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Tayyareler Yunanistana karşı emin değiliz!..

/ta/yanlar per- Filolarım mütemadiyen kuvvetlendirdiklerine flöre..
şembeye
burada.

~Yan llyyarelerillbı bu

Memleketimiz hakkında, belki atiye
ait fakat aşikar bir maksatları vardır
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Takriben bir hafta evel Aakaradan gelen
bir telgraf haberinde:
"Bahriyemizin bazı siparifleri İtalyan tezgahlarına verilmiştir.,; deniliyordu. Fakat bu
kıaa haberde, verildiği bildirilen siparişlerin
mahiyeti hakkında biç bir sarahat mevcut
deildi. Halbuki "Berliner Tagblit,, gazetesine
Atina muhabiri tarafından gönderilen bir
mektuba bakarak anlıyoruz ki:
Verilen siparişler 15 milyon Jira kıymetinde
1600 tonluk 2 muhrip, 2 tahtelbahir ve tahtelbahir takibine mahsus 4 tane küçük gemiden ibarettir, fakat 2 zırhlı, 1075 tonluk 4
kruvazör, 4 muhrip, 4 tahtelbahir, 6 torpido
daha ısmarlanması ihtimali vardır.
YunanWarın mevcut gemilerini baştan başa
yenilqtirdiklerine ve bu gamilerc ufak tefek
bir çok yeni aefain illve ettikleriac ve nihayet
bOytlk bir zırbh ..tan alclıklanaa ve en sonra
da bir tek Yavuam tamiri etrafında kıyamet

ıilr Türk kızı...

bakarak kolaylıkla hükmedebiliriz ki Adalar denizinde bizimle kuvvetçe
mfisavi olmağı istememektedirler. Şu halde
maksatlan acaba
ilk .münasip
zamanda
bize hücüm etmek, meseli Boğazların açık
olmasından istifade ederek ilk hamle~ İstan
bula kadar gelmek değil mi, sualini iradetmek
pek yerinde olmaz mı?
Zengin değiliz, elimize para geçerse bununla bu harap memleketi imar mecburiyetin•
deyiz, fakat bunu yapa biJmck için de bu
memleketin tecavüzden masun olması lazım,
bu ise bilhassa Yunanlılar karşısında kuvvetli
bir donanma ile mümkündür.
Şu halde deniz inşaat programımızın tamamının derhal ve ne bahasına olursa olsun tatbikını görmek arzusunda her Türk müfterek•
tir, diyebiliriz!

Bir cinayet daha

~<!binin yerine geçti

Carih

1

lcı llıtabmer cemiyetinin Hasekideki hastaba~ lllektebinin baş bemıireliğine bf r Tilrk
lirea111 tayin edilmittir. Bu mektebin bq hem~Zunlarmdan Fatma Abdurrahman hanımın
ikaı li Yada Avgoıta, Viktorya hastanesinde
leriıı~ t.hail ettiği, Berlin ve Münib hastane bula bü~e~rtihelerde bulunmakta olduğu latan d6rltii6 irilınfttir. Bunun üzerine mektep mü -

maktadır.

l6zuni •6ecnebi

Fatma Abdurrahman 11.

Otomobiller İfliyor
Otomobiller işlemiye başlamıştır. Maamafih
şoförler, Emanet haklannı
tanımazsa . bu
işten vazgeçeceklerini söyliyorlar. Tafsılit
iç sahifelerimiz:dedir.

~abık şehremini operatör Emin B.
ektneği ucuzlatmanın kolaylıkla
s.b,k ~iiıiıkün olduğunu söyliyor
B ··
•

E• lllln
· B. ekmek ve mevad ı
meselemhlf
1erı• il
e
olmuş uğraşm
b" e uzun müddet alakadar
iin u~uzlamas1 ~ i ır Zattır. Bu itibarla ekmeıç n ortaY~ atılan iddıalar
·
kında ne düşiındüğiinQ
hak duk.
6irenmeyi faydalı bulııdaiye

Emin bey dl
1cl
Emin B. diyor ki:
~or

kaçtı, aranıyor

Bün akşam, Beyoğlunda Bostanbaşında bir
cinayet olmuştur. Cinayetin sebebi bir ame•
lenin yevmiyesine itiraz edilmiş olmasıdır.
Aziz. ismindeki bu amele kömür deposu
katibi lbrahim efendiyi bıçakla üç yerinden
a jır surette yaralamıştır. Mecruh hastanededır. Aziz kaçmıştır. Zabıta trafından aran-

bitQı~ olan ecnebi kadının mukavele müddeti
ilk lf, temdidi düştinülfirken, mezkiir mektebin

bemıire ile mukaveleyi tecdide
kıcdak f_~emiş. A vrupada ilk defa hastaba Ye lll6t ha ıl eden bu Tnrk kızmı baş hemıire
Qj
e aaıa sıfatile celbetmiştir.

kopardıklanna

b.ır vazıyetım
· · yoktur. Ekmek
.
b
ııze müs et b"ır şey sayrıy..mem.
Yalnız buı misaller zikredebilirim.
.. burada ekmek nerh·ı 17 k uMeıeli, bugun
nıttur. Halbuki Pendiktc 14, Aksaray fınnla
rmda da 15 kuruttur. Tabii hiç kimse zararıugun
. de
me• elesın

resmı

na çalıfmaz.

(llabadi

3 Oncl\ sahifede)

Telgraf

Dahilde:

B. M. M.
Ddn tlçdndf devredldn
lk:*Ki içtima senefdne

nihayet vttdl

Meclil rebi ve bat·
~ekil

mühim birer
nutuk ıöylediler

Büyük millet meclili düakil
içtimaı ile üçün& devreainia
ikiaci içtima seDesine nihayet
Yeımt:,tJr.

8iriDcl celaede ruzname mtlve ikmal edilmiş,
liiııci celsede Bqvekil lsIDM Paşa Hauetleri dahill •e
ı.uici li)raeet bakkmde bir
aatuk irat etınİI ve lllÜteakiben itimat talep eylemiftir.
Mevcut 256 rey ile hlikfımete
müttefikan itimat beyan olun·
muttur .• Reis Kizmı Pap bu·
retıeriııin içtima devrcsİllİll nihay t bulduğuna dair irat boyurduklan bir nutuktan ıoara
lıleclia 1 tqrinsani 929 da içtima etmek üzere "dağılmlfbr •
Khim paş Hz. nutuklarında
meclisia bu sene zarimda 177
kamau ve 78 tefWr kabul
ettiğini,
hilkumetin bunları
muvaffakıyet ve hüsnü takdir
üe tatbik etmekte oldu -

mkere

p.a aöylemifler, uaya clairei
intihabiyelerine
yapacaklan
s91ahat ~in selamet temenai
eylemiflerdir.
lamet paşa Hz. nutuklannda
laarici siyasetimizi , harici me·
aelelerimizin aldıiı memnaf·
Jetbabt tekli anlatm11lar, bu
1ene yeni ve büyük ticaret
muahedeleri milzakeratına si·
rifeceğimW,

maliyemiam

btitçemlz.fn

bfr

ft

kat daha
uğlamlafbnldıtım ,
iktisadi
vazlyetimizin 6mit dolu yeni

bir devirde olduğunu .aylemifler, alkıflar araaanda mec-

listen itimat istemişlerdir •
9119rkire-lrak hudut komt.UJonu bu sefer Malld.inde
toplanacaktır.

Marah&..ı.r

geb.niflerdir.

emberlitqta yem bir _ .
•

•

diva bulunmUfblr.

llltfalJ• milteluıuam oa . . .

. . kadar ıelecektir.
IPJiraat mlcl&rG mnmDW bu
mU.Wla pça

m-eneki

. . .ye nazaran kıy• kabtll
ebaiyecek kadar iyi olchltam .&ylemiftir.
lftosta ve telgraf umum mll-

lllJdOrlOğU başvekllete g&n·

derdiği bir teıkerede reımi

•

haberleı·i

Tecil kanunu önünde Hat bozuk
Devlet aleyhindeki cürümlere ait müşterek
hükümler ne olacak?

Ankara 4 (H. M.) - Tecil kanunuıada istisna edilen vatan
ve devlet kuvvetleri aleyhindeki cOrfimlere ait fasıllardan sonra
ıelen ve miifterek hükümleri muhtevi olan dördüncü faslın istienalar arasında sarahaten yazıl/ bulunmamasından, bu faslın
daW tecil meyanında olup olmadığı kanunun tatbiki sJJ'asında
tereddlldiı mucip olduğundan Adliye Veklleti Meclisten tefsir
istemiştir. Adliye encümeni bugün müstacelen müzakere edilecek mazbata•nda muatakil hUkmll havi olmıyan o faslm
sarahaten tecilden müstesna tutulan cürümlere mat-uf olmak
itibarile iati.aıalar meyanında olduğu aşikir bulunduğuna, tefIİre maUl olmadığına karar vermiştir.

•

lngiliz kabinesi
Anbean istifa edecek
Landra, 3 (A. A.) - Röyter ajansının aalihiyettar bir
menbadaıı
istihbanna i6re
baıvekil
vaziyet laakkında
yann bir karar ittihaz edecek·
tir. Hakim olan intiba, M.
S.Wviaia hemen imdfaaı malateruel okluğu merkezindedir.
Hatta bu istifanm yarın vuku
bulacağı söylenmektedir.
Amele fırkau erkim kabinenin teşkili için kendilerine
davet '11llmuna intbar etmekteclirlu. Ve bunun için bGytik
bir faaliyetle huırlık p..
mektedirler. Zannohmcluğuna
ıöre M. Baldvln
iatifa
lehiDde idarei kelim etmiftir.

*•

icbar etmesini talep etmek·
tedirler.
Henilz maldm olmıyan netice
fırkaların vaziyetinde bir tebeddül
vulı."tıa getirmediği
akdirde Amele - Liberal kombinezonu. ıayet böyle bir
kombinezon vUcude gelecek
oiursa, 89 reylik bir ekseriyet salıibi

olacaktır.

R~ımi
üsten Çeuı

mehafilde Sör
berlaya yarm Madride gidip
gitmiyeceği hususunun henüz.
takanilr etmediği beyan edilmektedir.

Frannzlar, endite
dmiyc bllfladılar

15 gfindur !1ar

11

çoldupndan fikiyet etmiftir.
lllkmek fiatlannm tenemıl&
la beklenmektedir.

Hariçte:
Hmiral Kundruyotis yeniden
lf&I Yunan reisi cümhurluiuna intihap edilmiştir.
lftus hnk6meti T r o ç kinin
IUIRu.syaya avdetine müsaade
etmiştir. Troçki 1 temmuzda
Rusyaya dönebilecektir.

R

dine mektup, ga"
zefe gitmiyor
Mardin, 3 (H.M.) Bozanti ile Karapınar arasın
daki tren hattının bozulmasından dolayı Şark viJAyetlerine giden yolcular Adanad•
kalmışlardır. işletme müdüriyeti
lazım gelen
tedbiri almlf
ve hatta çalışmak üzere bütüJJ
amelesini sevketmiştir.
Hattın bozukluğu yüznndell
bir haftadır gazete ve mektuP
postalan gelmemektedir. Hal"
tın tamiri on beı gün siirCcektir.
•

Ilı

kı

~turahhasların ziyareti
Mardf n, 3 [ H. M. ] - Iralı
murahhulan, burada kend~
lerini ziyaret eden erkim h&
kümet ve Askeriye ile bel~
diyeye, Tilrkocağına iadGJ
ziyaret etmişlerdir.

