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Nüshası her yerde 5 kurı1c

Ufukta tehlike var!
•

ikinci tabı

Tayyare piyankosu bugün çekilmiye başlad1

Bir şey kazanmıyanlar tolihsizlilderine hükmetnıcsinler, yann da kqidcyc devam olunacaktır.

Kazanan numaraları karilerimize arzediyoruz
albncı
beıincf iefidesine,

Tayyare pfyankosu

~bin
~

aj'leden

25143
53303
21715
32432
20646
4210
'61
8012

•oara saat

laitde bqJanmlfbr.
~koııf~
~e.lcW·
.

,-.Srnnan numaralan ..atıYa
"9oruz:

löOOO lira

Ufakta ieblOce

3000 lira

-2-

~15 204

6556 26652 55950
46981

1000 lira
4941

....

Şekcr
lnhiaan

42178
38112

20559
43
35at4
752
4
38208 1441 8
7523

45997
41898
44632

1"53
y
107438 2225"y
77 30soo
23507
6440
18859 54975
27906
1298
53868
50350 48892
50601

28203
15167
8755

42781
22270
39333
35074
30589

l4755

200 lira
38352
20480
11962
38334

35277
31145
1451
18344

57215
54118
13544
58213

-3&ön61den t1i5n8lc

3&s3a~~O lira

40578
6833
34695
30872
33081
38596
48376

nimi hep mu-

rafa ıfdiyor

25356 5620
59883 21993

600 lira

ye Petrol

25~3

40994
17761
35819

50134
56241
59874
1763
35375
27721
32899
13830
5941
39312

51•42
ltlilıl

21612

48309
17395
37777
46113
642

17252
3010
17722
59500
7937

170~5

3966

16159
42212
13252
57720
7068
24646
44340

54603
26283
38302
13963
50008
27353

58727
47674
42512
38145
56732
40191
40900
48643
14023
40817
3950

37014
55627
57426
13008
12058
11595
51358
46018

46207
54223
50180
4647

58102
7077
36932
24245

5l62
12696

23595

12600

90 lira

5734 15751
4036
32750 47435 32232
38111 '-"'33 22408 46444
30530 22721
5430 45120
3774 42914 21567 42085
52840 15345 53096 29413
32927 30726 11944 21142
1169
11597 55247 13842
39514 14394 50~17 53011
12572 54381 14844 10916
9890 12370 41039 10935
6860 36662 39651 17113
2451 32731
8519
5368
ıoııı
1086 36205
8414
5ttl3 57852
2487 48592
1264'
6575 27083 38856
9787
57•9 44541 30736 33604
18910 30556 38143 26986
10007 20046 30775
2309
36S4 51851 24511 57682
54786
7559
3850 54487
47276 33538 3314Q
7688
52415 56266 48601 11123
19~2~ 34178
033 50440
57658 35391 59778 47757
34-03 47518 13464 34083
2.ttt93 26178 14524 36546
"2648 83577 28771 8592
412a6
5546 48339 3-7669
28812
7081

43815

'

•

Pı:ojektöı
Taksim için 4
tane

sırtın

alındı
Şebremam t

maruf bir Avrupa müessesesiflden (4) tane
bllyOk projekt&r ahmştır•
Bunlar Taksimde Gazi hey-·
kelinin etrafına konulacaktır.
Bu proj&ktörler gayet kuvvetli
olup bu meydanı milkemmelen tenvir edecek yaziyette-

dirler. ·

60 lira·
36958
2299
56507
27046
2215
42454
5495
37316
46326
51494
34556
38085
42455
53494
8885
45970

45903 37314 27165
1051
55237 58401
51912 16403 30768
21724 27745 48910
25952
5558
2266
5203 55238
5848
41376 36469 44373
24194
8911 44753
51519
1368 56104
3231 33757 41515
2714 52173 37988
24401 50529 28390
12937 14650 26601
41119 43619 24457
24103 20820 ;• 153
20096 55826
)60

devamı · 12

inci
sahifede

Son S;1nt

Ankar

ıo ~emmıtil

zda denize
inıd: · eceEt

Yuna

Y avur.u tamir ~den şirke
tin müdür' eri Ankaraya gitmiş
leı dir. Yavuz 10 temmuzda
de ·ze indirilecek sürat ve
top tecriıbeleıi yapıfacaktır.
IJf:Bazi Hz. nin şehrimizi Ey[gJlJiülde .t~rif buyuracakları

seti altında yapılacaktır. Bu içtimaı-., Yunan hük~efnin hattı
hareketi ve M. Papaya verilecek en son talimat tesbit ed leceği cihetle, fevkalade ehemmiyet verilmektedir.

M.Makdona d

tina &efi imiz Perşemba
•
Ankaradan hareket
e<:ektir.
eyeti Vekile
şeker ve
...,,,..,,_trol inhisar idaresinin
929 btitçe ve kadrosunu kabul etıni.ıtir.
okcldar «15» Hazirandan
itibaren sulanacaktır.

igünü

ya gitmeyi

seneki

mesailerinden

dolayı teşekkür ebniştir.

~yrisefain idaresi
~yeniden

bu sene
iki gemi mübnya-

asını düşünmektedir.

Müsait bir

umuma

telefonu
açılacak

, adriye H. tahkikatım yalpan müstantik Hikmet B.
Ankaradan gelmiştir. İzmire
gidecekfu.
Hilizmeti mecburiyey.e tabi
~mek!tıöi aliye mezunlanna 200 lira kadar avans verilecektir.
ürk vatımdaşlığı kanununun muaddel ~addesi viliycte bildirilmiştir. Buna nazaran aıiıl Türldyede doğan
ecnebinin Tür!"yede doğan
çocuğu Türk addolunacakbr.
lfiösyö Diyamandopulos diin
&Wjtnyyare ile Atinaya gitmiştir. Nlosyö R vas ta Anka-

İki lrardeşin po-

""

muzu tn

\'İye

etmemizin münn ·ı i.,'"' 'af eyiediğini, bu vaz •et lc:arşı~mda
Yunanistanın da don"ıım,,_.ını
blkviyc}e lüzum gördiıgünü,
hasırcm·o

Çarpan ve
Köprünün Hal"ce girmiye
mnhsus akın göz•nden geçmekte olan « Vi d» ismindeki

. __

1

ft'

'(Fele

ltalyn bandralı mot6r,

JJ

Halıç-

ten dışarıya çıkmakta ol..n
ccFele » inm'ndeki ınotörle
çarpışmış, y ralanmış ve yan
yanya battığı halde yetişenler
bırafından bağlanarak kurtarılrmştır.
ıc.wa:eıı:aw:w.ı:t!f

www /
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Nansi, 10 (A.A.) - Sosyalist kongresi
münasebetile
verilen ziyat in sonunda, Amerika, İta ya, Lüks mburg
vc
Belçika
murnhhasları
birer nutuk söykm· ler, gerek
Amerikada, ger· k İnglıtcrede
demokrasinin t.isine em ·yetle
bnktıklnrını beyan eylemitlerdir.
Belçika murahhası, mensup
olduğu fırkanın son intihn tta kazanamamış olm&S•ndan
bahsederek Belçika sosyalistlerinin idare mevküne gelmenin
yolunu bulacaklarını temin etmiştir.

M. Blum Fransız sosye.1ist

vahdetini kaydederek kongre~
ye iştirak eylediklerinden dola·
yı ecnebi murahhaslara te~ek
kür etmiştir.

f~rJ!

R"

Limaj, 10 ( A.A. )

Cu

martesi gün ü fırhM a duşen
yıldırımın bir porselen fabrikasında çıkardığı y n ın «4»
milyon fr('.!nklık zarara seoep
olmuştur.

Eka.lliyefler
meselesi
Mndrid, 10 ( A. A) - r1.
Brend ile mül" katı salıya bı-

Sabıkalı tavcılardan Şerif

müdahale edince kavgayı bırakıp polis Mahmut Necati ve
Nazmi efendil~re tecavüz ve
hakarete başlamışlardır. Zabı
ta, bu iki kardeşi yakalamıştır.
,

ri le:

Atina g · et leri Venizelosun R ... iy a: sına vaki olaıi
beyanatını ne;;re nektedirler.
Yuna b- vekili bizim filo-

:nlam<".nto-

batıran

IDUflar, ayırmak için polisler

radcın şehrimize gelmiştir.

Yeni bir 'rürk- Yunan
harbind ~n bahsedi ·or!

n

lise tecavüzü
ile
kar.dqi Ahmet dün bir para
meselesinden kavgaya tutuş

D

§

Makdon:ıld

talil devresinde Ağustos veya eylulde Vaşingtona gitmesi mümkün ve muhtemeldir.
M. Makdonatd Amerika reisicumhnru M. Hoovcr le bizzat
temasa girmesinin mevcut anlaşamamazhhları ortadan k dıra
cağ ve lngiltere ile Amerika arasında dnha yeni mil asebetler
olmasını her hangi bir usulden daha seri bir suret...e 1\.o!aylaş
bracağı fikrindedir.

br.

t

M.

DUD

mektedir.
~yal..ında

bulunacaktır.
fırsat çık~ olursa

siyasi vaziyete tabi

IN]ehr.imizde 111ühim bir mali
~milessesede ..,ahte
25
kuruşluk yakalmıd·ğı söylenDınkara - İstanbul

düşü

er
••
yor

Londra, 10 (A. A:) - M. Ramsay Makdonald İskoçyada
kain Losımusa gitmek üzere yarın akşnm Londradnn ayni cakbr. 8afvekil gelecek hafta sonuna kadar bur~da dinlenecektir.
Kendisine km, M. İsbbel refakat edecektir. M. l\"akdoıcld
parlamentonun içtima giinfi olan 25 haziranda Londrayo dönmfii bulunacaktır. M. Makdonald akvam cemiyeti büyük meclisinin açılması münanebetile gelecek eylCılde Cenevreye kısa
bir seyahat yapmak niyetindedir.
Bnı istihbarata nauwuı başvekil Amerikaya da gitmeyi
düşünmektedir. Fakat bu seyahat daha ziyade hadiselere ve

ffiMarıye Vcl5li Samcoğlu
IW]Şükrü B. mali senenin
iptid~ı münasebeti ile def~rdarWdara
birer telgraf
çekmiş, maliye memurlarına

Son ~ ngr
r ~ le rıeleri
1f
goruşıue.e ·,
O!J

Atina 10 - Bngiin [dün] için Türk-Yunan mc e!elerine dnir
yapılması mukarrer içtima yarın [bugün] M. Veni etvsun riya-

hubeı· verilm~ktedir.

geç.en

s

rmaww •

rakan M. Streseman bugün
ekalliyetlt: r mese!e.,i h kkında
M. Titulesco ve M. Drocope
ile görüşmüştür.

