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her yerde 5 kurut

Büyük ikranıiye ( 40209Ja çıktı
Piyanko keşidesine bu sabah devam edildf
Sonları "09,, "51,, "04,, "27,,. rakamlarile biten

numaralar amorti rkazanmışlardır
TJ\şaiıdaki numaralara bakarak talihiııi.Zin derecesini anhyabilirsiniz
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Devamı

12 inci
sahifede

mediler

zelosun riyaseti albnda yapı
lacak içtima yarma tehir edil·
miştir.

Türklüğü

10000 liralık

t

1539

19383
30827

T""urk-Yunan
·-eseleleri hakkında M. V~ni-

tınınuştur.

i

58340

bır mücadele IAzım, diyor, Atına, ıı -

tad·li
zır ıda yaptınlaca.k
1
l>ul t hakkında müzakerede

T tnük&fat
ıun~Y'YArc piyanko.. kc•idıı . bu st\bahki
'il'
eıındc
rak Çc'-·ı son olallt en ""10 b.
liralık ın .. k
n
ın

:n161

25493
2-0231

tehlikede Karar vere-

sunda ... Bir ormancı, burada acil

lıa Atina, 11 - Salimin zırh
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25-000 lira

26210
31453

tahkir

davası

rı:al'i bir te/ılike karşısında olduğu iddia edilen parktan bir 1:tiş~

- ' D~yanm e? güzel ve şi~ ı parkın hemeu bü~ük ağaçlanyerlerınden biri ,olan: Sara~
mn cümlesine «Galenı cella
bumu parkı, kati hır tehctt
b
1
d nil
b- ' ·l
albndadır, denilmekte~ir. Bu
uteo a>~
e en
ocen e,
teşhisi koyan ve bu tehlike
«Bosterichidah> ünvanı verilen
işaretini veren , Almanya~a
haşere m~allat olmuştur. ·
ormancılık ihtisası elde etmiş,
Acil bir mücadeleye baş·
Remzi hey isminde bir fen
lanmnzsa, park yakın bir ati·
adamıdır.

Bo zabn muayene neticesi

vaııl olduğu nokta şudur ki,

de 'büyük ağaçl&·mı kam.ilen
kaybedecekm•

Bu sabah Türklliğü talı.dr
meselesinden dolayı ağır ceza
mahkemesinde muhakemesine
devam olunan Rumcu Hronika
gazetesi sahibi Madam Eleninin
gösterdiği alb müdafaa şahidi
dinlenmiştir.

Madam Eleninin vekfii Hnseyin bey bugün mil afaa.sını
yapmıştır.

Feci bir kaza
lslahiyeye giden 22 numa·
ralı tiren Adana ile incirlik
arasında Ali isminde birinin
ayaklarını topuğundan kesmiş·

tir, makinist

yakalauımfbr.

Yun n

a zetelcrinin

DC§rİyetına

mukabele
ediyorlar

Muallak mesai! hakkında
Yunanhlar a yaptığımız Müzakere malum şekli aldıktan
sonra Atina gazeteleri mübadele komisyonu bitaraf azasın'n 16 Mayısta yaptıklan
tekli.:n kabul olunduğunu, fakat bile hare bu zeviıbn 27
maysta bir başka teklif serdetti',.lerini, hadisenin bu suretle ç ktığını yazmışlardı.
Ankaradaa şehrimize gelen
komisyon reisi M. Rivas bu
iddiayı tekzip etmiş, bitaraflann 16 may)sta yalnız bir teklif serdettiklerini ağrenmiştir.
M. Rivas Türkiye - Yunan
milzakeratında

inkıta olmadı

ğını meselelerin esas itibarile
lıalledildiğini yalnız teferruata
aft bazı noktalar kaldığını da

beyan etmiştir.
aber verildiğine göre ,Baş
vekil ismet pasa Hz • yirmi gtlne kadar ıehrimizf teş rif edecekler. Heybeliadada
iki ay istirahat buyurduktan
sonra lzmire ve Ankaraya gideceklerdh-.
zmirde komünistlerin muhakemesine 25 haziranda

m

D

ba,lanacaktır.
Hicaret odası hayat pahalı
llllığı hakkında yaptığı tet-

kikah bitirmiştir. Bu tetkikata
nazaran bayat 1914 senesine
göre 15 misli pahalıdır. Beş
ay zarfında pahalılık en ziyade mart ayında görülmektedir.
rrilemiyeti belediye Fifka
~ grupu dün toplanmış ve
bu sene yapılacak beledi işle
ri görüşmüştür.
eyoğlu Sulh hakimi Hayrettin B. vazifesini sui is.timal cürmünden dolayı 30
liraya mahkum olmuşsa da cezası tecil ec ilmiştir.
lf.f.il. M'U.. r Dc\let Bankası
~ ehafında tetkikatını bi- •
tirmek üzeredir.
ffiu usi müc eselerle inhi~~s rl da
çalişan ücretli
memurl r n alıran kazanç
vergile ı yuzde 4 ten 7 ye,
7 d n 9
çıl mıştır.
rnJah ye vek Jeti is1din ,"
~t
z i-11 ri hakkında yeni
b~r ta ma n ıe y pılmış ve
vıliy
·e tebliğ" •t i, tiri
lft;"~l30 ni: us tahriri ıazırhkla
~r, a
ş aıımıtır.

m

J\Ial{doııaldin i\ıneı~· {a-ı1

.. .

gı ecegı

ya

n1ul a (kak

Tek bftfııua
ı
devri Alem

f aris,
başına

11 ( A. A. ) - Tek
dem Alem seyahati

yapan Alain Gerbault Portoya
VastJ olmuştur.

Atina, 11 - Yunan-Rus ticaret mukavelesi bugün har.
nazın ile Rus sefiri arasında
imzalanmıştır.

Fransız

Irakla hudut
müzakereleri

miş?

Ek ek

dığmt yazıyor.

Menubalıı makaleleri ,ihti-

ffiimayei hayvanat, cemiyeti
Y.llpolia mektebi talebelerine
bir ziyafet vermiştir.
ürkiye - Romanya ticaret
muahedesi dün Ankarada
imza edilmiştir.
eniz tahmil ve tahliye iş
leri cemiyeti , tahmil ve
tahliye işleri ücretlerinin tamamen ameleye bırakılması
için teıebbfü~atta bulunmuş- ,

D

m
lardı.

m

eisicu.mh~r Hz.

Matbuat
cemıyetı kongresi münasebeti ile çekilen arzı tazimat
telgrafına mukabele buyurmuşlardır.
.
stanbul polis kadı osu gelmiştir. Mühim deiiiiklik..

,

l1

satı ma ıtlır
Ekmek meselesi Jı k-

refikimiz o
nü halan
bize göndermek
zahmetini esirgemezse, biz
oma kaleler içinde Türklerin
JJeyhinde olan, Türkleri tahkir
eden fıkraları bulur gösteririz.
Eğer bizim iddiamızı tevsik
edecek bir• fıkra bulamazsak
bu ciheti de tasrih ederi7Türkleri tahkir eden makaleleri yazan Yunan hr. nazırı
değil, Meclisi meb'usan reisi
saniai i~if.
Ayvaz kasap, ikisi bir he/
sap değil midir?

m

tına

verdiği

H ·çte:
aha S

· ve Nadir Han
lngil ere en
muavenet
ist mi ·ir.
~ırp-Bulgar lıudu unda ye~mden ateş teati edilmiştir.
Bu1gar matbuab Sırpların
son zcr:ıanlarda ika ettikleri
hadiselerden
ehemmiyetle
bahsediyorlar

de-

ğil 13 kuruşa

At~nal

ler yoktur .
oza isminde bir kadının
ameliyat esna ında vefasebeb·yet
için Dr
Niklc ko 3 sene 20 gıin hapse ve 1080 lir tazmind itamna mahkum edilmijtir. Kanun mucibince ceza tecil
ohu muştur.

kuruşa

16

va eden « Eleftron Vima »
nü haları elimizde yoktur.
Eğer

kararı

vermişlerdir.

Türkler aleyh·nae yazı
yazan Yunan siyasi?
Yeni Yunan kabinesinde
hV. nezaretini detuhte e~n
M. Argiropulosun
vaktile
« Elefteron Vima » gazetesinde Türkler aleyhinde makaleler yazdığını kaydetmiştik •
MezkOr Atfna gazetesi aon
gelen nüshaauada, hariciye
nazırı M. Argiropulosuu hiç
bir zaman gazeteye yazı yazmadığmı ve o makaleleri lzmird.en
muhacir
ve şimdi
meclisi mebusan reisi sanisi
olan Mıb.Argiıopolosun yazdı
ğını, bu makalelerde Türklerin ale,hinde bir ıey olma-

radikallerinin bir

paris, 11 (A.A.) Meb'usan meclisindeki radikal ve
radilml-sosyalist grupları borçlar hakkındaki itilafnameleri
her şeyden evel parlamentonun tasdikine
arzetmemek
şıkkını ihtiyar edecek hertürlü usulün aleyhinde karar

Mardin, 11 (H.M.) - Türk
- Irak daimi hudut komisyonunun müzakeratı hitam bulmuş,
Irak murahhaalan Musula hareket etmişlerdir.

Tahkir eden kim

Rusya- Y,unanısfan arasındaki
ffcaref

Londra, 11 (A.A.) - Royter Ajansının haber aldığına göre
M. M~kdonald Temmuz nihayetinde parlamentonun içtima
devresı kapandıktan sonra
mfittehidei Am~rikayi ziyaret
etmeğe kat'i karar vermiştir.
Londra 11 (A.A.) - M. Makdonald ile kızı Miss İshbel bu
gece başvekilin doğduğu Lessicmouth a{İskoçyada) mütevecci~en hareket etmişlerdir.

•

•

.d

ll:k~~ai ~11naır,

i m da ld
i<;in zahire

neşri~ alnnız
dOr
ı ldm-

yakerl Nuı·Ptlin !Uünşi
bey demiştir ki:
- Rir çuvaldan, sıhhi
olmak şartilo (104) ekınek çıkacağı kanaatindeyim. Ekınek 13 liurusatılabilir.
Uııların cinsleri, değiştlkce çeşni tutuluı·
sa bu mesele lıalledll
m iş olur.
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iki kafadar, Adalarda elek·
tirlk ve saire.
Deli, Kari sütunu.
C:onulden gonule \ c saire

6

Diio~ a şllunu.

7

Telslz habcrlcrL

8

Kahraman aJa.

9
ıo

Du~ar f pildeki • ölO
ve
salrc.
Guoun haberleri ve salrc.

11

Polis

12

Tayyare pıyaogosu nwna
ralan ve Glintiu habcrlcrı.

hıberlcri

ve saire

..
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____r a elektrik

Bu fl,&el yerler. ~ zaman

~

me-

denlyetbı nunına kavuşacak?

Adalann elıktılde tenviri
içha lilam plea '*7Ulll tem.fal hakkında Şebremim lıluhittin MJ, fataDbul Elekbik
ıfrketDe teaau etmektedir.
Kaclıkıy

Elektrik

temini Büynkadacla yeni bir
fabrika İllfuıadan her Llde

ucuza aaalolaukµr.