Mardinde
Irak mura has"
farına ziyafetlMt

verildi.
Mardin, 3 ( H. l'd:J,:- TOtkiye • Irak hudut komisyoOU•
Uç ve dördüncü celaelerini de
akdetmişlerdir.

lngilterede meMurahhaslar ıerefine Mat "'
ni fukuının ekseriyet kaz.aıı din kalesi arkasındaki bahçe"'
neticesinde İngiliz harici siyaliklerde bir çay verilmiştir '
Sebebi de Uberaller kencli- Mtinin tahavvüle uğraması ve
Bugihı murahhaslar, manzar.,a
sile tefriki mesai teldlffnde
laps-Framız munasebabnm da glizel olan Savura Kidecek .,hlllumalar bile lllUbafmklr- bmdtm altteeasir olması ihtiöğle yemeğini orada yiyecdlarla .Hberalleria takribeD (30) maliDclee endişe edilmektedir.
lenlir.
Fı ı
sLınn endişe ettdilderi
reyden ibaret olacak .....,.._
Aynca Türk ocaiı da mil"'
dip
bir
nokta
da,
Loyt
Corkemmel bir çay vermiştir. Si'
yetlai parlAmento JMAilinl
cun tekrar müessir bir rol oy• ziyafette samimi nutuklar t"
iyi aetice1e iaale klfl olmama- nayabilmek mevkiine Jrelmeıidfr.
ati edilmiftir•
..-. Fakat buı muhafazakirHalbuki mevkii iktidardan
Aynca h0k6met
namıol
ı.. b.pekildea biç olmaz11a
diiftükten sonra Loyt Corç
yetmit kifilik bir ziyafe~~
parllmento lauzunma çıkmasmı hep Fransa aleyhinde bulun· fide olunmuş ve bunu pı.
ve M. Loit Corcn mabat·
•Uflul.
bir balo takip etmiftir.
lannı ortaya çıkarmak için
Kadriye H. ve rüfekuı
telııraftann

iç

Paria, 2 -

fönclerildiler
Dün lzmire gönderilmeleri
takarrQr etmif olan, fakat buı
esbap dolayısile sevkleri teehhllr eden Kadriye hanımla rtl·
fekası bugfin "Konya" Yapura
ile lzmire gönderilmişlerdir.

Vali B. in iadei
ziyareti
Vaii vekili Muhittin B: bu
sabah İtalyan torpidosuna giderek iadei ziyaret etmiştir.

yei

~----------------Tayyareler

mc

[ 1 inci sahifeden mabat ]

dir:

Tayyare cemiyetinin Ankaradan aldıfıı bir telgrafa i.atina..
den yazmqtık. Bilihare geldi

ikinci telgrafta

perşembe sabahı

ıında gelecekleri

tayyareleriıl

sii

I

ara-

na,

bildirilmir

lan

10-11

tir.
ltalyan tayyarecileri kara"
denize gittikten sonra ayıO
12 sinde şehrimize
avdet
edeceklerdir.

d"
il'.

rası

IÖ7!

Son Saat

i miştir!,,

Ne olacak? dEmanet iffal e
Emanetin eski
memurlarının
•
•
vazıyetı

..•

Cemiyeti belediye , yarın
için içtimaa davet edilmiştir.
Ruznamedc, bütçe encüme·
ilinin bazı nıazbatalan vardır.
Bu meyanda, mazul iken tekaüde sevkedilip te, memurin
kanununun Emanet memurlatına şamil olmadığına dair
B. M. M. nin tefsir karan
Üzerine tekaüt muameleleri
keenlcmyekün addedilen sabık
Emanet memurlarına verilen
tnart, nisan ve mayıs maaşları
nın istirdat edilmemesi hakkındaki mazbata da vardır.
Emanetin bu eski memurları, badema ne mazuliyet, ne
te tckant maaşı almıyacak·
~tdır. Bunların mağduriyetle
~~h önüne geçilmek üzere

~ aranmaktadır.

Bentlerdeki su
ne kadar?

~ ..Ş~hreınaneti
sular müdürlü·
Ru
,
tv~ erek bentlerde ve gerek
kıt ftan Emanete geçen vak d 8U menb · farında halen ne
ka ilt- au bulunduğunu tesbite
arar
h

. .

'r'ermıştır.

Su

"ktan.

mı

anhaşıfcLktan sonra, bu yaz

Şe rin ı'htıyacına
·
k'f
ne derece de
• ~dfcğei öğrenilecektir.

lst&nbuı kimya.hanesi
Şehremini
Ahiren, Şehremaneti kimyahanes·
1 h
c
aklcında bazı taraflarŞah söylenen sözler Uzerine
ti~ [;:rnini Muhittin B. demiş-

'Ve

"

Yal Ernanet kimyahanesi,
"' nız 1stanbulu d ... ·ı but·•
ı ürki d .
n egı '
un
le . ye ekı ernsali müesseser1n ~n
"k
biri ol kl tnu emmellerind~n
Yahan tn~ a nıüftehfriz. Kimfaaliy t• • .
. .k
i er gır.eııın
t .
e ıııı litatıab "s erıyor K·
imalatı b. b · ıınyahanemiz,
unsurlar •r iyeye müteaddit
•
Vel'Q:ıİfti
Yeni
bir ld
r. fıtanbulda
.
ın1ahaaı
.
mck ııtediğiııı·
e teııs et dir; mevcut ki: dh0 iru deiil ••
Ya lltıe .
sn mutesavverdı
nın tevr. "

Büyük bir bina yapılıyor -

D~Imabahçe ıarayının

na, lstanbulun en büyük ~~nı·

lann dan b.ırı. ınşa
.

d.

ına..

ettirilnıekt

~

ır. Bu binnnı:ı yaprak sig •
r~sı fabrikası ittihaz edilece~
Söylenmektedir.

[ 1 fnci sahifeden mabat)

Buidayın jiimrUk resmi indirildi{:-i halde ekmek ucu.lamadı. Halbuki kiloda 60 para
ucuzlaması llzımdı.
Çe~nl meM!le~
Çe,ni

meselesine

gelince:

En mlitehao11 hamurkirlarnı
fddialanna rapen Emanet
son çeıni tecriibeainde iğfal

edilmiıUr. Sebebini anlatayım.
Çeşni muayyen, muntazam bir
kaide ve sisteme tabidir. Bir

fırının hamurkarı akşamlayın
ununa su katbktan sonra baten uyur, bazen Uyanır, hu
suretle hamunı sabaha kadar
muntazaman kontrol eder.
icabında OstUnü
örter,
veya açar, icabında odanın
hararetini azaltır veya çoğal tır, ııcak ıu katar. Elhasıl
hamunın kıvamını getirmek ve
istedigvi çefniyi elde etmek
için bir annenin çucuğuna yaptığı ihtimamı ıarfeder. Halbuki Darbane fırınındaki tecrübe hiçte böyle olmamııtır.
Al<şem una su kattıktan sonra
kapıyı mühürleyip gitmişlerdir.
Esasen Darbane fırını ekmekci fınm olmamak itibarile çeşni için gayri muvafıktı.
9'.I mü, 101 mil
Evelce Darülaceze fmnında
bugün kullanılan unun 72 kiloluk bir çuvalından muntazaman ııhhi ve mükemmel
olmak tartile 105 kilo ekmek
alıyorduk .
O zaman nerhe
esas olan da bir çuvaldan 100
kilo ekmek almak idi · Fakat
fırıncı itinası sayesinde 103

ekmek alabilirdi. Son çeşni

aeticesinde ekmek adedinin
niçin 94 e indirildiğini ve buğ..
day fiatının nerlıe esas yapılmasından niçin vaı geçil·
diğini anhyamıyonım.

0 zamanki usul niçin bozuldu? Sebebini bilemiyorum.
Nurettin Münşi B. bir çuval

Damgadaki pul
hırsızbfı
Damga müdüriyetinde bf r
pul sui istimali olduğu yazıJ
mışb.

Aldığımız

malumata nazaran

sui istimal doğrudan doğruya
Maliye vekaletine merbut olan
Damga müdüriyetinde dejil ,
Defterdarlığa merbut olan pul
müdüriyetinde vukua gelmiştir.
Bu hususta yapılan tahkl·
katın vercliti neticeye ıöre •
pul veznedarı "2060" Liralık
pulu bir bayie çaldırnutbr •

Meaele polise havale edil ..
miştir. Zabıta hınll hayli meydana çıkaracak ye pulları Is titdat edecektir •

Sahife 3

Hediye

undan 101 kilo ekmek tesbit
etmekle en doğru usuıe çok

Almıyan

yaklatmııtı. Unutmamalı ki

bamurkirm mücerrep olan
usul ve ihtimamı sayesinde
bir çuva) undan ber zaman
için 101 ekmek alınabilir.
Lakin usullere uymak şarttır. Bir de vaktfle değirnıf"Jıcllik llyihası haıırlanmıştı ki ,
bu da ekmeğin ucuz.lamuı
fçin en güıel tedbirleri havi
idi.

Et mesele'SI

karilerlmiz istical etmeli·
dirler ...
Yerli mallan müsabaka·
mıza
iştirak edenlerden
henüz hediyelerini alnııyan
lar, her kariimize çıkan
hediye liatcaini neşrettiifmiı
numaralı nUıhımıza
bakıp kazandıkları hediye-

1505

leri bir an evci fdarehanenıizden almalıdırlar.

Et meselesine gelince:
Evelce .bir ki.i ile idare
edilen m"zbnha bugün bir
heyet ta:afından idare olunmaktadır ki bunların parası

Bu kabil
karilerimizin
hüviyet varakalannı da be·
raberlerinde getirmeleri lazımdır. Hediyeler h.er gtln
saat iki ile dlSrt arasında
sahiplerine verilrnektedir.

mezbaha Eman tin bugün en
nıühim bir varidat menba ve

M. mektebi

koyunların sırtından çıkmak·
tadır. Şunu da g~yiiyeyim ki

meınedidir. Bu itibarla b11gtln·
yCJ./nız
kü resmin tenziline taraftar
olamam. Yalnız pay mahaUi·
nin muntazam bir usul tah·
açılacak
tında ıslahı ve ucuz koyun ,
getirilmesinin t emini, m'.ltavas..
Önllmüzdeki senei dersiye
sıtların dalaverelerine karfı
iptid:ısında
tekrar açılacak
çok ciddi mukabil tedbirler
olan Mitlet mel tepleri hakkın
alınması 1ayetinde bugün et
da Maarif idaresi tarafından
hiç değilse 15 kunıt ucuzlayeni bir talimatname hazırla
blabilir.
nacaktır.
Kaup,:ır şlrkctile toptancı
Bu falinatnameye flSre,
kasaplar etin pahalılaşmasında
bundan sonra yeni harf der en büyük sebeplerden biridir.
saneleri yalnız resmi mektepSon Saat Emin beyin
lerde açılacak, hususi ve ekalmütalealan hakkındaki dOşOnliyet mekteplerinde evelce
ccınlıi neşriyatımıza nihayet
açılmış olanlar da seddedile •
verdiğimiz gün yazacağız. Yalcektir. Ayni zamanda dersleri
nız kendi zamanında ekmeğin
resmi mektep muallimleri vere( 18,5 ) a kadar çıktığı ve cek ve hariçten hiç kimse
lngUiz
lirasının
hugilne
tavzlf edilmiyecektfr.
nisbetle çok düşük olduğu
nazarı dikkate alınırsa bizzat

Seneye
resmi mekteplerde

Emin beyin de söylediği tedbirleri almamış olduğu görülilyor ki bunu kaydetmeden
fft'Çenıiyoruz.

