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Atlama t&flllda Hayn uata ia~e bir adamcağızın , İzmitte büiaine borcu
a~lf. 20 gün evel icra bu adamı bapıe
~ • Beş, on gün sonra da tahliyesi için
~en bir telgraf gelmiş, fakat, Hayn usta
~e edilmiyerek düne kadar hapiste kalmıt·
• Bunun üzerine ailesinden bir zat dOn ba~~ye gidip kendisini aormuı ve fU ce·
~ı almlf:
- o çoktan çıktı gitti r
ı._ Gelen zat, çıkmadığını iddia etmiı, nihayet
~Pfaane idaresi:
L_--:- Mademki, demiı, inanmıyonun, lir
'"\ieliye ara!
!:l.\le o zat hapiaaneye girmit, bakmıt ki
fi~ usta bir köıede oturup dllfllnllyor.
tii.~yet mesele anlaşalmlf ve sekiz giin fazla
flıi...:.'qG bu adam dnn akşam salıverilmiştir.

1'erecellm& hediyeler
\'eril Mlları müsabakanuza iştirak eden katllerhulze, yarın -:ekilecek kur'a neticesinde
tevzı edeceğimiz lıedlye-

1er şunlardır:

llereke fabrikasının şali
Yastık yüzleri. Ethem
rertev ltil'yal Ve lU'\'8•
et levazımı. Süreyya pafabrikasının elbiselik
'11naş ve battaıılyelerl.
~tltabya azlın çini fabri•sıaın çok zarır çini
nıanıuh1tı. Hasan ı.,tkı·i
ranııe ve Altın Güneş
lbensucat Cubrlka.larmuı
kazak ve yeleJderi.
remlnlnde Da{lıstani
:r:e ipekli hnalatlıane1( ln lpekll örtüleri. BeYk.~ deri fabı·lkasınıo
t l'pln ve çantaları. Kuş
1tlyü a·abrlkasmın yastık
~rı. Bakırköy bez fahri.._&sının keten bezleri.
"•ehnıet
Sabit fabri-

r

$:bn

ls-

kasının

çoı•apları. f'e-

:!'_!ie t"abrlkusından bat-..qlye. Lazari Panayoli·
~Is fabrikasının bisküvlle1krl. Milli konserve fabl' asının dolma ve reçuellerl ve muhtelif nese çukulatahll'ı.

llo.;.:

bnldu.
•

Haftaya burada
Haziranın birinde fdırimizde

bulunacak o·

lan 35 ltalyan c:leaiz bombard-n taJYare.t
için Kolordu kumandaahtı ile tayyare cemi·
yeti tarafından bir istikbal proınum halirl•nmaktac:lır.

Hayrı

usk

Tayyarelerin tebrimizde ne kadar kele:elr·
lan allkadarandan sorulmUfbır.
Bir tayyare filomuz, ltaiyan tayyarelerilli
istikbal edecektir.
lt.:Iyan tayyarelerinin Yetil k6ye imaeleri
muhtemeldir.
Sonbahara doğru T&rk tayyarecilerİDİll ele
ltalyaya iadei ziyaret etmesi dlifünnlOyona ela
henüz verilmiı kat'i bir karar yoktur.

Feci bir otomobil
kazası

Elganda

vaziyet
Seçe
ne

oldu

4 ölü, 14 yarah var.
Berlhı,

kunıt

Italyan tayyarelen

.OıkUdarda

~ekiliyor•••

her yerde 5

I •

6 gün fazla yattı

f4rifımra

Nüahuı

AKŞAMLARI NEŞROLUNUR

Yazil( dciil mi?

1929

26 ( A. A. ) - Beynelmilel sahil otomobil yarqmclan,

makinist « Mahala Morçestern » in otomobili kOf'I sahuuıc:lan
kaylDlf, kenarda bulunan üç ağacın llzerinden saçnyarak seyircilerin arasına pmiştir.
Şimdiye kadar ( 4 ) kitinin 6ld6ii ( 14 ) kifinin yaralandıiı
teabit edilmiıtir. Yaralıların d6rdn ajırdır.

yapıyor1
Ketta, 26 [ Husust ] - Kral A-

Said

manullah

hazrerleri,

karargAhım

c Kelati Galzai ,. ye nakletmiş; başı
bozuk kıtaata da yolvermiştir. leçe
Saki, elyevm c Saraka> ya kadar
c

Sogar > vadiline hAkim bulun -

maktadır. Horbent

ve KAbil yolu

üzerinde, Meydan mevkiiade bulunan lat'alara « 10 11 bin kiplik bir
tahiye kuvveti gOndermiştir.
1 "adir han ile kardeşleriuin KA·
Sofya , 25 - Hariciye nazın M . Burof, Sobranyada Trakya
bile
taarruz etmek maksadı ile aıhakkında söz söylemek istfyen muvafık bir meb'usun s6zlnii
1.:er topladıklan rivayeti deveran
keserek, Parlamentoaun umumi muhacir içtimaı olmadığım.
etmektedir. Beçe Saki askerlerin.in
Bulpristanın komtıı devletlerle dostane münuebatta bulunmak
, halktan zorla para toplamalarından
arzusunda olduğunu 9i>ylemiftir.
dolayı cenup havalisinde basıl olan
galeyan bu faaliyeti kola.ylaştırmak
Fransız

Gözleri nerede?
tayyareciler
Qittiler-

Yunan reisi
cumhurlufa

reket etmişlerdir.

Atilla, 26 - Relslcum·
hur intihabı yarın ( bugün ) merasimi mahsusa
ile icra edilecektir.

Dün gelen tayyaı-ecller, Parls, Hindi çini seyahatini icra ede-

Çenbcrlitadald
merdiven

istanbul, 27 ( A. A. )rravvarecl Arraşar ve Rlnyo ·bu sabah Hal ebe haS. S -

Mlizeler idaresi memurlanndan ml1rekkep bir heyet ÇenEsbak başvekil öldü
Paria, 26 (A.A.) Esbak berlitap aiderek ıeçenlerde
meyd~ çı~n merdiveni tetbqvekillerden M. Mania vefat
kik
etmiftir.
1 etmiflerclir.

ceklerdir.

tadır.

ver:.··
ve Emanetin varidatJ
~nmıyacak

KüsUrabn tevhidi hekku•daki ' •
ni kanun, Emanet vaıidatmdan .iki'

yüz hin lira kadar bir

nıobmı

tev•

İit edecektir, ~ç ve1giııiaden
0
10 5 olarak alınan belediye_~
munzammı artık ahomı~ gıbı,
ıniisakkafat keıri mullZ''P11" 01 da
Emanet kaybetmektedir·

.