Diğer taraftan Maltepede
İDfa edilen bllyfik çj-.do
fabrikası da, ifliyebU•ek için
elektrik cere1anı temini nıec:

IİrkttİllİD

hfue HDetleri ele kendime

h~dit.

lntibl eden latanW Elektrik

ıfrk ti. plaia Anadolu aka..: teımıat.a da t..Jı etmek nkiine elmektedir

Bu

fabrika ile Adalar
Elektirik şirketinin nalfterek
tesisat yaptırması muvafık ve

şJ1et, 1ott!cı ai9~cla lllrlı

ı,· elektrik

fabrikaa

Ylicud

~

il'.

ptireceldir.

Ba fallrib-., lililatar .P
fabrllr•"'Mhn
Adalara oer,u
.

oJmıYacafı

olup

da

•Jl'IC& tetkik edilecektir.
Adalar Elektrik firketf,
ba tetkikat ve teawlar netlwıa. fire faaliyete geçecek
f t akslyonlarmı çıkarac:akbr.

Bir kitap

Emanette

t:z kişiye gônaı

Memurlann
veren Marlkanın maaşına zam

başına

gelenler/,,

« Dana Mlon1111da 12 ldflye
ıllall verta Matmazel Marib.ma bqma plealer » iUıli

birk itabm
ketfbaJriye

IOD ,anlerde Şir
Ye Se,ıüefaia

yapılacak mı?
Şebremueti

.

-~
larla lladmlarm baluacluk...
lan biyle umumi mahallerde
o kabD aerln qblmuuun
men'i icap edenlere emredil-

miftir.

memurlannma

memurin kaaunumJD ftlmula
olmadıtı aalatıldıktaa ......

e8kf muller at'Clet -..ır.

...,,,,.•.

......
••Ai

M-.ırlar iCabmda aledibnek·

Yaparlarmda 1abJank PJl'İÜ· ' ~
'
-

fakat

mamliyet .....

~

tı ıwl•, Em••
vuiy.,Ye ilıtikballerinl te-

min için

, _ iMi _ ./.~•'ll"""l
KAFADAR

hazırlanan yeni tali..

•

işsizlere
iş çıktı
- Beyodlunda gezen hanım
ve 111adamlardan yüzde dokaan beşinin bacak ue baltVLarı a.llahlıkrnlf, ne dersin?
- Hangi allahlık azizim?
Berı ara sıra dikkat ediyorum da ekserisini incecik çoraplarla pek göz kama,tırıcı
buluyorum/
·
- O ince, ipek çorapl.ar
uzaktan öyle göal.erir ama,
sen onları çorapsızken y~
dan tetkik et; bale, neler görecek!ln/
- Neler göreceğim?
- Mtseld ince ipekli çorabın d11mdan ldtif ve tau
bir teleme peyniri 1Jlbi inıanın yüzüne gülen pembtma
baldır bakacahın ki, haki-

katte bir pörsumıiJ, kirli tı.
Lumdan 00,ka bir feY değü.

-- Pmcaldl Bu baldır tetki·
kintkn ne çıkacak .anki* bu•
· tıun f ~ydaaı nedir?

- Hal Faydasına ~inu:
Malum ya, bir ağacın yere
11akın. olan wa,fı ne ~
k"'°"'i, llll!tin, g~ . .

sa onun diılı, budağı, g41>rağı, meyvası da o kadar kuu-

vetli olur, o kadar iıe yarar.
Sonra bir binanın kaidesi.
temeli ne kadar ıağlam .ol.ursa, yan duvarları. dö,emeleri.
....... haYale edilmiftlr.
Yeai talimatname, Emanet kaplamalan, çall.Sl. da o kaae.marlan baklanda, Devlet dar dayanıklı olur. Orwn için
sen Celdl Nuri bey u.stadınuzın
.....n.ıma ait abkAma mnu•
bu son baldır, bacak tetkiki. . . . . tatbikİllİ amirdir.
ni
pek İJabana atma/ Htm
V.•mıfib, Emanet 11Jemmlanon14n bu tetkiki. havai, ftlİl'fJ
•
lıudat firketler memurlan ıtlal tamrinat •e Mir ...... ne bir ietldk değü., llhM. nri.mari bir telkiktir•
..ılta taM bltalmMı için bir
- Öyle i8e: lıtanbaldald
ccnyn vanhr. Dlter tarafı.D birçok ipidere .geni. oe aıhAI,.
E.abet, memUrlarmıa Ba..-.
mimarı bir iş çıktı tkmôd:ir.
den iatifadeleri itin hmıhk Arlık. işi oll)q11'iudar $ehre.
latda bnlumnaktac:lır.
rnaneti kapısmda hamal1zlc
vesikast. bdil.ig~kltrine •btıA
&rarkqle yakalandı akşam BNJ<>~luna sıAh.ı ,,.
balclı;r tetkikine ptDin Şehremhdacle llecidi· mimari
sınlarl
..ı- Nell1Jrofla
cathalll ~vfnde zabıtaca tahaP
ıfıat yapaı,m.., ...,.
matname, Cemiyeti belediye
knaain ve blitçe endlmen- ..
lerinclea mlrekkep b111USt bir

,. .....11...

"'Mfi

.................
,•

. , . Ye . . .

·~ ~

Udwar~bir-'ktar

......, hali faalVette 1QO tlloluk hir nla bum , 300 kilo
. , , bir ...
kaçak ...

a.r
.'JflJc.,.,....

.

.

----

-..-.-~~.....--;.:;.,-.~~--·---,-- .. ----

-~~~·---;; -_.-~-.-.

-

--

Hanran 1~

r ~eklerin bu toplanmalarına...
d nlar fazla alakadar
olamazlar..
-19Küs~ bndan çıkar çıkmaz da

Muharriri: M. Turhan

bir bağlama ve meclistekilerin
seviyei tahassüsüne göre ut,
süriid.1liik vazifesi gören erkeman bulunur. Siyaset hariç
ke: kic r in ş~rkt sesleri o ahe1'gc
olmak üzere bu meclislerde
munrnm olarnk bağ yollan
uğultulu in:lraslar içinde titrcher şeyden bahsolunur. «Namiye bc~lar. Bu şarkılar alelbi gibi» konuşan söz erleri
ade bir terennüm müdür, bel seve seve dinlenilir, gıinagfın
ki!. ma!lailc ve bağ komşulu
latifeler yapılır, el şakalarının
ğundan doğma gizli ve tatmiacısı ve tatlısı tecrübe olunur.
ni muhal bazı ilıtirasatm ifa Kadınlar,
erkelderin bu
dei mahzunanesi midir? Gede
kabil toplanmalarına alAkadar
olmazlar. Meclisi ricale rekkas
bc-1k''ı ...
Bağ eğlen celeri de tetkikü
ve ya rekkase geldiği zamant esbite değe r. bu eğlenceler
dır ki
onların tahammülleri
zahiren iki ve hakiıcaten üç
sarsılır ve üç-beş komşu seriş eli:li ihtiva eder. iki esaslı
an anlaşarak toplanırlar, geşekil, crkekler;n ve kadınların
cenin hululile beraber bağın
kendı aralarında eğlenmeleri münasip
ve mestur
yerdir. Mahremane alakadar oluş
lerine
saklanırlar;
elieri
bi!ibirinin
belinde
ve ya
Jarıd • r.
erkeklerin ealencesi
ekseriyetle «kebap» ai emine
boynunda, ne feslerini haps
'nhis ar r der. Bağ çubuğil keede ede erkeklerin eğlence
b ;;ıp yapmak T olcada has S?ilerini tema~aya dalarlar. Bazı
bidir. Memleketimizin başka
rakkaselerin fazlac..'\ açılıp
bir yed• de o derece nefis ve
saçılması, yahut dostları taranıoottar kebap yapılamaz.
. fından - tenha sanılan - noktaKiraz ağ aç.lar:nın dibine serilarda öpülüp okşanması bu
len seçç.adelere sekiz-on arkamahrem seyircilcr,tehyiç eder
daş gelişi g üzel otururlar, ye·
ve o vakit bcllerei boyunlara
~il tüller akrasıaa saklnnmış
asılan kollar mahsus bir tazyik
birer kırmızı buseye benziyen
ile sahibinin heyecanını o bel
olgun kirazlara gözlerini dive boyun sahibine ihbar eyler!
kerek tatlı tatlı sohbete koOnlar, rakıslı kebap fileminin
yuludar. Topra k ibrik!erde
ancak bu safhalarını seyir için
buz gibi sulaı· hazn·, iri boy
ihtiyarı zahmetle ağaç gölgesemaverler şıkırdamıya amade,
lerine saklanırlar. Umduklarım
d amarlar.ndal\i üzüm koku göremezlerse geldiklerine piş
sur-u kebap parçalarına n~lde
man olurlar ve neşesiz evlemahkum bağ çubukları da
rine dönerler.
demet demet müheyyadır. Bu
Kadınların kendi aralarınalemlerde büyük, küçük yokdaki eğlenceleri sadedir. Detur. Yaşça a kran olanlar bir
nilebilir ki ruhi ve kalbi haz
ar<'ya toplıma geldikleri için
meselesi bu eğlencelerde pek
mecliste teklif, tekellüf cere·
hafif bir mevki işgal eder.
yan edemez. Herkesin edası,
Onlann galiben ve tercihan
s-:dası birdir. Ne tahakkürr,
düşündükleri midedir. Üç-dört
ne tehel.küm aralarına giretürlü et, bir sürü sebze ve
mez. Binaenaleyh, hizmet te
birkaç nevi hamur işi yapmayı
m ü:ıtercktir. Biri semaveri havesilei şeref bilirler ve bununzıı ıarsn biri kebabı
ihzara
la zevkyap olurlar, pek şevke
•
koşar,
diğeri
sofra kurar,
gelirlerse el ele verip raks
öbürü yemiş toplar zevkte
dahi ederler.
ittihat ve tatlı bir taksimi
Her bağda (bağ evi ) denia'mal ,
bağ
eğlenceleri
len yapılar vardır. Mümtaz tanin yıkılmaz iki düstµru gibibakanın, İstanbul görmüş zendir. Her top!amşta muhakkak
ginlerin evleri muntazam birer