Emvali mctrukede
fahri memurlar!
Emvali metruke idaresinden
yeni kadro mucibince açıkta
kalan memurlarn keyfiyet teb·
lii edilirken kadroya yeni
memur ili"Vesi vekalete yazıl·
dığı, muvafık cevap gelirse

tercihan

kendileri

çalışmak

üzere fahriyen vaıffelerine
devamda ınuhtar oldukları
bildirilmiştir.

Kürekle ödürdü
Adananın Teke kazuımıı
Afşar karyeılnt!e Erıurumlu

Mahkümf yetten
beracf

Do1apdere
polis merkez
memuru iken vazifesini mi
istimal ve bir rüşvet iddiasm•
dan dolayı 1 ci ceza mahke·
since üç ay hapsine, altı ay
memuriyetten mahrumiyetine
karar verilen Serezli Necati
bey hakkınd:ıki karar ternyizce nakzcdflmiş, diln tekrar
muhakemesine devam edilerek
beraetine karar verilmiştir.

Tehlikeli

yarışlar

Şirket? Hayriyenin

boğu·

içinden Istanbula ikinci posyapan Anadolu ve Ru·
meli vapurları Beşiktaf iskelesine yanaşmak için alelekser
tehlikeli yarışlara girişmekte
dirler. İki gün evel de biSyle
bir tehHkeH yarış yapıldıtı
halk tarafından :tikA,vetle s6ytasını

Süleymant gene mezkilr kar·
yede mukim Mehmedi kUteklc
darp ve katlederek firar eyleı:aişse de nihayet yakalanmıştır. lenmektedfr. '

L
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iş arıyorum
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Haydi geU
Canım

yine oyna.pnak istedi

Her manasile yarah, melül
me'yus olan gelin, bu füturalut
mülahazalarla aşağı indi. Kendi hücceti iBmetini kaynanasının, görfimcelerinin mftvacebesinde bizzat yengeye tevdi
etmekteki sekaleti teemmtılle
sofanın ortasında durdu, ve
hafifçe öksürerek yengeyi dı
prı çağırmak istedi. Halbuki
bu işaret, şamil bir tesir yap·
b ve vukuundan ürktüğü manzara gene tecelli etti. Odadaki
kadınlar, onun öksürüğünü işi
dince yeni baştan kcwulduğu
na hükmetmişler ve hep bir den sofaya çıkmışlardı.
Şehnaz; kaynanasını, görüm-

celerlni, hizmetçi Kezibanı ve
yengeyi müç.temian kartısında
görünce kızardı, elindeki ıslak
metaı arkasına sakladı ve sonra isticvap edilmekten kurtulmak için glilünç bir ivicaç
iç.inde yengenin yanma yana oarak çarşafı eline tutuıturdu,
ardına bakmadan merdivene
atıldı. Zaten kocası da yuka ndan bağınyordu:
-Hey paçaklı! aşağıya çene
çalmıyamı gittin, çabuk gel.
Kocasının nezaketi· ila maşallah-dakika başına çoğaliyor·

du. Babasını it, anasını hortJak,
kendisini enik ettigi kifayet
etmiyormuş gibi şimdi de pasaklı diye hitap ediyordu. Anasının evinde, o mübarek yuvada
en hamarat bir kız, eteği belinde, işgüzarlığı yerinde bir
hanım kız olarak sevilip takdir
oluna gelmişken kocası olacak
nadan, daha ilk gecede ken disini pasaklı yapıp çıkıyordu.
Ka}'l)anası, görümceleri bu mu·
ameleden dbette memnun olacaklar ve fırsat buldukça o
çirkin ve haysiyetşiken keli·
meyi tekrar etmekten çekin• miyeceklerdi .
Bu her hangi bir gelini k~
casından başka hamisi olmıyan,
bulunduğu yerin henüz yaban·
cısı sayılan bir kadın için ne
hazin bir talisizlikti?
Yeniden dayak yememek
için merdiven basamaklarım

•

çifter atlıyarak yakarı
kepıı ~' §11 "p•aakltn
aö~non d.e mOteffkldlane bumetti, ve kocaamın yanına girerek güler yüz göstenniye
ça}Jfb. Artık her şeye ve her
söze tahammül etmeyi zaruri
buluyor ve kadın olmanın zelil
olmak demek olduğuna enikunu inanıyordu.
Nihat efendi o mültefit da·
veti yaptıktan sonra tekrar
yatağa
girmiş ,
entarisinin
etekleri merfu, kıllı baldırlan
melquf, bir vazı intizar almıştı. Kansımn mütebessimane
odaya girmesi üzerine geviş
getirir gibi homurdandı:
- Haydi, soyun da yata-ğa
çifter

gir.

Canım

geae

oynaşmak

istedi J
Firenklerin ilk evlenme ayma
«~layı» itlik etmeleri tuhaf·
br. Çünkü bu teşbihte veçhi
şebeh yok! bir kere balayı
denilince habra an gelir,
andan onun iğnesine intikal
olunur. Saniyen bal, tatlı bir
nesne olmakla beraber yapış
kandır, mebzülen yenmesi müş
küldür. Salisen bu nesne anlar tarafından behemhal karanlıkta imal olunur. «Amelei
asell,,, tabiabn bu mahir işçileri, atelyelerinin dört tarafını
sımsıki

kapamadıkça icrayı
san'ata girişmezler. Sanki eb-

nayi ademden sım san'atlarmı
gizlemiye ezelden ahtü peyman
etmişler gibi perde arkasmda
çalışırlar. O halde ilk evlenme ayınm balla münasebeti
hangi noktadadır? Tatlılığın
dan mı, yoksa karanlıklara aşi
nalığından mı?
Şark, izdivaç hayatında böyle bir teşbihe lüzum görmemiştir. Orada, şark diyannda

evlenmenin en büyük zevki;
yedirip içirmekte,
d a vul
zurna çaldınp pehlivan gfircştirmekte, at koşturmakta
ve bazen de köçek oynatmaktadır. Düğünlerde, .evlenenlerden ziyade el düşünülür. Şe
ref meselesi, ( desinler ) meselesi, her şeye taka~

16 yaşındayım. Tahsildarlık
posta ve sevk memurluğu gibi
bir iş arıyorum. İhtiyacı olanlar Son Saat vasıtasile ismime mektup göndermelidir.
Fehmi

""

19 yqmdayım. Ticaret mek·
tebinde okuyorum. Tatil münasebetile ayda 25 - 30 lira
maaılı, kitiplik, muhasiplik gibi
bir f~ anyorum. Son Saat vasıtasile (Ta..) adresine mektup
gönderilmesİ..'ı.i rica ederim.

*

Ticaret mektebinden mezunum. Müstakillen ticaretane
idare etmiş bulunuyorum. Laakal 60-70 lira maaşla muhasiplik ve ya başka bir iş arı
yorum.
Son Saat vasıtasile Kemal
adresine tahriren müraccat
edilmelidir.
Kemal
>f
Miihim bir ticaretane umurumı idare etmekteyim. Daimi,
muvakkat

iş

arıyorum.

Arzu

edenlerin Y. F. rumuzile bu-

eder. Ve gerdeği mütetkıp
tabii yaşayış başlar. Sözün
kısası, şarkta evlenmenin tadını evlenenler değil, düğüne
çağınlıp ta eğlenenler çıkarır.
Bu tarzdaki şark düğünleri
içinde öyleleri vardır ki onlann yanında, Binbirgece efsaneleri çok sönük birer hikaye
kalır. Davetlilerine mini mini
ve açılır, kapanır birer kürecik dağıtan ve bu zerrin içine
yüzden bine kadar altın ve
birden ona kadar köy adedi
yazarak her davetliye - ~ahb
na göre • para ve köy ıhsan
eden şahinşahlann menkıbei
israfını tarihlerde okuyoruz.
Ve böyle milyonlar sarfile kurulan yuvalardaki çiftlerin ise
hiç te mes'ut olmadıklarını
pekili biliyoruz.
Nihat efendi de halince bu
şark adetine ittiba etmiş, bir
hafta dftğiin yapmış, yedirmiş
fçirmiş, kasabanın ihtiyarlarma
kuran dinletmiş, gençlerine
küçek oynatmış, hulasa haylı
masraftan çıkarak Şehnaz ha·
mmı mne getirmişti •
Za~ahire bakılınca bu saçı
lıp dilkülmelerin biraz da ge tirilecek gelin şerefine yapıl cbğı zannolunur. Halbuki işin iç
yüzü göreneie uymaktan ibaretti. Nitekim bu tantanalar

sütuna müracaatları rica olu·
nur.
Muhasebeci
İ. Fevzi

Müessif *bir vak'a
Kartaldan Nafiz iinzasile
bir mektupta deniliyor
ki:
" Belediye reisi Ali B. in
koyunları istasyon karşısındaki
gazinonun mutarrah bahçesine
girmiş, garson Sabri efendi de
çobana koyunları dışarıya çı •
karmasını söylemiştir. Çoban
koyunları çıkarmış, fakat gidip
keyfiyeti belediye reisine an·

yazılan

}atmıştır.

Belediye reisi bundan muğper olmuş, yanına Şükrii ve
lbrahim isminde iki belediye
müstahdemi alarak gelmiş,
zavallı
garsonu bayıltıncıya
kadar dövmüştür. Bu esnada
kaymakam Kerim bey gelmiş
garsonun feci vaziyetini görünce işe müdahale etmiş,
Yakacıktan doktor celbederek biçare garsonu tedavf
altına aldırmıştır. Vak'a çol<
mücsseftir. Madrubun ölmesi
ihtima i mevcuttur.))

düğün neticesinde eve gelen
Şehnazın zifaf odasında ve
zifaf döşeğinde hedef olduğU

muameleyi de gördük.
İlk gecesi böyle
silleyle,
hakaretle geçen bir gelinin
acaba balayı nasıl olur? Kari·
lerimiz, biz söylemessek te
bu ciheti bittabi tahmin ede- ,
ccklerdir. Ancak hikayemizin
neticesi, halayının tecelliyatına
sıkı surette merbut o1duğun·
dan Şehnaz ile Nihadın ilk
evlenme aylarını ne suretle
geçirdiklerini tcsbit etmek
mecburiyetinde bulunuyoruz.
Güvey,
mahut geceyi ta
besabah oynaşma ile geçirdi
Kızlıktan kadınlığa intikalin ve
ca'nak bir hadise olduğuna,
mütemadi oynaşmanın yaraya
biber ekmek kabilinden üzü·
cü bir keyfiyet bulunduğuna
hiç düşünmedi. Zavallı Şeh
nazı, paçavra gibi hissiz bir
meta addederek kendi keyfine
kendi isteğine göre kadınca·
ğzı ısırdı, kemiklerini kıracak
derecelerde sıktı, sıkıştırdı,
o körpe vücudu tepeden brnağa kadar bere içinde bı
raktı.