Bu mese e lıakkınd~ ki müzakerenin Ey ül devrei ıc 'maİyesiııe

bırakı acnğı

l.&illiloiu-

nuyor.

resat~e

·nden

a!ınım's'tır:

Dün azami har ret <(24»
derece, bu sabı.h «20» derecedir. Bu g ce rüzg;:r
hafif poyr.-ız, hava açıldır.

tarafeyn arasında yakın bir ı rn~BuJgar kralı .B n
Juf. a
scfu-im'ze b r teveccüh
istikbalde harp tehlikesi meveseri olarak imzalı b'r fotogcut olduğunu söylemiştir.
rafını vemıiçlir.
!Kfjeni İngiliz kabinesinin haaym:s P'a"'etesi yaz ~ı ...
griciye nazırı M. Henderson
I~~ bir m .., d Th
'iu~'G. kü bor :
İngilterenin Rusya ile derhal
1
dını A vru a
dınından far ı
İngiliz 1012,00; Franl..
münasebata girişeceğini, Reni ı
deği 1 dir, i)":n L clir.
12,25; Ll et 9,16; İsviçre
tahliyesi anının beklendiğ.ni
fmlenubi Amc ikeda V cnczu2,48,5; Dolar 47,87,5; Dahi·
söylemiştir.
~ ella milliyetperver lcri Fe93,25; Altın 873; Ana·
lemcnge ait «Kürasao» adası- •
Başvekil Makdonaldm Amedolu 26,45; Rumeli 7,25;
na taarruz etmişler, valiy', adarika reiscürnhuru Huver ile
Tramva 75; Düyun 195.
nın muhafızı olan askerleri
görüşmek istediği ayrıca beİş l,ankaundan lın:nışbr.
alıp götürmüşlerdir.
yan edilmekh~dir.

rw

Sıhhiye

değil,

müdürü Ali Rıza bey
meselesinde çok şayanı

Neden. öyle,
Ne1'fen böyle?

Ekmek
.... Emanetm.dikkat
beyanatta
buIUnuyor
verdi- Emin
beyanatına
rı. cevaba k_:ırşı Operatör Elllinkabbef d dünkbü nGshamııda
nıu
e e e u1unmuştur
Sabık Şehrenı· · k eli.
ını en
za·
mınında Darillaceze miidllri
olan viliyet Sıhhiye müdürü
Ali Rıza beyi şahit göateriyor,
1 çuval undan 101 ve daha
f~ ~koıek çıktığı haldnndaki iddiasında ısrar ediyordu.
Dün Ali Rıza beye mtira·
caat ederek bu husustaki
nıüt~easını sorduk.
Vilayet Sıhhiye mUdürü diYor ki:

p

r

Otomobil ..
Taksilerini de ğiştirmiyen/er

işletilmiyor

OtomobWerin iki gliıı sonra
~amak karannı müteakip
~ taksilerinin antresini
.~ kuruşa indirmiş olanların

~~~irınn.aac\e
:~

de «20»

edihPil, eli-

!~ileri

i -•- ... .

~ mO..ade edilmemiye
~mıştır.

aksilerini indirmemiş olan
:otllobiller seyrllsefer merke·
1 lllenıurları tarafındarl garaj·
lra ıevkedilmekte, taksileri
~p sahiplerine verilerek
T e ~lnderilmektedir.
aksiler, tadil eden acente-

mühürlettirilmek·

tenta t.rafuıdan mil·

da ki•

AnUAcezeDJI CMPCll ora

fınada

alırdı

• ~ap

•

•

. Fdvaki O zaman 72 kiloluk
bır çuval undıa 102-108 araamda ve aleleber 105 adet

ekmek çdayoaclu: Yani her
laalde 102 ekmekten. qağı al-

mıyorduk. Sonra ~dığımız
ekmekler de fena değildi.
Şunu lllve edeyim ki, ver·
dip bu cevapla mtbıakqaya
girİfmiyonım. Sadece hakikati

Oç oldruvo memuruna itten
elçeldirildi
Galatada Oktruva memUPlanndan veznedar Reşat, memurlardan Safder ve Mehmet
efendilere işten elç.ektirilmif,
haklarında tahkikata bqlan-

Yıldınmdon
çıldırdı

ea-

ile işlemeleri mu..
..... g6riilmiiftür.
el l>nRdf'tt itibaren, taksilerini
~emit olanların ~..

harı·

o--·~

kurut almak

,..._,.. yapbnnaya kadar

f:S...~

iddiasında
beul lflıat etmektedir, Oıaman
ben Darlll4ceze mldUrtı iken
bey,

Geçeıı perfCJDbe gijnü Kıb

l'llta yajan şiddetli bir yağ·
mur esnasında n:ıuallma~ Nalin
hanımın evine yıldanııa dOfmtlf,

duvar çatlam11 ve bu halden
korkan Nalin baııımın biratleri
cinnet getirmiftir•

Üc iflaa daha
lataiıbulda
Çakmakçılarda
'

bllytlk yeni handa elbiseci
Huri Zerosalmi efendinin, Çiçek paıamıda Fmdıkhyan ha·
mmla kırl.iiyeel Abbas Hilmi

~- taksilerde hile ve bo- efeadinin, S.balide Ankara
. . . .tabalckuk ettiği takdirde caddesiado 151 •~aralı Bon-

...a........,~ber

mahkemeye

marıe

kollektif firketi

azallll-

~·
dan Necati z.de Ziya ve Ah'81 'bir ~er memurlan
!Qet Hibıet beylerin fkiııcl
«I• '°""'•ıa.it Y•pmıflaar ve ticaret mıbkenıeaiace iflalladıklan i~ ~ 'lUal kulla·
ebniflerdir. ~e tevdi rma karar veribaiftir•
T akallerial dO.
dil ettirilf' te
~ ta- Bir onnan meınunı
zibe muayene':~ lllerke.
aıUkcm~e
ınfyenler de nıuay
etti...
temhlre icbar edil~Ye
melAt meJaUıq Hikmet efAdi
-,
'
4
Camıyetı baladıye 11 ""' va.tfMiıP •ui ieti-1 ettJihMkn
Cemiyeti U. belediye ç-. 30.el cosa mabkemeaiae •vJc..
ecfU.lt, dla mlbak•. . .
tamba Jfbı8 i~tima edecelltlr.

K•.._... .... _..

yti

~·

-

ya giden küfe küfe baş enginarları.

ıöylQyorum.

72

kiloluk
bir çuval
undan en qağı 102 ve ekseriyetle 105 ekmek aldığımızı,
o zaqıanki Darülicceze defterlerini tetkik etmek suretile
öğrenebilirsiniz.

O zaman benim tatbik

Dünkü ilk vapurla .-!da-

ve

takip ettiğim usul fınna verunu ziyaa uiramadan
aynen ekmek olarak almakb.
Tekrar ediyorum, 94 adi,
101 mi münakaşasına giriomiyorum, müracaabnız tızerine, hakikati söylüyonım.»

diiim

•

işsizlik ..

Hamallığa talip
olanları çoğalt
mıya başladı
Empete, hamal olmak istiyenlerin marka almak için mü·
racaatlan çoğalmışbr. Bu talipler, ekseriyetle, bir kısmı
şimendifer in,aabnda çalıŞan

sepet sepet Arnavut
köyü çileklerini gördiin yal
- Ey, gördüm, ne olacak?
- Hiç bir ıey olaca~ı yok!
Yani bunlar,
Aksaraydan
ileriye, Yemişlen öteye geçmiye çoktandır tövbeli gibi duı·an bu çok hafif, leziz. 3t:bze
ile mis kokulu nefis meyva
Adalara ne kadar da fazl.q
gidiyor! Anl<11ılan hayatın
tadım oralardakiler çıkarıyoı.
Biz burada semiz. otu üe 9'.roz salatasına yan gel.irken
alem orada mayonezli Jarlangzç balığına, kehribar gibi
sü::me yağ içinde gerdan kı
ran enginara, yılanı bile kokusu ve reflgi ile muledon
çileğe atıyor kaıığı hal
- Tabii... fakat, 1enin bu
tarzdaki amiyane mukayaeM
« Demagoji », yani, auam
firiplik derler. Eğer işin Jıakik(ıti aranırsa,

kazın ayağı

başka lıirlü çıkar. lstanbulun
bazı

yetlerinde, bazı kimseler
semiz otu il~ çiroz aalatasma
divan dururken AdadakileF,
a..- eeııeki darlık DUDtaka• enginar böreği, çilek kom]JMıt"t
loşµ ile can besliyorltıratı,
~.
Bımlar~ IU'-0 J!:.oui.nl.Jrıa bunda kabahat bira% ela /11ve marka için · be ~mektedirtanbulun ôtesirıde, berisinde
ler.
ya§amasmz ve yaşamak için
çallşmasım bilmiyenlerindir.
Bir mektep tı.açka kışıasma gidiyor Gençlikte eline ~çeni rakıya,
Betiktaşta Valdeçqmesiııd4*i
kumart;1.. hooordalığa ıMren,
C~yri ı.ışta mektebinin Maçka
yahut =amana göre iş bee~r
kışlaşına nakli takarrür etoılş
mesini bilmiyen, hdld baba..
tir.
sından gördükleri köhne. çı;;...
Adanana sıcaklaJ
rilk tar%daki iıleri bir türlü
Aduada on bir gün de- bırakmak istemigen insanlar
vamlı
bir surette yağan daha bir hayli %aman 1tımiı
yapurlardan sonra şiddetli otu ile çiroz salatasına divan
sıcaklar başlamışbr. Derecei
dururlar. Geıtçliğinde Mı kahararet 2ölftede (30)a çıkmıftır.
=amp üç arttıran, işini gücücü zamanın ieabına uyduran.
gözü gerinde değil daima ile-

.....

ride olarak canla btqla çalışanlar ise işte b6yle yazın. çe-

KRA VFOKD'S nıüshil paı;tilleri
pivusada ıne\'cut sakız macunlan
paııtillerinin en iyileri olup gayel
miies:ur "e alınnıaşı çolı kolaydır.

KRAVFORD'S müshil
bir vevıı iki tanesini

e_astillcriııde
Jırf çiğne

mek suretile 5.ocuklann ve hatta
büviiklerin iıtıkrahını mıııcip olan
1liİlıyağı,ıdan 60 gram ılın•f gibi
a yn.i teair görülür. KR !\ VFORD S
öksOnik sakızı - öksürfik ve boğa
ağnlanrıa karşı en mOkeıaiıad ti•
vadıı. Hoş bir leııızeti olan Jtu •·
lu.ı1ar bilhassa sigua içenle" şa

yanı ta\ sıycdir. Bi16ım.ım ~e
lerlc ee depolannd• atılır. umumi ecaııta Gelatada Vctyvoda ıa.
llUl~ 7-10 uuıu.anda RİŞAR

VQtf1 Galata posta kutusu 447.

kilirler Adalara. balıkların.
sebzelerin, yemi.fi.erin en ne-

Jisi. ile can balerler.

lC6ttJ1"lt.ıyaıı toyyarelerl
l(aradenlze giden ltal1an
ta71areleri perfelllbe .e ya
cuma gfinli tehrimke aYdet
edeceklerdir
Tayyarelerde balunaa 12

ltaıyuı ıaıet~

eereffu. •

li,.,_

detlerini paüt-1dp, Tirk audr
buat cemiyefi 0ımsn•

verileeektir.

-.:1ı.

.ı.'t:L.~- ·,·'.

-
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Son Saat
~'

!WJl•»at••·-=·==

azıran

*!

~~,~L

af~

Başlarinda birer tane

.eya.z örtü, arkalarında
b rer dokuma çarşaf...
0

-18y eşihrmak kolu gümüş bir
hat halinde }{asabanın bir kenarında uzamr. Bazen, bu rengin ve kıvrak hattın kabardığı
o gümüş rengin d:ılga dalga
koyulaşbğı görülür. Bu; ırma
ğın feyezana, taşıdığı bereket
tohumlarını saçmak, dağıtmak
için hazırlL'.ndığına işarettir. o
günierde zannedilir ki ırmak,
semclardan gebedir ve feyzü
nimetten iba?"et olan ceninini
atmak için bağıra bağıra

Muharriri: M. Turhan
siycti ne havasında, suyunda
ne de temin ettiği faidelerdedir. Bağlara gidiş ve eğleniş
tir ki Tokat hayatı içtimaiyesinde hususi bir renk, o muhitte has bir varlık temsil ve
teşkil eder.
Bağa gidiş, Amasya, Malat•
ya gibi gülü ve gülşeni bol
yerlerde de naziri görülmiyen

kıvr:mıyor.

Amacıya şosesi üzerindeki
köprüden bu feye1.anı seyretmek c'dden . iirengiz t.ahassöslere vesile o!ur. Irmağın kenarına yer yer dizaen değirmen
ler, 3ç1l:: kollari!c sanki bu
feyyaz h.~reketi alkışlarlar ve
coşkun suyun tarefeyninde
uzanıp giden tar1alar şerha
şerha ~:"" ğüslerini :ıçarak mevut
olan hfacei ikramı kabule hazırlnn•r!ar.
Uzaı..'i:an

boynunu uzatan
b.u;hi kaie, ayni tem2şamn
asırdide bir şahidi mütehasıi
s' dir.
T ok&dm ortasından küçük
ve kirli bir dere geçer. Behzat namını taşıyan çarşı b•
dereye civardır.
Samsun - Sivas
şosası da
ayni güzergaha müsadiftir. Bu
yol, kasabanın dört tarafında
uw.nan, bazen yükselip bazen
alçalan yüzlerce bağlardan
döl rlen muattar bir yeşillikle
gölgelenmiş gibidir.
Çaybağı, Beybağı, Malkaya
bağ'~ ~rı, Kemer bağları, AhmaUar bağı, bu sağlı sollu
meyve yu •ahırının en namdar

o ::ınlnrı; ır. Bağlar yalnız üzünılcrile, kiraziarile, ~eftali
lerilc meşhur değildir, onlnrın

civt'nnda canfeza kaynaklar,
ber•·ak su menbaları da vardı • Toka dm hemen her evine
varlığından bir işareti seyyal
al~ tan Aksu, Oğul bey, Koca kavak, İğneci suyu bu
kaynaklarm en kuvvetlisi ve
en kıymetlisidir.
Tokadın bagları hem sayfiye hem teferrüçgih olduğu
~bi memleketin bereketli birer menbaı ticaretidir de.
Her bağ, sahibine hatırı sayı
lır derecede para ve refah
getirir. Fakat bağların husu-

biı manzaradır.

Oraya behemehal merkeple
gidilir. Boyunlarında sekiz- on
çıngırak, sırtlannda süslü birer
eyer, bütün bir mevsim yolları velveleye veren bu kara
gözlü , muhteşem kulaklı çemenderler , bağa gidiş alemi·