Bir kahvecinin derdi
Efendim, elimdeki cüzdanın
müddeti bitmiş olduğundan,
haziranın iptidasında Tarakçı

lardaki cemiyet merkezine
müracaat ederek değiştirilme
sini rica ettim. Bu talebime
mukabil (300) kuruş bir para
vermek lazım geldiğini söylediler. Ayda ( 25) er kuruştan
cemiyete ait teahhüdünüz dediler. Ben, böyle bir borç tanımadığımı söyledim cemiyette
cüzdanı değiştiremiyeceği cevabını verdi. Halbuki Emanetin kararı mucibince cüzdanın
değiştirilmesi lazım.
Tabi tutulduğumuz muayenenin icrası ancak yeni bir

cüzdana sahip olmakla müm kündür. Esnaftan bu toplanan
paraların nereye sarfedildiğini
sordum . Mühtaç esnafa faizle
borç verildiğini öğrendim .
Ben hükumete olan vergi den başka bir yere borç ta nımıyorum. Cüzdanımı

değiş-

sayfiyc sayılabilir. Fakat ekseriyetin bağdaki ikametgah·
lan ikişer odalı basit evlerden
ve bir kısmınınki
alelade
alakıktan ibarettir. Biz Nihat
efendiyi işte bu bağ evlerinin
birinde, iki odalı bir yerde
tekrar buluyoruz. Hemşireleri
le Şehnazı kasabada birakmış
anasile Kezibanı bağa getirmiştir. Kendisi hergün kasabaya inip evine uğramakta ve
evdekileri de her perşembe
merkepsüvar olarak bağa götürmektedir.
Şehnaz hemen hemen mesut denilecek kadar neşeli idi.
Kocasından haftamn beş gecesinde ayrı bulunmak ruhu üzgüb, bedeni de yorgun olan
genç gelin için vesilei sükün,
vesilei istirahat olmuştu.
Görümcelerini yedirip doyurduktan, yataklarını serip
yatırdıktan sonra hemen odasına çekilir, sabaha kadar
uyurdu. Aylardan beri müştak
olduğu bu vahdet, bu sükün
ruhundaki melali bile tahfif
etmiş gibiydi.
Nihat eve uğradıkça nefsi
nefisini
doya doya
tatyip ve kansnmı uzun uzun
taciz etmekten - filhakika hali değildi. lakin şu gece
dinlenişleri gene bir nimet,
gene bir saadetti.
Şehnazın

neşesini çoğaltan

bir nokta da kocasile Kezi-

tinnek ve hürriyetime sahip
olmak ıçin nereye müracaat
edeyim.
Fındıklı Alçak dam
sokak N. 1 kahveci
Mustafa
S.S. - Bu hususta Emanete
müracaat ediniz.
~

Zayi

şehadetname

Kadıköy

orta erkek melde·
binden 1926 da aldığım şeha·
detnameyi, Kuleli lisesine ka·
bulüm için uğraşırken nufus
kağıdımla birlikte kaybettim.
hükümleri yoktur.
Halil bin Mehmet

Yazısı

iş

~

veriyorum

güzel ve imlası düz·
ve seri bir katip ile,
türkcesi kuvvetli bir daktiloya
lüzum vardır. Taliplerin ücret
miktarını ve tahsillerinin derecesını bir mektupla Yeni
postaneye:
( H. H. post restan - Büyük
postane) müracaatları
ğün

banın

birlikte

bulunmaları

idi.

azgın boğanın gecelerini yalnız

geçirmiye tahammül edemiyerek eli albndaki dişiye sata~a~ğını umuyor ve bu suretle
kendi yükünün vasi mikyasta
azalacağını iimit
ediyordu.
kendisinin bir türlü söyliye·
mediği şeyi tesadüfün yapabilmesi ihtimali yüreğine ferahlık getiriyordu.
Mahaza, Nihadın ağır kokusunu taşıyan yatakta uzanıp
yatarken binnefis okşanmak
için miiphem bir ihtiyaç duyuyordu . Lakin sevilirken dövülmek ve severken ısırılmak istemiyordu. Etinden
ziyade
yüreğine müteveccih bir muhabbetin, insani bir muhabbetin müştaln idi . Kadın kıy·
. meti bilen na&ik, dilnüvaz, hatırşinas bir gencin güzel bir
saz nağmesini andıran gıcık
layıcı sözlerini dinliyerek yavaş yavaş mestolmak ve dudaklarını değil ta ruhunu ıs
latan, tatlılaştıran buseler arasında kendinden geçmek dile·
yordu.
Şehnaz , bazen böyle bir
saadetin hulyasile teheyyüç
edince uykusu kaçar ve o zaman yastığını dızlerinin arasına sıkıştırıp mahzun bir ley·
li hüsran geçirirdi .
Beri tarafta, zavallı Kezi·
ban da perişan hal ve perİfaD
hatır idi.
(Mabadi var)
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- 2 - Mulı.arıiri: M. Turhan
~. - Okla kaplan vurup bile· Alp olsun ama gene sen Algiııe kuyruğunu mu taktm?bir çak gönüllü ol. Düşün ki «el
~tınıda gökten kuş düşürdün elden üstündür, arşa varınca!»
k e başına sorguç mu geçirdin
Sen yanlış anlıyorsun
alaleler yıkıp atının boynuna
Koca. Benim, d yişim şu .ki
~.tın hotos mu astın? [1 J bile· bnbamın koyduğu ada kir ge-

gt~hoş, başın hoş, atın çıplak!

tirmiş olmıyayım.

d unur Alp, bu sözlerden son
.erece müteessir oldu gözlertnde hulutlat uçuşbı, alm kı ~Şb, gayri ihtiyarı dört tara ıına b 8 kı
b
d
k
kh
nmıya aş1a 1 san i
a ranıanlığın şu an'anavi niŞa.n I
e erini oracıkta elde etmek
an k
1a arnmda namzetlendiği
a Plığın zahiri noksanlarını ta~"-tnlaınak için vurulacak kap·

Yoksa ben haddimi biliri1n.
Eski alplarm ellerinin erdiği
yere bizim okumuz erişmiyor.
Ben bunu bilmiyecek kadar
alık mıyım?

u:sa:a:rmwww\W
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O vakte k~dar, iki arkada·
şın muh vere_;ni sakitan-;- dm:
ı
iyen üçüncü yolcu; uzun boy-

tarife§ine

baş ııyor

Tatillerden istifade ediniz.
Asri lisanları Öğreniniz .
Yeni kurslar açıhyor.
Hususi ve umumi .dcnlcr

Tecrübe 'dersi meccanendir.
Beyo.~lu 356 İstiklal caddesi 356

Çelik tel halat münakasası

Seyrisefain levazım müdürlüğünden:

Seyris~fainde yazılı evsaf mucibince 42 roda galvanizli çdik
tel halabn kat'i ihalesi 20 haziran 929 tarihinde icra kıbııacağından münakasaya girmek isteyenlerin o gün saat 16 da
levazım mildürlüğüne gelmeleri.

!-

Hacı Bekir Zade ticarethanelerinde
Gayet nefis ve leziz

•

lu, kalın kem'kli, geniş omuzlu,
yiiksek ve mukavves kaşlı,
beyaz üyerine eteşin al renk
k:~' dUşüriüecek kuş, yıkılacak çehreli, kıvırcık saçlı, parlak
e <ırıyordu.
ı gödü, gayet yakışıklı bir
n1 Akçe ~ilca, silah arkad<ışı- erkek, parmaklaı: i e bir kaç
ltizu~ıu kadrır kızdırdığım kere bıyıklarını okş ...Jıktan
.,~atılık
mamulatı lıarf
anla..ı.
·
~
• d
·zı
sonra söz .an.5t?· "ll • , , •T ~
t eb 1.tt ve gvzıel'ın e gı enen
-Ya l:.e Koca! Bizin v unur
. 1manyadan gelirtnıiş olduğumuz tO ve 12 punto
essümü bu sefer dudaklatuıa ·ınti'an'fettircre
1:ıı
k:
ammiyi Alpaslan yapıp çıkar.harf almak isteyenler idare müdüriyetine müdm. Babaların l.ufa§"a üfürmesirHcant •~tnıelhlirler. Fiat. her yf)rden ucuz< ur.
.. - K unur - dedi - seni bald k
gırtnı
le insaa Al o u tan sonra
t k nk istiyorum da böyle
yarın al benden de sıra sıra
ae ılıs· 0 rum. Y olisa seni• sen- a ı p.an ..
d
n ıyi bilirim. Bir Alpm yüKunur bu müdahaleyi müste" ·
Fenerbahçede -4- odalı bina ve anbarı muhtevi -20- numa..gı rnulıkem kolu demir atı
tehziyane k .ı'a. -'ı:
Yu
..
"k
'
'
S
k
ralı
üç dönüm tarla -1- sene müddetle icara verilmek üzere
k g~~ ' ynyı sağlam, kılıcı
- Hele sen sus. e iz - on
müzayedeye
vaz edilmiştir. Taliplerin yüzde yedi buçuk temi·
d es •ın, Yurt sevgisi derin olur
alpın ahnı tım r etmeden söze
nat
akçeleri
mustashiben 27-6-929 tarihine müsadif perşenbe
er er ı At I
d
b l
karı. ma. K nd ı'-:i.:aki miyavlagünü badezzaval saat -14- d.e Üsküdar malmüdürlüğünde mft•
İşittik' s .a arımız an öy e maların h Ala kulağımda!
nı L) • enın yüreğinden daha
teşekkil komisyona muracaat eylemeleri ilan olunur.
Uu.Kem y" ~ • Ali h
Akçe Koca, endisinin açYarattı
uregı
a ' ~ande
t ı bahs'n iki arkadaş ara- adama nasıl çocuk dersiniz?
- Kara Aliye de karşılık
oğ}u k:~:zıla~nd~~~i AAtdem sında münak ~avı mucip olma.İki yaşlı Türk gülümsediler.
verebiliriz. Sen hemen kendisavaş .. ..
gor u ·
ının
mnı hoş görniiyerek Kunur
Akça Koca:
ni
düşün. Demek ki artık evlut 0 1gunu çıkardığı toz, buAlpın sözünü kesti:
- Hele - dedi - tarla:fı 11ul,
lenmeyi kurdun. Demin adım
•körletiur kda h asmın gozunu
- ·· ··
- B'ıre A pturahmtı!l •de d'ıbaşağını sonra devşir. Fakat
andığına göre Alpaslana gaki kanr,d ~ıhcından nice yıldır
K!.!nur Alp se in babanla
şimdi şunu bil ki Alp yetiş
liba imreniyorsun. O halda
tiren tarlalar Türklstanda kalYurdunu ~~l~nıadığı gün yok.
E. lah arkadaşlığı yaptı. Sayısız
münasip
bir tarla bulUJ'San
dı
.
Burada
bol
bol
çavdar
Sana Al ının kadar severs;n,
sevr. Jarla omuz omuza dövüşçıkıyor.
• d enir? P denınez de ldme
tü. 5enin ona takılmank1türehec.ıen kolunu sıva, yaradana
Apturrahman, pervasız ceye U}maz. Küçük küçü üğüsığın, kuvvetli bir tohum at.
. ~unur A.lpın Yü .. ki
nü, büyü · büyüklüğünü bil- vap verdi:
Şu dünyaya. yeni bir Alpas- O, tohuma göredir babagını, rengi Vck
zu es renmeli. Ben ona takılıyorsam,
lan getir. Ömrümüz olursa
lık. Ne ekersen onu biçersin.
~ Yüreğim u_ unu :11dı:
onun beşiği ucunda kı~ız içbiz de görüp önünde eğilelim.
Bu sözü bizim Kara Ali de
tiğim içindir.
yerine geldi. Lak·dedı - hele
Kunur Alp,
işitmesin. Ömrü oldukça ~na
sana, bir dahi b:ı~ Yalvarırım
Apturrabman mırıldandı:
selam vermez. Biliyorsunya,
Canım
etme. İçim iizül~y e Yarenlik
- Haldi iki koca el eie
• - dedi - bhim
yeni baba oldu. 12]
genç
yoldaş,
Alpaslanm
uyor. Bab
verin de beni çocuk yapıp
yalan çıI\.armışını gib·
amı, kö eye koyun. Ata binen, kıyalnız adını duymş, onun iş
[2] Kara Ali meşhur Ay:
ı sıkılıyob
ru m.
lıç kuşan n erkek, ya mı, agut Alpın oğlu olup en deg~rlı
lerini ne bilslin?
Akçu Koca gene takıldı·
şmı almış demektir. Öyle ol- Türk muhariplerindendir. lm- Ammi ! İşte bu doğru.
- İlle Alpım diye t... · •
masa on beş senedir yanınızırali adasının, Herekenin fatiO
adamın adını duydum ama
--Penu?
hidir.
Tarihte
büyük bil'
ze çardak mı kuracaksın. Adın
da işim n~
işini işitmedim. Rumlara bir
- Sana er değilsin de~ - \mevki işgal eden Demirtaş
iyi satır atmq diyorlar, daha
paşanın da babasıdır. T cnm,
[1] Aşık pa~anın «730» d
dik, daha çocuksun dedik.
a
- İstesem benim de şimdi
baba ve dede hepsi kahraötesini bilmiyorum.
Yazdıgı «Garipname» den.
d
(Bitmedi)
çocuğum olur. Otuz yaşın a
manlıkla şöhret almışlardır.