Hotkam adam, ancak sabah
ezanı okunurken oynaşmıya
nihayet vermek, kurbanını
azat etmek lutfunda bulundu.
(Mabadi var)
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Son Saat

oevıet demiry 1arı ve limanları
umumi müdürlüğünden:
2

1 ha~iran 929 tarihinden itibaren bilQmum seyrusefer atideki şekilde tebdil edilecektir:
(Haydarpaşa

- Adana •
Muvasalat

!!aydarpaşa
ı:.skısehlr

Haydarpaşa)

f9,58
f,02
8,36

.Uyoo

looya
Yenice
'teofce
lonya

17,S.t
t,22
6,02
17,05

.\.fyon

tskışehlr
lfaydarpaşa

aydarpaşa

'

20,20

.\tık şehir

.\ ara

2,20
9 ,05

lt~IU~ehtr

f,f4

ı.,llkora

Ji._l'darpaşa

sürat lmtar1)

19,00
2,33
t9,00
f,28

n,oo

~darı)aşa
Paı~

0,,6
(Haydarpaşa • Adapazar •

Ada
lfa,pazar
~~l\ı•paşa

20,Df
Haydarpaşa)

8'00

~skı
4 111 • Şehir

..\n l\Ura
b ka.ra

.f,3'7

(Anadolu eJLSpresj)

~~~darpaşa

- Ankara Eskişehir)
·1 5,33

(Eskişelılr

ıı

'1,00
_
f f 35

-

_'
4.d eıkur tarihten itibaren l?at'lkh - Yagon ve Yemekli· Furgonların Haydarpaşa
~~.
At Şehir

f 9,53

serıa.~a • Halep • Trabulusuşam - Hayfa· Kahtre arasmda ve mütekabllen seyrü!lıa~ı Cltifti günlerde hiç bir tadilftl icra edilmemiş olduğu ve daha fazla maluhuı~n11 istasyonların bekleme salonlarına talik edilmiş olan tarifelerde mevcut

....,

<1 tıfiu

iUm olunur.

,,
UzUnı kızı

Akşama lmdar sıcakta çalışanlar isllı·abat içlıı

L1nıana aJtb·· .~rnanı

m alı, Uman u~~n. ıuaıu-

vc IJütün l i n~,• lfei(•rini
ııHınu, J&
· t :ı t hsllk
• n ı·u su ..
1
tü rHi naf'i nı~P' her
nıuhte ,·i bir eser(~:nıata

llr r Hiecn ra ve ı .~·
lu a l:iJrnda r lıe rJw. e ~~
ıund ır. Gayet nefis ı~:
sı lmı~ı 11·. " f,, liı·a ıııu:
knlJili w le ·l\ ilnıaçılaı·cta

ve Uuınn şirJ\Ptl nde sr~
t ıh I'.

ş,h 1ade.,..._
servet ) kiıeain·

._. biletlerini

da ( Mebdei
den almalan, hisse senedab
almıt olanlann da baziranm

mutlaka

l.tubaJ iCl'Mllldan: Mehmet
.Iclıldan iç bhı

bet

ylz Iİra1f.
111ubbll temlaat gWerdikleri

Heyltel adada han meJClam
sokatmda 8-1,1,S,4 numaralar
denmcla kuyu hane ahır ve
arabalığı haYi sebze ~
lmk ltet gtkı mlzayede edile.rek bin lira bedelle talibi
uhdeainde ile de bedeli makUr haddi liydunda g6r61medifinden mlbayede bir ay
müddetle temdit edilmiftir.
Hududu pıkan han ıokaği
ve basen Mikronia ve Fotini
haae ve bahçeleri ve Kom
Ele.t haneleri garben mektep
sokağı şimalen meydan soka·
ğı Sofia ve Anutu ve Alek·
auclrl haneleri cenubea Cinato eokağı ve l.tefaa balı·
,ee11e mahduttur?
Meahuı ( 38860) zira araziden (ltl) zira hane ve (7S)
zira bahçıvan odalan (282)
ıira ahır ve (152) samanhk Ye
(27) arilbahktır.

. Mtııtemellb: Bahçenin etra•
fı dıTarla
nunda tıç

mahdut ve deru·

kuyu ve

tıst6 açık

bir •hnnç ve d6rt adet laawz me-rcuttur.
Bahçe kimilen mezru -re
altmaf alb adet müamir "
gayri mfiamir ağaç ft yinsai

ilaçlarınızı

kadar fidan ve bir umaıı
mevcut olup bahçe ortasındaki
hane iki katta.'l ibaret bir tatlık ü~ oda bir Mfa bir beli
bir merdiven alb kömürlük
'ie bir mutvağı havidir. aynca
iki bahçevan odaıı on altı
hayvan istiab edecek ahır ve
..manlığı ve arabalığı mevcut

Fosfotin Necati: ~u~~tt!r~ tf~:l!de-=:

Panayot efendi kinemdsr
fazla malumat 929-888 do.:
Mezkir bedele zamla alma-

Rakısını

.==·

riıdst:an~b~u:;:ı;L

Seyyar bayi Ali çaVUflan
bilet alu müfterilerimizin bu

Tahir ve Melunet Ferit bey·
lain Abdulbuit beydOD borç

23,07
7,25

(Semı>ilon

piyankosu

7,30
18,tl

• Ankara • Hayaarpa§a)

14,28

Tayyare

yediaiae kadar . . . . kı..
imza ettirmeleri, akıi takdirde
haldan sakıt olacakbr•

t,.f2
&,40

4.f 7

2

Hareket
t,to
20,40
f,M
9,08

-

:18,20

1 2

içmelidir.

~ahçeka~ı~~ Salih Necati eczanesinde
ıhr.ar ettırınız. Reç.etelerinfz taze edeAİye ile, ciddi bir dikkat ve iatikam~tle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.

olup abpptır.

~ olanların kıymet ma-

yeyi havi en birinci çocuk gıdasıdır.

ia

Üsküdarhlara müjde ~k.u~!:!f: :-

yüzde

fiamba, göğüsink, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lutik sonda, de·
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile kr.em, dit macunu, podra,
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni d:rı
yat ve levazımı bbbiye mağazuında ucuzca t..darikecllHr.

bammlnesi olan 15149 LiramD

Um

pey akçelerini ... ~
etmeleri ~7-929 tafihincle
ODI

wrt 16 da ihaıe,i lmtl,di icra edUecejinden mQftea ....

müzayede ıubesine mlraceat
etmeleri flla o&amr.
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kalmıştı

On para ıçı11 iı1at ederek })iitiiıı Karadcı1izi firdola)'l dolaşan
yolcuların Uskiidara gel mel eri icin liç glin ilik . ollan kalırn~tı. ~_,ğt>r
iiç gii11clc )retişcı1ıczlerse ]Jiitüı1 eı11ekler su,ra
. düsecek.ti.
~

Bu düşmanlar meçhuldü ve
genç
kız hakkındaki
fena
mişti.
Bu adam kimdi? neyin nesi teşebbüslerini yolda tekrarlamıyacakları ne malumdu?
idi? Bunları biç sormamış anBugün bunları düşünen, mu·
lamamıştı. Esasen anlamıya
lfhakeme eden Ahmet dediği·
tetkik ve tahkike da zaman
Ertesi sabah ilk ışıklar ormiz gibi haklı olarak kıla·
yoktu.
talığı aydınlatırken iki süvari
Maamafih Kahraman ağanın vuzdan kuşkulanıyardu.
ve iki taHka arabasından mü- · kılawza karşı itimadı mevcutHatta bu endişesini amca"
rekkep bir kervan Trabzonu
sına da açmış, fakat Kahra"
tu. Ona bakılmak olmaz:
terketmişti..
man ağa yeğeninin sözlerine
- Fena adama benzemiyor
Bu kervan bizim yolculann Ve mademki fenaya benzekarşı ağız dolu~u bir kahkaha
ile
mukabele etmiş ve şunları
kervanı idi.
miyor, o halde iyidil' fikrinsöylemişti :
Öndeki arabada Kahraman
de idi. Fakat Ahmet için için
- Merak
etme
oğluııı
amcasının fikirlerine iştirak
ağa Asiye, Necibe ve Necip
Hiç
bir
şeycikler olmaı
etmiyor, haklı ve ya hakvardı.
senin
derdin
gününde ve
sız bu kılavuzdan
şüphe
Arkadaki arabada iri kürt
saatinde Üsküdarda bulun"
ediyordu.
karısı Fatoş, kardeşi Hasso,
mak ve düyünü yapmak de-Bu şüphe belki yerinde deyeni güveyi Van Miten ve
ğil mi? Rahatına bak. Mutlalc'
ğildi.
Fakat dmekte bir
uşağı Brüno ahzı mevki et Üsküdara yetişeceğiz.
zarar olmazdı ya... Aralarına
mişlerdi. Süvarilerin biri Ah Ahmet, amcasını memnun
hiç tanımadıkları bir yabancı
etmek için onun bu s&ı~rine
met, diğeri de kılavuzdu.
karışmıştı. ·Bu yabancı onları,
inanır gibi gözüktü.
Bu kılavuz önce hesapta yok- bilmedikleri
tanımadıkları
Fakat kendi kendine ver"
tu. Sonradan çıkmıştı. Tam yollardan kendi bildiği istikadiği karardan, kılaVtizu göı
hareket
edecekleri
sırada
mete götürüyordu. ya bu isönünde tutmak kararından
Kahraman ağaya müracaat
tikamet bir tuzak ise?
vaz geçmedi. Yollar hem art"
etmiş, yolları gayet iyi bildi Asiyenin Odesadan kaçırıl
zalı hem de arabaların beY"
i:'inden bahsederek rehberlik
ması sonra onu kaçıran gemigirlerini değiştirmek için men"
teklif etmişti. Kahraman ağa
nin karadenizin Anadolu saziller kıttı. Binaenaleyh ge"
da bir an evel Üsküdara
hHlerinde kazaya uğraması
celeri durup gündüzleri yolla"
yetişmek istediğinden geçe genç kızın düşmanlarının Anarına devam etmekte idiler.
doluda olduğunu ispat etmiyor
cekleri yollardan daha enıin
Y okuluk bila hadise 'le
mu idi.
gitmek için kendi gelen bir
kılavuzun dürüst rehberliği
ile devam ediyordu.
Eylülün 24 ünde SinobıJ
geçtiler. Ahmet geceleri de
yola devam edilmesini teklif
etti. Kılavuz bu teklifi menı"
nuniyetle kabul etti. Güzel
bir ay ışığı vardı. 26. EyIOl
akşamı Ereyli köyüne geldilet
ve burada bir akşam kaldılat·
Şimdi ayın sonuna, yani di1"
yün için bitecek mühlete dört
gün kalmıştı. Son günü mera"
sim muamelatı ile geçecegi içitı
Bunu tatbikatı esnasında
sayılmaması icap ettiğinden
göreceğiz. yalnız şu kadarını
üç gün zarfında m\ltlaka Osaöyleyelim ki hemen o gün
küdardn bulunmalı idi. Eğer
Sefer ağa ve kaptan Y crhut
ayın tam
otuzuncu güııtl
bir semti meçhule hareket etsabahı Üsküdarda bulunmazsa
tiler Trabzonda ise yalnız kah·- Söyle yavrum söyle.. Saadetin için her şeyi yapmıya
bütfin bu zahmetler boşa, ha"
ya Süleyman kaldı .
hazırım.•.
vaya giderdi.
