaralan yavaş yavaş tedavi
O,senin koynuna girmeli ki • için bu eşlerin alabildiğine
çiftleşmesinden istifade edeaklı başına gelsin. Benim gibi
şehir kızlarını iki a-yda havı
cekti.
dökiilmiiş peşkire döndürür.
Gelin hanım, kuvvetli bir
İçinde bir azğınlık, fazla bal
istikrahı ruhun doğurduğu bu
yemiş gibi tatlı bir baygınlık
fikri sabitle oyalanıp duruyorken Kezibanm da hali değiş
hisseden Keziban, gözlerini
mişti. Şehnazın suya sabUna
tekrar tekneye eğdi ve kesik
el sokmasına razı olmıyor,
kesik mınldandı :
gusül suyunu alesseher temin
- Gözüm açık a111a fena
ediyor ve samimi bir alaka
bir düş görüycnım. Allah
hayra çevirsin!
ile bütün işleri kendi görmiye
uğraşıyordu.
Bu muhavereden sonra Şeh
Ayni 2amanda Nihadın yanaz, bir fikri sabit edinmiş
gibiydi. Gecegnndü:ı Kezibannında da eskisi gibi lakayt
la Nihadı bir yatakta birleş
kalmıyordu.
Gözleri sık •k
tirmeyi düşünüyor, bu işi beonun hırçın bakışlı gözlerine
cermek için çareler ariyordu.
çarpıyor; peşkir tutarken, su
Kocası, beş - on dakıka olverirken gizli gizli titremeler
sun
kendisile
konuşmaya
geçiriyordu.
mütenezzil olmadığı ve iştihasını
Nihadm her nevi hizmetini
tatmin eder etmez ya evden sa- evelce Şehnaz yapardı. Son
vuştuğu, ya sırtını çevirip uyugünlerde Kezibanın
araya
duğu için bir fırsat bulup ta
girmesi betmizaç erkeğin çarfikrini ihsasa muvaffak olamı
çabuk dikkatini celbctti ve
yordu.
köylü kızı bir gün azarladı:
- Bizim pasaklı nerede ,
Nihat, böyle bir fikri kabul
eder miydi, etmez miydi? Yaelime su dökmekten de mi
üşeniyor?
hut, koca bir evin efendisi
Keziban, efendisine yakın
olmasına rağmen kendisine
dan temas zevkini söndürmek
bir hizmetçi kız visalini layık
istidadında
iÖrünen bu sual
görülmesine kızar mıydı, kız
üzerine kaşlarını çatb
ve
maz mıydı? Şehnaz, bu noldaefendisini sitemli bakışlarile
ları düşünmiyerek yalnız bir
süzerek cevap verdi:
fırsatı muhavere, bir fırsatı
- Besleğin değil miyim,
münakaşa anyordu.
suyunu ben dökersem ne olur
Genç gelin, şu tüvana köylü
sanki?
kızla nakabili i ba bir iştihafı
Nihat, biç ummadığı bu
muazzam taşıyan o azgın ermukabeleden huylandı.Perişan
keğin yek.diğerine uygun olkıyafeffi Kezibana ş~yle bir
duğuna o derece kanaat getirbaktı, niyeti, kuvvetli bw silmişti ki Nihadın sıkleti nüvale ile köylü kızına haddini
zişi altında kemikleri kırılırken
bidirmekti. Fakat kızın bal ! o nların koklaşmalarmdaki, ~mdakf raşei iştiha ba

Galata ve Sirkeci yolcu salonlarında vapurlara
binen
ecnebi ve yerli yolcuların eşya
lannı ta~ryan hamallardan bazı
lan fazla ücret aldıktan sörülmektedir. Evvela Şehrema
neti ve zabitaca alınan tedabir
neticesi hamalların fazla ücret
almaları
men edilmiş idi;
gene ihmal yüzünden yolsuz
muamele başlamışbr.
Ecnebi yolcular hamallann
yolsuzluğundan bizar kalarak
~ikiyet edecek bir yer bulamamaktadırlar. Polis müdüriyetinin
ve
Şehremanetinin
nazan dikkatlerini celbi rica
olunur
Karilerinizden İzmirli
Mehmet
)#.

Köprü üstünde!
Denebilir ki İstanbu!un şeh
remaneti memurlarının en fazla
kalabalık ve v.lzifedar oldukları mahal köprü üstüdi~r .
Köprü memurları köprü müfettişleri, Zahıtai

belediye ve
Seyrüsefer merkezi hep bura-

da, kesretle bulunur. Bilhassa
akşam üstleri Emanet erlcanı
köprüden geçerler.
Bu memurlar, bu amirler
acaba köprü üstünün halini
gönnilyor mu? Dün merak edip
saydım : İskelelerde ve köprii
niyetten fariğ olmasını mucip
oldu ve daima müteabbis duran yüzünde manidar bir tebessüm dolaştı:
- Sen - dedi - kendi işine
bak. Benim işime de el uzatır
san yorulursun, daltaban?
Nihat ef. biraz sonra anasının kulağına fısıldıyordu.

-

Ana, gözünü aç, bizim

Keziban mırnav diyor!
Bir çok güırler işte bu suretle geçti. Şenaz, bir türlü
fırsat bulup zevcile konuşa
madı, Kezibanla evlenmesini
rica edemedi. Köy kızı, gün
geçtikçe efendisine biraz daha
ısındı ve hizınet vesilesile ona
bir parça yakın bulunmak ,
onun nefesinden bir ka-ç zerreyi ciğerine geçirmek için
mütemadiyen didindi, parlak
iözlü tombul bir pervane gibi
Nihadın izinde ve sesinin etrafında dolaştı • Onun bu çır
pınmasını , tesirab hevaiyeye ,
muvakkat bir teheyyücü asabiyye, mevsimlik bir buhranı
_tebeviye hamleden Nihat ef.

üstünde erkekli dişili, çoluklu
çocuklu tam on sekiz dilenci
ve mübalağa değil yetmiş
dört işportalı seyyar esnaf
vardı. Bunların çoğu da işpor
talarını yolun tam ortalarına
koyarak insanın yürümesine
mani olmakta idiler.
Size daha garibini söyliyeyim. Emanet erkanından birinin köprüde bir dilenciye para
verdiğini gördüm. Bu işe siz
ne dersiniz.
Beylerbeyi: Vahap

*

Avcı lrndınlar
Sirkei caddesinde ve Beysokak başlarında
geceleri sabahlara kadar dolaşan ve avcılıkla meş~l olan
kadınların gelen geçene yapa
geldikleri
taarruzlara
ne
zaman bir nihayet V\!rilecektir.
Karilerin izden
oğlundaki

Hulu~i
~

Rahat g0 zilmiyor
Taksim, Beyoğlu ve Şişlide
ki bahçeli gazinolara bir takım sabıkalı ve maruf seyyar
fahişeler boyalı yüzlerile gelerek ailelerin arasına oturmaktadırlar. Bu gibi mahallere
fahişelerin
girmesine nasıl
müsaade edilebilir?