L Meyvaltt Mus~a
Maibaa ve gazetelere••.

Avrupa

Üsküdar malmüdürlüğünden:
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Kontu zehir/iyen kiın?
lllllııcel PDWıo.i

ı,u

n!m·.ıl,

uayri

lll(\V..

yap!:.nıya

ka·
rar \'Priliyor. Hun m sünu
U(~ oıa .. uk'!

mi,

dnli ... t mücrim
det1il mi"! Dr•üil~e

kontu z(•hirliyen kim'.'
Uaknlmı mal kemH neye
1utrar YPl'Pt·elı:.

Çok esrarengiz bir mesele - Su
ve sütün içine zehiri koyan
kin1? - Su zehirli n1i, değil nıi?
7~hirli değii - nlİsali... işte ben
içiyorum - Yakalanan uşak
tahliye edHen uşak - Karma
ka1· şık bir iş - Netice
ne olacak?

.

Fransa efkarı umumivesi son hafla içinde garip
ve içinden çıkılmnz bir
hadise ile karşılaşmıştn·.
Bu hadise haddi zatın
da basit görünen bir kararla alfıkadardır. ( l\lonpeJye ) cinayet mahl,enıe
sl i tintak dairesi üç haftadır mevkur olarak isticvap et llğl bir ad anım
gayri mevkuf olarak muhakemesinin icrasına karar vermiştir.
Bu atlam l\lm<lir'?

( ı..ok)

esrarmı

şatmmnun hfıtiin

üzerinde

h.ışıyan

bir adam.
alo ahibi olan kont
( Tolzan ) günün blrindP
üzerinde hafif bir kırnın·
hk h~ ediyor. Keı dini
doktora muay<"nc ettiri-

yor, doktor kontun tcdrrci
surette nizll bir el taraf'mdan zehirlendiğini süy..
lüyor. Kont oözlerlnl dört
açıyor. Sahahlt'yin kahvaltısmı hazırlayıp getiren
uşaktan
şüphe
ediyor.
Bir sabah acı bulduğu

sütü muay~nl'Y!' gönderiyor. TahHI neticesi içinde
zehir bulunuyor. Un~ka
blı ui.ın kont, ya.tak oda ..
smdaki
sürahisinin de
muhteviyatını

nıtrny(•nc

ye nündP.riyor. Onun içinde de zehir enıarelflri görülüyor. llem öyle bir
zehir ki icsam hlrdC'nbh·<"
dc.?JI!, tedricPn öldüren
bir zehir.
Kontun odasma bakan,
Jrnhvallısım
hazırlı r an
yalmz hiri Yar. 4-) da. uşal\ ( Ualist )lir.
O halde zehirleri fı:oyan
BatlsU ir1 Efendi ini zehir

Jiyen uşaktır.

Bu neticeye Yarfhkt"n
oera Kont müddei umumiye haber veriyor ve
Bat ist derhal tevkif olu-

nuvor.
'rak'anm

hidayetinde
zebirlem~I\ için 8U ve süte
zehir koyduğunu da if lraf etmesi uıesclede şüp
he edfü~cek bir nokta

(Hatist) in efendisini

bı.rnkmıyor.

l<"'Rkat •• İtiraf poliste olıuuşi.ur.

llüslanlik huzn·
runda Ballst lıic; bir şey
den lıabPri olmac.hğını poliste dayak yediği için
ü~ le söylediğini if,ıde edi-

) Or.
Daha garibi, Kontun
muaveneshıde zehirlenme
nsar; gören a<lli~·e lalllbi
evelce n1uaycne edilmiş
zehirli denilen su ve süt ii tahlil ediyor ve ilk
muayenenin aksine hi<;
bir zehir es1 \ri u··rmüvor.
Adliye doktorunun (su
zehirli değildir ) demesi
·ilk muayeneyi yapan doktorla kentli arasmdn hlr
ilmi nıünaka~a haşlıyor.
Adliye doktoru müııa~a,.ayı kısa kesmek için.
- Bu su zehirli değil
dir. ispatı onu i~te ben
lçlyorunı ...
Diyor.. ve hakikaten de
gözlerini Ju~ıunadan Jçi~yor .. Bir şey de olmuyor.
· ·ııunun üzel'inedlr ki
.Bat~st tabliye ediliyor ve

-

Sevgilim, bilsen dün seni
akşama k&dar bekledim. Fa ..
kat hizmetçiye sormayı unut ..
tum. Söyle! Geldin mi gelmedin mi?

Köpeğiniz pek
uab~iye benzemiyor.

-

kapımza

( Köpeğe

okadat
Nedell
dikkat )

lavhasmı asbmz.

Dikkat etsinler de d.1
valhnın Uzcrlne basmasudat
diye.
-

tr
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Avrupa ve Amerika

Arasında muntazam telsiz
konserle:ri te&tisine başlandı

Geçenlerde Avruoamn telsiz telefon işlerinde bizim gazetelerimize kadar akseden mühim bir hadise oldu: Cenubi Amerikada Arjantin hükfımdinin istiklalinin yıl dönümfi tesit ediliyordu ve bu münasebetle muazzam bir konser veriliyordu ve
Bu konser de Arjantinin telsiz istasyonu tarafından bütün cihana yapılıyordu.

·e
'0

h

Fakat bu konseri Avnwada, on binlerce b.-ilometre mesafeden küçük makineler ile dinlemek mümkün değildi, fakat
Fran2 anın b ü yük b i r tel siz istasyonu Amerika da
verilen konseri büyük ahizeleri ile aldı ve bu ahizeleri de
kendi
mlırsilesine takarak aldığı sesi etrafa yaydı.
o tnrzda ki cenubi Amerikada verilen konsen Avrupada küç.ticiik bir ahizeye malik olanlar bile dinliychildiler.
Şimd1 son posta ile gelen radyo mecmualurmda okuyoruz ki.
hu focrüb~den alman netice dikkate şayan oldu~ıu için Avrupa ile
Amer:ka arasında telsiz konserleri teatisi düşünülmüş ve şimdiden
tecrübe şeklinde tatbikine geçilmiştir. Amerika ile Avrupa
aı·asında saat farkı vardır, oranın gec~i biz\m gUn<lüzümüzdür.
Binaenaleyh her iki tarafta kendilerinde mutaden verilen kon,. ··:leri teati edeme:ı;ler, teati için hnsusi konserler tertibi lazımdır.
Bu ise masraflıdır, fakat konser arasında ilan da söyleneceği
iç.in bu masrafm çıkacağı ümit edilmektedir.
Şurasını da kaydedelim ki kısa dalga tertibatına malik kuvvetli makineler ile Aurupacla bulunanlar Amerikayı vasıtaya
nıühtaç olmadan diııli) ccek1erdir.

Telsiz telgraf

•Otom~bilciler
Cemiyeti . intihabab,
grev
münasebetile
gaynmuayyen
bir güne bıralulmıştı. Diğer
taraftan ortada, ağızdan ağıza
bir ( 1700 ) lira meselesi dolaşmıya başlamışbr.

BASUR

lelgraL muhaberesine başiaaıkları bı!dırılmclhe, Ş?kayet cdıl
~

akkümülalör, I il ve ya transformatör ile
bir te!siz cihazı göstererek:
'

Son Sistemdir•.•
Derler8c sakın inanmayınız, sureti kat,iyede yalandır.
Çünki son sistem makinenin böyle akkümillatöre, pile ve
Ya transformatöre ihtiyacı yoktur. Son sistem makine
doğrudan doğruya elelttrik cereyanı ile işler.

Fakot hu şekilde, İttanbula gelmiş, son
~istem yeln11z. bir ehize vaFdır, o do

dır.
d

'' NoraJ,

1 Fransız

alimi :

tarafından . « Şanjeman dö
...
•• E
'§ fekans »
esasına mustenıt ~
olarak yapılan makineler ı
' antensiz olarak işlerler ve
( takriben (40) ta9e muhtelif
S

f

J
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MEMELERİNİ
AMELİYATSIZ
KURUDUR
KANI KESER

EMSALSİZ DEVADIR
HER ECZANEDE BULUNUR_

Emniyet sandığı müdüriyetinden:
·
Kabataşda Ömer Avni ef.
mahallesinde Ahmet Hamdi
bey tarafından 24 Haziran
338 tarihinde tevdi edilen
mebaliğa
mukabil
verilen
15516 yı zayi evlediğini ihbar
ettiğinden
zayiinden
yeni
bono verileceği cihetle eski
bononun zuhurunda hükmü
kalmıvacağı ilan olunur.

l Baker 1
1

j

müessesesinde bulunur,
fiatlan
cuzdur
.

Acele satılık matbaa
. Birisi çift

~a~

kazanlı diğeri çift

lstanbeAul
çıft kazanlı . ıkı nıatbaa makinesi müsait çeraitle acele
satılıktır. Görmek istiyenler matbaamız idare müdüriyetine
müracaatları,

ve çift

BfL UMUM

Alman, İngiliz, Amerikan ve
Fransız fabrikalan tarafın
dan yapılmış en kıymetli
telsiz ahizelerinin mükemmel
bir sergisini yalınız Beyoğlunda İstiklal caddesinde:

Baker
Müessesesinde bulmak ve
bunlann her birini hemen
tecrübe etmek mümkündür.

Fiatlarda
ucuzluk ve tediyatta kolaylık
vardır.

AŞERATI

OLDOR\R ~
/(o}uJ'U

~

1
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G a la t a O sınanlı b an k ası sırası nda Kuleli magwaza111 k:hte:ıhir edilmektedir. Fiatı ise son sistemdir, denilen
(lii ne tnakinelerden daha ucu:ıdur.