nin en göze çarpan unsurudur.
Merkepsüvar olmak hakkı

Bunun

cenbım

vermek

lazımdır.

İsmini kaydetmiyeceğim; fa-

kat bu sabrlan okuyan alakadarlar nereden bahsettiğimi
derhal anlıyacakları için buna
lüzum da yoktur. Bu mukaddimeden sonra umumi ahlak
namına beni bu satırları yazmıya sevkeden sebebi arzediyorum:
Bir tesadüf neticesi, geçen
gün,
Kadıköyde,
herkesin
gözü önünde bulunan bu gazinoya girmek bedbahtlığına
uğradım. Burada, emsaline tesadüf edildiği gibi bir caz,
salonda da 15 den başlıyarak
muhtelif çağ ve yaşta « 20 »
den fazla kadın, kız vardı. Bu
arada ortada dolaşan bir kadın da; masa, masa, bu kızla
n arzu eden müşterilere arzediyor, anlaşma esaslarını hazırlıyor.

Bu mektubumu okuyanlar,
belki, beni her hangi bir garez hissi ile hareket ediyor
sanırlar. Fakat hakikat böyle
değildir.

larında

buraya bir defa
uğramak sözlerimin doğrulu
ğunu derhal ispat eder. Göz

rında sivri , sip sivri

sının bumu ucunda bu rezalete
nasıl müsaade ve müsamaha

münhasıran hanımlarmdır. Baş

beyaz birer örtil, üst Jerinde santrançlı dokumadan
büzmesiı: birer çarşaf, ayakla-

uçlu ve
parlak potin , merkepne şin olan hanımlar, umureiyetle güzel yaratıldığından
her seyyahın ittifak ettigi ,
rengin gözlerini - bariz bir
hazzı mağnırile - dört tarafa
geı:direrek kasabadan bağa ,
bağdan kasabaya bütün bir
yaz gidip gelirler.
Erkekler, kadınların rikibın
da yürür ve merkeplerin reftanm tanzim ile uğraşırlar, hayvanlarin kısa boylan, nazik
süvarilerin ayaldarına cebri
bir takavvüs verdiği için alacadonlar ekseriya üzengiler üs tündesırıtır. Maamafih, bu inkişafı mülevvende eski zaman
eyerlerini süsliyen sırmalann ,
altınların, zümrütlerin ietafetini, cazibesini de görmek mümkündür.
Bağa gidiş, geliş, tabiatile
kafile halindedir. Bağ ve mahalle komşuları birlikte yola
revan olurlar. Bu suretle yollarda uzun merkep karvanlanrun gelip geçtiği görülür.
Kervanlar, karışık kümeler
halinde değil, teker teker
yürüyen
bir su.ru şeklin
dedir. Ancak çemenderlerdeıı
bazılarının çarşıda, pazarda
aklına uyarak önünde ve ya
kunduralı

Esasen

önünde, polism ahlak

zabıta-

edi!ir. Doğrusu bunu ben anlıyamadım. Alakadarların bu
hal ile ehemmiyetli suretle
meşgul olmaları zamanı, gelmiş

fikrimce, biraz da geç kalmışAkif
br. •

*

iş arıyorum
Türkçe

istcnograf biliyorum; her hangi bir müessese ve ya ticaretanede ehven şeraitle çalışmak istiyorum.
Adres; Sirkeci: demirkapı
da (11) numaralı linos aparbmanında (3) numara.

* bir rica
Haliç şirketinden
Köprüden Eyibe kadar bir
düzine iskele var. Bu iskelelerin arası hep beşer dakika
lıktır. Küçük vapurlarda ve
yolcu kalabalığı içinde insan
hangi iskeleye geldiğini görüp
anlıyamıyor.
Bahusus
vapurlar hep ayrı ayrı seyrü sefer tarifesine tabidir. Kimi
Kasımpaşaya uğramıyor, kimi
Fen eri a'çıkta bırak~rak doğ
ru Balat yapıyor.
Bunların arasında ve bilhassa ak':iamları insan çıkacağı
iskeleye gelip gelmediğine
mütereddit bir kaç defa yerinden kalkıp oturuyor, "apur
memurları muntazaman
her
iskelede iskele isimlerini yüksek sesle bağırarak haber verseler hiç te fena olmaz.
Karilerinizden: Halit
lf

Yol moloz için.~~
Üsküdarda, İhsaniyede, yol
boyundaki deniz yolu moloz

içinde. Burası halkın mesire
mahalli hükmündedir. Yeni yapılan Lise binasının inşaat müteahhidi bütün toprakları yol
üstüne yığdı. Bir kaç defa şi
kayet ettik. Belediyeye haber
verdik aldıran olmadı. Nazarı
dikkati celbederim.
Üsküdar İhsaniyede:
Kazım

Fransızca daktilo,

arkasında bulunan mahbubei
hemrengine sataşmıya kalkış
maun kervanların, intizamını

keklerin yardımları da onların
tezelzülünü durduramaz, hepsi
acı çığlıklar içinde yere yu-

bozar.
Zampara hayvanların kulaklar hırpalıyan feryadı iştihası,
diğer erkek eşekleri de tahrik
ettiğinden yol üstünde bir vaveylayı perişan yüz gösterir.
Tek bir aşıkın niyazı, sevdavisini kabule belki amade olan
mahbubei çarpa, taaddüdü uş
şakın tevlit edeceği muhatarayı müdrik olduğundan selameti kaç.makta bulur ve dört
nala koşrnıya. başlar. Firar eslUlSIDda - ihtıyati bir. tedbir
olmak üzere - arkasına çifte
sallamayı da unutmaz.
Bu bal, aşkı tepreşen güruhu da koşturur. Nazik süvariler için bu hercümerci himari müvacehesinde sabitkadem
olmak ekseriya müşküldür. Er-

Halk, bu semigfın süvarilerin bozulan tuvaletlerine güle gille niJeran olur ve merkepler de fıı saltan bilistifade
uzaklaşarak emin bir köşede
kozlarını pay eder!er ve he-

varlanırlar.

sabı

sevdalarını

anıra

anıra

görürler.

Bağa gidiş

aleminin yegane

sıkınbsı budur, çemenderlerio
yolda ansızın sevdalnnmaları
dır. Eğer böyle bir hadise
vukua gelmezse kafilelerin se'"'

yahati pek neşeli ve pek şetaretli olur. Yüzlerce çıngı
raktan çıkan teranei münsecemle merkeplerin rahvan yil""
rüyüşünden doğan ahengi taJI"'
nan birbirile İmtizaç edere1'
sü\'arileri haz içinde bırakır.
[ Mabadi var
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Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinir hastalıkları mütehassısı
•

SIN~R HEKİMİ ŞUKRD HAZIM

- - • lstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 411..ıllJ
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7l8 senesi yaz ndayız
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Alplar ve a.pfaDm 1 kıp
Tam-alb yDz aene eve! 7281328) bir yaz snbahı, Bursa~ . Keşiş dağına giden yol

. iıWiDde Uç kişinin sakim ..mit 1ürllınekte ct<fup gftrillüyordu. llaşiarmda beymı: ~
çeden Dıarnu1 ve kayık pdrtinde kabartmalı sarıkla mestur
kütah, listierinde geniş ve uZUn y.enU kaftan bulunan bu

1
r
1

Uç arkadaş boymılannda birer kılıç ve ellerinde birer
t?puz taşıyorlardı. Yürüyüşle·
rınde bariz, çok bariı bir huSUsiyet vardı.
ı·~ ~u hususiyet, adımların geniş1 1
R nden mi, yoksa hensi inti~anıu ittıradından mı doğuyorl u? Burası tayin edilememeke beraber onlanıı önlerindeki
~~&afeyi sihrengiz bir surette
~SalttıMarı
hissolunuyordu.
her hangi bir piyade, onlara
h~thl·Pa olabilmek için beheme1_ .ı koşmF.lıydı. H..:.lbulrl onfar
~o..
d
Bllıuyorlar, yürüyorlar ıl
11 yolcular taşıdıkları sertuşun deliHetile anlaşılıyordu
1
~ d.Türktü. İki seneden beri
1 .. Yarı ilerine geçirmiş olan
d Urkler, göçebe türkmenlerk~il tenıyiz olunabilmek için
•tnıızı keçe killahı bırakmış1
ı:~ 1eyaz külah giymiye başBış ardı.
rnah~sadan matrut v~ civar
tn l lerde henüz mukim olan
t m ar, sırma işlemeli(!) külah
aşıyorlar r·· 1 tin dil 1.d
sind
' ur '
i
are•d e Para kazanmakla iştigal
" en
h d
iınperafo~ı u iler ise - Bizan~
{enkte se;rına hasolan • mavı
anıyorlard Mş ve papuç kulların
.~:
anmafih şu yoku1
bakısı'l:'ın
• ıyeti,
yüzlerinden,
k
'':\n
ı
u~~ gibi, bac~k ~~_ahla~ı~ınb. • v tenastıbiı gı 1 ta 11 ır
yakışrnasıtıd e - bedenlerine
nndan da b~ıue :ı~ım atışlaçehr~, 0 keski, ıdı. o tunç
lam adım, an~kn~z8:r, 0 sağyakış?rdı.
hır Türke
Acaba bu sabah
mesafeler· adını adın?~.lculan,
den kaçı. n bu a~latı onlerinve acfaıı y" .. yU Iü T·~apılı
kimdi? içinde d apk t ı-kler
lerle bir şehı e be e:ak evziyade kalesi lıaricindek~ ten
dırlarla bir ordug; ha benzi;:
Bursadan böy,e alessabah ...._
~

nereye graıyw:laıdi?
Rumıardan bir hıı..-ahe ha-

imde teR1lnm edilen Bama,
benftz alındığı gı"bi dnıuyordu.
Ba gitnkD yeşil Yeg1izel Buna,
o gtbı bir yığın mkadmı

i

iba.rdfi.

Şimdi seve aeft te.ıaaşa
ettiğimiz y6JJerce evaoit, henüz
TUrk1bı meşimei hayalinde,
meşimel azminde huhmayordu.
Çekirge ile Buna arasmclaki tirin ve canfeza kaplıcalar, o boyu gft%eller servinazlar, hüsnü güzeller, gönlü ferahlar, hepsi, hepsi - sıcak
yaşlar döken birer çeşmi
yetim gibi - sessizce kaynayıp
gidiyordu.
Keşişdağma doğru imtidat eden yolun etrafında
ve dağın cteklerile üst taraflarında bu gün görülen rengin buk' alar; muhayycle enamı
geçmiş asırların ağuşuna sürükliyen abideler de yoktu.
«Türke şehir içi zindan gelir»
meseli, Burs&nın o günkü hali
düşünülürse yerinde darholumuş
gibiydi.
Acaba şu yolcular da şehrin
ka57etli sükünundan ve çadırların mahdu t fuklarmdan sıkılarak Keşış dağının engin ve
rengin yollarında bir tenezzüh
mü yapmak istiyorl~rdı?
Yürüyüş ve hele o fasılasız sükfıt, üç arkadaşın tenez.züh için yola çıkmadıklarını
vazihan gösteriyordu. Eğlenmiye gidenler , eğlenerek giderler! Bunlar , derin bir tefekkür içinde yol alıyorlar ,
etrııfa değil bir birlerinin yüı:lerine bile bakmıyorlar?ı.
Bu sükfınetli ve heybetli
meşyi vekın, uzunca bir müddet devam etti. Küme Knme
meşe, kestane, çam ve ceviz
ağaçlan sessizce geçildi . An-