Ali
ciddiyetini bozmıyaraK vaziyeti
tetkik ediyor ve kendi kendine
söyleniyorde:
- Kafir tekir, içinden ateş
almış yanıyor. Allah korusa
da konudan komşudan gü·
menlemese! [gebe kalmasal]

Tokadın bağları!
Hikayemizin ilk sahneye ait
fikri seviye ve ruhi
temayüllerile aziz karilerimize
tanıtmak isterken onlann nerede yaşadıklarını işaret et•
meyi bililtizam ihmal eyledik.
Bu lüzumu ancak şimdi göz
önune alıyoruz ve karilerimizi
Tokat bağlarında bir cevelan
icrasına davet ediyoruz :
Tokat, Anadolunun en sevimli kasabalanndan biridir.
Y eşilırmak, Türk topraldarının
o en sadık bizmetgüzan eze·
lisi, o feyzaver sakii ebetzinde
geniş bir kolunu Toka da uzat·
mış, sanki sinesinden bir ser
labei bereket ayırıp Tokat
toprağını ebedi bir taravete
namzet kılmışbr.
{Mabadi var)
eşhasım,

-
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Reisicumhur Gazi Hz. nin himayei
f ahimanelerinde

Uçüncü miHi TYrk tıp kongresi
A kara Eylül 19~

BaŞ\re},il

İsmet ı a a hazretlerinin
fahri ri a" etlerinde
VE

Sıhhat ve icfimai -muavenet vekili müderris Dr. Refik
beyefendinin riy etlerinde
Rongre idare heyett:
~ldnci rf\isleı·: .!Uuderris Ziya

uri. :\hıallim Refik .!Uünür. t;mumi katip:
~1u<l<'rrls ınuavinl Fııhreddin ıu~rım. lusu~f katip: Dr. Hasan Yasır. Yezne•

dar: Mnalliın ·ıvazl ismet. \zu: 'lu
ı SelM1·tttin ~lehmet.
t - f çtinch İnlllı Türk tııı J,on ır ""ıl ı .•2(• ~nesi Eylülünde Ankıwada
toplanacak ve üç gün devaın edPce, ır.
u lo içerisinde konorenln günü
tyrıca ilan edlleceli.Ur.

Kongr(' mevzuları: Frengi, Kanser, ı~ızıl.
a - 1 unlardan başka arzu f'd 'n t til • u m(\vzular haricinde dahi serbe t
2 -

lt hligal 'anabilirler. Bu lf'hllg tın
n
otural'
Vl' duktilo He yazılmı~ oldu u halli~
..

ı tos onuna lrndar

iki nusha

( lstanbul Ankara caddesin e 71
merada kongre umumi
&tibi müderrisi muavini Dr. Fahred "n l'erim)

.- -
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Borç

şeri

Periye bankası
ile de müzakeratta bulunu·
lacak
Periye bankasından Emanetin vaktile aktetmiş olduğu
istikrazın yeni şeraite göre
itfası için, Türkiye Milli Bankasile olduğu gibi, Emanetle
Periye
istikruı
tahvil ah
hamilleri vekilleri
arası 1da
bir itilafname aktedilecektir.
Bu hususta hamiller vekilleri
Şehremini beyle temasta bu•
lunmaktadırlar.

Suriye kon1iseri Fransa) a gidiyor
Suriye Ali komiseri M. Ponsonun bu ay
nihayetinde
Fransaya gideceği haberi tahakkuk etmiştir. Mumaileyh
Suriyeye Eyltil iptidasında
avdet edecektir.

Cemiyeti belediye
C. H. F.

azasına

müfettişliginden:

Cemiyeti nmumiyei belediye
azaJI muhteremeaİDİD 17 Haziran 1929 salı günü saat oa
bette fırk merkezinde aktolunacak içtimada hazır bulunmaları rica olunur.

Cenaze otomobillerinin antresi
•

Istanhul ticareti dahili) f' glimriiğli müdürlüğünden:
~.!..
1
9
8

1l

D

r.

t

nevi

&lndık
Bat
Çuvaı
«

l

Vr

1

adet

1
1
2
2
1

~k

Sandık
Çuvti
adet

markası
Bili
«

B 12
bili

r

1 M
bili
M S
S M
H M

kilosu
37
220
300

37

i}
505
703
116
26
':227
118
5}
20

cinsi eşya
Tehi Bira tişesf
Tehi Küfe
Odun
Toprak

Pftkö~

miistamet idi tehi ADdık
gazle mnteharrik demir mtistamel makine
Keçi koyun derisi
Tehi Bira şişesi

Şap

müstamel kayık aıuşamması
l
«
«
müstamel yorgan
1
«
:
«
yün yatak
36
l
«
3
«
yasbk
«
k
1
Çuval
H
4
Em yye mutbak ta ımı
23
Tarhana
l
S
1
o
62
•
.
.
İstanbul ticareti dahT
13
Gemıc peksımetı
1
hilcü
..
~Yfe gümrüğü anbannda mevcut ve bfl}ida envaı muharrer qyanın
flandm 1 um f~ °hı5an ata müşteriye ait olmak ve gümrükte teslim edilmek nıere tarihi
"at..,
! aren ru .. una ntiibaşeret cdıl c ·nden cumartesi ve salı günleri mezkur gümrük
~ omı yonuna muracaat edilmesi ilan olunur.
<c

bili

a~ ık

rı

k ·rb

Üzü~

Evelki gihıkii nüahamıada.
otomobilcilerin, antrelerin 20
kuruşa tenzilinden tikayet ederken, Emanetin cenaze ~
mobille.riniıı 120 kurut aabe
kaydettiklerini söylediklerini
yazmıttık. Emanet mebafllt.de
bana fU cevap Yeriliyor:
• - Bir cenaze otomobil.
2inde iki ceaazedtıa fazla
~akledemiyor. Nakleclilen cenazelerin ytmde 70 - 80 İllİD
fakir oldulduma dair ilmft.
haber
ibraz
edildiğinden
meccaaea mezara kadar gö·

türllmektedir.
Diğerlerinden alınan para,
bu otomobillerin ancak benzin
perasma kifayet ediyor. Eğer,
bmuai mftteşebblaler çıkarak
otomobille cenaze nakline batlana, Emanet, onlanıı da 120
kurut antre almalanna mliaaade edecektir.
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Muharriri:

.//i I I f' rn
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Kürt

(1-Iasso ')

karısı

Nakıli
( İdris lfuhtefl

küplere biniyordu

kc11di n i giiç zaı>tetı11ekte idi: (Fatoş) tın sınır buhra.
])iisbtitiin ç iledcıı1 çık<1:rdi. Kuduriııuş köı)ekJer gibi
solu \ '3ra I< (' ran Jitcn ) in uzerıııe saldırdı. ..

zateıı

nı ontı

Aziz dost, dedi , şu bi- O halde dediler biz heıırim uydurma nikah zamanı
pimiz çekilelim ve Van Miten
ıeldi galiba ..
ile Fatoş hanımı yalnız bıra- Hangi uydurma nikah • kalım.
Bal gibi Kürt karısının kocası
Fatoş bu işte kendi aley·
oldun.. Daha ne istiyorsun.
hinek işlenilen bir entrika
- Rica ederim takanın
kokusu hissetti.
AID'I™ değil .. Benim işime
- Pekala, dedi, konuşabir çare..
lım. Fakat kardeşim Hasso da
- Hakkın var dostum hak- burada bizimle beraber olsun.
kın var. TehUke kalmadığına
benim ondan gizli bir şeyim
pe meseleyi artık Eatoş
yok.
hanımefendiye açabilirsiniz.
Buna Van Miten hiç mem- Beraber
açsak fena
nun olmadı.
F akat itiraz etmiye kendin·
ohnaL
- Yo .. Ben herkesin hu- de kuvvet bulamadı.
susi işlerine kanşamam. Siz
Kahraman ağa odadan çıkendi meselenizi kendiniz
karken dostuna yaklatmlf,
ve kendi aranızda hallederelini sıkmış, kulağına tu sözleri fısıldamıştı:
zini.z.
- Cesaret azizim hiç meta- Hiç değilse biraz yardım
netini bozma. Her ne olursa olediniz••.
- icap ederse onu yaparım. sun biz kapı arkasında sana
Sen bele işi bir kere açmıya yardım için bekliyoruz.
Sonra herkes odadan çıktı.
hqla ..
Bu strada Fatoş ve Haso
Van Miten, Fatoş ve Hasso
pencere önünden Van mitenin
yalnız baş başa kaldılar. Kürt
,_mpa gelmişler, 1stanbulun kansile
Kürt delikanlısının
pzel manzarasından bahs- kanlı bakışları insana hiç te
ettikten sonra:
emniyet ve cesaret veren ba- Bizim Kürdistanda bunkışlar değildi .
dan gtnel yerler var..
Bu vaziyet karşısında Van
Diyerek kendi kuyruklu
Miten söze baŞlamadan evel
insanlar memleketini methe
epeyce düşünmiye mecbur oldu.
baflamışlardı.
Ne söyliyecek... Söze nasıl
-

Fatoş:

- Ne zaman buradan kürdistana gideceğiz diye sordu.
Van Miten işi açmasının zamanı
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geldiğini anladı.

ihtiyatla hareket ederek:
- Ne zaman istersen o zaman gideriz.. dedi. Fakat daha evel.. Fatoş gözlerini açtı:
- Daha evci. ..
Hasso ilave etti.
- Daha evel ne olacak..
İkisi de gözlerini açarak Van
Mitene dikmişlerdi.
Holandalı kekeliyerek s~
zünü tamamladı.
- Daha evel sizinle hususi olarak görüşmek istiyorum.
- Haydi konuşalım.
- Konuşalım amma yalnız
ve baş başa kalalım da öyle.
Ahmet ve Kahraman ağa,
doatlanna yardım için:

başlıyacaktı?
Yalnız kalır kalmaz kürt kansı, Van Mitene kaşlannı ça-

tarak sordu:
- Ne söyliyecekseniz söyleyiniz.
Hasso da (enişte) diye hitap
ettiğinin omuzundan pençe gibi avucu ile yakahyarak homurdandı:

Haydi bakalım! Seni
dinliyor.um. Çabuk ol..
.
Holindalı tütün taciri bir
müddet ağzını açıp söz söylemiye cesaret edemedi. Bacakları titriyordu.
Lif olsun ve ya söze baş
langıç teşkil etsin· diye:
- Otursak ta öyle konuş
sak daha iyi olmaz mı.
Demek istedi. Buna Haso
itiraz etti.
- Oturarak söyliyeceifniz

şeyleri pekAli ayakta da aöy-

la beraber oldukça sizin fikri·
niz bozuluyor. Eğer bir daha
böyle iş bozacak s&zler sarf·
ederseniz sizi aldığımız gjbi
Asiyenin, Ahmedin düğUnüntl
lanmıtlardı.
filin beklemeden Kürdiıtana
Binaenaleyh çok ihtiyatlı ha- gideriz..
reket llzımdı.
- Fakat..
..... COzel, nazik, kibar Fa- itiraz yok. Bir ke,lime ,
b>t hamml. Bilmem ki size
bir tek söz daha söyleyinı
nasıl anlatayım .. şey... ne der·
demeyin hemen soluğu Kür•
ler ona.. hani bilseniz o kadar, distanda alırsınız.
o kadar meteeasirim, o derece
Bazen şiddet, hiddet, haklı
müteessifim ki...
ve ya haksız hücumlar , taar- Müteessif misiniz?
ruzlar en uslu, en halim selim
Niye? Hiçin çabuk söyleyin.
insanları
isyana sevkeder •
Yoksa benimle nikahlandı.
Kuzu gibi tabiatte olanlat
ğınıza mı nadimsiniz?
birdenbire aslan gibi köpü·
- Canun ben nadimim firürler.
lan demedim.
Hasso ve Fato un te elit der
- fıterseniz deyiniz.. Din- . gibi cakalı tavurla söyledikleri
liyen kim? Beni nikahlapıanız,
21özlcr bugüne kacilar her nye
şerelime \arşı sürmek istedieyvallah demiş olan Van Miğiniz bir lekenin pek haklı
tenin asap ve izzeti nefsi üzebir tarziye ve tazminatıdır.
rinde aksülamel teiM bıraktı.
Tazminat mı? Fakat Fatoş
Yan hiddetli, yan müstel\zi:
hammefendi .. Ortada yakılmış,
- Siz istediğiniz yere gityıkılmış, ziyana uğratılmış bir
mekte serbestsiniz. isterseniı
şey yok ki tazminat olsun.
şimdi derhal gidebilirsiniz.
- Olsun olmasın.. Ben de
Bana gelince : Emin olunuz
müteessir ve müteesıifim.
şuradan şuraya adımımı atmam.
- Siz de mi
- Evet.
Beklemediği halde Van Mi- Ya.. O halde ..
tenin böyle kafa tutmak iste- ·
- Durun. Acele etmeyin.
mesi Kürt karısının hem hayKocamın sizin yerinize meseret hem de hiddetini mucip
li Ahmet, hatta Kahraman
oldu . Kulaklarına adeta inaağanın olmadığına milteessirim
namıyordu.
Hiç değilse onların kanı sı
Göz ucu ile kardeşine ba •
cak
adamlar. Sizin
gibi
karak ve Van Mitene hitaben
böyle buzlar içinde konserve
sordu:
edilmit somurtkan erkek de - Şuradan şuraya bir adını
iiller.: ..
bile atmaz mısınız? Düğünü
müzü demek burada yapmal<
_ Öyle ise vaz geçiverin,
- Vaz geçmek mi? Hiç öy- istiyorsunuz,
- Ne düğünü? Ben öyle
le feymi olur.
bir şey tanımıyorum.
- Esuen Fatoş hanım ıi
Hasso hastanın başı ucun.dl
zin odamza tecavUz eden filan
dikilen Ezrail gibi Van Mite'"
yoktur. ve Hapse girmemek
için alellcele bir nikah kıyıldı. nin karşısında dikildi. KollanDI
göğsü üzerinde çaprastladı:
- Alelacele malelicele ni·
- Ne dedin.. ne dedin!.
kihtır ve emin olunuz Trabzonbir daha söyle bakayım.
da kıyılan bu nikihın düğü
- Bir defa da söylerim oO
münün KOrdistanda yapılmasını defa da, yüz defada. Ben kaı
kimse menedemiyecektir.
kardeşinizin kocası
değiliıO
Hasso da söze karııtı:
Hasso elini belindeki bıçal'
- Eniıte efendi. Görüyoattı.
rum ki burada, arka<iqlanmz(Bitmedi)

liyebilirsiniz.
K6rtler daha evelden her
hangi hadis olacak bir vaziyete kartı miicadeleye hazır-
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Sinem

Aleyhimize

çalışmak

için

Fransız topraJdarında kurulan

propaganda merkezi

Ernwniler hir filim siı:kcii \"iİcuda getirdiler Türklt'r hakkında
garezl'"araıı iftiralarla dolu kurdeleler }~aı1ı) orlar.

e

Bizimle dost yaşamak istiYen Fransanın bize mütevec~ih her muzır faaliyete karşı
apalı bulunması lazım gelen
d
stüdyoları ..
ıçın e son zamanlarda
. t'ır.
. bı'r çet e t"uremış
Bır sinema stüdyosunu melce Yapan bu çete daimi bir
rro~aganda merkezi halinde
iaal~ette bulunmakta, propaan acılıkta dünyanın en kuv·

Ermeni aklönı Şakutont
« Anlranik » filiminde

l

"Antı:anik,, filiminden bir salıne: llalil beyin haremi (!)
vetli silahı olarak tanınan siStrogof) filiminde bu adamı ' perverin (!) hayalu ı anlatmaknemayı garezkirane emellerine
İstanbullular da görmüşlerdir.
tadır. 1 abii bu arada mahut
alet etmektedir.
Geçenlerde mevzuu bahskatliam efsanelerind"n bol
bol bahsetmekte, harem (!)
Tetkilibn bütün azası er- ettiğimjz «Antranik» fUimi
hayatını canavar Türklerin(!)
menidir. Başlarında Fransız- · işte bu tirketin ilk kurdelesi
zulümlerini (!) anlatmaktadır.
lann çok iyi tanıdıkları ve
bu çetenin ilk eseri mel' anetiKurdele geçen Nisan ayımn
dir.
sevdikleri Şahatoni atlı bir
Filim ismini taşıdığı vat..n- 13üucü günü Fransa matbuat m6ermem bulunmaktadır. (Mişel
messillerinc gösterilmiştir. Bir
kaç güne ı.adar piyasayl:\ çıl Mabadi 9 uncu sahifede]

Aııdre Standart « Anlranlk »
"Anlr-tınik,, /ilimim'e·ı diğt:r

bir ıahne

/iliminde
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iirl ·ye İş bankası

[ 1 inci sahifeden mabat ]