. nıakin el eı·i

;.

lJ DLlsi:Jı·en Le\'ı: ij
1

lA.

duğu saatlerde, iimanm:azd~ bu ı • ":ı .v.~mile:in t~k~ar t'!I~iz
iiij.

~

i

~uh~bereleri cocalrıııya b~l~dı
I<arilcirimizdcn aldığımız mektuplarda, evclce verilen karar...
\.r hi!afma o!arak, İstanbul telsi:- telefonunun faaliyette bulunm~~

~

Bu
dedikodular üzerine
Ticaret müdürlüğüne müracaat edilmiştir.
~ Avrupa istasyonunu kolay- ~
Ticaret müdürlüğü, müra!ıkla dinlerler, hu ahizeler
k iplerini göndererek cemiyetin ~
1stanbulda yalınız
~
hesaplar~ tetkik ettirmiştir.

.

,._

111mıı!llfllın11111111~nmıın111111ıınının1ınııımııııın1111nıımıun1111ıııutth1mııtt"iJ

hesapları ~ T eJsjz telefonu kemal ~
ve şoförler
\ mertebesine çıkaran : meşhur~

Soförler cemiyetinin

J'/İ/, 1/ Y!~··ı~l~~

.,rn uww
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Muharriri:

Jül Vem

•

Son Saat
wwwm
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Nakıli

Kahr

idris M ulıteff

J

Dsküdara · gelmişlerdi ... Fakat
Us~üdar

hal{imi nikah kıymıyordu. Nil{ah kıyılmak için istanbula
geçn1ek ve bunun için de on para müruriye resmini vermek lazım
geli)rordu. Bu ise inatçı Kahraman ağanın hiç işine gelemezdi.

" Madame Van Miten. •• Depuis cinq .semaine decedee.. »

Yani:
« Beş haftadan beri Madam
Van Miten almilştfir••• -.
Telgrafta daha başka yazı
lar vardı. Fakat Van Mit.en,
teessUr içinde altım okuyamadı. Sade okuyamamakla da
kalmadı. Bof bulunarak bağırdı.

-

Eyvah.. 8q haftada ka-

rım 3lm{İf••.

Van Miteuin teesiştirak ederken Huo

Herkes
~

v.e Fatoşan yüzleri blrd4!nbire
gftldü.
Ahmet ise:
- Vay aptal v.,_. Diye
ilinldandı:

- Telgrafın verdiği haberi
h&yle a:çıh.--tan açığa terceme

edecek ne

Yardı?

Haso, Hollndalmm kendini
toplamasına meydan vermeden
yanına yaklaştı:
- Başınız sağ

olsun eniş
te !..
dedi . Kannmn biri
öldü ise öbürü sağ.. Siz, eğer
dul olsa idim Fatoş hanımı
memnuniyetle alırdım , demediniz mi?
· - Evet..••
- işte şimdi
duhnımız.
Hatta şimdi değil. tam bq
haftadan beri dulsunuz. Binaenaleyh T rabzonda kıyılan nikih da makbuldür:
Van Miten kendi aptallığı
yiizünden düştüğü bu mantık
çıkmazından bu sefer kurtulmıyacağını anlıyarak boynunu
büb.1:ü.
- Pekala.. dedi. Kabul
kanın
ediyorum. Mademki
ölmüştür. Sizinle yapılan nikahım sahilidir.
- Kürdi tana gideceğiz.
- K-rdi tana g·de1im.
- Hem 11 ~ • Ji hateket edec ~iz.
- Şimdi gidelim Benimle
beraber ~eli}
rau u ı Brüno:
Z allı B üno bu ise için için k'" ··.. tme tı e be ·abcr efe ,.'ni y :n z b• kamazd1.
- Geliyorum ••

or

hm ilkti için kanuni mera-

Deci.

v1Yl Mitadn bir
Ha.o. 6blr kalana Falof

L-.L...___

JW1UW1

gir-

dh.

lledtm .eda ~en son-

ra çıkıp gittDer..
Odada kalanlar Kahraman
9, Ahmet , Nedbe ve Asiyeden ibaretti. Yolcuların

dördl, Van Miten ile uşağı
ve F atot ile kardeşi arkalanna
bile bakmadan gitmişler ve
Üaktidardan bir sandala binerek lstanbula geçmişlerdi .
Buradan ilk vapurla Trabzona
-L--LI-ı
Vana
d
~
ve souğu
aluaklarda.

Kahraman ağa :
- lnan 1. Bu herif de ne
ahmak.. HJç karısmm öldüğüntl n-.n böyle bağıra bağıra
haber verir mi, ~edi •
Ahmet:

-

Ne

yapsın... aıiamcağız

şaşardı..

Asiye ise şu mütaleada bulundu:
- Biçare, bütün bu haller
başaıa bizim yüı:ümüı:den gel. k d
di. Bizi ku rtarmak i çın en isini feda ettL.
Bunlann arasında Banker
Seliın beyin bulunmadığını
zannederim farketmişsinizdir.
Selim bey nerede idi?
Biliyorsunuz ya.. Bbgün ey·
ını ayının otuzu.. Yani hnlasınm şarta merbut mirasını

kaybetmemek için Asiyenin
evlenmesi lazım gelen vaktin,
müddetin son gu
.. nü . Bugu-n
mutlaka Asiye ile Ahmedin
düğiinleri değilse bile nikah·
ları olmalı. Aksi takdirde kocaman bir servet havaya uçup
gider.
Eserin kahramruılcır na bü _
tün seyahabn devamı müddetince teliiş ve endış"e ver n
'het de i~te bu noktadır.
Otuz Eylülden sonraya kalmamak.
Kahrarnan ağa , yeğ ıi ve
genç k z, koşkte Van Miten·n
işi ile ıne.~gul iken Ban1{er
Serrn de hemen Üsküd r hakümet dairesine koşmuş, nika·

simi

'Ye ~.n.au
-t..a1: haıriamak -y•
iırı1-

ne tevcalil etmişti.
Kaharman ağa, Ahmet, Asiye ve Necibe şimdi ODU odada büyük bir aabınızlıkla
beklemekte idiler •
Bu esnada kapı ~
açıldı. içeriye kan ve ter içmde Banker ve bir bey giı:di.
lm..,._4-.?
ne _ı.7
vmuı • ne o
~u.a •
onun bu hali bilhassa iki
gene üzerinde tesir yaptı.
Asiye:
·
- Babacığım.. ne oldunuz.
diye bağınrken Ahmet te
müstakbel kayınpederine yaklaşmış elini tutarak telaşının
sebebini sormuştu. Fakat bu
roruşta Selimin telaş ve endişesinden fazla telif ve en-

dişe vardı.
Selim

başladı.

kesik

kesik

söze

-

Ne mi oldu? Ne mi var?
oldu ve şu var ki Asiye
ile Ahmedin niknhlanm kaydırmak..
- Evet, evet..
- Ama bugün imkansız-

Şu

dır.

İki genÇ" birden ve soluyarak sordular..
- Niçin..
- Daha doğnısu bu nikiban bugün Üsküdarda akti
mümkünsüzdür.
- OskUdarda olmaz da İs·
tmıbu da olursa.
- O zaman kabil, Hakim
efendiyi gidip gördüm.
Kahr~man
ağa dostumuz
evelce Istanbu lda oturmaktaim· ş, öyle mi azizim.
E Vt."
t
- Sonra Üsküdara taşınmış.
Fakat buraya .taşınırken i~amet kuydini l.,tanbuldan Usküd!!lra mık ettirmemiş. Bu
sebepten Üsküdar Hikimi
kendi tl ires;nde mukayyet
olm yan b ·r kimsenin nikahını
ynoa am di) or. Bean şart ki
c.ydı İstanbdd n buraya naklcdilm 'ş 0 un. Bugün ise mühIef n ., n günü olduğundan
n.11.rhm akdi için İstanbul tara n
eçı:ı e iz lazım.
K hra nan ağa kaşlarını
çatlı:
.
•- L
ul tarafına mı?
- Evet... Vak-timiz hiç yok..

Hemen karp tarafa keçmeliyiz.. Haydi.. Çabuk olun.
Ahmet, Asiye ve Necibe de
banker Selimin llÖZÜDe iştirakle:
- ~ydi cabuk olun:
Diyerek odanın kapısına
d~ ytlr&diller.
Kahraman ağa okluğu yerde
şanki odanm zeminine çivilenmft gfbi duruvordu.
ı
Ah .-&..
m~

- Haydi Amca... Ne dunıyorsun... çabuk ol.. dedi. Fakat Kahraman ağanın biç
telif ettiği yoktu.
Banker Selim:
- Deniz kenannda kayık
ta tuttum. Haydi azizim vakit
geçirmiye1im.
- Bir dakika do~. İstanbuldan Ül!lkildara ve Oıküdardan İstanbula kayık~>
geçmek için konulan on pam
vergisi kalkmış mı k~lkuıa ~
mı?

_

Hayır. Kalkmamış.

O halde ben gitmem.

...
Niçin?
- Niçini var mı, inat etti·
ğimi bilmiyor musunuz. Ka·
famı kesseler bu on parayı
vermem.
- Fakat verecek siz değil·
siniz.. Ben vereceğim.
- Size de verdirmem. Bütün Kara denizi furdolayı ka·
radan dolqıp buraya geldikten sonra şimdi on parayı
vererek mağlup mu olacağım.
- Yanlış düşünüyorsun aziz
dostum madem ki mesele on
para meselesi değil bir izzeti
nefis meselesidir, o halde siz
dediğinizi yapbnız ve on para•
yı vermeden Üsküdara gel·
diniz. Arbk oria da bir şey
kalmadı.

- Sizce kalma&. Fakat
ben bu on para vergisi baki
kaldıkça vermem.
- Vermezseniz sizi de ka·
yığa bindirmezler ve siz İs
tanbula geçemezsiniz.
- Neden geçemem İstan·
buldill! buraya nasıl gelm1ş
isem Üsküdara da öyle giderim.
- Yani?.
- Gene karadan buraya
geldigim yoldan.
[Bitmedi]
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memuriyeti
müsabaka
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Türkiye İş bankası

Hiç şüphe yok...

Ankara - İstanbul - İzmirde
icra edilecektir

Bu tesadüf benim için
bir nimet oldu
Siyah goz
.. 1°u kl"u a d am b.ır
nıüddet sükut ettikten sonra:
- Bu senedi, kayoettigı~·nız
k
fe
1·ıd
•
e elde etmek, kazanmak
ıstenıez misiniz?
- Yani bana yeniden şanııını d enememı. mı. tekl•f
ı e d"tYorsunuz?
0

ıçın

.

Te~kilatnıııznı daha zivade tevsttni derpiı;; eden
banJrnmız bir müsahalm imtihanı icra ederek

yıp gittikçe büyüyen oyuna
h.aşlamJt bµlıınuyorlıu:dı.