- Ôyle ise şapka ve bastonunu al ve bir daha gelmemek
Onun vazifesi ise Kahraman
(Bitmedi)
üzere ~it ...
ağa ve arkadaşlarını yakmdan

Yolcular ertesi sabah erken
erken Hisar menzilinden hareket ederek Trabzona girdiler ve ( Gavur meydanı ) denilen bir meydanda otel tertibi yapılmış bir hana misafir
oldular.
Eğer Van Miten ile Kürt
karısının nikah meselesi olmasa idi hemen yollarına devam edeceklerdi. Fakat bu
nikah dalgası onları mecburen
bir gün burada bıraktı.
Hisar hanınC:.a keçi davası
nı gören hakim Van Miten
ile Fatoş hanımın nikahlarını
kıydı. Düğün, dediğimiz gibi
Kürdistanda olacaktı.
Van Mitenin teslimiyet gösteren hali hakikaten hem
gi11Unecek hem de acınacak
bir haldi: Brüno ise hiddetinden boyuna fırsat buldukça efendisine çatmaktan geri
durmamakta idi.
Ahmet, nişanlısı Asiye ile
Necibeyi otel odasına yerleş
tirdikten sonra hemen Trabzon postasına koştu, amcaııııdan giıli ve Kahraman ağa
nın hiddetini üzerine celbedeceğini bile bile Odesaya bir
telgraf çeldi.
Bu telgrafta kısaca Banker
Selime olan biten şeyleri haber veriyor, bir an evel düğün
için Üsküdarda hazır bulunmaıunı rica ediyordu .
Kahya Süleymanı gelince
gördtiğünüz gibi o daha evvlden Trabzona lcoşmuştu .
Doğruca Sefer ağa ve kaptan
Y erhudun yanına gitti. Hisar
hanında geçen ·hadiseyi ve
kaçırılan fırsatı anlatb. üçü de
baş başa vererek bir plan
kurdular. Bu plan ne idi?

gözetlemek, hareketlerini tarassut etmekti. Tanınmadığı
için bu vazifeyi kolaylıkla ifa
edebilirdi ve nitekim etti de.

kılavuzun teklifini

reddetme-
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Dort '"

Birinci sahne

(Doktor Ayşe ninenin küçül< ve toprak evine girer
kaşede ve bir yer yatağında
Ahmet ağa yatmaktadır.)
Doktor
Hayrola Ayşe nine Ahmet
ağa hasta diye haber yollamış-

ikinci sahne

{Ertesi günü.)
Doktor
Ne haber Ay!je nine? Ahmet
ağa nasıl?

·Evet Doktor bey. Adamım
tamamı tamamına dört gündür
Y~talak oldu.
Doktor
Nesi var?

Gayrik adamım sana teslim
hhtor bey.

Ayşe

Çok

pahalı olmasın.

Doktor
Pahalı mahalı ne çare adamın iyi olsun da o fazlasını
Ayşe

E, bari ..

.>tsr

[Doktor hastayı muayene
,_tder.
Sonra Ayşe nineye dö1111
lttrek sorar:]
Ayşe nine! Ahmet ağa ne

kadaı.; ızamandır dışarı çıkmı
Yor?
Ayşe

lıahi

doktor bey. Döseğe
düşeli beri çarşıya pazara
gittiği yok ki.
Doktor
Öylesi değil. Yani keç' gündür aptesaneye gitmed~

Dördüncü sahne

Ayşe

Doktor
Allahallah.. Çok garıp şey.
50 gram hint yağı tesir etmesin. Maamafih bazı öyle muannit kabızlar vardır ki böyle
olurlar. Ayşe nine. Sana şim
di kat'i bir ilaç yazacağım.
Mutlaka yaptırmalısın yoksa

(Doktor hayret eder. Muannit bir kabız karşısında bulunduğunu anlar ve bu sefer
50 gram hint yağı yazar.)

Üçüncü sahne
(Üçüncü gün)
Doktor
(Ahmet ağayı
muayene
ederek kaşlannı çatar. Adamcağızın hali büsbütün fenalaşmıştır.)
Ayşe

nine! Ahmet ağa kaç

dışarı çıkmadı

yazdığım iliçları

musun.

yaptırmıyor-

Ayşe

ben
yalan söylekorkanın.
Allahtan
mem.
iki elim yanıma gelecek, Pahalı mahah demeyip eczaneye
paraları birer birer sayıyorum.
İlacı da kendi elimle içiriyonım. Tek adamcağızın iyi
olsun. Kaç senedir gül gibi geçinip durduk. Ya ölüverirse
sonra bana kim bakar.
Doktor
Öyle ise kugijnkü reçeteyi
de yaptır ve gene kendi elinle
fçir. Ben yarın uğranın.

Yo..

[Doktor bu sefer 80 gram

Ha!. Helaya mı. Eh. Dört

b~ gündür gitmiyor.

Doktor
. Ya.. Öyle ise bir amel
ılacı Yazayım. Onu yaptır ve
adamına içir.

u

şun

Ayşe

Vallah billah tallah helaya
gitmedi doktor bey.
[Doktor cebinden mendilini
terini silerken..}

çıkartıp

Ayşe

Sahi.. size söylemeyi unuttum. Haberiniz yok.. Adamım
dün gece yatsıdan sonra sizlere ömür..
Doktor
Ôldn mn?
Ayşe

Evet... Büyük aptesini ederken can verdi zavallı.
Doktor
Aptes ederken mi? Ya sen
bana sordugum zaman aptesaneye gitmedi dedin.
Ayşe

Bir haftadır. bozduğu yere,
yani söylemesi sizce ayıptır.
oturağa .. lfiz.ımlığa.
Doktor
Dört gündcnberL

Doktor

y·ırrnı.
· .·
ıc;ınde.

Ayşe

(Gözleri sulu) ne gezer..
gitmedi.
Doktor
Gitmedi mi. Ne söylüyorsun
Ayşe nine. Hiç bu kabil mi.

Ayşe

pahal~~~

rıayır

(dördüncü gün)
Doktor
(kapıdan girerek) Artık bu
sefer Ahmet ağa aptesaneye
gitti ya.

Gitmedi ya..
Bugün de,
dün de, evelki gün de aptesa·
neye gitmedi. Yattığı zamandan
beri odadan
çıktığı
yok.
Nerde kaldı ta bahçenin
öbür ucundaki helaya gitsin.
Doktor
Peki aptestini nereye bozdu!

Ayşe

Çok

de karıştınlmak üzere reçete
yazıp getir. ]

Nasıl hiş gitmedi. Bir defa
1
bilt; mi olsun çıkmadı ?

Ayşe

kazanır.

Ayşe

Helaya mı'! hiç gitmedi.
Doktor

Bir defa bile değil helaya
gitmek oda kapısının eşiğinden

Gitmedi.

mııa

Nakıli: İdris .Muhteli
hint yağ!, ~z ~ram ingil~z
tuzunu bır lıtre lımonat poJe

Geno eskisi gibi.
Doktor
Aptestaneye gitmedi mi?

Ayşe

Bilmem ki ... Yemiyor. İçmi
yor. İki çift olsun laf etmiyor.
Boyuna soluk alıyor.
Doktor
Hele bir muayene edeyim.

Ayşe

Ayşe

sın,

J qf

defa aptesaneye gitti.

ı

'

otuz kunı-

Ayşe
Hep oturağa

Uruş Pahalı değil mi
Doktor

Evet..
oturuyor.. Hem zavallının hep te
içi gideı·di.
Doktor
Peki, nicin ben sorunca
söylemedin i

[ Doktor 30 granı h' t
•
Rcçeteyi verir m]
yagı yazar.

Siz bana aptesini ediyor m~
demediniz ki, aptesaneye gı
diyor mu dediniz. Aptesan~;'e
gitmiyordu ki yalan mı soyleye idim.
Ben Allahtan korkarım. 0 •
nun için sahisini deyiverdim.

Yirmi k Ayşe
N

e yapacaksın A
..
olsun. Fazlasını . damın ıyı
kazanır.
A Yşe
E bari. Yaz bakal
Hac· •
ını o ame1

. - Ben rarın gene uğrarım
chverek Sl'tder.

Ayşe

bot

~·--

Aksiliğe bak. Bugün bir tilrlü balık tutamıyorum.
Acemiliğini ben bilirim. Her vakit öylesin. Oltayı atar
ç.ıkanr!uı.

Haziran
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Umumi
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«
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22.20

((
23.02
"
«
cc
Not: N.49 Katar perşembe, ~um, fi puor ve 50 N. Katar yalnız OIJJla, cumartesi ve
peıarte•j ıQJderi te~fer eder.
47 4~ N. Katarlar 1 nisan tşrihipden 51 biri.d ~friıs tarihine kadar aeyrüsefer eder.

«

t~tanbul vilaveti emvftlj metruke müc.~üriveti ilanları
N.
~
kıymeti mulıammeneai
"
lira
Boğaziçi
Ort~öy
Mütevelli 11tik 2
ma bahçe ahp.p hfllle
850 dört tak•itte
Mi!.ftemilAtı: Bodrum ve @tı ara•• ve :ild kattan ibaret olmak üzere beş oda bir sofa
ve iki halası vardır~ Mııbti~ t•mirdir.
•
atik N. cedit N,
lira
Edim('kapı
Emirballari ka1>4 harici 2S.28m 20-22 nalbant dlikkani 175 peşin para ile
Ba!Ma evsafı msıbaner .-ıllkin hizalarında gösterildiği vechile ve tahmin edilen beeiler He 8 - 6 • 929 tarilıin~ mü&fldif cumartesi günü saat 15 te müzayedeleri mukarrerdir.
Ta ipleriR hedeli muhaD$menjp yüzde yedi buçuğu hesabilc pey akçelerile ve ya muteber
b~nl\ tl Mi!ktµplarile emvali metruke sabş ~omfsyonuna mfiracaatlan.
mah.µte&i

c

sokağı

Doktor A. kutiel
Elektirik maklnclerİyle belsoğuklutu, ldıar
dartıtJ, prostat, adcmlikıidar, beJ gevllll•
illi cltt ve firengiyt aRrım _~ eds.
KarakOyde Börekçi fırını sırasında :M.

1 Haziran tarihinden itibaren Banliyö hattı
katarlarına ait seyrüsefer tarifesi atideki şe
kilde tebdil edilmiştir.
50 N.

5

latanbul icra dairesinden.
Tiofidanm Mustafa Asım
efendiden borç aldığa iki bin
liraya mukabil birinci derece
ve IU'a .ne İpotek irae eylediği Balat Tahta minare m•IW-

leai Ye caddesine QılZll' Karoğlu .okajmda atik 136, 111,
141 6ç defa 141 mOkerrf:I
No mu bahçe hane ve kay-

den elyevm d6rt clftkktn• hm
emllldn msaf hİllesi boram
ıverilmemesinden dolayı hıcW.

mlizayede iki bin yirmi bet
lira bedelle talihi uhdesinde
ihalei eneliyesi bil len ibalei
kat'iyaiç:Gn on bet gOn mlddetle mlizayedeye konulmtlflv.
Hududu iki t.,.f tarik diğer taraflan: Kabzimal Eftimin
anası Yako Kolıen Dalvanm
YuvAD111 !aaaelerile mahdut
iki yüz onyedi metro murabaında araziden yGz otuz iki
metro
murabbaı
tahbnda
diikklnlan ıve aydınlık mahallini muhtevi kısmen mermer
laf daşeli kuyulu bahçeli izbe
JDahallinl m&ftemil .,_ ~
zemin katından mada ikf''&ü-