Heyeti Umumiyenin 2 - 6 - 29 tm&t kararma temkan ve Sermayenin 4,000 000 liradan 5,000 000 liraya tezyidi iç.in ihraç
ı . . HYYf"I 'üeudf" gellrnıiş
olupan Beheri: 10 lira kıymeti itibariyeainde 100,000 adet
t ir.
hamiline ait yeni hisse RDetlerine byd ohmmağa davet
müs», «Engen)), <(Glküles.\ Yusturya - ~1acaristan
2 haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkalı&de heyeti umubahrivesinden hlsseslno km>, «Duınilresim>. (390)
miyenin nizamname! esasinin 9unaı maddesine tevfikan, ihracma
isabet f•lnıi~ olan torpido illi (450) ton hacminde karar verdiği beheri 1O TJbk liram itibari kıymette 100000
h f. l ve Tuna monltorlarma hulu nan bu ganbotlar f 920
en son istem ve büyük senesinde Fraosadan mu- adet hamiline ait eni hisse senetleri fCl'Bİti atiye dairesinde
bayaa edilmiş ve «Dizel» bankanın eski hisSelcrine sa.bip olanlara anohmmaktadlr..
nınhripler ve ganbotlar
motörlcrite
müteharrik
MİKTAR' : Eskf ldasedarlanma&, hah olduldan bdıer eSki
il:\veslni ihmal etmiyen
gemflerdlr
kt
blrkaç
Aene
noınanya BahrJye nezaredört lllsseye mukabil bir yeni hi..e mllbayaa edebüırler.
evel lstanbul ve lzmlr liti Karadenlzde mühim teEski hisselerin dart taksiminde ç.ıkmaaınmuhtemel hfsse kft.
manlarımızı ziyaret etmiş
liikkf ed1leb1Jeeek b.h- deniz
surah UNteber deiftdir.
kuvveti yaratmıya mu- lerdi.
BEDEll : Yeni ihraç olman {IDMe senetlerinin fii ihracı
ikişer tane ( 12 ) santivatrak oldu.
metrelik seri ateş11 top beneçhf ati ~ pldlde 11,20 liradır. ( On bir lira yir''Rr:jel Ferdlıwuad,, ve tasıyan bu gaoboC.lar sa- mi 1m1"Qf}
ç'Rejlna Marya,, Muhrlp- atte ( f 5 ) noUan ibaret
lira
Kıymeti ifibari,.mi • • • . . • • • . 10.
lerl - ltalyada «Pattlzon» bahman saratlerl dolayı
• 20.
Resmi damga
• • • • • t • • •
tezg6blarmda t927 se- •
.
.
Romen bahriyesi taP.nm • • •
• • • • • . • . . . 1 • in
nesinde lofjlllarma başlanrafında&
sahil
tarassut
11. 20
. mış olan «tSGO» ton eesagemileri
olarak
kullanılı
HAKKI RÜÇHANIN MUDDE11 İSTİMALİ:
mellndekt MI Ud bQyGk
Eski
hissedarlanmız dahil olmaksızın hisselerine dörtte bir
yormUf.
m11hr.lp «1~ beygir
1'foı11l,1Jrlen « Bukovl·
nispetinde isabet eden yeni hisseleri iki ay zarfında yani 10 Ağus
ku••etlndekl tarbhı makloelerl sayesinde saatte na ., « Basarabya », (<Ar- tos 929 akşamına kadar mübayaa ve bedelini aşada ilan olun«38» not sfıratte seyrede· deal ıt monitörleri sahil{ duğu şekilde bankamıza tevdi ve ya irsal etmelidirler. Bu
bahriyesine müddet zarfında hakkı rüçhanım kullanmıyanlann yukarda
bllecek bir kablUyettedlr· Avusturya
ler. Beheri~ tane (fi) mensup olup müttefikler mezkôr müsait şeraitle mübayaa hakları sakıt olur.
saotlmlkt seri ateşn top 118rarından Roınnnynya veHAKKI RÜÇHANIN SURETİ İSTİMALİ:
.
rilmiştir. Her üçü de (550)
ve (M) 181Jt1metreHk altı
Hissedarlarımız Şubelerimi2e 10 Haziran 929 tarihinden itiUwpll lroqu9e miiceh- ton hacminde olup ( iO )
baren müracaat ederek yeni hisselerin mübayaa pusulasını
hez olan gemlter hali h11- 116 (12) not sürate malik
imza edebileceklerdir. Hissedarlann bankaca kendilerin• eönve ikişer tane ( f 2) santi- derilecek olan kayt varakasını doldurup izma ve bankanın
zırda .Karadenlzhı en bü·
yük '"' seri muhrlplerl mlik topla mücehhezdfrmerkezine ve ya İstanbul şubesine tcahhütlü olarak irsal etmek
olaeaklard.,,.
ler.
Tuna nehrinde hizmet suretile dahi yeni hisselere kayd olunabilirler. Ancak beher
"Mara$/I", "Marasestl"
germekte
olan bu üç Mohissenin 11,20 lira itibarile tamam bedeli dahi
belerimize
muhrlplerl:
« 9f 9 » 9e008lnde ltal· nitör (f 917-i 920) senele- tevdi ve ya İstanbul şubesi ve Ankara merkezimize irsat
yan tezgAblarnıda inşa rinde tecdit edllınlşlerdlr. edilmelidir.
<< Bralyanu », «l\llhalh>,
Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye olunmıyan mübaedilmiş olan bu gemiler
« f400 » ton cesametinde « l.A>hovorl :.., « Laskar » yaa pusulalannın hükmü yoktur.
« 680 » ton
olup <d\larasestl» ntn sür- monJtörlerl
NOT: Yeni Hisselerden bir Hissedara eski Hisselerin dörtte
hacminde olup üçer taıw
ati «:JS,50» not, dii)erlnln (t 2) santim ilk to)lla mü- bir nisbetinden fazla verilmeyecegi için, kayt varakasında sehven
de << a5 » nottur.. Bu iki cehhez ve saatle (1~) not fazla yazıldığı vaki ol~uşsa Bankaca kontrolunda börtte bire
muhrip, 925 - 926 senesüraU sevre mallktlrler. tenzil edilecektir.
sinde ~en iden elden geçiBunlar
Tuna<la Uayl
YENİ HİSSELERiN TEMETTOLERI :
rilmiş ve Kara denizin
vaztre etmektedirler.
Hamiline
ait olarak ihraç ohman yeni Hisseler -1929- senet
en . ürntli ve veni muhMuavin gemiler: Ro- temettüQnün yalnız 5 aylık bsmına fştirak edeceklerdir .
ripl('rfnd(~n sa)·ılabilir.
930 senesinden itibaren )'elli hisseler dahi eski hisselerle
Torpidoboilar: «Yi f or», manya bahrlyeslrln hu
t j oar olmıynn

hil' hahri

bacalı cc~alulrn» smıfı botlar ise <:ifte bacalıdırlar.
Deniz ganbotları: «lte-

da

7

« YnJ'teJ », « ' 1Jolya » ve

« Shorul » holları: Sabık
A ,. u t u ı•ya donan maslna
nwmmp olup 1H20 scnesınclP Hmuanyayn teslim
f•ü ı lnıi~f{·rdi. Hehcri (2HI)
t 011 e.·c·~anwt imle olan hu
04•1111.P · sı .. t:.c ( 28 ) not
. iu·,tli s yr · mulJI\, iJ"i~Pr
toı•;l·ı lül ·n m hamil tek
h.t ..... i l <!fr<'l,Jhiirler.
u • alu ı~. > <'Smcul >> hol'ar1: . ul,1ru1ald dfü·I bott. ıı (:-) ı on daha hüyül\ 'e
l}r· ~ ıs dnha !J<'rn; olan
lıu ild fJMHi 1U28 "'ene::-,iıultk P a~ıı hiı· tamir ele

u .ı·n nıı.. oiclul,larınclan huuuıı ""irtıll lp

((2!h> nota \•a ..