2 Sahife

Son ·saat

*

.. NÜN

Telgraf

~~.,ıpAlf'lf-11

D.

bankası

Hükumet şimdi
den sermayeyi
lıazırlıyor.

m

evlet bankası için 1 buçuk
milyon iıterlin, «100>> milyon franklık muhtelif milli
şirketlerin hisse senetleri, bir
miktar altın külçe ve evrakı
nakdiye hazırlanmışbr.
üksek ve orta mekteplerde muallimlik yapan zabitlere 15 - 40 liraya kadar
ücret verilmesi hakkında meclise bir layiha verilmiştir.
M. M. ne verilen yeni
layihaya göre, Türkiyed~
ki ecnebiler doktorluk, ebelık

Dl

.
m

diş tabipliği, kaptanlık, şoför
lük arukatlık, deniz esnaflığı

gaz'ete müdürü m~'ull~~'
devlet inhisarına tabı bayilikleri yapamıyacaklardır.
ariciye müsteşarlığ~na N~
man Rifat bey tayın edil-

m

miştir.

Unkara-lstanbul telefonunun
li.1)kaziranda halka açılmuıDa çalışılıyor. 3 dakika için
115 kurut almacaktır.
909 istikrazına ait Ema netle hamiller vekilleri araaında aktedilen itilafnameyi
Londıradaki hamiller heyeti
merkeziyesi kabul etmiştir •
mJöprü mlitehassııı Gazi köpmlriisü pilanlanru 8 ay sonra
tealim etmek üzere memleke·
tine gitmiştir •
lliitOinci ilk mektep M. Süheyla
liılJH, dün Ankara caddesinde
ayi-ılmak üzere old!;l~ zevci
polis ketebesinden Adil efendiyi dÖ\rmüştür.
ünkü Ankara tlreni, Sincan köy civannda yağmurlann yaptığı bir aru:adan
dolayı
«6,, saat teahhurle

0

m

gelmiştir.

mthaziranda Harkofta topmJ lanacak müsteşrikler kongresine K. zade Fuat, Reşit
Saffet, Y akup Kadri ve Ham·
dullah Suphi beyler gideceklerdir.
rfr41adrolar yUzünden maaı
~haziran haftasına verilecektir.
ron•ka davası diin Ağır

m

ceJıya verilmiştir.

lffi1aç hadisesi tahkikatında
lf.lY!mecruhlarm kat'i raporları
beklenmektedir.
finltaradaki meteoroJoji enes·
~tifüsü müdilrü Ahmet
Tevfik beyin gazetelere vaki

haberlerı

Yunan gazeteleri ve
~Ankara muzakeratı..
Atina, 26 - Bütün gazeteler, milbadele bitaraf azalarının
Yunan hükumeti tarafından kabulü münasebetile yazdıkları
makalelerde Türk - Yunan meseleleri hakkında kuvvetli bir
nikbinlik izhar etmektedirler.

Jurnal ve biz

Bir

nümayiş

Paris, 25 (A. A.) - Havas
Paris, 26(A.A.)-Komünistler
ajanıı bildiriyor: « Le Jurnal»
1871 tarihindeki komün ihti gazetesinde Sait Brice Suriye
lali gUnlerinin yıl dönümünü
ihtilifı meselesinde Türkiyebugün tes'it etmişlerdir. Per nin Lahey divanına müracaatı
Laşez mezarlığında toplanan
dütUndüğüne dair Times gaalay dağıldığı sırada bir iki
'zetesinde intişar eden haberi
arbede vuku bulmuştur. Bir
mev.zuubahsetmekte ve hakim polis yaralanmıştır. On kişi_
Ernestin kararını hududun tahtevkif edilmiş, sükfuı ve intididi esnasında yerinde tatzam çarçabuk iade olunmuştur.
bik etmek kabil olduğunu, fakat eğer Türkiye meseleyi
arttı
götürmek is( Lihey ) e
15 Mayıs 929 tarihinde
terse prensip meselesine av·
hilklımetın muvafakatile telefon
det edileceğini yazmaktadır.
bedel ve ücretlerine yüzde on
Bu takdirde tesbiti lizım zam yapılması takarrür etmiştir.
gelen yegane mesele Ernestin ı
Bu zammların 1 hazirandan
hakemliğinin
usulünde olup İ itibaren tatbıkına başlanacak
olmadığıdır. Fransa, Lihcy diva· I tır.
nanın
kararına
emniyetle •
intizar
edebilir.
Şukadar
hanım
var ki bu tarzı hallin ağır
•
l
~·meselesi
bir mahzuru olacaktır. O da
hudut hadiselerini tevlit eden
Kadriye hanım ve rüfekası
bulanık vaziyetin uzamasıdır.
hakkındaki tahkikat, hakkın·
daki iddianame müddeiumumi muavini Cemil bey tarafından ikmal edilmemiştir.
Bugün ikmal edileceii ha..
1-lapisaneden çakhğı gün
her ahnmışbr.
sarho, olarak Galatada nokta
bekliyen polis Ahmet efendiyi cerheden sabıkalı hırsız
lardan ( Kefalo Ligor ) müddei umumillğe sevkedilmiş ,
Resmen keşide edilen bir
ifadesi alınarak 5 inci müsecnebi bayrağını cebren inditutiklikçe tevkif edilmiştir.
ren Faik efendi isminde bir
Mecruh pollı Ahmet efendinin yaraları iyi olmadığın
zat hakkındaki evrakı tahkidan hala Cerahpaşa hastanekiye 1 ci ceza mahlcemesine
1 verilmiştir.
sinde tedavi edilmektedir.

Telefon

Kadriye
· ··

· ··

Polisi vuran
Ligor

Bir bayrak
hadisesi

beyanatına göre bu sene mem-

leketimizde kuraklık olmıya
caktır.

IP.ilöy mekteplerinde sene so~nu imtihanlan başlamıştır.
IP.llopenhağda taplanacak tayWfyare kongresine Muhittin
Nami B. iştirak edecektir.
liiit3 numaralı tlnif-iye kuponlliJllarmın tediyesine başlanmıştır.

m

ahiHye Vekili

Şükrü

Kaya

bey, bir ay istirahat için

yakında Almanyaya gidecektir.
M. M. reisi Kazım paşa

m

·bugön Bertin, Paris sefirlerimizle vekillere bir öğle
ziyafeti verecektir.
Ejiraat müsteşarı İhsan Agbidin bey, mezruab tetkik
için Trakyaya gitm~tir.
smet paşa, İktisat Vekili
Rahmi beyle birlikte, zirai
vaziyeti tetkik için yakında
bir seyahata çıkacaktır.

D

1

Türk-l~ak hudat
komrsyonu

1

26_[~.M.)-Tilr~:

Mardin

ye - Irak daımı hudut komıs
yonunun Türk murahhasları
Mar Jinde bulunmaktadırlar.
Bugün [dün] Musuldan Irak
murahhasları da gelecekl(rdir.
Irak murahhaslarına istikbal
merasimi yapılacaktır.
Fevkalade mihmannüvazlık
yapılması içinicap eden tedabir ahnmıştır. müzakerata yarın
[bugün] başlanacaktır.

Sahte..
Gazeteciler
mahkemede
Kendilerine gazeteci süsii
vererek iane toplama kanunu
hilafında bazı yerlerden para
almakla maznun Ferit, Ahmet.
Necmi ve Arif efendiler hak·
kındaki evrakı tahkikiye 1 ci
ceza mahkemesine havale edilmiş bu sabah m~hakemele·
rine ba~ başlanılmıştır.