O gec:e Zambarofun teriki
cürmünün taliıizliği yine üzerinCle olınalı ki mütıasıl kaybediyor, kaybettikçe kızışıyor
kızıştıkça kaybediyordu.
Nihayet saat sabahın birine
ö
hyle ya canım.... Ya şu
geldigi zaman siyah gözlüklü
~. cınrniyetsiz meblağ mühimce adam:
- Mösyö Jorj Düpon. Zanhır miktara baliğ olur ve
enı de oldukça bir para alnedersem
borcunuz 53,000
~ış olursun ve yahut ta senedi franga baliğ oldu. y anılmıyo
d~rtarırsınız... Kumarda şans 1 rum değil JDİ?
Jak Loranşar perişan bir
~ner; ve geçen gece bana
halde
ha.şile bir tasdik işareti
gulen taliin bu gece de sin:
yaptı.
Yar 0lmıyacağı ne malum?...
- ~u halde mademki ütoranşarın cebinde beş para
para yok
lfıtfen
~? tu, fakat kendisi azgın zerinizde
bann yeni bir senet imza eder
~~kumarcı olduğundan muha- misiniz?
ll:ı ının
bu garip teklifine
Sahte Jorj Düpon bu muhik
b~kavemet bile etmiye teşeb- 1 t~klifi kabul etmekten başka
~ etmiyordu.
1 bır şey yapamazdı. Binaena• 0 nra da bu esrarengiz şah leyh, muhatabının doldurmuş
aıy r
olduğu senede sahte imzasını
.. ~ e ın davetini, sırf hüviyetini
koyarken:
'enip şeriki cürmü marsiyal
. - Ne talisizlik yarabbi!...
t ~llıbarotun Mösyö Blussekten
dıye
homurdandı,
şimdiye
~ ~p ettiği tafsilatı bizzat ken- I
· vermek arzusunda bukadar bu derecede Şansızlığı
l ısı nın
mı ilk defa görüyorum ...
tnnduğuna atfediyor ve bu züVe oyunda kazanmayınca
. rt tesellisi ile hem ken !isihiç olmazsa muhatabının hü~ avutuyor hem de icabında
viyeti hakkında malumat ediı:.:u1keri avutabileceğini dünip bankerden para koparmak
yUnUyordu.
ümidile:
dil ~.atta kendi kendine şöyle
- Çok şa,nsınız var mösyö,
ŞUndü:
dedi, iskambil mcraklılan için
l
ıraz eve) bu herifi yosizin
gibi mahir ve kibar bir
una çık
ı
armış olduğundan dozatla karşılaşmak doğrusu bir
ayı tesad .. f
l
durn. M ~u e anetler ediyorıevktir.Ôyle arkadaşların varrnışırn? eger nekadar haksız
ki sizilı'Ie oyun oynarlarsa çok
b· . Adeta bu tesadüf bana
memnun kafacaklarından emiır nırnet 0 ld
mı r k
u. Hen kayıplarınim.
yt arac k h
Siyah gözlüklü ;dam müteZaınbar f a • em de dostum
mette bo ce~aplarına bir hizreddit bir tavurla susuyor
ğil doğ u1unacağım. Fena deçenesini kısıyordu.
V l'Usu!
Sahte Jorj Düpon ısrar etti:
e korku.a
olarak:
u tamamile. zail
- Düşünmeyiniz
canım ,
bahsettiğim arkadaşlar çok
- Ha ha
nazik ve kibar adamlardır .
ni.zi ka~ul ~~: Dedf daveti0
Sonra bu şansınız devam edegıdeceğiz?
'Y tum, nereye
cek olursa iki seansta zengin
- Öbür sef k
er
i
gib'
G
oldunuz
gitti demektir.
t ona....
ı
asAyni zamandİ bu içtimada
Gaston Monrn
size
medyun
bulunduğum
.. d . 1·
k aın
.
al amo
gız ı
bir•rterda
k
meblağı da tediye ederim.
nin sahibinin isrni d~nıarane- Kara gözlüklü adam hafifçe
Y 1· Yarım
tebessüm ederek :
saat sonra sahte Jorj D .
- Pckilit dedi.
siyah gözlüklü
d
Uponla
a am k
Bu cevabı muvafakat karşıkarşıya geçmiı ufaktan b.:::~ auıda memnuniyetini belli et-

forme, <imlr ve memur alacaktrr.
l\liiracaat (lde <'e klerin sinni « 22 » IJe « ~O. n
arasmda olmalı ve müessesah maliye ve bilhassa
hafılmlarda çah~mış oJmahdırlar.
J<'ransızc<l veya l>a~ka bir ecnebi llsam
medarı tercihtir. ;'.\lüptedi almmıvaeaktır.

murlar İslanhul - .\nlrnra ve izmirde dahli olduteşkiltttınıızm her Jnsmında müdüriyeti
umumiyenin nıünasİJl gürdüğü mahalde çalıştırı
lacal\tn·.
l\Jpa~: İmtihanda derecei muvaffakiyete nüre
tehalüf edecektir.
Hanlmya kabul olunabilmek için imtihanda mu,·affak olmak ve bankaca sureli mahr<•marwdt•
yapılaeak istihbarat m <la mal inha muvafık olması
.,ar~tır. İmtilı: na i~tiral\ et mel\ isliyenler h~tanhul
n~ lzmirde şube müdüriyetlerine A.nkarada be

uu halde

mnmuı·in müdüriyctimize H Haziran !>2~• tarihinden iliharPn müracaat ederl•k imtihan duhuliYesi

e mallın bir terr·ümei hal ntrakası alabile~cl\.1<1rdir. imtihan günü hu ınathua (foitluruhııu~
. ,ıarak imtihan C\ rakı ile birlikte l.mnlmy't tevdi
<'dİl('Ct•kftr•

\mir

Y("

llJC'llltır olarak nJrmek fslfyenler ayrı

.,yrı

d

•

hllmel\.

İmtihan neticesi bankaya kalu;ı edilecek nıe

f

-a·

~

imt ihnna tabi bulunacaliları cihetle imli han
snallel'i de, 2 sınır olarak tertip etlllmişt.ir. f ını
han!' 1H flaziran 1 azar oflnü istanhul - Ankara
\'(' lzmirde saat üçte müba~eret edilecektir.
İmtihanlar mahrtım olacak ve işliral\ edenlc·r·
den arzu t>d~nler ynlnız olarak imtihan edilchi!e<'<' k 1<' l'(H r.
İmtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçlaıı
fazla olduğu takdirde de hunlar atı iç·in kayd edilecekl<>rdir. ~imdiye Jrndar hankaınıza müracaat
Nl« reJ\ nwmuriyet f,1lchinrle bulunanların imtihan ' i~lh·alderi rnzmulır.
l.

1

1

Dev et emir yolları ve
lirnanları

umumi

idaresinden:
Reisicumhur Hazretleri taı:afından halkın tenezzühüne açık
buyurulmuş olan Gazi çiftliğinden ahalinin istifad~si için 14 haziran 1929 tarihinden itibaren yalnız
yaz mevsiminde cuma ve tatil günleri Ankaradan Gazi ve
Ahimes'ut istasiyonlanna gidip gelecek yolcular için yüzde
elli nisbetinde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh katarları hareket
ettirilecektir. Fazla malumat almak isteyenler İstasiyonlanmıza
müracaat edebilirler.
bulunmasına müsaade

mek istemiyen Jak Loranşar
devam etti :
-Sonra İzidor baba isminde
tamdığım gizli bir kumarane
daha var ki buranın mevkii

daha müsait... Bilmem lzidor
babayı tanıyor musmıuz.

- Lutfen adresini veriniz..
Bnmesem de arar bulunım.
(Mabadi nr)

l'O Sahife
f
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TAVİLZADE MUSTAFA

ve birnderleri vapurları
Muntazam Ayvalık ekspresi

SELAMET
vapuru
Her Perşembe
tam saar 17 de
Sirkeci nhtırnından hareketle
mutat iskelelere uğradıktan
sonra Cuma günü Edremit
ve Ayvalıga mü' asalet \ e
Pazar günü Ayvalıktan haretle pazartesi İstanbula avdet
edecektir.
Mahalli müracaat : Yemiş
Tavil zade biraderler. telefon

ist:

2210

Seyri sefain
Merkez acentası : GaJata
köprü başında. Beyoğlu 2 362
Şube acentası : .Mahmudiye
hanı ahmda. İstanbul 27 ıo

Trabzoq ikinci
( tZ.MlR )
1laziran

postası

vapuru

13

Perşembe
akşamı
nhtınıından hareketle

Galata
l Zonguldak, İnebolu, Sinop,
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon, Rize] ye
gidecek ve döni.ışte [ Of ,
Trabwn, Pulathane, Giresun,
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop,
ve İnebolu ] ya ugrayarak
gelecektir.

İzmir sürat postası
(GÜLCEMAL) vapuru

Hatfran Cuma

14,JO

13

da Galata

rıhtımından

Son Saat

!f'.i.n!m:h~~~,:=~~~1~~:~:!:1!::.:ı::.rı=.mı-;E~~!!!!O!!!!!!!!Ş~a!!!!!!!!!!r!!!ISE!!!!!!a!!!!!!••~l~v~e~r~e~m=ie~m~iı~.c::a:
de!~~~~k~~~~d;d·:~~::7~ Emanet, karşımahallesinin vapur iskelesi
caddesinde deniz banyo mahalli 12 haziran 929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile icara
veriJeceğiııden 2 temuz 929
·
tarihine
müsa di f sa1ı günü saat 25 te ihalesi icra edilece•
ğinden talip olanların teminat
akçelerini müsteshiben daire
encfimenine müracaatlan ilan
olunur.

İstanbul icrasından: Kadıköyiinde Caferağa mahallesinde
Bahçe sokağında 33 No. hanede mukim iken elyevm ikametgahı meçhul bulunan Vasil

efendiye:
Attar Vaııgel efendiden aldığınız üç yüz elli liraya mu~
kabil mahcuz bulunan Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin atik Rumkilisesi cedit
Söğütlüçeşme sokağında atik
bir cedit 30 N(). lı dükkanın
tamamı otuz iki hisse itibarile
üç hissesi bilmüzayede yüz elli
bir lira bedelle müşterisi Yunus
Bahri bey uhdesine kat'iyen
ihale edilmiştir.
T arihi ilandan itibaren üç
gün zarfında 929-745 dosya
numarası ile İstanbul icra da-

lresi veznesine borcu def'aten
tesJim etmeniz ve ya kanunen
bir itiraz dermeyan eyleme·
diğiniz takdirde rıza ve takririnize bakılmaksızın muamelei frağıyesi icra kılınacağı
son ihbariye makamına kaim
olmak üzere ilan olunur.

Yardım sandığı
Emlak üzerine birinci ve
ikinci derece ipotekle para
verilir. Galata Adahan: telefon B. 3837
I

hareketle Cumartesi sabahı İZMİR e gidecek
ve Pazar 14,30 da lzmir<lcn
hareketle Pazartesi sabahı
gelecektir. Vapurda mükemmel bir ork~tra Ye cazbant
me,·cuttur.