çuk katlı muhtaci tamir olup
müştemllitı: Bir tqlık birim
balkonlu dart 10fa bir bllytll( ,
tarulı PD oda birisiDiıı ıeıoini mermer diğerleri kı~llHP
çini d6şeli mermer yalakWı
bulunan dolaplı k<imirlükler
ınubtevi
nç
mutfak bet
bela iki biyiik k6mürliik
-ve caddeye nazır biri mabzp ·
-ve her biri yaprak demir kepenkli d6rt bap dlkkAm mevcuttur. Pansiyon olarak lmll..
aılan hanede Mehmet ağa.
Man"ka, Asminya. izbaro, M&syü llya ve mezktır dtildclnlaıı
da ise A vram, Solp-at, Koço
kiracıdır. Senevi ıekiz yüz Hra
icara m6tebammil emlllda
tamamı d6rt bin lira kıymeti
muhammin elidir.
Mezkur hissenin iştirasına
yüzde bet zamla talip olaDlar
ve daha ziyade mali)mat almak isteyenler kıymeti muhammiaesinin (lıiaseye muaip)
yüzde on nispetinde pey akçelerini ve 928 -11127 dosya
numaraıını mustuhiben mllzayede şubesine müracaat etmeleri ve 24- 6 - 929 tarihinde saat 14 ten 16 ya kadar
ihalei katiyeai icra edilecejin"
den miifterilerin bizzat ve ya
bilvekale hazır bulunmalan
jiAıa elunur.
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Saliifc 9

.&on Saat

Duvar icindeki ölü
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Vakzli:

Aİunet Cemaleddin

1

-31-

Bizimle beraber gel

Matbaa ve gazetelere...

Satılık A' 'rupa mamulatı harf
\lnıanyadan getirtmiş olduğumuz

fO ve f 2 p11nlo
harf almak lstey.enler idare müdüriyetine müracaat etmelfdlrler. Fiat her yerden neuzdur.

o eece hep

beraber
deQil mi idik, yine
. beraber çıkalım!

Üç melfm şahsiyet odadan
çıktılar ve genç kızı yalnız
bıraktılar.

*

Odadan çıkınca Marsiyal
Zambarof yemek salonu olduğu anlaşılan büfeli ve masalı
büyük bir salona geçti. Loranş~rla Fabyen de kendisini takıp ediyorlardı.
Fabyen büfede bulunmakta
olan likör şişelerinden birisini
çıkardı ve bankerle Loranşara
birer dolu kadeh uzattı.
Marsiyal Zambarof dolu
kadehi bir hamlede içtikten
sonra şeriki cürümlerine hitaben:
- Ne vakit, dedi, buraya
ielmiş olsam fena oluyorum.
Loranşar cevap verdi:
- Ben de öyle! galiba vak'a
ICitlerimizin önüne geliyor!.
Zambarof iist üste üç kad.tfı içki daha yuvarladı ve
sahte Düpona hitaben:
':"' Şayet, dedi, korkmazsan
hayd i yu k arıya çık a ı ım ...
- Neden korkacakmışım?
çıkalıtfi
- Fabyen sende bizimle
beraber gel! O gece hep ber~ber dcğilmiydik? Yine hep
bıllikte çıkalım... Koridordan
Yb~ ankavi yükselmekte olan,
1~ merdiveni tırmanarak pek
ınudepdep bir surette mefruş
altın yazılarla süslü, kalın ve
f'! muşnk halılı bir odaya da·
ı .oldular.
Üç Şeriki cürüm odaya girer girmez hepsi birden ayni
ıaınanda .. · • b l d
tarafa bafc':J:::.enın u un ugu
1
Evvela ··
barof b lsoze Marsiyal Zam-.
_
aş adı ve dedi ki :
tanın ~<>cuklar, Lormuva uslile d<>ranuş olduğu duvar hab
\lruyor Ü
nnış oldu
zerine yapışburuşınaını!u:uz duvar kağıdı
ya Loranşan? ıle.. Görüyorsun
Zannettiğin..
kaçmış değildir. gibi Marsan

h1

w

w

•

- Canım efend'
bir ölünün duv ıın, ben de
an YJkıp k
masına ihtimal verın di
açgöğsümdeki H. M. herflrn .ama
el'
d
a en de
_ aktun uruykord. Sanki benim
1
ııror
gum a ar sen de k k
madın mı?
or w

- Bize oyun etmek isteyenlerin hileleridir bütün bunlar 1.. Yoksa müteveffa Hüber
Marsan duvann içinde kıyamet gününü bekleyip durmaktadır • Kim bilir cesedi bile
şimdiye kadar çürümüştür.
Her şeyin yerli yerinde durmakta olduğunu gördükten
sonra Marsiyal Zambarofla iki
şeriki cürmü aşağıya indiler ve
bankerle sahte Düpon otomobile atlıyarak Paris yolunu
tuthılar.
Yolda Loranşar bankerle
baş başa bulunmaktan bilistifade şeriki cürmünden ber
mutat para sızdırmak istedi
ise de banker:
-Sen de arlık çok geliyorwn, diye bağırdı, yahu sen beni
para kesiyorum mu zannediyorsun? Sabret, bir petrol
işine giriştim. Biraz para kazanacak olursam senin aylığını
da tabii artınnm.
Fakat vaitten ziyade filiyata ehemmiyet veren Loranşar
o kadar israr etti ki bu israr
karşısında banker şeriki cür·
müne biner franklık bir kaç
kaime uzattı ve:
- Dikkat et Loranşar, dedi, sen galiba gene kendini
kumara verdin. Şayet bir
münasebetsizlik
eder
de
beni de ele verecek olursan
kendini yok bil..... Sonra ay
nihayetine kadar benden artık b~ para bekleme!
Narsiyal Zambarof konağına avdet edince kapının önünde Mösyö Blusseke rast geldi.
Borsa dalaverecisinin yüzü sap
sarı, etvaruharekfıb · mütelaşiyane idi. Herifin bu teheyyüç
ve asabiyetini farkeden banker
teşeüm ederk mü t elaşiyane
sordu:
_ Mösyö Bluısek, böyle bu
vakit siz burada ne arıyorsunuz? Hem çok müteheyyiç
görünüyorsunuzO
- Müteheyyiç ne kelime
mösyö Zambarof? çıldırmadığıma şükür. Şimdi Borsa d an
geliyorum daha dün albşar
franga sahlan tahvilahmız bugün ~varlandıkça yuvarlandı.
Sukuhın
önüne
geçmek
için
ben
muttasıl
sahn
almaya baıladım. Halbuki im-

yük
Tayyare piyankosu
Beşinci lceşide

11 haziranda

Büyük ikramiye

50,000

Liradır

Aynca

25,0()(), 1.'i,000, 12,000, .10,(XXJ Ltralık ikra.nıiy·eler

ve 10,000 liralık bir mükafat.
Bu keşidedc cem'an 3,900 numara
kazanacaktır.

•

lstanbul kadastro heyetleri
riyasetinden:
İstanbulda ve Bllyükadada kadastro muamelab ikmal
edilen mahallelerden aıağıda · gösterilen mahallelerdeki

gayri menkullerin tamamlanna ve ya hisselerine mutasamf
olanların 9 - 6 - 929 pazar gününden itibaren yeni senet
ve planları bir tertip ile tevzi ve teslim olunacaktır.
Heyetler

1

Ho~p~a

4

Molla

2
3

Şeyh

Mehmet Geylani
Hobyar

1

.
Mahalleleri lstanbulda

Fenari

~:~rutiyet

} Mahalleleri BüyObdada

Bu mahalleler dahilinde gayri menkul malı bulunanların
yukarda dercol~nan tarihten itibaren pazar ve ıalı günle rinden birinde Istanbulda tapu dairesinde Te Adada hü kfımet konağında ait olduğu kadastro heyetine mOracaat
eylemek icap eder. Bizzat gelecekler nufus varakalannı
ve ecnebi tabiiyetinde bulunanlar ikamet teskerelerini ve
heyetlerden mukaddemce almış olduklan makbuz varaka larını ve fotoğrafilerini henüz ita etmemiJ iseler ikişer
adet vesika fotoğrafilerini birlikte getirmeleri J.iznndır. Bu
senedabn tevziatına temmuz nihayetine kadar devam olu nacaktır. Bu mahalleler dahilinde atik hüccet, temessük,
senet kalmış olsa bile onlara istinaden bir g6na muamele
icra olunmıyacakbr. Muamelab ikmal edilen diğer mahallelere ait senet ve plaıılann itasma ne •til: başlanacağı
peyderpey ilan edilecektir.
kanı mı var?

Ben oldukça piyasaya tahvilat sürmüştüm, adeta yağ
mur gibi yağıyor, herkes
elindeki tahvilleri satmak istiyordu ..
Marsiyal Zambarof bu ani
zarbenin tesirile sendeledi.

Beynine fıkır fıkır kanın hücum ettiğini hissediyordu. Mütekallis dudaklarından kesik~

kesik şu kelimeler döküldü:
Halde.. o halde..
Mahvolduld.. Perişan olduk•.

- o_

Desenize_

- Stıkutumum ihzar eden,
yani mütemadi,m taımW
satan adamı gördiim. Herif
bize inat mo1fatll ..tıp mahvınm oası eğieoc:IJCJormuş gibi muttasıl güJtiyoıdn.
04~.r)

'

Emniyet sandığı

l)okloa·

yrisefain

müctürlügünden:
lıraJ .,Oı

64

fefhtıftal tiM \'f ile\

~dı'köy

Oımanağa

bor~lilnuıı f mi

1

~krkcz

Yoğurtçuçaym

köprü

ahşap

hane ve
bahçe.
Fatma Suat H.
65 Kadıkiiy Oımanağa mahAlıeıi Söğüt •
lüçe_şme sokak No: 2-12 knrgir hane. Cavit B..
aokak

No: 116-118

400

515
549

636
938
2482
5709

1l:ızir:m Perş1:mbc akşamı
Galata rıhurnından harekctlt!
[ Zonguldak, İnebolu, Sinop,
Samsun, Üı1yc, Pn.ıs~, drdu,
Giresun , Tr.ıbzon , Ri~e] ) c

gidecek ve dontı tc [ Of .
Trabıon, Pulathanc, Giresun,
Ordu, Fat a1 Samsun, Sinop,
\"C

1l111.iı"ıı1 929 Kııdınlaı a
«
« Erkeklen;
Türkiye cyriscfain idaresi
ınütekaidin, c) tam ve ernmilinin Mayıs 929 maaştan
balada muharrer gönlerde

Ycrilcccktir.

15388

77085

17250
18063

hallesindc

ile Bahl pazarı arasında gaip
ettim. Her khn hUJd;se Eminönünde Rıhtım hanında iki
Salih Zeki vapur
acentasına
haber vermeleri
insaniyet nanıına rica olunur.

hane

20142
20197

- - - • Telefon 164
İstnnbul birinci t-if'arc&. mahkcınc
ıirııfon:

lstıınhuldıt 111btu sefa hanında n111kiııı iken 2 ~İ!:an 1929 tarihitHlc

ilfoı ıO~ c;ırıa knrar \•cl"ilıııiş ol:tn Seha

Selim ~irkt-ti zİınıııC'tiııde ala.::.ığını