Nurullah nafiz 1
Bu Jsiıude hittı~imsc
nln gazeleınizfo asla a•
lftkası voktur.
KarJlerlmizin al~1an·

.

mamalarını

arz ve rica

ederiz.

---

-- ·--- ---

Fırancala

fi atı

Şehremanetinden :
yısın yirmi sekizinci

gününden itibaren

calaya 22

kuruş

Ma•
Salı

Fıran

on para

azami fiat vazcdllmlş olduğu ve Ekmek fiatında
tebeddül olmadığı Leyan

olunur.

Yazılarımız
Sahije:
3

İki kafadar, Adalet

kıpı·

sın da.

tefrikamız : Deli,

!

Yeni

5

Cüniln

6

Dünya haberleri.

kari

surunu.
hııberleri.

7

Sinema Dünyası.

8

Kahraman ağa.

9

Duvar içindeki ölü.

10

Günün haberleri.

11

Polis haberleri \"e saire.

1

--

-

-----

--- ------

.,,'l8 Mavıa

. ~AR/1/1 N~A

1\1iistehcen
Çingene kızını nasıl
şey nedir?
kaçırmışlar

Yeni kanunlara

dair ne diyor?

nundan maksat, hafif cezalı

-

Nfkih kafıdı yerine geçen muska
25 yaşındaki kadın beyaz saçlı
olur mu?- Çeribaşı dua ~diyor!

llrın ıslahı hal etmeleri old~

iunu söylemiştir.
Vekil bey, bu sene Eskişe
hir civarında bir hapisar e
Yapılacağım, memleketin «5»
hapiaane mmtakasına aynlaca•
iını, «2» bine yakın hakimden 4<200» kadannm mektepsiz olduğunu söylemiş ve takriri
sUkun ka.nununu aratacak vukuat olup olmadığı sualine de:
«- Şimdilik ha} ır!»
Diye mukabele etmiştir.
Vekil bey, Feyzi Daim beyle birlikte bu akşam Ankarah gidecektir.

t.
i

Sofya. 25- Ceraimi aiyaaiye
için bir Aımumi af huırlan
llıaktadır. Affedilecekler meYanında, Bulgaristam merkezidhevletler tarafından umumi
arbe iştirak ettiren esbak
Başvekil M. Radoslavof da

şey

nedir? )) Diye: aç·
fı!]ı anket Jwkkmda senin
fikrin nedir bakalım?
- r allalıi closlllm. bence
insa mn gözıi ne. gönlıine iğ
renç yelen, f ikirde, hisle nefret uyandıran lıerşey müstehcendir.
- Yooo! Böyle uslara l~
dolambaçlı cevap
istemem.
Bana açzk, tane, tane s6yle!
- Daha naszl söyleyim
ayol? Bir şey ki in.m m mentarafından yıçrklar, birşey

ki insana if/renme, tiksinme,
bulantı hissi uerir, işte o §eY
ımisfelrcendir.
- Camm, sen işi inadına
başka f arafl.ara doğru dallandırıyorsun. Halbuki Fakıt gazetesinin aradığı müstehcenlik. çıplak insan uücırtlerine
dairdir ve ben de şimdi sana

,.. Bfr pundunu getirip kz:z anawtın yanından kaçzrmışlar ...
~lüba~lrin

ru

-

•••

sesi korldo-

çınlatıyor:

Çeribaşı

nimet
yirmi

Salih a(ln

Hatçanım •.• Hatçttıum!

Hlrblri ardı sıra salona
girdiler. Erkek: poturlu
ku·mızt yün kuşakla, mnrsık suratlı, ipince, upuzun bir athun. Kadın reracell, beyaz başörtülü,
kırk kıı·k beşlik bir kıptl

çarpsan ki
b~şlne

daha

yeni girdim ·

Te sorun şu adamcanıza
işle bizim ':cJ•ibaşı, o bl·
llr.
Sual sorgu sırası erkekte.
- Salih a{)a sen çeribaşı mısın?

- Evet erendim, Allah
ömürler versin!
vardır.
yosması.
- Ne demek çeribaşı?
Davanm mevzuu olduk- Bizim kabilenin reiNafıa
ça şayanı dikkat.
si demek, paşacı{)nn. AlBu
kadının
kızını
blr
lah ömurler ' 'ersin!
müsteşarhiı
delikanhya vermek iste- Canım h!rak şu Al·
Nafıa Vekaleti müsteşarı
~rhanettin bey sıhhi ahval- mlşler. ~laznuo ınevkiin- lah ömürler ''ersini de
deki adam araya girmiş, sen suallc rlme cevap ver!
den dolayı istifasile yerine sa·
- Peki paşacığım, nahık. Antalya valisi Arif B. bir muska yazarak . n bu,
ta)'Uı edileceği bildirilmektedir. bükumeliu iı.lnnanıesldh'>> sal istersen. Allah sana
diye herkesi kandırmış uzun ömürler versin!
Misyonerleri
ve kız lle <>ölan gerdeoe
Hadise çerlhaşıya göre
girmişler.
Derken
mesele
~u
şeklide cereyan etmiş:
cemiyeti
anlaşalmış, iş mahkeıneye
Erendim, bu evlenecek
( Misyonerleri kovma ) cemidü!ı'mfiş.
çocuk nufusuna nazaran
1'41 namile bir cemiyet tqCeza
hAklml
kadana
sodaha çok kü<;tikmüş. Nildıuıe teşebbüa eden zevat
ı·uyor:
kdha mi.isaado etmemişler.
teQıiyetin nizamnamesini 1.- Hanım, adın ne?
ll'akat oğlanın babası zor~ vilayetine tevdi etwifHatçe,
papeığıml
ıu. Ben 0 kadının kıznu
erdir.
- Kaç yaşıodaStn'?
ille alacn{'iım diye tuttur- Eh ' 'ar yirmi beş.
b
fik ·
Hanım,
hem
kızını
mu5.
Bir
kere
u
Ti
Bir iflAı
kafasına koydu mu koySirkecide Aksaray hinmda evlendlrdınınden bahse- du. Ailem etmiş, kallem
~eci zade Hayri kollektif diyorsun hem de yirmi elmiş, bir pundunu uetişrrıretinln ,nrekasmdan H•yri
beş yaşındayım diyorsun.
Olur mu bu?
.
rlp kızı anasının ya nından
teyin ~flhma 1 cf ticaret malı- A vallahi yediğim ~\-lnhwll om ııH: n sn lıjf'c•ı l <')
-.esuıce karar verilmi§tir.

kovma

l'akıt ga~fesinin « müs·

lehcen

fi

i\ffı umumi
&ba.k Bulgar
başve'kili de fah~iye ediliyor

iKI
KAFA DAP.