Doktor A. l\utiel

adet yemek pcçctetelerinin kat'i ihalesi ı 7 Haziran 929 tarihindedir. \'e"ecek1eriu o gün saat r 6 Ja
levazım müdürlüğüne gelmeleri.

FLİT. FLİDA. FLİTOKS
Toptart ve perakende satış
mahalli
Zaınan eıcza ve ıtriyat
<.
· deposu
Bahçe

2000

Doktor

İZZET KAMiL
Yeni ve ~ki bdsoğukluğu, emrazı
cildiye ve frengi elektrik ve s;ıir en
5on ves;ıio fenniye ile tedavi eder.
Bahçekapı şekerci Hacı Bekir kari-isanda I ı tan 6~ ğa kadar.

makinc;erıylc belsoj;ukluğv, idrar
prostat, ademiiktidar, bel gevşek
liği cilt ve fırcngiyl ağrısız tedavi eder.
Karaköyde Börekçi fırını sırasında 34.

Elektirik
iarlığı,

kepı

No 37

ALEMDAH SİNEMASINDA
Bugünden itibaren iki büyiik
filim bir defada
MASİSTIN İNTİKAMI
12 büyük kısım
İNSANLARIN ADALETi
7 büyük kısım
Ayrıca 3 kısımlık komik 21
kısım tekmili birden.

~!~~n ~~~~1~.t

Slndakf yerf a/mak istiyor
Şehremaneti

karşısındakJ

hükumete ait eski Türk - AIman dostluk yurdu arsası,
senelerdenberi metruk bir
haldedir.
Emvali metruke kanunu,
metruk mallardan icabında
belediyelerin de istifade edebilmesine müsaittir. Emanet,
bu hakka mukabil mezkur
arsayı hükumetten istiyecektir. Mamafih netice alınırsa,
konservatuvarın orada inşası
tercih edilecektir.

J""er.kOS

.J.esz's~ .Jl

l~

ulı

teVSİ edi/mf1 ıe-

Cek

mi?

'J

Terkos şirketi hakkında
Emanet ve Cemiyeti beledi· Na f ıa vek aıetı· nezdind e
yenın
vaki olan şikayet ve teşebbilslerinde hali bir netice
almacakbr.
Diğer taraftan, Terkos şebekesinin ıslah ve tevsii için
hazırlanan ve Nafiıaya gönderilen projeyi de Emanet, tamamile muvafık görmemekte-

dir.Bu proje, Nafia meclisincede tetkik edilmektedir.

tehdit ediyor. Bu korkuaıç
tehlike veremdir.
Bunun içindir ki veremle

d

miica ele cemiyetine yardım etmek, bir vazifedi:-.
28 Haziran cuma günü,
veremle mücadele cemiyetinin rozet tevzü günüdür.
Hiç olmazsa o gün rozet
alarak bu hayati cemiyete
yardım ediniz.
..-

Bı'r
·

~

çok yerıerue;
,J ·-'a
m uzfku

bu/unaCak
Memlekette muzikacılığm mı;
kişafı için bazı tedabir ittihaı
olunmuştur. E:teümle Belediyt
ve Şehremanetleri mükemmel
bandolar teşkil edecekleri gibi
askeri mekatipte ve müsait
müessesatta, muzikası olmıyaa
fırka ve kolordularda birer
m 'jzika takımı bulunacakbr.

Haydutlugun
sonu

Asker kaçaklığı, katil, zahı•
tayı tahkır gibi bir çok cü ..
rümlerle maznun Tosun oğll,J
Ahmet, Denizlide zahJ.ta tara•
fından sıkıştınlmış fe göster•
diği mukavemet üzerine öldü·
rülmüştür.

100 de 96 masraf Tramvay ficret-

meselesi
Bir Andkara telgrafı, şeker
ve petrol inhisarlan bütçesinin « 13,511,100 » lira varidat, «12,804,441» lira masraf
olarak tesbit edildiğini bildirdi.
Biz, bu rakam karşısında
dün fikrimızi yazdık ve hulasa olarak:
cc - Bu rakam doğru ise
bu bütçe yüksek tasdika arzedilecek · bir bütçe olamaz
ve büyle bir inhisara iyi mana verilemez. » dedik.
inhisar idaresinin izahatıpa
göre masraf olarak gösterilen
( 12,804,441 ) liranın « 12,5 »
milyonu1 inhisar resmi olarak
maliye vekaletine verilmekte,
hakiki kadro masrafı (2-3)
yüz bin lirayı geçmemektedir.

Portsaıtten geıen eşya
Hudut ve salıiUer sihhat
müdürlüğünd& : Veba vakalarmm tekessür etnıesine mebni Portsait limanı muvaredatı
na, evelce mevzu muayenei
tıbbiye tedbirine ilaveten, itlafı far tedbiri dahi konulmuştur,

1

leri inmiyor

Elektrik ücreti ancak 1Q
para indirildiği için bu tenez•
zülün tramvay ücretine müea•
sir olamıyacağı bilhesap anla•
şılmıştır. Elektrik ücreti 20
para daha inerse, tramvay
ücretlerinin de tenzili mümkün
olacaktır.

Yerli patlıcan ve
büber
Bu senenin

ilk turfanda
patlıcanı ile büberi iki güQ
evel İzmirin Karşıyaka. bostanlanndan kesilerek Istan•
bula gelmek üzere yola çıkarılmışbr. Şu halde bugün İs•
tanb~lda, yerli, taze patlıcan
ve yeşil büber bulmak kabil
olacaktır.

Fiata gelince: onu şimdilik
sormıyalım,

•

ispirtolu maddeler
ve inhisar resmi
Itriyat, esans, vernik, apsent,
lavdanum gibi ispirtolu maddelerden, derecelerine göre
beher dereceden « 2,25 » kuruş inhisar resmi alınması te•
karrür etmiştir.

- - - - - - -----
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Vat~an Fuat efendinin oğlu İsmail dün ekşam Yedikulede
rnıenı hastanesi bahçesinde bir müddet oturmuş, sonra gitmek isterken hesap meselesinden dola)2 gazinocu Kirkor ve
çırağı Osep ile kavgaya başlamış.
. O sırada araya hüviyeti meçhul fiçüncü bir şahıs daha girınış ve lsmaile bıçak çekmiş; İsmail mukabele ederek sustalı
~akı çıkarmış, Kirkor ile Osep çakıyı İ~mailin elinden almak
kterlerken İsmailin sağ ve sol el parmakları kesilmiş,ir; Kir..._·or ile Osep yakalanmışlardır.
E

a ı' i

ecit

!andı

Y

Sabıkalılardan Mecit, Günıüşsuyunda zabıtai belediye
nıcınurlarmdan Selami efendinin evine girmiş, bazı eşya
çalarken yakalanmışbr.

dVUlu
kaçırıyordu
. Çanakkala vapuruna binmek

Uıere olan mütekait binbaşı

liüseyin beyin bavulunu Hn~n Şerif isminde bir serseri
apıp firar ederken tutulb:ı\lın-.. --

I

i"'U'.

ir kaza

1_876 numaralı şoför Cema1
ettıllin otomobııi Vefade Kırk·
Çeşnıede mukime Hatice ha-

:uı erimesi 9 yaşında Seeye çarparak mecruhiyeti·
ne sebebiyet vermiştir.

ff.adına dayak

atarken,,,

bulundu~ktepten tardecİilmiş
atılllfılınışbr.

-nkii h

İngiliz

ıoo

y

an

l

p-'ı-ığc.

•

u.ş

Üsküdarda Selami Ali mahallesinde sakin kns"'p Ali
Osman ile mezkur mahallede
ı. sakin rençper Arif yövmiye
meselesinden dolayı kavga etm~ltr; Ali Osman sustalı çaltı
ile Arifi arkasından cerh ve
firpr etmiştir.

Üs üdar a

ir y

en

Dün saat 19 da, Üsküdarda
İhsaniyede orta sokakta 7
numaralı hanede mukim Üsküdar müstantik l<fitibi İbra
him beyin evinin bacasındaki
kurumlar tutuşmuş ise de itfa
edilmiştir.

Bir taleua iq nt a ı
Suadiye cad c.. ind~ mukim
Üsküdar lisesi talebesi den
19 vaşında Hayati efendi
terfii sınıf edemediğinden dolayı sublime içerek intihar
etmek istemiş isede yetişile
rek bp faldilte i hastanesine
kaldınlmışhr.

Stitlücede oturan Hulki is:"1d~ bir mektep talebesi,
d~dısfne iltifat etmediğinden
0
d ayı Kumbarahane caddaainelki hanesinde sakin matma~e_ lıyayi toka kayışı ile
o~erken derdest edilmiştir.
Ah unıaileyh evvela isminin
M nılt et I<ernal olduğunu ve
a epe li . d
söylemi . sesın e okuduğunu
katt ş ısedeJ yapılan tahki- "asıli . . .
gu \re M snıının Hıılkı oldu-

B

Kas

.

orıo.

Frank
12' 31 .' Liret S,OO;
9 21 1

2,49,S; Dolar 4j i svi~e
8
93125·1 Albn siı ' Dahili
; Anadolu 26,70; Rumeli
7 lS·
Trnmva 76; Düyun
:

is7

İş lıanknsından alınınışbr.

Balıkçılar arasında
Samatyada baiıkçı Haşat
arkdqı Kirlanti .ile al cak
meselesinden dolayı kavga etmiş, Kirlanti Çala ile Haşotu

Heybelide, heyelan neticesi
başlayarnk altında kalan menba ve su yollarının esaslı surette ıslahı uzun bir zaman
meselesi olduğundan bu senenin ihtiyacını temin için mevcut su haznesinin yanına
(100) tonluk beton bir haznenin yapılmasına bir kaç güne
kadar başlanacak, ~r ay zarfında da bitirilecektir. Sarnıçlı vapurlarla sahile getirilecek olan sular motörlü bir
tulumba ile bu haznelere
doldurulup çeşmelere isale
olunncaktır.
Kayzşdağı

suyu

Kad:köy • ve hnvnlisine getirilen Kayışdağı suyundan
halk kafi derece istifade edememektedir.
Zira İçerenl·öy, Bocekli, Kayışd "'ğı yolu ve Acı bademde yapılan dört çeşmeden
başka Kayışd.ağı SU}'\11 isale
edilen çeşme yoktur.Tevzi hazineleri de yapılmadığından
bu sudan kafi derece istifade
edilrnemel..'i:cdir.
Bu vaziyet nnzarı dikkate
alınarak tevzi haznelerinin inşaatı

süratlendirilmektedir.

Ha211eler biter bitmez kadıkö·
yün her semtinde Kayışdağı
su çeşmeleri bulunacaktır.
Beı1tlerin

tamiri

başbyor

T amil- "htiyacın da oldukları
artık kut'ı suret.i:e anlaşılan

Boks

maçları

Pem;v

mışbr.