ı"ııı ~ıt1 ·allı•ril<' 1\araıJPni
/.I
İ ~ İ \ (' lİIHJO f Ol'(ıilo

l•o• a ··
İ Ol »

\<'

mlflpcffl<'hiliJ'ler.
~li l rl

botlar tek

saydı()ımız

gemllerd en

mada <( Mlrsea » isınJndc
blr mektep talim oemisi
(R) motüa·lü karakol gemisi (:;) nıolörlü ve seri
tahtclhalıir muakkibi. mütcatldil poli · ve gümriık

hukukan musavi olacaldardwr.

TORKtYE

tş BA'NKASI

büyük

tarassut :-;ef'ineleri \·ardır.
HulaSIJ Hugünün Ro·
manva bahrlvesi:
~ fıüyük
yeni muhrip,

Ta)ryare piyankosu
Beşinci keşide 11 haziranda

6 YC'nl torpito.
1 De-nlz gamhotu,
• 7 ~~hir monitürü,
:i TuhlPlbahir nıuald\ihi,
8 )lotörJü lmral\ol yc-

Büyük ikramiye

ve

mlsl.
1 .:\Jf'l\t('J• soflnC'si 'e
birı;ol, sefnint
ıoır~d<'n
mür<'l\lrnp l"uçül, f,ıJ~nt
IUUlllazam Yf' iJİltfh('(' inkişaf

eden hir J\U"' Pltir

Jlhmet Cemalettin

·

50,000

Liradır

Aynca

:! ; ({('. 13,(((), 12,roo, JC,()(() Liralık ikral r t c /(,{(}{) Liralık bir nıiilcafat.
Bu e ·dede cem'an 3,900 numara
l:cazanacakhr.

n

Haziran

Son Saat
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B h ya et mi idi?

Yo
le

•

,

düQünü bil ik~e Masan mı?

Marsiyal Zambarofla Loran-

şar kendilerine gelmek için

Laranşar bu suale cepap
vermezden evel manidar bir
surette başını salladı ve:
-Evet... Hüber Marsanın gölgesiydi.
Otomobil sarı köşkten uzaklaştıkça yavaş yavaş kendine
gelen banker:
- Şimdi bu saatte ne söylesen beyhude! dedi, çünkü
bütün tahminabmız bu muzlim
işi büsbütün lraranlıklaşt.rmak
tan başka bir netice vermiyecek. Vakayıa intizardan başka
yapacak bir şey yok...
'
Fakat sinirleri adam akıllı
oynamış olan Laranşar bankerin iistünkörü sureti tefsirini
hemen kabul etmedi ve :
- duvaı- tekrar açılıp ta bu
menhus herifin kndit olmuş
cesedini görmeden ve onun
elan
orada
bulunduğuna
emin olmadan rahat edemiye-

üstüste konyak yuvarlarlarken
~aby_en büfenin en alt gözün~n iki tUfenk ve üç revolver,
hır. kutuda fişek çıkardı ve
belındeki silahı çıkanp bütün
hu cslehayı masanın üstüne
dizerek:
Hayalet efendi arzu eederse gelebilir dedi, bakın
korkaı ım ki bu sefer gelecek
olursa bu kendisine pek tuzluya oturur.
. Banker dalgın gözlerle bu
ıstihzaratı takibediyordu. Fakat bu uğursuz köşkten bir
an evel uzaklaşmıya karar
Vermiş olmalı ki :
- Bonsuar F abyen ! dedi,
biz g"diyoru . Sen gözünü
dört aç!
- Merak etmeyiniz efendim. Hayalet, hortlak değilya,
ceğim.
Şeytan bile gelmiş olsa elim- Bunu her istediğimiz zadken sağlam ve diri olarak
man yapabiliriz. Hatta yarın
urtulamaz..
B 1ı<erle Loranşar alelacele ı dan tezi yok duvarı açıp bu
hususta kanaat hasıl edebiliriz.
oto. b le at'. dılar. Vc oto
- Evet, evet ... ihmal etm·n. zaı·ı dikkat' celbetmemek
yelim
de bunu yapalım; hiç
i,..· fenerleri sönük bir halde
olmazsa
kalplerimiz rahat ez ıeti leyi içinde kayboldu.
der. Bu öyle hissediyorum ki
l\1c;rsiyal Zambarof kendini
Mnrsanın cesedini gözlerimle
arabada sağ ve salim bulunca
görmiyecek olursam boğazım
Canu gönülden derin bir:
dan bir lokma ekmek geçmi- Oh!... çekmişti.
yecck,
uyku bana haram ola.. Sahte Jorj Düpon ise şeriki
curıni'rıe haaben:
cak. ..
- Pek ala!.. yann bu işi
.... - O idi, diyordu, gördüyaparız ...
~U~üz İ.ıir hayelet, bir rüya
Biraz sonra otomobil ağır
kegıdı, Hüber Marsanın bizzat
laştı
ve durdu. Bankerin ikaen İsiydi.
metgahına muvasalet edimişti.
..Bd~?u benim gibi sen de
g W'
- Allah rahatlık versin
un değil mi '(
Loranşarl.
ihtiyatı elden bı
L - Evet ben de gördüm.
rakma!
akin ayni zaman d a uzenne
.. .
ördü ..
- Bana biraz ı para ver rınuş olduğumuz duvamez misin Zambarof.
nn da old ..
"b" b.
rinde
b !lgu gı ı, ır ye- Hayır...
parayı alınca
haaıl
ır
çatlak
bile
kumarhanelerden
birisine ko1
ne be~ hadan_. durduğumu yişacağına
emın1m.
Haydi
Denıeka ~r gordük değil mi? git te yat. Yarın senin vazi.. ölünıü do uyor ki Marsanın
yeti maliyenden de bahsederiz
"f b izdenU'Vart
• •
olmaz mı?
n
intt ıçındedir. Hehortlaınış ol 1 arn almak için
- Bin frank olsun ver
düşündükçe ın~ Ya?.. Billahi yahu!..
- Üzerimde bin frank dahi
bile değil .. So~~dırınak işten
au a
ı·
.
yok
azizim ...
ya mıhlayan k
e •ını masaanıa h d"
.
Bankerden bir şey kopara ne mana vermeli? a ısesıne
mıyacağını anlıyan Düpon meZambarof elindek·
yüsane uzaklaşb ve oteli~e
gizlemek için eldive~ı c.~hayı
avdet etmek üzere iken bır
mişti. Ve bir müddet ~~k~ giy- şahsın vüruduna intizar edisonra devam etti:
uttan
yormuş gibi kendisini g~zle
- Pencerede mürteseın
mekte
olduğunu farketti ve
rak görmüş olduğumuz ..0 1abu
şahsı
derhal tanıdı. Bu
1
&oge
Hüber Marsruıa şayanı hayret
adam geçen gece kumarda
derecede benzemekte olan Laranşarın yüz madeni lira
borçlanmış olduğu oyuncu idi.
~ ..szöl.2.esi deiil mi~di 1
l Mabadi var ]

AD

Sinema

Duvar icindeki
ölü
,
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[ 7 ind sahifenen mabat]
karılacak

ve halka

iraesine

başlanacaktır.

"Antranik
Fransız

kimdir?

Bir
ya-

mecmuası şunlan

zıyor:

"Antranik henüz bir çocuk
denecek kadar genç iken
memleketinde dostlannı başı
na toplamış ve mille:tnin isistiklali için cansiparane çalış
mış bir kahramandır(!)
Tam 30 sene bu uğurda
boğuşmuş, mukabil taraf ta- ı
rafından başını getirecek olana mükafat vadedilmiş, fakat
•
hiç bir şey onun cesaretini
kırmamışbr. Umumi harpte ı

dünyası
3000 gönüllü ile Rus Kafkas
ordusuna iltihak etmiş.
Bom.lan ordunun yeniden
tecemmüünc sebep oknuş,Rus
Jar tarafından kendisine jeneral rütpesi verilmiştir. V. S ..

v. s..»

Dediğimiz gibi bu kurdele

(Amera Fılim) şirketinin ilk
eseridir. Çetenin bundan sonra da faaliyetine devam edeceği ve bu kabil kepazelikleri
tekrarlıyacağı şüphesizdir.