~~ALET

Takriri sükun ve
1> Adliye Vekili Mahmut Esat
ey yeni kanunlarla, Cumhuriyet adliyesi kanunlan serisi
tanıamlandığını, kanunu medeninin matlubun fevkinde netice verdiğini, tecil kanu-

Sahife 3

&it Saat

A. Vekili
t

-

o ciheti soruyorum, Bir insan vıicudu ne derece açık
ollirsa mü&tehrendir?
- Sen hiç anasından yeni
doğmuş

mini mini bir bebeği
ebesinin kucaymda gördün
mü:>

-

Gördüm.
J\lademki gördıin, söyle bakalım, Allahm dıinyaya
gönderdiği bu mini mini ve
çırçıplak insan yavrusunun
neresi miistehcendir?
- Hiç bir yeril
- Şu !ıalde, esas itibarile
bidayette Iıiç "bir yeri müstehcen olmıyan birşeyde son·
ra neden nııisle/lcenlik aranıyor? Bak, iyi bak. gö:::ünü
aç la baki Şu karşıda 9ördiiyıin yeni dikilmiş incecik
çınar fidam ne güzel değil

mi?
- Eveti

- Peki. ya şu arkada her
tarafa dal budak ve gölge
salmış olan kocaman çınara
rıe dersin, o, ötekinden çirkin mi?

- llaşal Ouım da kendine
göre bir güzelliği var. Halla
onun yiizclliği bir Kemal
gz1:elliği..•

- Öyle ise müslt:hcen ıey
nedir? Diye benim başımı
a;Jn/111(1, çe11e11i tut ulur a,a•
ğı/

4 Sa!tife
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ısa

Son Saat
m

t
•
MUHArrlRl
"'"'"~~ili. 1M.TURHAN
~

U!il

.J
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Cehiz
Zifaf gecesinden
üç gün evvel eüvey tarafından
gönderilmişti

Şehnaz

-

Gelinin ismi bune yüzünü görmüş, ne

dur sözünü işitmiş olduğu nişan
lısına enikonu ısınmıştı. Ev iş·
Jerini artık bariz bir sıkıntı
ile yapar, gecenin bir 1111 evel
hulwünü isterdi. Nişanlısının
kendisini hiç bir gece yalnız
bırakmıyacağına ,
behemhal
rüyasına gireceğine kani olduğu için yatma vaktini ateşin
bir iştiyak ile beklerdi. Alelmutat hamama gitmek ıstıra
nnda kaldığı günler ve gece·
ler, ne kadar ve ne kadar
üzülürdü.
O ısbrarı tevlit
eden tabiat kanununa karşı
için için isyan eder; bazen
sekiz, bazen on gün nişanlısı
ile rüyada hemaguş olamamak
mecburiyeti önünde adeta
ağlardı.
Şu zifaf

gecesinden üç gün
cvelki pazar günü güvey ta·rafından kalın «cehiz» gel·
miıti. Bütün kasaba sokaklanııda

dolaştırıla

dolaştınla

evlerine getirilen o bakır takımları, o yataklar, yorganlar,
halı!ar, kilimler, bir mücel·
la tepsiye mevzu beşi birlikler, mahmudiye gerdanlıklar,
giimüşlü nalınlar, kayin birader namına gönderilen at,
Şehnaz hanımı sürekli bir raş
ei haz içiııde
bırakmıştı.
Kalın
seyrine gelen konu
kom~u arasında ne yataklara
ne altınlara doya doya bakamadığı için gözleri adeta sulanıyordu.
Fakat .bu mahrumiyetin acısını gece yarısı bol
bol çıkarmakta teehhür etmedi. Ev halkının uyumasını
müteakip yalın ayak ve yan
çıplak cehiz odasına koştu.
bütün o eşyayı uzun uzun
okşadı, sevdi ve öptü. Elinden gelse ahıra da gidecek
kocasının
kokusunu, elinin
kokusunu ve gözünün izini
bulmak ümidile, gönderilen
atı da kucaklıyacaktı.
O günden sonra rüyaları
daha canlı ve kocasile müsahabesi daha samimi idi. Evelce

olduğu

gibi ev kıyafetile veya
kendi elbisesile onun yanına
çıkmıyor,
kaim meyamnda
gelen entarileri, çorapları, potinleri giyerek ve gene onun
gönderdiği

altınlan takınarak

rüya meclisinde arzı endam
ediyordu. mahaza tam manasile kadın olamamak, o zevki
henüz biletraf tadamamak
Şehnazı üzüyordu. Perşembe
günü kocasının evine götürüleceğine salı günü götürülmemesini apaçık bir münasebetsizlik sayıyordu. Kına gecesinin
ıerdekten sonra yapılmayıp ta
evel yapılmasını manasız ve
haksız buluyordu. T ahbrevan
içinde ve mahalle delikanlı
larının hayü huyu arasında
baba evinden aynldığı zaman
utanmasa "elhamdülillah!,, diye

Acemi

Tramvaylarm ön

kayıkçılar

Galatada Şarap iskelesi ile
Eminönü ve Yemişe işliyen
kayıkları kullanan kayıkçıların
ekserisi küçük sinde acemi
olduklarından bir çok kazaya
sebep olmaktadırlar. Buna bir
çare bulmak lazımdır.
Nuri

füçük kuş•

avctları

Ziraate zarar veren, kurt lan ve böcekleri imha ede11
küçük kuşlann ökse ve sair
suretle tutulmaması hakkında
nizam mevcut olduğu halde
birçok kuşbazlar saka, florya,
iskete, ispinoz ve serçe gibi
küçük kuşlar tutarak imha
etmekte oldukları gibi polisin
gözü önünde satmaktadırlar.
Bu, doğru mudur?
Galip

Babil kulesi mi, ""İstanbul
Mahalle
sabcılarm

aralarında

"
Caddelerin*sulanması

Şehremaneti bu sene İstan..

bulu

toz~an

sokakların

kurtarmak için

sulanmasını

temİJJ

etmiş, bunu gazetelerde okuduk

gezen

Rüzgar ve sıcak şehirde o
kadar çok toz husule getirdi
ki bir çok caddelerden geçmek
kabil olmuyor. Emanet liıtfetse
de hiç olmazsa başlıca cadde"
leri sulatsa.
Tatlılruyu M. Ekrem

gayrı
doğru

lisanlarla bağırmaları
mudur? Başka memlekette bu
görülür mü? Halbuki bu hal,
hergün şahidi olduğumuz hadisattandır.