Bu bent,

diğerlerinin

muuna müsavi olarak

mcc-

takribı:?ıı
mue~bi

~<800-900» bin metre
su almaktadır. Haibuki bir
müddet evci savaklarından
biri kırıldığından bu hal, bent
için büyük bir tehlike teşkil
etmektedir.
Bunun içindir ki bir aya
kadar tamirine başlanacnkfır.
Bu bent, bundan başka tamir
istememektedir. Diğer bentlerin de esas tamirlerine başln
nacakbr.
Bakırköy

suyu

Bir iki sene evel m~crasının
,
Bakırköydeki
Aksu da pik boru içinde
alınmıya başlanmıştı. Bu suretle, bu suyun menbeı da

fenalığından

bulunacaktır.

İki senedenberi devam eden
aıneliyenin bu sene bitmesi
muhtemeldir. Biıahara Bakır
köyde çeşmelerin boru ferşi
yatı yapılacakbr.

Bu su mebzul oldui undan
Bakırköyün bir kısım su ihtiyacını tatmin edecektir.
Şehirdeki çeşmeler
Şehir

dahilindeki çeşm~lere
gelince: Biitçe müsaade ettikçe bunlardan yolları bozuk
olanların tamir ve ihyasına
çalışılmaktadır.

Kadınlar

İstanbul mıntakası Boks he-

yetinden: 14 ha:ıiran cuma
günü Tepebaşı bahçesinde
yaralamıştır.
boks maçları tertip ve bu
musabakalara amatörlerin de
Zayi ·
Koea Mustafa paşn rtskerlik idhal edildiğini istihbar ettik.
şubesinden nldığım nüfus tezBazı amatör gençlerimize F ekeremle asker vesikamı k y- derasyonumuzun da müsaade etbettiğimden atideki adresime
tiği propagandasile musabaka
bulup getireni memnun edeproğramına isimlerini yazdı
ceğimi ilan ederim.
.
ranlar hakkında l8zım gelen
Mulla Gürani mahallesı:nde
muamele ifa olunacaktır. He1 numara ı hanede
yetimizin ayni günde CümMehmet oğlu Ahmet
huriyet Halk fırkası Beyoğlu
319
merkezindeki mıntaka idman
salonunda birincilik müsaba·
Etem
t. ilfali
fstanbulun en m ruf eczacı· kaları olduğundan Tepebaşı
müs bakalanna müttefik hiç
larından Etem Pertev Beyin
bir idmancının iştirakine müdevri senevii irtihali münasesaade edilmediği ehmiyetle
bctile bugün Eyüpteki kabrinbeyan olunur.
de bir ihtifal yapılacaktır.

o

bentleYden en zi~ade tamire
muhtaç olanın Kırl. çeşme
suyunun esas menbaı olan
bilyük bent olduğu nnlnşıl

kongresi
Beynelmilel k~dınlaı: ~on
gresi bugün Berlındc ıçtima
lannn başlıyacakbr. Bu konveye Türk kadınla~ı . namına
Efzayiş Suat hanım ıştirak et-

mif

bulunmakhdır.

yı f!ı
1928 - 1929 senesine ait
olan Devlet yıllığı matbuat
umum müdürl~iğü tarafından
neşredilmiştir. Kit pçılarda da
sahlmaktadır. Fıntı 4 liradır.

Dev et

~ün
Ksndilli rasııtanesinden
alınmıştır:

Dün azami hararet «24»
derece, bu sabah «17» de·
recedir. Bu gece rüzgar
poyraz, hnva bulutludur.

Piyanko keşidesine bu.
.
sa l)ah devam edıldı
Birinci sahifeden mabat·
533 24663 46518 33199
200 lira 49838
764 37898 43077

33450
10638
48193
27592
13936
35257
27351
2J389
2639
12538
55890
58822
34413
37388
45171
54612
56847
4896
36493
51794
57033
29520
24656
58182
11956
25665
58317
11232

29606
41185
13662
370
35923
50064
43768
54522
13298
3619
29031
32534
2037
37096
17288
21838
54290
41285
40340
3472
45031
11947
19571
58924
40948
57694
42493
9115

25423
58622
4978
39014
50209
30835
32768
25079
51714
38211
2251
7734
26945
15777
19831
19040
21938
24676

484
7972
22190
41433
58171
11429
38108
50832
6437
14183

90 lira

4593'9
11540
13439
30798
203~2

14321
38676
49329
26489
34209
32567
29738
11732
28270
36289
5721>2
9103
22262
14965
52397
6307
56168
33219
10275
39586
56721
4369
16630
707
44737
6275
27493
27224

53662
25864 52906
19814
32314 43344
49564
34973
55557
8826
5617 / .22551
1991
3106
18254
1
6641
258
52619
1
40129 25788
23084
28798 49264
51510
33515 10071
11038
19455 /4348
5!240
25554
5Q407
21531
14098 33105
159 >9
18382 39208
6367
26651 52698
59424
559 49551
27626
25253 36116
35882
33202 31819
23016
27024 19937
25752
55499
24442
24415
28054 24747
57887
58228 47768
20217
27227
16815
17369
54714 30039
30777
19383 28282
25059
35205 22395
52208
55585 35820
56449

5226
7958 17442
37091 55515 35321
51063 16089 41052
21231 15235 13510
58063 46061
6751
31778 13687 10578
5<>461 47070 27935
25848 37048 30376
31764 11234
6424
18972 46789 25095
1~612 59089 41038
13056 46661
4817
11622
8930 32113
25556 13065 55581
16664 15057 47933
10274 21210
9013
47876 52233 48716
58'299 39982 54037.
47165 22706 52129
47566 35339 38547
38726 43491
9945
52996 17555 38880
4440 22217 52636
31544 15043
9188
30402 42436 44449
24977 29198 47490
22382 16925 56639
25103 15 >56 10094
37697 25385 32243
51725
7798 14436
87Ql
1220 35908
5364 44853 49933
38090
142
3598

6532

6146

60 lira
46041
17507
6169
58508
45155
57817
18297
17419
46741
47569
42821
14878
42996
502
20263
32585
28211
16507
9757
39367
46034
22946
30518

19777
35227
7922
52377
28173
26256
18804
12419
49375
47665
56249
18575
42355
51995
58471
32116
31055
16585
55187
52908
54931
31240
59979

13206

52268

40964

36412

30857
48398
29737
2225
53814
36542
12217
36823
15171
26732
2610
3070
16812
17173
30640
30089
20723
33867
34390
16993
47874
22878
39501

10289
5615
51813
38642
52410
49298
12788
13639
35613
31925
15816
26841
30615
36857
31785
35385
45863
18865
54040
41877
1089
49610
17496

54459

50082

54888
41467
23048
20935
9187
.48858
47223
32961
43482
19767
40329
21943
33769
35557
37598
58540
37716
17560
53609
31789
3000
45584

3696
4249
49230
50801
19107
27621
14545
51678
44243
12661
67
33848
214

41556
36125
44981
20132
53339
48930
21979

lnQiltcrcdclri ifıizlcr
Londra, 11 (A.A.)- Üç Haziran tarihinde fogilterede İf
sizlerin miktan 1 milyon 100
bine baliğ bulunuyordu ıu
•hale göre geçen haftaya göre 32, 181 ve geçen senenin
aynı devresine nazaran. 49,949
kadar tenakus vardı.

Çok koşan çabuk yorulur
derler al
Gorulmemiş bir
Bursaya her gün öğle

Adanada

rüzgar ve yağ
murfırtınası oldu

~lcn biraz sonra giden
Jatanbul nazetclcri neçen
Perşembe günü aJ"şam
üslü gitmiş ve yapılan
lahldl,atla bu aec·hmenin, o nün .lludanyaya
giden Nilüfer ve Akça
~ehir vnpurları yolda ya ..
ı·ış ederken içinde oazetcJerle otuz yolcu bulunan Nilüf'er vaımrumın
yarı~ ('Snasmda salmllanmasından
ileri uellH{Ji

Adanada 8 haziran cumartesi günü şimdiye kadar glrülmemiş bir rüzglr ve yat·
mur fırtınası olmuştur. Futıu
gündüz saat 2,5 ta bllf)••lf,
yirmi dakika sünnlif, blltla
şehir su altında kalmışbr.
Rüzgar, ağaçlan devirmft,
damlardan kiremitleri uçurmUf,
sokakları kaplayan seller ba·
zı yerlerde 1 metre
irtifa
peyda etmiştir.

anla~ılmıştır.

Gizli olaralt
Qelmiş
fstanbuldan mübadele suretile ıevkolunan Rumlardan
matmazel Anastasyanun gizli
bir surette gene geldiği zabı
taca haber alınmış, yakalanarak hududu milli haricine

Gümülcünede
bir komedya
Yunan hükumeti, Gtım&lcl
nede tellal çıkararak f8yle bia·
ğırtmıştır: Herkimin muhacir
komisyonu tarafından zaptecHlm~ bağ, bahçe, arsa, e•, çayın
varsa «31» mayısa kadar fidip

çıkarılması kar::.rlaııımışbr.

Bursa i-011 öJentcsinc
giren hırsız

parasını alsın.

Borsadaki Fort acentesine
evelki gece bir hırsız girmiş,
kasayı açmıya uğraşmJ.f, açamamıı ve kasanın açık yerindeki 28 lirayı da göremiyerek
oradan yalwz 4 otomobil las-

Gariptir ki ba flaa
«28» ,mayıs günü yaptmbmt
ve bittabi pek az iman bak·
kını alabilmiftir.
S. S. -

Rezalett

tiği alıp savUŞmUfbir. Hırsızın
açamadığı kasanın gözlerinde

bir çok kıymetli mücevherler

Yunan hüktlmeti buna• nasd
mi1saade eder?

varmış.

Kemalettin Semi
P4f4 gümiyo~
Bir refikimiz, Berlio sefirimiz Kemalettin Sami paşa
nın yann Almanyaya avdet
edecejinf yazmış ise de bizim
aldığımız malGmata nazaran,
Kemalettin Sami pata Ağus
tosa kadar memni1et alınq
br ve memleketimizde kala-

Yunanistanda, son zamanda memleketimiz lıaklmada bir
takım fena §ayialar çdm'f,
(Taroa) iİbi baza gazeteler de
iliveler çıkarmİflarcbr.
Bu rezalete, bizim.le dc.t·
luğundan
bahseden Y11111111
hükümetinin nasıl mf\ea.O.

caktır.

ettfğini doğrusu anlamıyoruz.

Akaratı nkfiye müdürlüjiiııden:

Müzayedesi temdit olunan emldk

Şehri

Talipleri tarfmdan teklif olunan bedeli icar
55 Dörd&ncü valaf 1wma birinci kabnda 33 ve 35 N. ocWar

lira

64

40 N. c
Müddeti m0zayede: 12 haziran 929 çaqamba ifinü aut GD
«

«

dört buçuta

kadar:

«

«

38

«

ve

~

Balida muharrer emlak kiralık olup hizalarında gı&.terBa

bedellerle talipleri uhtelerindedir. Encümeni idarece bir Wta
müddet le temdJdi mtizayedelerine karar verilmittir. F •wleeile
talip olanlar son günün saat on dört buçuğuna kadar ..........
evkaf mildibiyetinde vakıf akarlar miidllrlllğiine mlrac:aatluı

ilin olwaor.