cak Pınarbaşı mevkiindedir ki
üç yolcudan biri ansızın durdu.
- Kunurl - dedi - aptalları
kande buluruz?
Çatık kaşlı, sık ve pru-lak
sakallı, son derece sağlam
yapılı olan Kunur, serl bir
sesle şu mukabelede bulundu:
- Bire Koca! Sana yüz
yol dedim, benim adımı babam
Kunur Alp kodu. Bana salt
Kunur denmez.
Kıvrık burunlu, dolgun bı-

Kanatlı

öl Dm 1

Tulumbasıyla Sıkınız

TOrktye · ıçtn

umumi depoeu:

lıtaııbuhla Gaıatadı 9ıfffdı ttan •• ı
J. 8ER-Y ve Ş()REKASı

Üsküdar malmüdürlüğünden:
odırlı

bina ve anhan muhtevi -20- nmn..
ralı üç dönüm tarla -1- sene müddetle icara verilmek üz.ete
müzayedeye vaz edilmiştir. Taliplerin yüzde yedi baçuk teminat akçeleri mustashJben 27-6-929 tarihine mtlsadtf peqenbe
gf1nü badezzaval saat -14- de Üskftdar malmüdttrlnğftnde müteşekkil komisyona muracaat eylemeleri ilin olmmr.

F enerbahçede -4-

yıldı

ve Kunur gibi kavi adeleH Akça Kocanın gözlerinde
belli belirsiz bir tebessüm
parladı:

- Baban - dedi - çayı g6rmeden paçayı sıvamış. Kanadın var mı, yok mu, anlamadan seni alplığa UÇmmDf 1
Alplık, baba ağzından alın
maz, kıhçla ahnırt
- Ya benim kılıcım Jsör
müdür, kesmez mi.
- Kılıcına sözüm yok.
zülfikar, ha sendeki eğri Horusanl Yalnız adına ilişiyorum.
- Aygut Alp, Saltuk Alp,
Hasan Alp, Durgut Alp, benden yaman kişiler miydi?
- Onlar dünyadan el yudular, gözlerini yumup göçtü.

Ha:

lcr. Ô1ilerle s&z, bwata olmaz..
- Y-a diri otsala:r da seninle turada yftz JClze gelseler böyle iilıtlk eder mlydhı?
- Doğra söyleyim IDlf an.
lana Alplığma çalap bile hak
verir. Sen de bir Saltuk al,
eu ance ben elini apeyim..
Kanar Alp, Adeta mOteesarr
ve mDtehenlr haykırdı :
- Benim ne eksiğim var?
GlSzlimft budaktan iDi sakmdun, kifir hlhıclen yib m6
çevirdim? Sesimi işiten ~
manda can, yumnığmmı Ji7en
kişide derman mı kalır?

Bana

da Alp denmezse kime denir?
Akça Koca, sesindeki ~tik

ahengi bozmadan ağır aia'
~ap verdi : 1Mabedi 9MtJ
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Hayırlı

Tiyatro
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Safiye. Suphi

Ji

,..__~,;\,

evıat

ı ınııın~ııııjnıııın~ını~ııı~~m~mıını~ını~~ın~ıı'ıWıııı-111·

ı~ıı~ıımı~~imıır~~~ı~woom-111'

p111nuıııııın111•11MıııHU1111ınııımuıııı111ı111111mı111mnınıuı•111111ıııııııı:llllllıııı~""llı1llıı••ıını.r [ del kat'an ı, dedi
Eşhas: Cemil: baba - Suphi oğlu - Safiye: ana \ Moruk acar be...

Suphi,

lıab anı

gördün mü'!
Sup - Hayır ... Tiir haf-

)

Balıkçılar- Kayıkçılar.

f

gitti•••

2 Kay. - l~aydi oınuzdnş, allah hır de sllA.h
İ Bırıncı perde : Orta hallı hır aıle odası.
,·erdi· nunu sevdalıya şöyı
iunıııııı
~ımıtıııııtım~1111111U1l~nnm~ll!DllllUUMll!llllllınıuUTI1m111111ıııııt~uııımı~11111llllllllllı;1nıH~lliU1ııtllllllUllUıır.Jlli'-iı~
f C \l za k ta fl g ÖS l C rt rsen pa..
tadır gürclügüın yol\.
mttz!"a
~ah,
(:,u·::-.uııoa,
perı
rında
bır
denız
kenarı.
•
Saf - Övlcva. bir haf1
şembeye mu~lak dedi.
Suphi denizden çıka- çaıarK st~ya e\elrt. ti k da
tadır evde ·voksun .
Cem
((
Bırden parlıyarak )
•
•
R} • .~ ı pa a
Sup - E\·de
yoksun,
Yalan s c) y lüyorsun be rılmış, ıslak elbıselerıvaınan ha ... Su içinde 20
evde, evde .. Hep dilinizde mel'un ... Hen şimdi ora- nin yanında çön1elmiş· İ>apel eder.
bu. Den ka<hn mıyım her.. dan gellvorınn ... Sen ülçü verdiğimizin ertesi
etraf ında ba 1ı k çı Iar, '
t Bal.-lloşuna gitti ise
gün evde oturacak?
kayıkçılar.»
durma, ver parasını.
Saf - Peld, erkek ol, günü gltmis (babam bas1 Dalakçı Arkadaş
Sup. - «Baş ucunda döfakat nerede kalıyorsun? ka terzide \o yaptıracak\.)
denılş
kumaşı
almışsın'?
.sevdahmısın?
nen
tatlı muhabereye ku•
Başka evin mi var"!
« Suphi önüne bakar , sövle;
2 Bal. - insan laf için lak kabartarak» otuzdan
SU(l Ömrüm yalıD?Z
bu damın altında geçecek kumaşı ne yapt.ın? cScs ;·ok ıı canına kıymaz, kim bilir aşaOı veremem.
de(fll ya... Nerede ister- sana soruvorum, serseı·i?. ne torik gibi bir parçadır?
2 Bal. «Umumi bir kahkah•
Sup - İJey baba beni
t Kayıkçı - Hay iskar- arasındu Omuzdaş alış vesem orada yatarım.
sar - Oğlum, otekle nafile yere tahkir ediyor- mozuna yandığım, sevda rlse hazır be ... Haydi üç
için insan dalgaya sarılır
..
..,
yatsan para ister, misafir· sun!
Cem - c Gittikçe hiddeti ar- mı be? Omuzla avall, al beş, aşagı yukarı helallailk btr, nihayet iki gece
tarak , Yay. ( Serseri ) sötekneye, asıl küreklere şın.
olur?
ı Kav - Vallaha llhpap,
Suk - Otelde, mtsanr- zü sana dokundu mu? Ne ueç, git; enayi misin be
büyük
izzeti
nefsin
var...
omuzdaş...
buz
nibi yirmi papelllll
Hkte, size ne?
kumaşı ne yaptın·!
2 Kay. _ « I inci ka,·ıkçı)·aıı
d" ··
Saf - Ey... Para... Pa- Süyle,
Sup - «Mahcup bir vaziyetleıı
J
var. Gıcırına uzgun ge"'
ra nereden?
Yok be yavrum, biz dal- lirse hesaplaşırız, ohıt
Sup - Allah büyüktür .Saltım...
k k
B
"
Cem - Neden? Paran gayı ça tı ··
u <<ıaça>l biter.
verlvor.
sevdası filan de(ill, moSup - lki nApel dah#
Sa"r - Allah büyüktür mı ~·oklu?
_
Ru"
ştı··
~
....y
size
ruk
ava
Un
marlzlne
kaya
1 uu
Spp
d
.. t t · k k
vermez mlsinr n Bu la"
ama, öyle başı boş gezf'n IBrk
heş lira göndermi~U.
mış, ev en o e ,erıye a gideliın demiş...
bancavı babama Çırpanll
adama vermez.
Cem - E.. y ?·•
2
Bal.
Desen"'
nazlım
..
"'
Aptl pasa
vermiş, şlm dl
Sup - Den de iş yapı
S up - « Ô nüne balcuak > halis bir ev çurçuru...
.
·
yorum. Anne, Allah adaBen o flarayı yankesiciye
1 Hal. _ Jı'akat hu se- hu fabrika yok.
ma akil yermi~; akılla çarptırdım.
far aval mantara basmış.
t Hal. Ulan pişto"
adam ekmeğini taşlan çı S c;~, - kc A.cı i bir .~ebe!'"piımle>
~ Bal. Her zaman
Aptlnln işi imiş be ...
karır, sen merak etme.
·en. an ·esıc ye...
ara yeme uçlanmak olnıaz,
t Kav. _ Aptinin işi,
c Kapı çalı:ıır; Suphi İ!!kemlenin
<;arplırasın? ... Buna kim
baz~1n da adam böyle zol<.el Hasanın işi ne ise ışte
tw.erinde atılı olan cakeıini kapar >
inanır'! ... Peld, hunun kulmyı yutar.
Saf - « Oğlunun kolundan
ma~Ja ne ıninasebcll var'!
yirmi papel.
111
hı;tarak , dur .. Uahanı görSup - Tabii bu parayı
E Jk'l
C 'J b
Sup. - «Bir taraftım giyiner~
size
üdemiye
mechurve
ı
er,
emı
ey
meden nereye uhliyorsnn'?
t:em.- cAc(·)c adımlarla gdin
Ne ise, sen bir
akdaılll;
Sup - Babanım nesini dum...
(:em - <'Ka hkaha ile aülerek>
~e o, intihar 1111 ettin'!
henzlzorsun, ver •lll ·al
görecek ın işim... Uzun
Ah,
ne
düzgün
adnn~sın...
«Stıphhıln
kıyat'etlne,
yer..
yirmi
papall, sana bir he"'
boylu, kumral sakallı c.lePekala •.• lmydl, öde b}ikadeki elbise yığınına baka- diyem olsun.
ğll mi? Biliyorum.
hm.
ralrn İntihaı· cctnc herif'
l Kav
c Aııne!!İnin elinden caketini kıır
. - « Para,·ı. a'. arak'
Sup
Kumaş
kırk
dört
hövle sonınur, dül\ünür
tınnnkla mf'şgul iken Cf'mil bey
t8, ın tam 2Q ... ~Ta!Jan"'
lira ett il) i if;in eksik para ete· öyle ıİıi denize ntlar'! ca,'ı alır» Haydi hayrın!
,
gellr ~ metlioı.
İt olhi yüzen teres denizil
nü~·... Eğer bununla hirl"'
Ceuı - Tahii
onu da de mi carana kıyar'!
Evelkiler, Cemil bev
nin
nüğsünü clel~rseOJ,
dc(jil mı·?
.. .
Cem - O ne'! Annenle sarft>tlin
Sup - Ha~ka ne yapaS~p. - OHıyorunı, harı
Mehteraneye gel görü"'
ne illşlyorsun'?
bilirdim'!
esvaplarını bahama kalsın
şetim.
Sup - « Süt dôkmüş kedi gi- . Cem - c HiddetlP. kolunclaıı dedim.
2 Hal. - Oğlan a ~ar de"'
bi ma1Jum bir ıa,ur takınarak. ııı
tutup
kapıdan dışarı atarak ı>
Ccın. - Eksik olma, ha1
lw ... Yallah, bu b3"'
ltişınlvorum
hev
..
. hRha ••. haydi, defol. .. Bir daha hu vırlı evlat. c Crbindt'll biı 111- likanh
bas•nı
da
satar. Tosun gl"
· Çem - l'a ne yapıyor evde gürünme...
hanr.a çıkararak> Senin uihi hir
hl evlat ... « Paıwllcri ce"
dun?
« O zamana kadar oğlunun ,·ak'aherifin VÜCUdü dünvava
Sup - Şey... Şey öp·
bine ycrlc~th·diklen soor'
mek... Annemi öpmek is- !arını he yeca nla dinlipın Safiye ha- bir ldrtllr; euer <·i(Men
iskeleye do{jru ahcst"
nırnın ta,·assutun.ı. rağmen Suphi)İ
l€!mizlemck istiyor isen,
tedim.
reflar
yürüyen Suphiıılfl
Cem - O razı olmadı defeder > Kadın bu oğlanı maslrnrah{Jt bırak, al şunu, arkasında.n hepsi hayretle
hu hale koyan hep sen- geber Oil· cTa bancn) ı eline vedeğil mi?... Hakkı vaı' ...
balmrlar. »
sin.
rir, gider.»
Senin gibi bir evladın du1111
Saf -- A •.. ben ne yapı [iav - Allah verirse
daldarı yılanın dişlerinden
1
ttm'!.
Suphi
ve
Cen1il
be)
den
atlama .. höyle ha-yirlı e~"
daha zehirlidir. << Bir nn son( :(\m - ~e yaptiğını bilbaşkaları
lftl vcrnu~ll.. .\slan gta.I
n sulainetlc ,, Terziye uilt.in
sen lwlkl yapmazdın.
t
Hal.
«Suphlnin
elinmaşaallah ....