Mehmet

Lakin hiç
bir gün ve hiç bir vakit, bir
müezzin ağzından bu derece
bağıracaktı.
dilnüvaz, bu kadar neşeza }>ir
Şehnaz bütün ' Bu geçmiş
terane işitmemişti.
sahnelere, o mütevali rüyalara
Şeklini, şemailini pek ala
ve onlann neticesi olmak üzebildiği
o kırçıl sakallı, çil
re zevcine karşı duyduğu sayüzlü, kirli sarıklı müezzin bu
mimi aşinalığa rağmen yenge
gece
ne yaman bir muganni,
hanımın nasihate kalkışmasına
ne yaman bir teraneşinas olgizli gizli gülüyor, o sözleri
m•!ştu? Şu odada «kadın olbirer kocakarı tekerlemesi
addediyordu. Kocasile karşılaş mak» anı mes'udunu bekliyen
bir kızın heyecanından sanki
tığı zaman
alacağı vaziyeti
ilham almış gibi şefik ve mu·
yengeden mi öğrenecekti?
nis
bir sesle bağırıyor ve giıya
Üç
aydanbcri
rüyasında
görüp konuştuğu bir erkekten «az kaldı, az kaldı» diyordu.
Yenge, şefkatli busesini tautanmasına imkan mı vardı?
zeliyerek:
.
Yenge hanım, senede bir
- Haydi • dedi • derlen,
kaç kıza tekrar ettiği nasihattoplan. Ben de eşağı ineyim.
lerini bitirdikten sonra ayağa
dediklerimi unutma. Allah
kalktı. Arakçınm, mahut gelin
yüz aklığı versin kızım.
külahının dürsüt şeklini bozmaFilhakika, biraz sonra so·
mıya itina ile, pür hayal ve
kakta bir gürültü peyda oldu,
pür neşat tazenin alnım öptü:
ve bu gürültü yavaş yavaş bü- Baki • Dedi - yatsı ezanı
yüyerek, canlanarak uğulutulu
okunuyorl Yanın saat sonra
bir fırtına gibi, evin avlusuna
erin burada!
daldı. Yetmiş, seksen kişilik bir
Şehnazın kulakları his olucemaat, önlerinde bir meşale,
nur derecede titredi, gözleringüvey efendiyi haclegahına
de kuvvetli bir lema uyandı,
getiriyorlar ve meşalenin ziyabütün benliğile, okunan ezanı
sile etrafı tenvir ettikleri gibi
dinlemiye koyuldu kendini bilokudukları
ilahilerle de bu
gece o evde yeni bir yuva
di bileli bu nağmeyi kaç kereler işitmişti? yüzlerce ve
kurulacağını, iki gencin bfr
yilılerce defa: " öğle oldu,
leyli visal geçireceğini ilan
ikindi okunuyor,, demiş veya
e~ oluyorlardı!

'

solu ve polis, belediye l4e..
muru olmak üzere «5»kişfdell
fazlasının bulunması memnudur. Halbuki yalnız polis 'Ve
zabıtai belediye
memurları
burayı tıklım, bklım doldu"
ruyorlar içerisi boş olduğ11
halde içeri girmiyorlar da, öıı
taraftan binmek mecburiye""'
tinde olan kadınları izaç edi..
yorlar. Ait olduğu makanıJJl
nazarı dikkati celbed:ilse fen•
olmaz.
Kız muallim mektebinde:
M. Meliha

Şehri m:?

Türkçeden

denildiğini işitmişti.

sahanlıkları
Tramvay ön sahanlığında pa..

Konuyu komşuiiliifaf sah"
nesinin tahayyülüne adeta
icbar eden bu gürültü erin
kapısı önünde kesildi. GtFrey
alayı geniş bir halka halinde
ve Nihat· efendinip. etrafında
çevrelendi. Mahalle imamı,
vekur bir eda ile ellerini başının üstüne kaldırarak mutat
olan duayi t"'kumıya başladı.
DuağU ef., ne amil, ne mal'Jul gözetiyor, sadece kelimeleri sıraya diziyordu.
Vaktaki dua bitti ve imanı
Ef. • mezar başında olduğu
gibi bu haclegah önünde de ..
kuvvetli sesile « Fatiha! » diye
bağırdı.
On dakikadanberi
huşu içinde dua dinlemeklfl
meşgul olan o ziruh çevre,
birden dalgalandı. Bir sürü
delikanlı, hücum işareti almış
asker müfrezeleri gibi güve •
yin üzerine saldırdı. Şimdi
yumruğun biri iniyor, biri kalkıyor ve zavallı güvey, bu
sağanaktan
kurtulmak ıçm
şuraya buraya koşuyordu.
Nihayet ihtiyarlardan biri
müdahale etti, mühacimlerfn
önüne dikilerek, haylı hırpa..
lanmış olan güvey zavallısma
siper oldu ve seri bir hareketle kapının 'tokmağını çevirerek güveyi içeri kaçırdı.
j
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Bir düsünce
Su
meselesi
"'
Emanet, iyi su Bentlerin ıslahı
Şirketi yapmak 4,000,000 lirafasavvurıında ,,. ya mütevakkıf..

Matbaa ve fa.zetelere...
Satılık Avrupa mamulatı harf
.\lmanyadan getirtmiş oldu(fumuz tO ve 12 pun~o
harr almak isteyenler idare müdüriyetine muracaat etmelldlrler. Flat her yerden ucuzdur.