Fransa ile bir dostluk muaehdesi akti için müzakereye
giriştiğiniz bu günlerde bunu ve bu kabil ,eyleri naı.an

dikkate

almalıyız .

memuriyeti
müsabaka

e

•

•

•

ıcın

'

bankası

ara - İstaııbul - İzmirde

icra edilecektir
Te~l,ihitm11zm

daha ziyade tevsiini derpiş Pden
haulrnnıız bir müsabaka imtihanı icra edercJ~
i"<~rml', fünir ve meınur alacaktır.
C'decel.. lerin sinni « 22 >) ile « 10 »
ve müesscsah maliye ve bilhassa

:uür·ıeaat

u· a mel,\

olmalı

ı : mkalarda

.

rahsnus
·'
.. olmalıdırlar.
rran~ ı zc-a veya ha ~ka bir Pcnebi llsam

blhnPI\

• n< ' i rı t<'reilh ·r . .:\Hiplf'di <thnnııya('aktır.
İmtihan n~tif'C'si bankaya l\ahul edihwcl\

HH'·

ııurhr İslanhul - \nl\ara ve İzmirdc dahil oldu·
ı ha!dP f(ı. ·J\ihitımızm her kısmında müdüriv<'Li
~

ııuumiyt•niu

münasip

uürdüğü

mahalde

.

(;alıştırı-

ttcaktır.

:uaa5: · mtih nda

derecei

ınuvarfakiyete

nörc

<'1Mlüf <.•ıh•eC'l"lir.
Hanlrnyıt kabul olunabilmek için imtihanda muvaf'f'ak olmak VC' banl\aca sureti mahremanedt•
) nıula'· ti\ istihhar,1tın da matluba rnuvafı~ olması
...arll ır. Jmlihana istir.ti, <'tnrnk ist lyenler Jstanhul
'{' izmirdP şube miulüriyPllerine .\nlrnrada ise
ıu murin müdüriyPC im ize ~• Haziran 92~> tarihindf'n llihm·C'n müracaat Pıder~J\ imtihan duhuliyesi
Hı. mal hu bir •~rcfmıei hal varalrnsı alahllec~k ..
h•rdir . . mlilıan uünü hu nıalhua doldurulmu~
olarak imtihan e' ral\ı ile bırlikle bankaya tf~vdi
e.•dilf'cekllr.
.\mir ve mrmur olarak girmek lsllyenler ayrı
.ıyrı imtihana lah! hulunaeakları cihetle imtihan
sualleri de, 2 sınıf olarak tertip edilmiştir. İmti
hana f 6 Haziran Pazar niinü fstanhul • Ankara
, P

İzmirde sı al üc;te müha~eret (•dileceklir.
imtihanlar ııahrf'nı ola«al\ Ye işliral\ edPnler-

den arzu edenler yalnız olarak imtihan edilehtlc<·~I

terdir.
imtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçtcuı
fazla oldu~JU takdirde de bunlar au iç.in kayd edllrcel\IPrdir. ~imdiye kadar b:ınkaııuza müracaat
Pdcrel" memuriyet talebinde bulunanların hntlhana iştirakleri lftznndır.

.,

....,

ga 1 a

llZc

B<:ılı cılık
Son sistem

So11 lraza

ŞD

r

~
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Katiller, meçhul kurbarıı ne şekil
de öldüı. düklerin°l anlatıyorlar
Bundan bir· mUddct

füssetmi"', keyfiyeti Tekirdağlı
Mehmede <'nlatmıştır. Te~ rdagh Mehm din ta •siyesi ile
Arap Fatma ertesı günde
maktulü çağırmış, katledildiği
bodruma gbtfirmliş, oı·ada tam
münas~bet c n mda Tck"rdnğh Mehmetlc erkodaşlan

evel

Aya ofyada T evkifan arka·
sında ta la başı ezilerek öldürülen bir ceset bulunmuş,
bütün tahkikata rağ·
men kim olduğu anla ılama·
yapılan
mıştar.

hüviyeti hala
anlaşılamamış, fakat dlin ka·
tiller adliyeye teslim edilmiş
lerdir.
Bu garip cinayeti mü ~dei
tımumi muavinlerinden Aptürahman Şeref bey tahkik etetın ktcdir.
Katiller Kfirt Nada, Acem
Mehmet, Boy cı Salih, Tekir·
dağlı Mehmet isminde 4 erkek
ile Arap Fatma ve Lih~ Meliha
isminde 2 kadındır. bunlann
İtiraf etJkleı ine nazaran Ara;:>
Fatma, ismini bilmediği bu
maktulü bir gün Sultan Ah..
met meydanında görmüş ve
onunla münasebeti cin~iyede
bulunurken paralı olduğunu
Bu cesedin

hücum etmf ler, Nade ku
maktulü bo«mu", Tegird lı
taş a kaf.1.uını ezmiş, boyacı
Salih , Acem mehmet ve Laz
Fatma da paralarını almışlar
dır. Bilaher"" kat'ller arasında
hu para yliztinden ka ·ga
etmiş , N.-..do ile A,..em
mehmet Tek'rdağlı Mehmadi
ağır surette bacağından ynralamışlardır.

zuhur

Fakat bu ikinci hadfse gizli
kalmış, ancak katiller yakaland ktan sonra anla.,ılmışbr.
Mal-itulün kim oldugunu katiller de bilmedikleri için zavallı adamın hüv;yeti anla~ı
lamamışbr.

•

Istaııbul liı11aı11 sahil sıhlıi,r
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\ 111cr-

kezi sPrtebal1eiinde11:

12 - Takım
69 -

,.

60 -

>)
»

12 69
56
l46
70

- »
- >)
.. adet
- »

kışlkı
»

«
y~zlık

»
»

ve

odacı

sayıt vasıtaları

ya;"a andı?

getirtilecek

Mardin 8, (H. M.} - Dün,
Savur kasabasına ten zzühe
giden Türk-Irak daimi hudut
komisyonu azasının uğradıklan
111 üessif ~ a •ayı !>ildirmiştim. Alı
nan mütemmim malümata göre
sıhhıye
müdürü Şemsctbrı,
1. ok murahhasla.rmdan Mustafa beylerin lcöprücült. kem ·ıc
leri, kırılm 1 ş Sadettin bey
ğ
elile yüzüne' en ve başından yaralanmıştır. Yusuf beyin sol
kolu yaralanmış, şo1.öriin bir
kolu kırılmıştır.
Mccruhlar memleket hastanesincde tedavi e.lbna alın mı lardır. Yirmi beş günlük kadar bir ted vi devresi geçireceklerdir. Kazanın otomobilin
kapaklnnmr:s ndan vukua gel·
diği kat'i surette anlaşılmıştır.
Son gtinlerde Vezneciler ve
civarında
çog::ılmıç,

hırsızlık
kısa bir

vak'l::uı

zamanda
bir kaç dükkan ve ev soyol·
muştur.

Bu sirkatlerin, son af kanunile hapisaneden tahliye
e-lilen mahkümlar tarafından
kn edil iği zann d lm k cdir.
BLJ hırsızlıklar poli in nazarı
dikkatini cJbetmiş ve icap
eden tetbir alınmı:jhr.

kaptan ve mck'nist elbisesi

mubafız

Murahhaslardan kimler

»

gemici elbisesi
ka'lt•.m ve mak:n"st elbiscs1
fız ve odacı elbis_si
gem'ci elbis si

muh

kaput

Jac v~ gemici fanilesi ) ....
64 - takım
i~çi elbisesi
3 - adet
yeldirme
Balade cins ve mıkdarları muharrer on takım
palı Z&rf usulne Ve bunkrdan nu&da 131 çift
12 çift beyaz iskarpin de aleni mUnaicasa q re ... c
nakasaya vaz ve yevmi münakasa 30 Ha::'ran
tari 1ıine
müsadif Pazar gUnil olClrnk tespit edilmi<-tir. Talip er -;artııa
meleri görmek üzere her gün Galatada Kaı n Mus fıfap :ı sokatmda kain merkezimiz levazım şubesine ve aleni mim V.asa
için yevmi mezkurda saat 14 te komisyona, knpalı zarf ıniina
kaıasına iştirak edecek talipler:n knzim · eyi yecckleri tddif
mektuplarını yevmi mezkurda münakasa vakti olar:ık te pit
edilen saat 15 ten mukaddem J onı'syona t vdi eılcm Lr; \re
saati mezkfırun hululünde mUnnlrn aya iştfrnt eyl mek fü:ere
komi~yona müracnatları il n ohmur.

l_iiiijmmq,

Balıkçılık limtet şirketi na·
mile yeni bir şirket teşkil

edilmiştir. İstanbul meb'usu
Hamdi beyle bazı rüfekasının
teşkil ettikleri bu şirket, son
sistem sayıt vesaiti getirtmektedir. Şirket, bir de balıklar
için soğuk hava depolan vücuda getirec k · •

Hazın bır

ölum

Beyoğlu dairei belediyesi reisi esbnkı nı rbum Şevket bey
zade Reşat beyin km Rcki·
hanım,

net

henüz on üç ya·
bir hasta-

şında iken meşum
lığı:ı tesirile irtihal

etmiştir.