mi'! Benim elbisemin pru«
İkinci
perde
dekoru:
deki tahan~aya bakaralrn
vasını hangi gün yaılacak'?
Perde
Kadıköy
iskelesi
civaUlan, iyi be... Al hunu, I
Sup - Pazartesine olSaf -
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Doktor Ri er, metresi ile beraber karısını öldürdü mü?- Yirmi
seneye ma l. im 7.Jıet - Uç sene sonra!- intihar mı, cinayet mi?kadın kocasından intikam mı almak
istedi - (Medyum) kadın ne diyor?İstanbullu bir doktorun şahitliği
H

11

•

Üç sene evel

'

İsviçrede bir ci-

nayet olmuş ve
b,\1 cinayetin fa.
kadın ve bir erkek yirmişer
sene hapse
mahküm edilmişlerdi. Aradan
ilç sene geçti. Mücrimler üç
senedir hapisanede yatıyorlar.
Şimdi ise İsviçrenin en maru!
avukatlarından biri, cinayet
mahkemesinin verdiği mahkarannın
yan'ış
kumiyet
olduğunu, meselede bir ( hatayı adli ) bulunduğunu ileri
sürerek mücrim diye hapisanede yatan masumlarm yeniden muhakemelerini talep etmiştir.

,
ö-

e"

"

Üç sened rıb ·r · J <lf>İslc 1 atan dokı'orıın mtlr •si it J
1
·
ayan
madam (Anlonya Gulu)

Uç sene evel ~ütün İsviçre
de pek çok heyecanı mucip
olım bu cinayet vak' asmın bugün yeniden mevzuu bahso ·m s1 bu defa daha büyük bir
nl ka uyandırmıştır.
Mesele nedir?
Doktor (Rider) isminde bir
Avusturyalı, metresi olan İtal
)ı a ı madam ( Antonya Gala)
ile b:r . 1 rak İsviçr....nin sakic'!
bir köştsi olan {Soıncyn ) da
ka ısını ar...nikle zehirliyerek
olC.ürrn is.
O ane kadar kasaba!annda
hıç cir.ayet
görmiyen
( Someyno )
lular bundan
çok müteessir o'muşlar \'e
köylü safiyeti içinde cinayet

mahkem~sinc geleı ek yabancı

olan doktor ve keza ecnebi
metresi aleyhinde 9ehadette
hulunmutlar.
Bunların tesiri altında kalan
jüri heyeti işi fazla tamik etme·
den ve o da (ecnebi girizlik)
hislerinin tesiri altında doktoru
ve metresini yirmişer sene
hapse mahkum etmjş. Mahkumlara bir diyecekleri olup
elmadığı
sorulduğu
zaman
doktor Rider boynunu. bükmekle iktifa etmiş .
Metresi ise sade şu sözleri
söylemiş:
- Haksız

bir mahkumiyete
ve açık bir ad~Ictsizliğe karşı
ne denebilirse onu söylüyorum.
Bizi mahkum etmekle siz bizi
değil, İsviçre adaletini lekelemiş olursunuz.
Şimdi İsviçrenin çok meş
hur avukatlarından (Roth) haksız yere mahkum edilen bu
erkek ve kadım kurtarmak ve
bir (Hatayi adli)yi tashih etmek için uğraşmaktadır.
Müddei umunıiliğe verdiği
uzun ve müdellel istidasına
birçok doktor raporları, mütehassıs veaikalan da raptetmıştir.

Bütün bunlara nazaran doktor Rider lehinde olan delail
şunlardan ibarettir:
«1 Doktorun karısının
zehirlenerek öldüğü haber ve-

rildiği v~kit mic,!esi reuayene
edilmemiş, hakikaten arsenik

tesiri var mıdır,
aolaşılmamıStır.

yok mudur

Binaenaleyh tekrar fethimeyit
yapılması.

2- Doktor Riderin

çok

namuslu bir adam olduğuna
dair b ·r çok muteber şehadet
namele:r.
3- İs·rçre cinayet mahkemesine müc.rimiyet kararı verdiren
doktorun
karısının
muhtıra def-t:cr;dir.
Çiindü kndın bu muhhra
d ....fteri ile kocasını ittiham
etmektedir. Mnruf psikolog
ve Doktorlardan mürekkep
bir heyet tarafmdan tetkik
ettirilen bu muhtıra defteri
doktorun karı.sının cinnet derecesinde sinirli
olduğunu
meydana çıkarrnıstır.
Bilh::?ssa

defterim

hemen

her sahifesinde mndam Rideriıı kendi kendini öldürmiye
karar verdiğinden bahis kı
sımlar işin içinde çinayct değil fakat intihar olduğunu
tesbit eylemekt dir.
4 - Bunlardan başka İsviç
reli avukat haksız yere mabküm
idilen doktor Riderin metresi
kurtarmcık için şimdiye kadar
adli şehadetlerde ta. bik edilmemiş bi usule clc ~üraca&t
etmiştir.

Almanyada, fen ~.leminde
[ Mabadi 9 ı;ncu sahifec!e]

~-.~ -:-----.-----7~
..--~-----

Haziran 12

Son Snat

~

J

wwwv~

Muharriri:

. ul 1 ern

Nakıli

idris Muhtell

-38-

&...-

İş düzeldi zannederlerken
~n

lJozuldu. Van Mitenin aldığı telgraf zavallı adamı ktmdi
ile belaya sol{muş ve J{ürt kaıısı Fatoşun kollan arasına
ve lJu sefer kurtulma!{ imkanı olmadan atmıştı.
- Değil misiniz••
Diye heykırdı.
- Evet... değilim ve olmam.
- Niçin.. Hf.kimin koyduğu

eli 'lamdfnkl f t . , . . 111menda
da bizi aldatmak istıedinD.

nikAhı nuutuyorıunuz..

yakalandum.
Handaki taaruz !De9desi sizin tarafınızdan mf koca bulmak için uydurulmuş bir efsane idi. Oyununuza mukabil ve kendimizi kurtarmak
·çin bir oyun da biz yaptık.
Fit olduk demektir. Bunda
kızacak asabiyete düşecek ne
var?
Size hem kocam yol<.. Biri
o!mazsa öbürü.. Daha sonra
eğer dostumuz Van Miten
evli olmasa ·ıeya dul olsa idi
o zaman eminim muhald•k
sizin olurdu. Öyle değil mi
Van Miten?
Sırf Kürt karısının gönlünü
almak için söylenen bu sözleri Van Miten derhal tastik
etti:
- Hayhay.. Ona ne şüphe.
Elbette alırdım. Fatoş hanım
dan daha iyisini mi bulacaktım? Artık mesele kalmamış

GörDyonunuzya kuyuya kendiniz

Çünkü?

Çünkti nikah, kan kocalık ancak serbest olan iki kişi, bir kadın ve bir erkek
arasında olur.
- Benim kardeşimin sizden
b~Jka kocası yok. İlk lcocaian
hep öldüler.
- Onun kocası y<lksn benim kanın var, hem de sapa
s~lam bir karım var.
F ato~ bunu işitir ~itmez
yıldırımla vurulmuş gibi send ·ıcdi ..
- Evli mi!. diye bağırdı .
Demek sen evlisin ha?
- Evet.. Hem evliyim hem
de bir kaç gün sonra beni
bekliyen kanma kavuşmak
iç'n Hollfüıdnya gideceğim.
Trabzondaki nikah bu itibarb
hükümsüzdür.
Vaha s·zin ~in'niz de bir
erkek birden fazla l<adm alabi ir amma biz de öyle değil.
Eğer ben de sir;in
gibi dul
olsa idim, kanm ölmüş bulunsa idi o zaman işin rengi ve
şekli değieir ve ben s!:rin
kocemz olurdum.
- Demek oluyor ki bizimle
Giz alay ettiniz.
- N &.ıl isterseniz öyle
kabul ed n. Fakat hakikat şu
merkezdedir ve ben Trabzonda "ırf arkad slanmı fena bir
Vdziyei:t"':.ı lmrtarınek icin muv44l.kat bir fedakarlıkta bulundu ı.
1 sto"' hendini fazla tutamadı. Yağlı i1· kuyruk, okkalı
bir koca yakaladım derken
dulluktan J•ıniulduğu sevincim tek ar dul kalması hüsrana
lrııkip ed' ce müthiş b:r sinir
uuı :."a •• nn tutuldu ve :
-Has.soJ.. H~ss:"l. t.,til·amı-

dDşt1lnnz

Kurduğunuz bızağa

Unutmuyorum... Fakat
bu nikah hükfımsüzdür.

-

Kucbjmız

-

•
kendiniz

tı.

Fatoş ayağa kalkb.
deşinin koluna dayandı:
Fatoş

mı

ile ''an

A!ile·ıin buluştukları

clı.

bu heriften al..

Diye bağır rak kend'ni kanapenin lizerine altı.
Hasso zaten demindenberi
kendisini güç zaptediyordu.
Fatoşun sinir buhrana onu b ·
bütün çileden çıkaı·dı ve kudu ..muş köpekler gibi soluyarak Van Mitcn~n üatüne
s'lldırdı.
Bereket versiuki Hassonun
soluyarak ve bayılarak hücum
sesini dişarcln

h::apı

Tam

(Hisar) izam
zamanında

yetiş-

mişiz. Bir

parçe geç kalsa; ik bizim efendi hapı yutmuş
olac!lkb.
Kahram n ağa ise kaşlarını

çatını~:

- Burasmı, benim evimi
Kürd"s a dai arı I ı otındınız?
diye bağırrnı tı.
Has o ve Fatoş bu sefer
•özle ini kahraman
ağ2ya
ilet:

önün

beklemekte olan l<nhram n
•
nğa ve Ahrn~t duyınuslc:ırdı.
Hemen içeri kaçtı1 ar ve V~.
Mitc:.:n h :urmuş ; rem
elinde güç hal iie kurtardı r.
Brüno••
-Vny canına.! diye mırıld ·n-

Kahr ınan ağa alaylı alaylı:
- F t . • .-rımfendi. dedi.

Kare-

- Gidelim HaS&o.•Gidelim..
dedi.
Burada, bu evde, hatta t.tanbulda bir gün bir saat bile
kalmadan memleketimize, Kfirdüstana, Vana gidelim...
Brilno yt\ksek sesle:
- Uğurlar olsun... dedi.
Allah yolunuzu açık etsin..
Tam bu esnada Necip odaya girdi. Elinde bir kağıt vardı. Kahraman ağa sordu:
- O ne?

-

Bir telgraf..

- Telgraf mı? kime.
- Van Miten efendiye ..
Holandadan gelmiş. Fransızca
yazılı. Şimdi sizin yazıhaneden
getirdiler.
Van Miten telgrafı aldı, aç•
tı ve şu kelimeleri okudu:
(Bitmedi)

-38bir (Medyum) kaclm vardır.

tesiri altmda
kalan bu medyum kadına İsviç
Manyetizme

reye getirilmlf, ruhiyatçılardan
mflte,ekkil bir Alimler heyeti
huzurunda QJUtularak bu
cinayet baldnnda .....UU

Kumarda kendisini, honada da feriki ctlnatl ~
Zaaabarofu mahvetmif olan
bu taba meçhul& fldbıee
~ nakabili tarif bir
ha.ta h-- tetularalt .....
laruu sddqbrdı...
Jf.
lu mGddet zarfmda k~
1alnıı kahmt oW. F,.hym
IGzcW.llk ve gardiyanltk ~
f~ hftsn& ifa ederek
cfiliniD keııcliaine kaqı g&terdiği emniyet ve itimada kesbi
latmkak için hıtzırlaqıyor ve
keacıi kendisine de diret verlllek .fçin llhk çalıyOrdu.
Elini uzatsa masamn merine

ef•

ceraetmft oldup lilihlardan

~e yetifebilecektf. Bu
._ara cesaretini tezYft etekle beraber FaJ>yon ua•r

mea••cla ...,,.,..... • llıl
hakime . . . . .da ımm..w.
b~

ciaaJet .. ,.

oıa-ı
ve &huaetlce mabıkmaede o

i1ltihardan haberdar

zaman

tehaclet edememit •

Şimdi d........... . . . .