ilan

Şehremaneti, bentlerin ısla
Şehremaneti, Menba sulan
hını düşünmektedir.
tirketile alikasım kesmişti.
Geçen sene gelen bir FranEnıanet, su meselesini tetkike
sız mühendisi, bentlerde tetdevam etmektedir. Sahile indirilmiş olan ve Emanetin kikak yaparak Emanete bir
Bu vazifeye talip olanlar Cuma ve Pazar günlerinden m~·
rapor vermişti: Bu raporda
kendi malı bulunan Kayışdağı
ada
her gün sabahleyin saat 9 ile 12 arasında ve akşamları
künklerin demir borularla tecVe Kanlıkavak menba sula:ın
saat 15 ile 18 arasmdi. Galatada Hayneman hanında şirketi!l
didi ve sair hususat tavsiye
dan, halen civar halkı meccahareket kalemine müracaat edebilirler.
ediliyordu.
nen istifade etmektedir.
Biletçi olmak isteyenler atideki şartlan haiz bulunmalıdırlar :
Emanet bentlerin mükemEmanet üsküdar tramvay
1 - Türkiye tebaasmdan olmak .
mel bir hale gelmesi takriben
lirketi gibi bir şirket tesis
2 - Yaşı 20 den fazla ve 40 dan aşağı bulunmak.
ederek Kayışkdağ ve Kanlika- 4,000,000 liraya mütevakkıf
3 - Askerlik vesikasi yolunda olmak .
olduğu neticesine varmıştır.
~ak sularını ucuzca şişe ve
4 - Yeni harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan imtidanıacanalarla uzak semtlerde Bu suretle, şehir terkostan daha
han verebilmek.
mükemmel
su
tesisatına
malik
&attırmayı düşünmektedir. bu
S - Hizmete girmezden evel tıbbi muayene neticesinde sı
olabilecektir. Emanet, bu pahusustaki tetkikat ve hesabat
hatte bulunduğu tebeyyün eylemek.
llltisbct netice verirse gelecek rayı temin ederse İstanbulun
latanbul mahkemei asliye
Beyazıt dairesinden:
su meselesi kökünden halle!Sene böyle bir şirket teşkil
hukuk dairesinden:
üçüncü
Menafii umumiye karan
dilmiş olacakbr.
edilecektir ,
vechile istinıliki takarrur eEmine Nazmiye hamının
den Çenberli tq civannda
kocası Celalettin ef. aleyhine
Atik Ali paşa Mahallesinde
ikame eylediği boşanma davaTavukpazan ve Kürkçüler kasınm gıyaben cari tahkikatın
pısı caddesinde kiin 81 nuda kocaıı mumaileyh Celaletmaralı ve sahai umumiyesi
tin efendinin kanunu mede(18,49) metro murabbamdan ninin 132 ci maddesnin fıkrai
Ankaradan şehrimize avdet
Ankarada içtima eden inhiibaret olup hey' eti muhammah.,...... tevfikan evtilifin
tden tafilaffire umum miidürii
sar müdürleri arasında bulu~ecmettin bey, dün kendisile nan ve ahiren şehrimize avdet menece binasına kaimen (80) kendisine tahmil ettiği vezaifin
ve arsasının beher metro.una
1'6riBen bir muharririmize deifası zımnında lıanei zevoiyete
eden Tütün inhisan müdürfi
(35)
lira
ki
bilhesap
(727)
lira
!Difm ki:
bir ay zarfında avdet etmesi
Behçet bey, dün kendisinden
- «Dün (evelki gün] bir
(15)
kuruş
kıymet
takdir
ediluzumunun ilanen ihtarına kamalumat istfyen bir muharrirazetec~ nbeyle görüşürken
len dilkkin mutasamflanndan
rar verilmiş
olmakla
ilan
rimize demiştir ki :
~isiye iCtaresinin bütün Türikametgahı
bulunabilenlere
c< Ankarada inhisar müolunur.
.Uye sahillerinde tahlis istasifa
edilmiş
ise
de
tebligat
dürleri bazı gazetelerin yazYonlan tesis edeceğini söylehissedarlardan Fatma Zehra
dıkları gibi içtima etmiş denıittim. Bu malumat yazılırken,
ve Hatice hanımların mahalli
ğildir.
elki de bir zühül eseri olarak,
inhisar
müdürleri
Ankaraya,
ikametlerinin meçhul bulun4'bu teaisata ecnebi müessesemaama binaen tebligat makalerin iştirak etmiyeceği» de yeni ihzar edilen kaçak kanununun son tetkikatı iç.in
mına kaim olmak .üzere ilinı
ilave olunmuttur.
Tasrih
etmek isterim ki
gitmiılerdir.
keyfiyet olunur.
Kanun heyeti umumiyededir.
Tahlisiye idaresile ve tahlisiye
Henilz çıkmadığı için bu huİstasyonlan ile hiç bir ecnebi
Şehremanetinden : Bebekte
ttılieasesenin iştirak ve alakası
susta daha fazla izahat vereEdime şehrinin tesisatı
Türkuvaz namile maruf gazino
Yoktur ve bu diiftiııce varit
miyeceğim.»
alektrikiyesi 20-5-929 tarihinpazarlıkla kiraya verilecektir.
değildir.*
den itibaren (45) kırkbeş gün
lstiyenlerin 30 mayıs peffeUbe
Çahtfırma
giinll saat on beta kadar Lemüddetle ve kapalı zarf usuC. H. F. nın Lalelide inta
vazim
müdürlüğüne
gelmeleri.
lile
munakaaaya konulmuştur.
Yıldızda yolun çökmesile
ettirmekte olduğu kimsesiz
lf
Jlıeydana çıkan mağaraya ait
Talip olanlar proje ve şart
kadınlan
çalıştırma yurdu
Beyoğlu dairesinden: Galaletkikat bitmiş, burasının alenameyi 10 on lira bedel mubinasının ikinci kah da bitta
Z.
B.
merkezince
bir
koyun
lade bir kuyu olduğu netice- mek üzeredir. 15 hazirana
kabilinde İstanbul Şehremane
ile
bir
kuzu
bulunmQfbır.
Sa·
Iİlıi vermiftir.
kadar çab da yapılmış olatile Edime
belediyesinden
bipleri iç g6n zarfında m8racaktır.
tedarik edebilirler. Talipler
Tanzlaitlı
bmi
caat etmezse sablacakbr.
ilk teklif edecekleri bedelin
Mübadelede tufiye
Anadolu hattında bayram
yüzde yedi buçuğu nispetinde
lllGnasebetile tatbik edilen
Türk - Yunan müzakeratının
Zı~
teminat akçesini ve ya banka
t~ilith tarifenin müddeti vereceği neticeye göre, muh Rize tubesinden terlıia tez111tam bulmuştur.
telit mübadele komisyonu taskeremi ve liman ctmlammı mektubunu ve teklifabnı havi
pullu varakayı bir zarf deruZonğuldakta kaybettim yeniSanayi birliği hayati umumiyesi fiye edilecektir.
nuna
koyup fizerine alektrik
Sanayi birliğinden: Heyeti
Üsküdar iNŞİRAH tiyatrosunda lerini çıkaracatımdan hGkOm· ifine ait olduğunu yazarak 6
llnıunıiye ikmali müzakere için
Bu akşam komikler müsabakası leri yoktur.
Galata Eesi parmak kapı temm 929 tarihine kadar
9-6-929 pazar günü-.aat 14,30- Naşit, Dumbullu ismail beylerle
Edirne belediye meclWtokağuıda 12- 14 numaralı
d~ içtima edecektir. Azayı Hafız Ahmet bey incesaz takımı
tevdi eylemelerJ ilAD olun"'•
fınnda Ali OllD&D
kiramın teşrifleri.
1
Hitan cemiyeti
1

lstanbul Tramvay şirketi biletçilik vazifesi için talip aramakta

Tahlisiye işleri inhisar müdürmizde ecnebi leri neden top-
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Dahili ilrikraz

Sosyalist hükumetin

(l~e yansına kadar devam
eden müzakere ve milnakaşa
Reticesi (Rayştağ) meclisi 500
İnilyon marklık dahili istikraz
teklifini kabul etmiştir.
Bu istikrazın şt.~i henüz
tesbit edilmemiştir. Maamafib
,tızde yedi faizli olacağı söylenmektedir. Milliyetperverlerle
IRomüniatler muhalif rey vermiflerdir.

•

intihap mücadelesi
Muhafazakarlar intihap arifesinde kazanmak icin
, cok
, mühim
ve gizli kalmış bir vesika neşredecek/erini söylüyorlar

işsizler

Almm iş nezaretinin neş
rettiği bir
istatistike göre
Alamanyada 15 nisandan 30

Diaana kadar işsizlerin miktarı
350 000 azalmıştır. yani on
beş' günde 350 bin kişi iş

bulmuıtur. elyevm bütün Alaman.yada bir milyon yüz yirmi
beş bin işsiz amele vardır.

1Aousturya 1

yesinden Londradaki Vinaroe ""Sarayina avdet etmiştir: Kıralın
rengi uçuk olmakla beraber ahvali sıhhıyesi iyidir.

•

L~MER. IKA

1 Meksika 1
~

~

yasa(!ı

Meksika reisicumhuru M.
Portes Amerikada olduğu gibi
Meksikada da içki yasağı ilin
edeceğini söylemiştir. Ancak
bu yasak bütün içkilere şamil
olmıyacakmış. Bira ve şarap
istimal edilecek, bunlardan
yirmi yaşından yukan kimseler mukannen bir nisbet dabirmde içebileccklermiş.