mii\ :ıkkatcıı kaydcıtirıniş olanların
24 1foıirnn ı 929 tarihiıle · mn~adi(
pa1.artı'sİ giinfı saat 15 de mahkeme
inıis odıı~ırıu gelerek alacaklarını kayt

'e ıa~dik ettirmeleri ıli'ın olunur.

Zavi
.

Asker ve nüfus tesk ..releri·
mi zayi ettim. Yenisini çıka·
racağımdan eskilerin hUkmü
olmadı~ınr ilAn ederim.
Beşiktaşla l(!lptan İbrahim
ağa mahallesi Yni sokak 9
numaralı hanede bakkal

Osman

Zayi
Nfifus tezkeremlc askeri ihraç raporumu zayi ettim. Ye-

nisini çıkart:ıcağımdan eskisi·
nin hükmü yoktur.
Üsküdar Balaban iskelesi
hamallarmdan Boyabatlı
Hamit oğlu Recep

teveHUt: 303
İstanbul icrasından:
Bir deynin ten. niçlin l!l~h·

numarala

Ayşe Nimet, Hatice Faika Hnımlar

------------FLİT. FLİDA. FLİTOKS
Toptan ve perakende aatıŞ

mahalli
ecza ve ıtriyat
-' al) ı 11 deposu Bahçe
kapı No 37

Z

sokağında No 8

Bağlarbatı sokak

defteri

928 senesin~ aft rnfüıaddak
hesap defterlerimi Küçükpazar

kilgir hane

15387

heıop

Zayi

ve lbrahim Memduh B.
9750 Sultanahmet Firuzağa mahalle~inde
Ticaretane sokağında No 71-29 kagir
hane
Ülfet, lüveddct, Rebia H. lar
10602 Tat&vlı Yerıifchlrde Nal~ttnt saka~ında No 24 kargir hane
Madam MAryanti
13266 Samatyada Hacıkadın mahalie~inde
15l65

uğr.ıyarak

tO

ve Nasibe H. lar

Artin Ef. ve Madam Ag-avni
Kadıköy Caferağa mnhallesinde Bahçe
soka~ında No 17 hane
Bilvesaye Raşit a~a
Bakırköy Zeytinlikte Hacıhasnn soka·
~ında No 70 hıme
'
Madam Maryam
Bakırköy Zeytinlikte Orta sokakta No
62 Madam Maruhi hanesinde
Madam Maryam
Be~iktaf Muradiye mahnllesinde Ç)cr·
gah sokağında No 19 hane
Ihsan Hanım
Üsküdar Selimiye mahallesinde Çeşme
ıokağında No 20 hane
lbrahim Recep B.
Üskildar Arokiyeci hacı Mehmet ma·

J yn

8- 9

haUeiinde Paşa limanı sokığında No

Hacıkadın çeşmesi

1nı::bolu

gclccH:tir.

Kartal kazasında Tahta köprüde bir
arsa ve mezkur kaza dahil1nde altı
kıt'a bai
Madam Karolin ve Lusi Bedrosof
Üıküdar
Hace 1-tesnahatun ma141 hane

2 362

ıkmcl postası
( KAR.\DE1 JR) vapuru G

hane 4 oda.
Hatiçe "
Samstyd Sancaktarhayrettin mahallesi
Samatya caqdesi No: 202 harıe. Mttdarn Agabi
Beylerbeyi Istavruz mıhıllesi Çinar
sokajında No: 27 hane.
Fehime H.
Beıiktaş Teşvikiye mllhalleıinde Muradiye birlrıci karakol sokağinda No Kamelya,
72 hane
R~fiı, Aliye H. Saim Muharrem B.
Beşiktaş Yeni mahalle Bülbül sokağında No 28 nim k!ırgir hane
Lütfiye H.
Beyotlu Hüseyin aka mıhalleıi Altın
bakkal ıokak No 38 hane
Fatma Halide H.
Fenerde Tahta minare mahallesi so- Hüsniye
kaA-ında No 34 - 36 iki hane

başında. Beyoğlu

Trabzon

kak No:l 7 bir hane. Zeynep, Hatice, Bedriye H.la
139 Betlktaş Tetviktye mahallesi Sahaf •
muhittin [Hacıemin Ef. sokak] No: 1618-20 hane.
Fatma Seniye H.
213 Bakırköy K~rtalti!ı>~ mahallesi Aksu
caddesi No: 1-3 hane.
Hatlçe Hadiye "
270 Gtdikpeta E111tnsirıafl mahaltcıi Till ·
bentçi sokak No: 17.. 19-18-~0-22-24

Kulak, bof;o7., lmrun mütclıaS6ısı
H,.r gOıı öğ1rden sonra Kndtkô·
ündf' \' oğurtçıı parkı kar41 ~ı nda 82

: Galat2

Şube acentası : Mahmudiye
ham ahında. 1stanbul :ı 740

112 Beykoz Allat& mıhılle1l Kuyulu ıo •

349

ac:cntc~i

Mükerrem Emin

j

a

cuz ve fruhtu mukarrer ftierikan · kasa halı ve saire 5
haziran çartamba saat on üç
buçuktan itibaren sandal be·
destanında müzayede ile satı
lacağından taliplerin yevm ve
mahalli mezkurda hazır bulunacak memuruna müracaa"tfarı
ilan olunur.

İstanbul san'at mektebi mü1

dürlüğünden:
hanımlara mahsus akşam terzilik mektebi
pazartesi, salı ve çarşamba günleri
tedrisata 4,30 d6rt buçuktan 7,30 yedi buçuğa kadaı devam
edilecektir. Kaydu kabul edilen talebenin mezkur aiinlerde
mektebe devamları ilan olunur.

SultanAhmette

küşad edilmiştir. P&zar,

Devlet l\1atbaası İdare Konıisvo~..ından:
-'

No 98

Fatma H.

Anadoluhisarı Göksü mahallesi Nişanta,ı baddesi No: 8 hane.
Mihriban
Veznecilerde Camcıali mahallesinde

"

No: 93 bir odalı dükkan.
lımai) Neıihi B.
20388 Kadıköy Rasimpaşa
mahallesinde
Kalfo soka~ında No: 11 hane.
Nafia H.
Balada esamisi muharrer zevat emlak mükabilinde
[mniyet sandığından istikraz etmiş oldukları mebalığı
vadesi hululunda tediye et!llemcierine mebni hini
l•tikrazda tayin olunan ikamch!'ahlarma
ihbarname
o
rönderilmit ise de bulunamadıklarından tarihi ilindan
tttbaren dokaan bir gün zarfında tcdiyci deeyn ve ya ·
tecdidi muıımele ezlemedikltri takdirde merhunah
ıneıkOrenin müısyecle ile &Atılacağı ilan olunur.
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~lektep kitapları için yukarıda nevi, cins
ve 111iktarı )'azılı kağıt nüınunesine muvafık
olmak şartile pazarlik suretile satın alına
caktır. Bu kağıtları vernıeğe talip olanların
şerait ve tekliflerini IIaziranın sekizinci gü-

nüne kadar matbaaya n1azrufen bildirmeleri.

Haziran

,..

.

,.
'" ' e

Son Saat

il
o ..rlcerln
ka aaf' ı
ne iyo

?

.. Otomobilciler .. m~r~hhası , ı da /enzi[{ı~ı _Iıiç olI~ıazsa tadil
dun C. H. F. mufettışı Hakkı
etmezse, pılciklart zade ederek
Şinasi ~aşa ve Emanetle te başka iş yapmağa m~cbur
mas ettıkten sonra Taksimde
olacaklarım söyliyorlar.
toplanan arkadaşlarına son vaDiğer taraftan,
Emanet
ziyeti anlatmışlar, Emanetin
heyeti fenniyesi, otomobilcimukarrerabna riayet edilerek
Jerin verdiği istida üzerindeki
çalışılmasını kendilerini tat :
tetkiknbnı bitirmiştir. Neticemin ederek bir netice almak
nin, otomobilcilerin gösterdiküzere Emanetle temaslarına
leri hesaba tevafuk etmediği
devam edeceklerini söylemişanlaşılmıştır.
lerdir.
Keyfiyet, bugün Emanet
m'ekamına arzedilmektedir.
Bunun üzerine dün akşam
40 otomobil çalışma2'a başlaDiğer taraftan, Milli garaj
ınıştır. Bu gün 200 den fazla
sahibi Senihi bey, 20 kuruş
otomobil piyasaya çıkmıştır .
antre ile otomobilcilerin zarar
Şoförler.
etmiyeceklerini isbat edene
~uyurun ·beyim, 20 kuruşa t en lülcs bir otomobil hediye
edeceğini sabs.h ı efiklerimizDiye mevkiflerde müşteri çaiırmaktadırlar.
den birine söylemiştir. Emanet
Saatlerini 20 kuruş yazacak makine ve sanayi şubesi M.
şelı:ilde tashih ettirmiyen araŞefik B. bu husustaki hesaplnrla meşgul olduğuna göre,
balar, henüz piyasaya çılcmatıuşlarchr. Bunlar da lazım geaksini isbat ederse mev'ut
len tashihatı yaptırarak peyotomobili alacak demektir.
derpey çalışmağa çıkacakBakalım, hele Emanetin yeni
lardır.
hesaplan da anlaşılsın da ne
Şofurler. Emanet, bu defa
olacak?

8 ~azın sabeh

ığ

sefer eri
Boğaziçi seferlerinin bilhas- 1

sa sabah postalan bizce iyi
tanzim edilmemiştir. Sabahlan
l<öl]~ önünde beş, altı vapurun birden toplanması da bu
noktai nazarı ispat eder. Bir
gtln feci bir kua olmadan
şirketin bu ciheti temin ·etmesi lazımdır.

Veli cfeni yolu
asfalt oluyor

Yedikule

ile Gazhane ara~1ında bulunan ve Şehremaneti
~ e Vilayet hududunu yekdige.
rıne rapteden yolun asfalt
1
arak inşası dün içtima eden
cdı~lli~ei daimii vilayetçe ihale

E

rnıştir.

cf!d,Ykl ayni zamanda Veli
tarik ı oşu mahalline giden
olara~e. olduğundan

aafalt

görtilnıc~ntvası gayet muvafık
cdfr.

Kandilli

raaatanuinden

Dün azanıt h
ataret 33
derece, bu sabah
« »
.
B
«19)) derece dır.
u gece
.
hafif mlitehavvil hav rtttgar
A

tır.

a

Hapisaneden çıkan sabıkalı
Kürt Eyip cvelki
gün Nişantaşından koltuğunda
bir bohça ile geçmekte iken
hırsızlardan

zabıta memurları tarafından
yakalanmış bohçanın içinde
çalınmış gllmiiş takımları, ve
kıymetli ~ya bulunmuş, müddei umumiliğe teslim edilmiştir

l\iullin1 n1ektebini11
tenezzühü
Erkek muallim mektebi,
sene sonu münasebetile buıtın
bir gezinti yapmaktadır.

Cam cehenneme!
Tarsusta oturan Efendi na-

mında birisi kendisini bir kaç

arkadqile birlikte tehdide gelen meşhur şaki (Abdo) yu öl-

___..,...._

dürmüştür.

Polis ı11ektebinin

in1tihanları
Yıldızdaki Polis mektebiiii;-

imtihanlannn başlamlmışbr.

Bueunku hava:
alınmıştır:

.y y
açır r
en

açıl<

l\lleb'uslar geliyor
B. M. M. tatil edildiğinden
bugün bir çok meb'uslar şeh·
rimize gelmişlerdir.

325 teveliütlüler

325 doğumluların son yoklnmıılarına 1 temmuzda baş
lanacaktır.

Sınıfını geçemediği. için