bir aaektupcla ..... ......
uzun umandaaheri
sorulan
suallere
verdiği
cevaplarda
Doktor
ve kokajfa w . - i t lrnlnz •
metresinin katil oıı.chklanm, chimı ve b8 mretle kendWbi
madam
Riderin zevcinin teanet mrette zehirledflW
bildlrmff, ieap .tene .......
başka bir bclınk münasebetini 6jrendip ve her ikilinin- mede ba . _ . teba...
den de intik4UD almak içia bulunacafl_m ,azmlfbr.
Elyeqa
.adclef _ .
intihar ederek kocmm VfJ
rakfbeaial lltlmden mes'ul tut- misi istida ewakmı teddli •
mak iatedipi s6ylemiftir.
menaldtlr. Neticecle . , .
S - Bundan başka hem kemenin Jeahlen ır1•1••
karar veriline doktor .......
IİDİiJi hem de çok lask•ç
olan bu kadmm kOQ•a ve metresi llç seae ,,..,..
ib&eet
etmekte
olchF aiJettea scmra tekrar hal
baklanda da kat'ı delill_er efde huzunma çakaealdardll'.
Bu Yak'a Ja1ms ~
edilmiftir.
dejil,
hemen bltla A-..
~ daY& v.ıtlliiilıa Doktor Rideri kurtarmak lf1iı top- da b8yilk bir ~ ~
ladılı deliller içinde en mtinuttJr.. Herk• timdi ealnils·
himmi latanbullu bir .mevt hkla bu itiıı altcaiı netiôe;e
intizar etmekteclifter•
doktorwıun tehadetidir.
ıondmupur.

Medyum kaldan,

awr••

lmPe

1

ıl

2

._ etfıafma haif. .. ~
~tmaktan da meaiaefsede-

tN~18AZ

ILJINABI El•
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Şehremaneti ilanları

Şehremanetinden :

metro

murabbaına

Beher
10 lira

kıymet takdir edilen Şehre
mininde Ereğli mahallesinde
177, 179 numardı evin istimlakinden kalan 201, 88 metro
murabbaı arsa pazarlıkla satılacakbr.
Talip olanJarın
13-6-929 perşembe günü Levazım müdfiriyetine gelmeleri.

*

A. Hisarı dairesi müdüriye1 inden: Çengelköyünde Halk
caddesinde ve çeşme karşısın·
\ı:ıld tarik fazlas? mahal paarlıkla kiraya verileceğinden
talip olanların temmuzun birinci pazartesi günü saat on
r!örde kadar daire encümeni·
ne mliracant eylemeleri ilin
olunur.

ancak bir ~üp

Kuvvet ve sıhhat
linm lh1a vç ttlnh·Jcrl
• takviye etlen

··vAL T ..

Arsenoferatos

AulxYSb~

Tıras Saburıu

ile temin
edilebilir.

Büyük.Tübü

Evunelerla ecza
dopolannda

almôk sar~ile.

......................

--~

bulwıur.

Ma~~z.a camek1'ırn a1r nda te~h·ı ed~bnekte elan Bu tekildeki
karbıarin di 'at cd"niz. Iluı VALET fabri~asının şimdiye kadtır

sizin f.çin yapmış olduğu en fnideli bir sahşbr. Bu fırıattan
hemen istifade cdiuiz çü .c.l.ü ya.rın beıı,i geç kalmış olursunuz.
Umumi acentası: Leopold Grunbcrg İztanbul po ta kutu""u 501; Tahtakale cedit Han No. 3

gttJ»D-':§~~....~•
İzn1ir,

Paı·is,

akısı

ik<~tl~rlc

ınüaüriveti
mahaılç ı

tup;lacı b:ı~ı

\h:rkcı accntar.;ı : Galata
kopru ba~ında. Be\ oğlu 2 362

LiyeJ . ergi criudc attın n1rulalyalar kazanan

Bakfis
\eni et

nC\İ

Bağdat

cadde ·

adk

57

rua bahçe kü\'k

Şube acent.tsı: l\fahmudi'c
hanı altında. 1 tanbul 2j4d

ıkincı postası
( IZMJR ) 'apuru 13

Trabzon

ilanları

kı\ mcti muhamım:nc

i

Hra
8000 sekiz taksitte
14u.5 ı bedeli mul r ı
1\1ü~temilatJ: lki katnr, ?\la ofa 1O oda
kiler 'e mutfak ve iki halA 'c ma tulumba sarnıç.
.çamaşırlığı ile uşak oda~ı bahçe ındedir.•\lt1 dönı.ım miktarındaki b,ıhçe~inde mcp a as;açları ve
bir miktar b;ığ mahalli 'c d tulum 1:lalı l uyu~u 'ardır. .\lcktiıik 'e kump:ınya suyu tesisat , c
tertibatı mc\. cuttur.
Balıkla eı·~fı muharrer ma bahçe kö k faıJa. ile talip zuhunına mebni pazarlıkla yeniden çıka
nlmı;- olduğundan 30-6-9~9 tarihine musadif pJ.1.ar uı u
at I 5 te icrayi muza~ edesi mukarrerdir. Taliplerin bedelinin ) uzde ) cdi buçu u ni ' ctindt t~ıninat makbuzlnrile emvali metruke satış
komisyonuna mfmıc.1at eylemeleri.
cedit l J

't:

Seyri sefaih

l laziran Perşembe akşamı
Galata rıhtıınınd.tn hareketle
[ Zonguld.~k, incbolu, Sinop,
Samsun, Cıwc, hıtc;,a, Ordu,
C1ircsun, Tr.ıbzon, Rize 1 )C
gidecek 'e donuştc [ Of,
Tr.1b.zo11, Pulıth.mc, Giresun,
Ordu: l·atsJ, SJmsurı, Sinop,
\e lncbolu] \'a ugr<t)arak
gekccltir.

Evrakı

matbua

nıunakasası

On uç kalem çvrakı mat.
bua müstacelen pazarlık sure
tile tabcttiıilccc~inden taliplerin ı 3 1Iaziran 929 tarihinde
aat 16 da le' azım niıdurlü-

•

1

1" . . • . -n
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fıüô-de 96 masrafı
İnanzlrmyacak bir haldll'!.. Bugünkü Milliyetle
Lli:karadan alınmış bir
telgraf olarak yazılıyor:

.« Şeker ve petrol inhisar
ıdar csımn
· · « 929 » senesi
büt~e ve kadrosu heyeti

vektlece tetkik ve kabul
edilmiştir. Bu bütçeye na:::aran idarenin muhammen varidatuc13,511100»
,
,
masarifi de « 12 804 441 »

liı·a olarak tesbit edtlmiş
tir. »

~u Yılm varidat bıilçesi

elttnizde. Şeker için 6,
petrol ve benzin için 6
buçuk milyon lira Daridat tahmin olunmuş: yekun 12,500,000 eder. Bu
1,011,100 lirafazlalıx nereden gellyor ve niçin yeni lalımin oluyor, bilıni
!}oruz.

Şeker inhisarı ile petrol
ve btıızin iniıisari idareleri birle:;tirilmişti; bunun
bütçesi meclisi idaresi
larczjzndan ayrılmak ve
maliyece tasdik
edildi.kteJL sonra yüksek tas~ı!\<ı ar::edilmek kanım
lCaf>ıchr.

J,,fimal, bu fark bu umumi ve hususi iki bütçenin JcırkL bu kadar bü!JL'il<: olabilir mi? evvela
bllna U1limal veremiyoruz
ue «belki başka bir inhisaı·zn varidall da bu ye-

k~ııe girmiştir.» diye dü-

Şlln lllekle beraber bu ra-

k.aında bir yanllşlık. olma-

Slj

da hatıra

getiriyoruz,

d. Jatıra getirmek. isteme~fJLmi:: şu: Asıl bütçeden
bır
·z
mı yon fazla da olsa,
13
buçuk milyon lira val'ldut
karşıszn da, l'dare ı.
.
çın 12 milyon lira masraf/. j,._.Je M·zı·
· Aıız ıyetzn
1• • ~ı
•cıra .telgrafının hiç inanmak
, . ı~leıııed·~·
zyımi.::. tarafı! .
Ztr(l b
.
•
· · zna
: ı.ına bır dakika
zçzn
kıl
rmıak insanda ave mı J J
kufcı 1 b. l. ıa <:eme denen
sini ,~akılıyeUerinin hep~a ıp öld ..

smkaıızn tuJ .

llrecek bir
Bütçeye ~ıba.tuu yapar.
almak icin 1 :;111Y~rz para
·
. . . rnıı yonzuk
idare masrafı
Yrıptnak
bu parayı türlü liirl .. h ve
nutsuzluklara gö[iıi.su oş.
gerere1.;: l opLama1.;: bır in.J .
bütçesi için bir su~ts~r
tasavvuru kabil olabili: ı
da bu 12 milyonluk m~s
rafm memleket müdafaası icabı yahut devletin

-

Son Saat
swış9zs

A.il&WWW

Sahi~...

11

tehlike var:==
tehditleri kaırşısındao~@
·~rwe~~i bir donanmaya mühtacız
Bu vaziyet Tu:aırş1.sımıda soruyoruz: Acaba eski donanma cemiyefn."
mrillmek m,_mkün değil midir?
Birkaç lıaftn evel İtalyan tezgahlanna il<l
tahtelbnhir ile ild torpito ısmarladtk. Yunanlı
lar bunu haber alınca kıyameti kopardılar ve
ilk iş olarck ta bize fazlası ile mukabele etmeyi düşandüler ve hemen muhtelif memleketlere siparişler vcrruiye koyuldul11r. Maksatları nçıkb. Ellerinde bulwıru:ı deniz faikiyeöni
alıkoymak ve ilk fırsatta bundan istifade etmek istiyorlardı, hadiseyi yazdık ve:
Tehlike var, dedik ve aradan geçen
müddet zarfında gördük ki yazımız okuyuculanmız arasında tahmin ddi!miyecek kadar
büyük bir alaka uyandırmıştır.
Filhakika gayet kısa bir zaman içinde matbaamıza. bu hususta yüzlerce mektup geldi,
bu mektupların heman he1 isinde de her ne
bahasına olursa olsun derhal kuvvetli bir
donanma yapılması lıükumetimizden rica edilmektedir. Bu rica ile birlikte karilerimizin
sözlerinden çıkan umumi netice şudur.
Harbetmek istemiyoruz. Fakat görüyoruz ki, bu ancak Yunanlı efendileri yerlerinde
rahat durduracak h-uvvetli bir donanmaya sahip olmak ile mümkündür, o halde hiç tereddüt etmemeliyiz. »
Fakat bu husustu sarfedilecek parayı, yani
hüklımctin tahsis e i~nde fozla~.l'nı nasıl tedarik edebifüiz? G 1en 11'.'ektuplar aras nda bir
tanesi var ki bu 1'.IUale ce 1up vere ;üı; bu
mektbu aynen dercediyoruz :
Muhterem ef nd"m;
5-6-929 tar~hli nüsl anızda JJonsnmaya ait
oh.llduğum yazılar bahriyeye olan ruerbutiyetimi bir kat dnha artırdı.
1
Yazdığınız gibi Yunan' rın bize karşı besle dikleri infkam hissi hiç bir su;.·e~i.e ..önmemiştir. Günden güne ziyadeleşın~kteclir.
Bunlara karşı k ....ndimizi müdafaa etmek için
Karaya ve Havaya verilen ihtimam kadar
Bahriyeye de ehemmiyet vermemiz lazımdır.

1

iktisat sisteminde bir istisna yapmamak mecb11riyetinin neticesi olm~ıkla ..
12 mılyon lirayı yedırmek
her halde nıemfeKei mudafaasl değildir.
Çok şıikür. inlılsara almmıyan şeylerimiz dr var!
Şeker. petrol in i:. ru m
devlete verece[/i uaridalı
toplamak için maliye masraf bütçesinde ayrı bir Jusıl görmüyoruz. Bir buçuk günde çıktığı icin blliçenin obıir taraflarında
buna dokunan yer var mz,
Ollll da bilmiyoruz. ralnız
«İnşallah Jıayırdır!>) di!}t'.
şımu söylemek istiyor~r:
ki bu rukam doğru ıse
bu bıilçe

yüksek

·-------------

çağınnış:

iki devlet arasında deniz silahları için
bu devam ederse harp tehlikesi doğabilir, iki devlet bu silahları t~hdit
etmelidirler » demiş, yani bizi tehdide kalkışmış, açıkça donanma yapmamamızı, faikiyeti kendilerinde bırakmamızı istemiştir.
İlave edelim: Mübadele meselesi hakkında
Yunanlılar ile yapılan müzakere müşkül bir
devreye girmiştir; belki günün birinde düzelebilir, fakat donanmamız olmadığı müddetç~
bu gibi hadiselerin bervakit çıkma.:.ını beklemek zaruridir.
Son söz ola:rak Yunan donanması ile 3raınızda mevcut nisbeti de kaydedelim:
Gemi
Türkiye Yuuanistan
Muharebe kruvazörü
1
O
Zırhiı
O
2
'Zırhlı kruvazör
O
l
Hafif kruvazör
2
1
Fi~otilb rehberi
O
4
Muhrip
O
7
3
11
Torpidobot
Tahteibahir
2
6
-

y~.rış başladı,

••

ı ıL_.ıun geceki

n1Üsademe

Bir lı1rsız Vf~,anyolıında müş

ltü!al!a tutuldu
Dün gece Diva ı yolunda
dinin dükkanina girmiş sonra da
herkesi telaşa veren bir ha<limahalle bekçisi Alinin evine
ne olmuş, meQurlar bir hırsıgirmek istemiş, yakalanacağı
zı yrıKa.amak için hırsızla miisırada kaçmıya teşebbüs ctsaceme etmek mecburiyetinde
mis ve memurların üzerine
kalmışlardır, Bu hırsız moruk
silih atmıya başlarnışhr. MiiOsman isminde bir adamdır.
sademe neticesinde moruk
Divan yolunda manav Arif efen- Osman yakalanmıştır.

Da.duıın yang xu
Kolundan ~---------------vurdu
11

Sab!kalı kürt Hasan ile
bimekan trkırnmdan İbrahim
kavga etmişler, Hasan İbr~i
min k0iundaıı yaralıyarak firar
. ~· ı •
e t ffiıŞ&.l

momnbil

laslika

arzedileck bir bıilçe olam~ı=.
ve böyle bir inhisanı ıyı

Bugün Tayyare cemiyeti gibi bir Do:ıanma
cemiyeti açılmış olsa öyle zannediycrum ki
Tayyareden fazla rağbet görecektir. Kaiplt>1·imlı: mazinin bıraktığı şereflerle doludur. Bir
zamanlar Akdeniz karşımızda hiirmetle ve h~
şiyetle eğilirdi : Kartısmda kuvvetli bir Donanma görüyorlardı ...
Mektubuma nihayet verirken tekrar tek::a:r
feryat etmek isterim ki : Bugün bizi m~1d:ıfaa
edecek en mühim kuvvetten biri de Donanma:.
dır ve kuvvetle ümit ederim ki her feri: huntı
yardım etmekten geri durmayacaktır ...
A. Muhtar
bu mektubu Tayyare cemiyeti reisi Fuat
bey gibi azimkar mebuslarımızın gözleri önilne
koyduktan sonra karilerimizi mühim bir hadiseden haberdar edelim :
Venizelos efendi ufak tefek bir kaç gemi
ısmarladığımızı işitince bir Yunan gazetec1sini

1

mana verilemP:.
.....
--------~

kazası

Ka bataşta İbrahim ~fendinin
h;zmetçlsi Fatmaya şoför Ziyanın 1366 numaraH otomobili
çarparak mecruhiyetine sebebiyet vermiştir.

Üsküdarda Ayazma mahallesinde İskele caddesinde 16
munaralı
evde komisyoncu
Ahmet Tevfik beyin hanesin -

ele dadi Fikriye hanmıın yaktığı kibrit ile bir sandığı tutuşturmuş ise de tevessiiün.!
meydan veramcnıiştir.
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Asri 1'iirk n1ohi!ya

ınab:..ızası

Mağazamız

bir müessesei milliye olup asri zevkin büiiin
inceliğini cami bilcümle eşyayı beytiye ve rnüntehibenin
yegane meşheridir. Zengin ve renq-iıı salonlarımız her
müşkülpesent müşterileri memnun edecek tarzda tefriş
edilmİ4 olduğundan müteaddit ve her keseye elverişli muhtelif yatak odaları, salon takımları yemek odaları, lüks
eşyalar halis İngiliz prinç lake ve siyah karyolaların envaı bezaran iskemleler rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. Muhterem müşterilerimize her bir türlü teshilat yapmakla müftelıiriz. Müessesatı resmiyeler tarafından vuku
bul n siparişatı serian ihzar ve taahhüt eyleriz. Nüessesemizin umumi salonları bütün vatandaşların her gün ve her
saat emirlerine küşadedir. Arzu buyuran her saatte bu
sanayii nefise meşheri itliikına seza olan mağazamızın
loolannı gezip fiat sorabilirler.

1 nci sahifeden mabat
59750
58197
50758
17211
22828
20818
45117
23322
43567
45922
3484
3091
55586
1467
21428
53918

21614
959

20816
36206
12280
36050
30313
1347
42669
0023
23537
45039
2465
21982
45971
27486
18555
30560
31716

k
...

ınıa

26863
21193
1424
48911
49713
50086
5649
5112
43677
21946
10061
29956
31336
29936
29028
7035
13688

2499
30196
16392
17703
45115
36464
7510
11625
46365
28142
7758
12631
16261
33407
10866
18783

ya

.:İ

5960
3491
35815
51973
46450
19141
38088
7940
23648
11500
49562
34044
35968
4129
31300

30942
30908
4634
31225
4966
21659
18511
49187
4841
28992
29521
19730
5629
34784

28271
56400
27714
23501
48268
56000
17350
10238
53083
26796
39003
22270
25790

22477
3847
19675
14513

14804

58176

15303

52006
5985
11389
56016
11643
51845
56502
8251

nette

buluııdu?

Hiır•· Iuı~::-rin

kurak

sclıaya

rn :ıv neti , vam etm cktcdır.
s·mdiy
kar~ar
gönder.len
ı ı" dav v
arp nm
· t n
,..,C , O kilo} u ~ecavuz etmi~ur. Son defa mub!l.yaa 1
edden b ğday ve arpa bilhacsa
Bulgıırlstan
ile Amerikadan 1
1
tec ;viJ· d·lmiştir.

Fırından. musluk
cala?l
c, :.crıklar
,
Kadıköy.im:L

Dr. Galip beyin fırınına Rasim, İsmail, Tur·
iut isminde üç çocuk ghmiş,
Terkos musluklarını sökmek
idem'ş, fakat hepsi yakalanmıştır.

Gümüş kırbaç
Piışabahçede oturan sıvacı
Konstantin, Langada çalış·
makta oldl·ğu Şerif beyin
evinden bir gümüş kırbaç ile
bir takım eşya çalmıştır.
Zc?bzta bu iddiayı tahkik
etmektedir.

Kavganın

sonu

Çarşı hapıdn lskender boğa

zında sakin Yuvakim ile Gedikpaşada oturan Artin ara.smda kavga çıkını~. Yuvakim
Artini .varalıımıstır.

.
Vurdu ve

kaçtı

Sirkecide Bahçeli kahvede
oturan Ali ve Faruk isminde
iki kişi kavgaya tutuşmuşlar,
neticede Faruk, Aliyi bacafündan yaralamışhr.

•

Talililer
On beş bin liralık ikramiye,
Eminönü zabıtai belediye memurlarının
müştereken
aldıkları bilete isabet etmiştir.

'""aR

/anma kanunile
verilen emlak

İskan ve boçlanma kanunu

mucibince

verilen

emlakin

kıymeti şimdiye kadar 'Bele-

diye meclisi tarafından takdir
edilmekte idi. Dahiliye vekaleti, Vilayete gönderdiği bir
tebliğde, bu suretle kiymet
takdirinin bir çok haksızlığa
sebebiyet vermekte olduğundan
bahsederek
badema
bu
emlake
328 ıenesi
varidatı gayri safiyeıinin 8
misli üzerinden kıymet talu:lirini bildirmiştir. arazi için
vergisinin 10 misli esas lttilıaz
edilerek kiymet biçilecektir.

Tekzip mi, teyit mi?
Matbuat umum müdürlüğün
den: Gazetenizin 8 Mayıs 929
tarihli ve 1514 numarala nüshasıeda Tapuda sui istimal
serlevhası altında intişar eden
fıkra maktuası Tapu ve Kadastro umum müdürlüğüne
gönderilmiş ve gelen cevapta
gazetenizin yazdığı gibi muhasebe ve memurin mümeyyizlerinin lstanbuldaki mubayaatlannda sui istimalleri olmayıp
ancak esnayı mubayaatta vukua getir:len bazı usulsüz
hareketlerinden dolayı haklarında derdesti icra bir tahkikat mevcut bulunduğu ve
bu hususun tekzibi bildirilmiş
olmasına mebni keyfiyet tebliğ
olunur efcı.diı::ı.

No 27

Rusyaya ihracat

odasından:
Rusyaya yirmi bin kilo (Kestane) yedi bin kilo (Cehri)ikiyüz
elli bin kilo (Odun) altı yüz kilo (Hah) iki yüz kilo (afyon)
iki bin kilo ( kuru meyve ) ihracına talip olanların 11 Haziran
salı günü akşamına kadar Odaya müracaatları.

Ticaret ve sena yi

qflnır~ kıymet

/::;ktın ve borç~
f.,ar mu.ave-

İstanbul fincancılar yokuşu

1

İSLAM GENÇLER aranıyor
Türkiyada ilk defa olarak tesis edilen
f abrikamızdo. hakiki Radi um hriq
bıçaklarımızı imal etmek için
yaşından

25

yaşına

16

kadar

hüsnühal ıohibi islim itçiler aranıyor. Arzu
edenler bu hafta zarfında her gün müracaat edebilirler. Miktar muayyen oldufundan müracaat edenler istihdam
edilecektir. fazla maltimat ıüahi surette
verilir.

Adres: Galatada Okçumusa
caddesinde Radium IAmbası
ticarethanesi.

--

Seyrisefain levazuu ınüdürlüğünden :
35 top kırmızı, 20 top beyaz, 2 top siyah, 5 top san , 9
top mor ıalı, 3 top kırmızı astar, 5 top patiska, 2 top ameri·
kan, 20 düzine makara bilmünakasa alınacaktır. Kati ihaleai
22-6-929 tarihinde icra kılınacağından vereceklerin o giln aut
16 da levazım müdürlüğüne müracaatları.

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları
KİRALIK OTEL ve EV Büyükderede Büyükdere caddesinde 178 damaralı kagir, 4 katta 13 oda, unünde 1 daraça, 1
banyo, 3 bdi, 3 sofa, 1 oda, 1 sarnıç, 1 çamaşırlık, 1 kileri
müştemil ( Bilyükdere Palas) oteli ve m~emilabndan 176
numaralı 4 katta 9 odS: 2 mutbak, 5 hela, 2 sofa ve kömürlüğü müştemil ev, senelik kirası 1500 liradir, müzayede pazarlık suretile 12 haziran 929 çarşamba günü Defterdarlıkta (603)
SATILIK ARSA Hasköyde Abdüsselam mahallesinde çıksa
lın sokağında yüzellilik listeye dahil Mehmut Nedim ve Gemale
ait 9-27 numaralı arsa, muhammen bedeli 96 Liradır. müzayede
temdiden 18 haziran 929 salı iÜnü Defterdarlıkta •