İngilterede intihap mücadeleleri gittikçe karışmaktadır.
Muhafazakarlar kazanmak için her çareye baş vurmaktadır
lar. Haber alındığına göre intihabın son günü muhafazakarlar
çok mühim ve esrarengiz bir vesika neşredeceklermiş ve bu
vesikanın intişarı üzerine bütün reyleri kendi partileri
lehine kazanacaklarmış ,
Bu mühim vesika nedir? neden bahsetmektedir: Bu hususta
kat'i bir ketumiyet gösteriliyor .
Çiçek salgını
Hindistandan gelen bir vapur yolcusu ile ingiltereye giren
çiçek hastalığı salgını bütün şiddeti ile devam etmektedir .
Londıra sibbiyye mahafili vaziyetin ciddi ve tehlikeli olduğunu
saklamıyorlar ve bu afetin sebebini İngilterede çiçek aşısının
mecburi olmamasında buluf'Jrlar.

Kıral sarayına geldi
İngiliz kıralı beşinci Jorj nakahet devresini geçiraiği say{i-

kazası
Budapeşte ile Viyana aramıda sefer yapan bir yolcu
:ayyareai, tayyarenin bir kanadı
kopması yüzünden Tuna nehrine diitmüş, pilot ve diş
doktoru olan Viyanalı yolcu
6lm0ftilr.

Tayyare

içki

Görülmemiş bir facia
Amerikanın Ohyo vilayetinde
bir hastanede müthiş bir infilak
ve yangın oldu

Ohyoya tabi (Klevelat) şehri hastanesinin laburatuvannda
müthiş bir infilak olmuş ve hastane alevler içinde kalmışbr.
İnfilakın şiddetinden hastanenin çatısı olduğu gibi uçmuş,
alevler (eter) şişelerini depo edildiği yere de sırayet ederek
etrafı boğucu eter gazı sarmıştır.
Hastalar kendilerini kurtarmak için ikinci kattan sokağa
atlamışlar ve burada azlar içinde kalarak boğulmuşlardır.
İşin en büyük felaketi kurtulabilenlerin de hayatlarının tamamen
tehtikede olmasıdır.
Doktorlann gaz ile zehirlenenlerin, eğer derhal ölmezlerse
zehrin hiç belli etmeden yavaş yavaş te'sir ederek üç dört
gün sonra ölümü muhakkak surette intaç edeceğini söylemektedirler. Bu haber sağlaın olarak hastaneden çıkanları da
korkutmuştur ve hakikaten de böyle sağlam kurtulmuş ve hiç
bir şeyleri göıükmiyenlerden seksen kişi iki gün sonra birden
bire ölmüşlerdir.
İnfilakın hakiki sebebi henüz anlaşılmamışhr. Her taraftan
Amerikaya taziye telgrafları gelmektedir.

1 Brezilya 1
Bir cinayet

•
Riyo dö Janeyroda (Kritita)
ıaıetcsinin müdfirii
Maryo
Rodrigcs, Karlo Pinto isminde
Portekizli bir gazeteciyi ra-

yüzünden tabanca ile
yaralamış ve firar etmiştir.
yaralmm Taziyeti tehlikelidir.
kabet

ıınııııı: ım:ı:ıııııııı . .ıııııııııımrn~

Rusyaya bir heyet gidiyor

Amerika iş ve ticaret adamlarından elli kişilik bir heyetin
bu yaz Rusyaya bir seyahat yapması takarrür etmiş ve reisi
cumhur M. Hover tarafından tasvip edilmiştir. Amerikada ve
Ruıyada bu seyahate bDyük bir eheuıiyet verilmektedir.

pl'ogramı

Danirnarko .!.Osyalist hüku"
metinin reisi M. Staunvc.•1
mayısın on beşinci günü mec..
liste programını okumuştur·
Bu prog rama göre hükumet
meclise bütün memleket dahi"
!inde kara ve deniz orduları ..
nın

lağvını

ve ancak hudııt
muhafızı olarak ufak bir kuV"
vetin ipkasını teklif etmekte "
dir. Bu teklif kabul edildiği
takdirde Danimarka hükumeti
senede 120 milyon mark ka "
zanmış olacaktır.

1

)•
Çl/1
)

,.,

Dahili harp

1

Daha henüz teeyyüt etmiyell
bir: habere nazaran K'.iı1mk- Şi
ordusunu teşkil eden Kanton"
lular çetin bir hc\V~~en sonra
Kanton şehrine girmiş, muvaffak olmuşlar ve derhal
şehirde muvakkat bir idare
tesis etmişlerdir.
•

1 lspan_ya 1
Barselon sergisi

Barselon şehrinde açılacak
~ergide hazır bulunmak üzere
ispanya kraliçesi, prensler, Primo de Rivera, bütün İspanyol
nazırları hüsusi trenle Barse..
lona vasıl olmuşlar ve büyük
tezahürlerle karşılanmışlardır.
Fransa iilosu da Barseloa
limarına ğelmiştir .

Sırbistan
Feyezan
Yağan yağmurlardan taşan
dereler hemen hemen bütün
Sırbistanı su altında bırakmış..
tır. Belgrat - Niş yolu kapan·
mış, ekseri şehirler arasında
münakalat durmuştur. Beş gün
devam eden feyezandan sonra
sular yavaş yavaş çekilmiye
başlamıştır.

28 Mayıs

~on

Saat

Sahife I

Sine111.a

DUnyası
2000 liranız ve yalnız bir günlük Öınrüniiz
var., ne yaparsınız?
Meşhur sinema san'atkirları bu suale
cevap veriyorlar
bir günlilk Ö·
mrünilz var; ne
yaparsınız?.,
Bu suale ve·
rilen cevaplar
neludir? onl&ı .
dan kı3aca bal
sedclim.

,..

•

,

")
•
~

Emil y anlng$
diyor hi
Emil Y aninis
9unJarı föylUyor.
Son günümde hayatı·
mm en güzel
eserini
oyna·
mak isterdim
mevcut oldu·
ğunu söylediğiniz 2000 Lira
ile Lubiç gibi
bir sahne vazıı
ile dünyanın en
eyi operatörilnü tutar onlarla beraber .ça·
lışmak isterdim.

.lan Krauforl

..

Milyarder Rokfeller: «Bana
bir kimsenin ne gibi maksatlar için para istediğini söyleyiniz size onun nasıl bir
adam olduğunu bildireyim!»
de~ene bir Amerikalının
darı>ii'ilesel haline geçen meş
hur bir sözü vardır:
unJ ş ~ Bana
bir adamın son
.ı .. gününde
neler yapıp istediğini haber verin, size onun
ma~14i.qi anlatayım ve istikbalinden haber vereyim.»
Bu cümleleri büyük harfler·
le sahifelerine derceden bir
Amerikan gazetesi
büyük
ve meşhur sinema san' atkarlarma müracaat ederek şu su·
ali sorduğunu haber veriyor.
- 2000 liranız ve yalınız

e

'.••f

Ta ki

lflnra Boı1
diyor ki

1

Klara
Bav
şunları söylemektedir:
· - Son günU
mü yalnız olarak bir sahilde
geçirmek ist er;m. Yanımda
kimse olmasın.
Muhteşem bir
gurup seyredeyim ve sonra
gözlerimi kırpmadan ölümü
bekliyeyim.
İsterim ki
mazimi
tecssüfle
hatırlamıyayım. Son
dakikalarımı
cesaretle karşıJıyacağımı zannediyorum. Böyle bir günde 1
parayı ne yapacağım?