Çok zeki, çok haluk bir
ana kuzusu olan Rekand H.
üç be.ş gün sonra Moda ilk
mektebinden şehadetname a·
lacak ve orta mektebine baş·
lıyacaktı.

Şehadetnamesini

almadan
kara toprağa giren kara talili
Rekiinetin cenazesinde bjtün
sınıf
aı ka
<loşlnrı ,
mektebinin
müdürü
hazır
teşyi,

bulunmus ve bu hazin

görenleri de ağbtmı':I! ır.
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11 Haziran

Son Saat

Sahife

1

-lapisanede Müzakere
Bir. matbaa
M. Rivas ve Diacıldı,
kadroda yamantopulos
,
n degişiklik var inkıta yok diyor

Bedava rakı iç

h<ıınalların m

Muhtelit Mübadele Komisyonundaki Yunan Başmurahha
sı M. Diyamandotolus, bugün
şehrimizeden tayyare ile Ati·
naya gitmişrir.
M.DiyaMontopolos hükfımetine Ankarada ceryan eden
müzakerat hakkında tifahi
izahat verecektir.
M. Diyamantopulos, 3 gün
ıonra
tayyare ile Atmadan
avdet edecektir.
Yunan sefiri M. Papa şim
dilik Ankarada kalmıştır.
Yeni talimat aldığından bugün T. Rüştü B. ile müzakerata bqbyacağı bildirilmekte·

Haydarpaşa hamallanndan Topuz Ali ile Orhan dün gece
sarhpş oldukları halde Kadıköyünde Mı ırhoğlu bahçesine gitmışler, gazino sahibi bedava rakı vermiyince bıçak çekmişler
dir. Sarhoş hamallar yakalanmışlardır.

Yakalanan sabıkalı

1

Yefada Dirülhadis

mahal ..

esbınde Cemile hanımın evine

sa

ıkah

lark

E
· ·
nver gırmış
en yakalanmıştır.

eşya ça-

8.ır aı'Ie kavgası

Y eşilköyde oturan Halkalı
ziraat mektebi sabık dahiliye
ınüdürü Emin Sabri beyle
damadı Mersin vapuru kaptanı
Abdüllatif bey ailevi bir meseleden dolayı kavga etmişler
heticede Abdüllitif bey başından yaralanmıştır.

Bir yangın

Çarşıkapıda kuyumcu Kadükkanından yangın

rabetin

çıkmış, tezgah tahtalan kıs-

men yan
müştür.

d

w

ıgı

hald

.. d" uı
e son ur -

•

Oton1obıl kazası

Kadıköyünde Nöbetane sokağından geçmekte olan Aliye
3208 numaralı otomobile çarpmış, Ali başından yaralanmıt·
br. Şoför kaçmışbr.

Yunanistan bizimle
bahri yarışa çıkıyor!

~unan harp gemileri ite yaramaz bir halde
illi? - Fener b41 papazh~ı neler yapıyor?

Atina muhabirimiz yazıyor:
Türkiye iki torpido ve ya
tahtelbahir sipariş etti,
kıyamet burada koptu, Atinalılar daha şimdiden titremiye
başladılar, sanki hemen yatın Türk harp bayrağı Pire
ÖUUnde gözükerek bqlanna

.,ir

~e yağmuru yaidıracakmış

gıbi, ..

Fakat bu endişe bu korku
halka ınahsuı değildir. Yunan
Poletilcacılan, siyaıileri ve
ha__tta hükümetleri de bu histe
ınuşterekfu.
B"lb
•
ı •asa umera· ı bahriye fe·
:a halde pirelen~iştir, ıanki
eıneb Yarın Adalar denizinde
veyha F aler önünde bir deniz
nıu areb · b
iıniş gibi~~· aılamak üzere
Bu baleti
• ııuarı itibararuhiye pek ziyade
gelen bir
alınmak lhım
lunmaktadu~•hiyeti haiz buYunanlılar da 1'
Urklere mu·

Bugünkü borıa:
1nguu.
!1!-

101 S So.

F k
' ' l ran
12,21; Liret 9,12.
.

' •vtçre
2,47,5; Dolar 47,75; Dalıiı·
93,25; Altın 876; A. 1
nadolu 25,90; Rumeli 7,25.
Tramva 75; Düyun 194,7s:

İş Lankasından alınnıııtır.

kabil yeni harp gemisi siparitine kalkıştılar, fakat bir taraftan da bütçeleri müsait
değil.

Mevcut malumata nazaran,
zaten iki ucu bir araya getirilemiyen Yunan bütçesinin bu
vaziyetten mfiteessir olaması
hükiimeti de muteessir eylemektedir.
Diğer taraftan mevcut Yunan gemilerinin işe yarayacak halde olmadığı, ikide
bir yapılan
manevrelerde
anlaşılmaktadır.

Geçenlcrcle yapılan ıon manevrede-gazetelerin verdikleri
malumata göre - ( Sfendoni )
gemfıi dümenini kaybetmiş,
{ Leon) torpidosu hasara uğ
ramış, ( Lonşı ) nin kazam,
deniz suyu kullanıldığı için,
bozulmuştur. Şimdı bahriye
nezareti uzun uzadıya tahkikat yaptınyor.
Yunanlılar inşası 5 milyon
drahmiye m lol cak olan bir
tersane vucud
g tirmeğe
karar vermı ) d r. u t rsane
16 gemi i tiap edecekmiş.

Fener haf papasbğı
neler yapıyor?
Gecen me tubumda yazdı
on ı ı ada kilisesinin
patrikhaned n rılması me e·
lesi etrafında pek gizli ve

ğım

Haplsanele.r umum müdürü
Mahmul Nedim bey
Adliye vekaleti emrine geçen bapisaneler idaresi ile
umum müdürltık ve tevkifane
kadrosunda, yeni bütçe münasebetile mühim bazı tebed·
düller
yapdmıfbr •
Dnn
müdde i umumiliğe tebJit
edilen lstanbul hapfaane ve
tevkifaneler
kadrolanndan
iki ilimat memurluğu ile ikişerden 4 tane birinci sınıf gardiyanlık, Üskudar hapiaane·
sinden de bir birinci sınıf
gardiyanlığın lağvedildiji görülmiftür. Hapiaaneler adliyegeçtikten sonra ficldetU tekayyüdat yapılmıf, m&ddei
umum.iliğin emri olmadikça
hapisaneler
kakkında
hiç
bir zaire izahat verilmemesi ve hapisaneleriıı kimseye
gösterilmemesi emredilmittir.
Burulan başka malıktimlann
hapiıanelerde abl vaziyette
dunnamalan da mukarrerat

dir.
M. Dlyamandapoloson
beyanatı
Dıyamantopuloı

M.

ırazetelinbı

( Foı )
bir muhanirine,

mm.kerabnın inkıtaa
utramadıiıJıı, Atinaya hiikfı
metine buı izahat vermek

Ankara

gitmekte olduğunu
M. Papanm biç bir zaman

&zere
ıeri

çağmlmadığmı.

mevcut

ihti1ifh DOkbdar
hakkında
hnkftmetile temas etmeden
hiç bir feY IÖylemiyeceğini
beyan etmiftir.