denize atıldı ..
Lise talebesinden Ahmet Nusret efendi mektepde imtihc•nda
muvaffak olamamasından müteessiren dün Haliç vapurundın
kendisini denize atmışsa da kurtanlmışbr.

Bir ·kız, annesinin parasını çalıp koçh

Samatyada Alifakih mahallesinde oturan Ayşe hanımın kııı
17 yaşında Feride, annesinin sandıkta bulunan 50 lirasını almış, bir semti meçhule firar etmiştir.

Bu &Abalı bir bakkalı
soydular
Bu sabah ıaat dartte, Aksarayda Haseki caddesinde
64 numaralı bakkal Salih
efendinin dükkinına kilidi
kırmak suretile sabıkalı Siirtli
e~em ve Aptullah girmişler,
bır çok eşya çalmışlardır·
Hırsızlardan Aptullah yakalanmıştır.

Kapıları

kilitli

Bir Musevi beyini parça.1a dl
D

• Tepebaşında . Nergıs soka·
gında bir pansıyonda oturan
40 yaşmda Müiz efendi, bu
sabah beynine tabanca sıka·
rak intihare teşebbüs etmiıtir.
Y qaması imkansız görlllmekt d.

e ırr

Yunanlılara

belediyeler!

tekliflerimiz

Bazı zabıtai belediye mevkilerine giden eshabı mesalih,
günün muhtelif ı a atletinde
buralarda hiç bir memur bulamamakta, kapılarda da kilit
görmektedirler. Sorulduğu zaman, memurların çarşıya tefti.te
gittikleri s~ylenmektedir.
Zabıtai belediye memurlanmn nöbetle teft~e çıkarak
mevkileri boş bırakma.malan
tensip edilmiştir.

Atina, 3 (A.A.) - Türkiye
hükumetinin tekliflerini tetkik
için toplanacak olan nazırlar
·meclisi içtimaı yU'loa tehir

Bir ameleyi vurdu
Gal~tada Topçularda oturan
kömür amelesi katibi Trabzonlu İbrahim efendi ile amele Bitlisli Aziz an•0 da bir
alacak meselesinden dBD akşam Topanede Bostan batın·
da kavga çıkmlf, bunlardan
İbrahim efendi kama ile Azizi
sağ kalçasından ve wl böğ
ründen ağır ıurette yaralıya
rak yere sermiftir.

CW'ih firar etmif mecruh
Sen

jorj hastanesine

nak-

iedilmiştir.

Bir torpido
daha Qellyor
Bugün limanımıza bir
torpidosu daha
gelecelctir. lstaobula geİtalyan

lecek torpidoların adedi

:>

olacaktır.

Şoförler intihabı kaldı
Bugiin şoförler cemiyetinin
intihabatı yapılacakb. intihabat şimdilik tehir edilmiştir.

edilmiıtir.

İngiliz kıralı
Londıra, 3
sıhhi vaziyeti

(A. A.)- kırahn

vahim değildir .
yamndakileri ciddi surette enditeye dütürecek gibi de gö zük.memektedir. maamafih terakldyat batidir. Kral ve kraliçenin yann M. Baldvini kabul
edebilecekleri &mit olunuyor.

Fransız itilafı
imzalanıyor
Atiııa,

3 - Türkiye Har.
Vekili T. Rüttil bey, matea
gazetesinin Ankara muhabirine beyanatta bulunarak Ankarada bulunan Türk sefiri
Fethi
Beyin de
fştirakile
yapılan
Türk
Fransız
mnz.:kerabnda muvaffakıyet
basıl olduğunu ve ttilAfın bu
gibılerde imzalanacağını söylemiştir.

Bugünkü borsa:

lııgiliz 1023,50; Frank
12,13; Liret 9,06; lsviçre
2,46; Dolar 47,75; Dahili
93,25; Albn 882; Anadolu 25,05; Rumeli 7,3j);
Tramva 75,5; Düyun 198,5.
iş Lankasından alınmıştı

1'.11.L\ \'fOKO'S mü ...hil pastilleri
piycı ;ıda JOO\.CUt

6 ay vade

pastillerinin

m.wunlan

P,11 i~ ileri

olup gavet

ı ane!>İni

sırf çiğne

mü<'<; İr lC alıııım.sı çok kolovdır.
KRA \'FORD'~ ıııfü;lıil pastıllennde

hir 'ev n iki

ve

Peşin

s.tkıv.

.....

mek .ı~ret ile çocukların ve hatta

para fiatile

lıü viikleriıı iııtikrahını

olaıı

mucip

Hiiıtya~ındaıı 00 gram almış gib~
uvni te ir göriilür. KRA VFORD'S

okıoürük ı.akızı • iıksürük: ,.e boğaz
ağrılnı1ıın knı'l}I en mükemmel de-

Mn"' azamızda bisiklet, gramofon, otomobil lastiği, saat ve saire satılır. lstanbulda yeni
kaJ'flSlnda eski Zaptiye caddesinde No 20 MEKİKÇi t c ırethauesi
Beşiktaş

sulh mahkemesi
iua dairesinden:
Maki>ule hanımın Aranik ve
Firdevs ve Fatıma hanımlarla
Ziyaettin ve Sabahattin ve
Sadrettin beylere şayian mutasarrıf oldukları Ortaköyde Palanğa sokağında atik 22 ve
cedit 36,38 numaralarla mural&am bir ta:afı oskar haya'
ti hanesi
ve iki tarafı Yazıcıojiu veresesi hanesi bahçesi
t/e diğer tarafı tarikiam ile
ll'İiMut iki bap kağir ~ne
den 36 numaralı haneye sokak
kapıelan dahil olmak için 3
basamak mermer merdiven
ve kü9lik bir taşlık ye sağda
iki. oda ve orta kata çıkıldık
tn bir so1a bir hala 3 oda ve
iiçUncü katta 4 oda bir sofa
für halayı müştemil ve alt
katta bir mutbak bir büyük
bodrum ve bir kömürlük ve
müşterek bir . kuyu terkoıu
ile a~ktrik teçbizatuıı havi
ve nıiişterdc kullanılan bahçe
ve eşçarı mUsmüreyi havi hane olup diğeri 31 numaralı
hane buna mutasıl olup 13
lSasamakb merdivenle çıkıl
clakta bir sofa iki oda bir hela
ve üst katta 1 sofa 1 oda 1
heli ile bodrum kabnda 1
mutbah ve 1 kömürlük ve
sabnncı mevcut olup 36 numaralı hanenin bahçesi ile
müşterek bahçeyi havi ve Üç
bJn -sekiz yüz lira kıy.meli
muhammeneli haneler tuyuun
izalesi zımnında icra kanuouna tevfikan 30 gün müddetle
müzayedeye vaz edilmiş ve
7 Tcmuz 929 tarihine müsad.if olan Pazar günü saat 15
te ihalei eveliyesinin iuası
mukarrer olmağla talip olanların ve fazla malumat almak
istiyenlerin kıymeti muhamenelerinin ° 1 O nispetinde pey
akçesini mustashiben Beşiktaş
icrasına muracaatları ilin olunur.

6

ıı

' adır. Hoş Lir lezzeti olan bu sn1..ızlar lıiUuı sa sıgarn içenlere şa
' aııı tav iyedir. Bilumum eczanelerle ecza dcpolurındn satıiır. umumi acanta Galatada Vovvoda hanında 7 - 1O uuma,.adn RİŞAR
VOLF, Galata posta kutus-:.ı 447.

A"L:.1!1Et R O
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- ' r Otn·a tır&f bı
çaklarını .. bileyen
bu fayanı hayret
kUçQlc maklnp ea••lnde •'V•ft damede yeril bir bı•
Qakla tıra9 olmut '"'
lr'lbl bir zevk hl•~·
,....

r.

ı1

ettırır

Hır ı•'* satllır'
U._, AM•talah :

lwthanl Gantealaeia
ti

lstanbul-Oaı.la '

ffra&at

Şehremar~eti illınları

Flit, Pireleri öldUrür
Uyku ve

istirahatinızin dü~manı

r~ler ~idden hayatınızı

kendi
muzir

ı

tulumbasıyle

mıkroplar.n

olan pı ·
tehdit ederler (Flit) i

sıkınız

ve

~vınlzı

~n

vasııai sırayeıi

olan pı
relerden, ıahl,a kuaularından, Sinek ve sıvrı

sineklerden kurtaracaktır •
Flit; tahta kuruların, karıncaların veya
hamam böceklerinin gizJendiklerl. yuvaları
tahrip, yumurtalarını ifna ve bilOmum ha~a·
ratı ıtlaf eder. ve aynı zamanda sıze de za·
rarı

dokunmaz ve kat'iyen leke

bırakmaz

•

( Flit ) i sair haşarat öldürücü adi ma·
yilerle karı~tırmamalıdır. Daha büyük ve
daha lcat'i tesiri size memnuniyelbah~ sc·
mereler tem"in <!dccektir •

Tulumbasıyla Sıkınız

Şehremanetinden: bu ayın
dördüıv.:U salı gününden iti-

baren francalanın kilosun' 22
kuruş

uami fiat vazed ·ldiği

ve ekmek fiatında tebeddülat olmad!kı i\An ol\Ulur.
~

Sahiplerinin bulunamamasın
dan tebligat
yapılamayan
Şişli HanımoğJu sokağl!'da 98
numaralı maili inhidam demir·
hane duvannın on beş güıi
zarfında mahzuru izale edilmediği takdirde dairece h~·
medileceği tebligatı kanunıye
makamına kaim olmak üzere

ilin olunur.

Son Saatin iüin lan/esi

-

Kuruş

16

sahifede santimi
»

ncı

13,12, ı ı,ıo wıcu »

9,8.3 üncü
2 nci
1

>
>

)

>

inci

,,

»

25

50
120
200
400

'J elgra/· lstanbul Saat
İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları

lıan muhteviyatını:ı dikbı olun maL:iu beraber bu husu:tıı mes'uliyet
k:ılıul edilmez.

GBZetewiz<le intişar l d n bOtOrı
yazıların hal\kı mahluıdur.

KİRALIK DEPO Beşiktaş sarayı karşısında yoklama dairesi yanında fırın ebaiyesi ve müştemilib; keşifnamesi mucibince 6192 lira 15 lrul'\lfluk tamirab müsteciri tarafından yapılmak ve icra bedelinden mahsubu icra kılınmak şartile ve
altı sene müddetle icara rapt olunmak üzere müzayedeye
konulmuştur. Senelik kirasa 1250. liradır, mU.ıayede 9 haziran
1929 pazar günü lstanbul Dcfterdarhpıda yapılacaktır· 685

Abone

şartlan

VilAvetler için: ~enclik 1700, altı
aYlık 9oo. üç a\·lık 500 kuruştur.
&neoi memlclı:eder ıçin: Senelik
3000, ahı a) \11.: 1000, üç aylık 900
kuruştur.

26 Zilhicce 1347
Ilı

Haseki ve Cerrahpaıa ha.staneleri Sinir hastalıkları ~

.
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Yutsı
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Akşam

19,35
21~5

~,14

İstanbul Sultan Mahmut TUrbesi. Telefon 2622 . . - - • Mes'ul müdü't' Selim Ra~ ıp

d
dır

Ye