.M. Rbtm geldi
Muhtelit komisyon reisi M.
Riva ta, iki Bç gihı kalmak
llzere huauai İfleı1DİD tesviyesi
için, boflD tebrimize gel-

miftir.

M. Rivaa, nrk-YUD&D mil·

zakeratmm esaslarında müta·
bakat lıuıl olduğunu teyit
etmektedir.

..

l•--------~!!11
Mahmudiye oteli

meyamııdadır. Bu münuebetle
hapisanedeki
imalitanelere
ilaveten bir matbaa da açılmış
ve ıehrimizde müntqir. gazetelerden biris orJada basılmıya

Klektrik YC terkolla mii<:ehbez
nezafet ve tsbaretilc müşterilerinin
ıu:alıarı takdiri olan otelimize bu
defa müceddeden banyo mahallile
tek yataklı odalar ioşa edilmiştir.
Binaenaleyh aile ikametine dı·
son de.rece elverişlidir. Ehven Ocretle abonman kaydedilir. Bahatını ve istirahatini amı eden ıeva-

başlanmışbr.

atleri

pek şeytani bir takım dolaplar
çevrildiği ve patrikhanenin
tamamen Yunan hükumetinden aldığı talimat dairesinde
hareket ve o talimata harfiy·
yen riayet ettiği sureti kat'iyede t bakkuk etmiştir.
Bu esrarlı meselenin iç yüzü
hakkında gelecek mektubumda vereceğim izahat her tarafı alakadar edecektir.
lf lf

b

lciranun teşrifleri kendi menfa·

iktir.asındandır,

Sultan

Mnb~ tfirbesindc
Telefon: 3402

Bugünkü hava:
Kandilli ruataneıinden
alınmışbr:

Dün azami hararet «23»
derece, bu sabah «15)) derecedir. Bu gece rüzgar
hafif poyraz, hava açıktır.

Son Saat
lstiralıat

Akşama

Yıazı

ma-kineleri

Haılr.an

f

ic;in mutlaka

hulul etti

Her mumele mochurt olarak
yeni baı!forle yaaılmnhdır 1

Her evde bukmmuı ehem cihanfumul bir şöhreti haiz Klaıftld Alpaka
Blçak, çatal ve kafak sofra takımıdır.

·ADCER Y.AZI MAKINASI
Avrupıdn

1898

ımal edilen

bır ) nzı makinesıdır.

Şin:ıüi) e kadar

senesındc

ilk

KLARFELD ALPAKA,

leri her sofra için bir ziynettir. Türkive için yegane dipoziterleri: J. Şpri.Dger ve V. Amon Hasırcılarda
Muctina han No 2-4

26M

Anadoluyn

makınc

dayaaıklığı

ve parlaklıiı itibarile glimüş takım- ·111111'.t!~~;aa
lan yerine kaim olaur. Glhel model-

hütun dtinyadn

380POOO YAZI MAidNASI
aatılını~r.

Seyri sefain

Hakikt bir miicevher

gooderilmiştir

Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2 362
Şube acentası: Mahmudiye
hanı ahında. İstanbul 2j40

İzmir -Mersin sürat postası
(M. Ş. PAŞA) \apuru 11
I laziran

salı

ı2

de Galata

rıhtımından hareketle .. lzmir ,

ADLER

•

A:K'.lNASININ HUSUSiYET
mlh"ll2İ

Haril rin

Bu

fnlıriknmızın

itibacile

başkaları

lıt edi~mcz

FLITOKS

\1lntşudur

ihtrraı

olma\.:

tnrnfından

tak.

1fe111 lıilun1uın ha aratı ()ldLiri"ır.
l lc~ı11 d ~güzel })İr koku 11e~reder.

Bu sn) ede fo7.la kop-

~ il çıktıı m.ık 11ümkt'ındür.

ADLER MAKINASI ·

Mayi halindeki ifLİTOKS
haşarata karşı icat olunan
eıi müessir ve en fenni
çaredir.

PEK DAYANIKLIDIR
ADLER MAKİNASI
en İ) i bir makınedır.

FLITOKS, pire, tahta kurusu,
Anadolu

ıçin

tali occntııl.ır

güve, ainek, sivrisinek, hamam böcekleri, karıncaları
mavh ve imha eder.

araınakt ıyız

müt lın ı idare ı
altında İst:ınlıuldn her c-uıı;ı m ıkınc
tamiri için bir tnınirlıuııe kiı-;nt
Bir

alman

ettıcrımızı

telı ır

Adler mnkinalnruı La

RiŞAR

C\

LİTOKS

lerız

:u.·ı·ıııa~ı

Kat'iyen leke yapmaz
Umum acentelar: EHRENŞTAYİN ve TOLEDO

·

VOLF

i. t-anhul

Antal) a , Alaiye, ~1ersin l c
gidecek \ e donuşte ra~ucu .
Anamor Al.ıiye , AntJ.I) a ,
l\uş:ıda::;ı, lzmir ] c uğrı\'arak
gdeı::d,tir.

Ayvalık sürat
( :\1ER L )

r .

1

fırıııı

rıı ırtf

3·t

Şehremaneti ilanları
Bekırköy şube i .ıriyesinden:
Bakırköyiinde taş Han caddeıinde vaki Deniz Hamamının •
bilmüzayede icara verileceğin
den talip olanların mahıalin

13 Unçü perşenbe günü saat
15 te teminat akçelerini müsteshiben Bakırköy Dairesi encümenine müracaat etmeleri
ilin olunur.

1]

rkc ı rıh
Gdibol ,
Çanakkale, huçukkuyu, EJrc!mit , Burhani) e , A j \alık J .ı
gidcı::el, Ye dmn.ıştc mezkur
i:skdeh:rle birlikte AltunoluğJ
uğn) arak gele.:ektir.
Gelibolu için j alnız j oku
alınır yük alınmaz.

Mudanya

pastası

04ARMARA) \apuru Salı,
Cuma. (KOCAELl) vapuru
Pazar , Çarşamba 9 da idare
rıhtımından hareketle Mudanya
\'e Gemliğe gideceklerdir.

kat.

Yelkenci

laf

Dok or A. kutiel ı
J.'arakövc

\.ıpuru

Haziran salı ı -; de ~
tımından hard,etlt:

Galatada Voyvoda han7,10.
Galata posta kutusu 447.

Etektlrlk makınelerıylc belso~hıt'll, idrar
darlığı, prostat, 11c!"ern.11<tıdar, bel ge~k
ti{lı elit ..:e fırcngıyı atrrısıı, tedavi eder

postası

1

değil

hakikattir

Hepiniz en son moda ve en iyi .cinsten hakiki lngiliz kumaşlarını arıyorsunuz. Bunları aiıcak karaköyde Topçular
caddesinde 53 numarada Bebek tramvay durağı karşısmda

TAYHI\IAN mağazasında bulacaksınız
Fiatlar rekabet kabul etmez derecede ehvendir

Üsküdar malmüdürlüğünden:
Fenerbahçede -4- odalı bina ve abbarı muhtevi -20- numara'• üç dönüm tarla -1- sene müddetle icara verilmek üzere
müzayedeye vaz edilmiftir. Taliplerin yllzde yedi buçuk teminat akçeleri mustashiben 27-6-929 tarihine müsadif pertenbe
günü badez7.aval saat -14- de Üsküdar malmüdtırltiğünde müteşekkil komisyona muracaat eylemeleri ilin olunur.

VAPURLARJ
Knradenız

lüks

'\'C

surat posta

1

Samsunı2~~~an
Çarşamba
gi.ınü akşam

Sirkeci

nhnmın

dan hareketle doğru [Zonguldak, İnebolu, Samsun. ()rdu,
Giresun, Trabzon, Sürmene
ve Rize ] ye gidecektir.
Taisilat için Sirkecide Yelkenci hanında kain acentesine
müracaat.
Tel İstandul 151 5
J Mes'ul

müdUr Selim RağıP