]an kra.ı'fort
diyor lci

ben

öldükten sonra
o filimi (Örecekler «Emil,
iyi bir aktördUrf>, desinler.
Son günümiln
böyle geçmesini isterim.

1

Jan Kravfort

şunları

Kelara Bov

söyle-

mektedir:
_ ıooo liHm varsa ve
son günümü de
yaşıyorsam bu

1

1ı

...

..

ı·

ta>
-bı· -

-

-11,4

.......

- Baba!. Dün bize
gelen erkek nıisafir
galiba senin yüzüne
hiç baknıanıış!
- Neden yavrum.
- Başında boynuzların olduğunu söylü-

yordu da ..

- Doktor! Siz meslek hayatınızda hiç yanlış
iş yapmadınız mı?

- Bir kere yaptım. Bir milyoner zevcesini iki
vizitada iyi ettim.

Hmil Y(lnfngs : « Tnsanlarm
en IJıişkıin,.i H Filiminde
parayı bana bir günlük hatta
bir dakikalık fazla ömür verece~
kuvvet için, onu ikna ve tatmin için snrfetmeyi isterdim.»
Evelin Brenf diyor ki :
Evclin Brent şunlan söyle·
mektedir:
- Musiki nağme?eri içinde
ölmek isterim . n~ ..Jrımı IOD
meteliğine kad~ ı vj bir or·
kestra tutmak İ\İn ,\:,1·irdim. ))
1)fk Arlen dıyor hi :
Dik Arlen şunları söylemekte dir:
- Son günümü de bfitün
diğer günlerim gibi geçirmek
isterdim. Stüdyolarda çalııayım
Karımla tenis oynıyayım. Her
şey, her zamanki gibi olsun.
2000 lirayı sinemaya ytni
başlıyan ve zaruret içinde bu·
lunan gençlere dağıbrdım.
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Nakıli

Muharriri:

.h'il Vrrn

İdris 1lfuhtefı'
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Bu. ne biçim
Kadınlar

tarlalarda bel beller, kazma sallarken erkekler evlerde
dokuma tezgahları başında çalışıyorlar!

BU defa Sefer ağayı hatırh:y911 Kahraman ağa küfürlerini ona kaqı sıralamıya başladı ve Karadeniz Türk liman·
lanndan birine doğrv hareket

da buluşmak üzere dostundan
muvakkaten milsaade istedi.
Kahraman ağanm katlan

- Hah !. diye bağırdı. Bizim de yolumuz o tarafta. Herife bir rastlıyacak olursam
yok mu, vallahi, billilıi, tallahi
kemiklerini kınp pasbrmasmı
yapmazsam bana da Kahraman ağa demesinler.
Hudut başında lüzumsuz
sl>zlerle geçirilecek vakit yoktu. Ahmedin tavsiyesi üzerine
en yakın Türk köyünden bir
araba tedarik etmek üzere
yola düzüldüler. Gittikleri yer
(Hopa) idi.
_:. Bu ne biçim memleket
böyle.
Kadınlar
tarlada
bel ve kazma ile çalışıyorlar,
erkekler ise köy kahvelerinde
pineklemek ve yahut evde
tezgih başında dokumakla
vakit geçiriyorlar.
Van Miteain hakkı vardı.

smız.

ettiiini

çabldı:

-

6ğrenince:

Hopaya geldikleri zaman gördnkleri manzara bu idi. Tar· lalan hep kadınlar istila et mişti. Bel belliyen, çift süren,
öküz daİılıyan, kağnı içinde
ekin taşıyan hep kadındı.
Erkekler ise köy kahvelerinde
iskambil, tavla oynuyorlar ve

,.hut içlerinde hamarat olan-

lan evlerinde ve tezgah baş •
lannda dokuma dokuyorlardı.
Denebilir ki işte iş ve ameli
hayat sahesinde kadın hakimiyeti Hopada erkekten çok fazladır.

işte

bizim yqlculanmızın
Türk-Rus hududunu geçtikteri sonra ilk vardıkları yer
Hopa idi ve Hopa da bu va.ziyette bulunuyordu.
. Ahmet vakit gaip etmemek
'için derhal araba aramağa
koyulur Üskü~ara kadar olan
uzun yolculugu kısmen de ot

~erinde ~e.~irecek de~llerdiya!

F~kat aksdıge b~n kı Hopada
•hır tek araba, bır tane (yaylı)
. hilt bülmamın imkanı yoktu.
' Mukannen olan günden evel
ı Oskndara yetişmek ve güzel
. •evgıilsi · Asiyeye bir an evel
kavutmak iştiyak ve sabınız-

Demek benı· bırakacak-

-Mlisaade buyurulursa vapurla gidelim. Kara yolculuğuna viicudum okadar mtite-

hammil

değil.

Pek ill.. Serbestsiniz.
Nasıl iateneniz öyle hareket
· -

ediniz.. Ben yolculuğumu ah
olmadan yalnız da yapanın.
Uğurlar

'ığı içinde kaynayan Ahmet
araba bulamayınca başka bir

çareye baş vurdu.
Hopa da köylülerin tarladan ot, saman taşıdıkları iki
tekerlekli ( kağnı ) tesmiye
edilen arabalar.. Daha doğrusu arabacıklar vardı . Bunlardan iki tane tuttu . Sağlam

beygirler buldu '
Daha iyisini bulunc.ıya kadar seyahatlerini işte bu
( Kağnı ) larla yapacaklardı.
Çaresizlik içinde kadere
rİ7.adan başka yapılacak bir

şey yoktu.

Kağnılan gören Brüno hay·
retle gözlerini açb:
- Ne ? Bunların içinde mi
seyahat edeceğiz.. Eyvahlar
olsun.. Yirmi günde on beş
kilo gaip ettim. Şimdi günde
on kilo gaip edeceğim.
Brünonun bu telaşına kimse
ehemmiyet vermedi. Çünkü
yapılacak başka çare yoktu,
Hele Kahraman ağa kendi
inadı yüzünden trenin altında
parçalanan mükemmel araba• sının hatırasını unutturmak için kağnıları görünce:
_ Ne güzel ne rahat şeyler, demişti. O bir kere güzel ve rahat dedikten sonra
itiraz etmek kimin haddine
düşerdi. Kağnılann albna yumuşak olsun diye ot daşediler ·
ve hemen, vakit kazanmak i-

çin yola düzüldüler.
Brüno bir fırsat bulup e-

olsun.
Brilnonun ytızü glildü. Kahraman ağanın bu kadar çabuk
ve kolay muvafakat edeceğini
hiç ümit etmemifti.
Van Miten ise d o s tunun
muvafakatini aldıktan sonra
en milhim olan para 'hıe$ele
sine temas etti ve lstanbulda
tesviye etmek üzere bir mik·
tar iSdilnç istedi.
.

fendisinin kulağına fısıldamıştı:
- Haniya buradan aynlacaktık ...
Kahraman ağa, kendiain·
Kahraman ağadan müsaade
den aynlmak isteyenler1"Şimdi
isteyecektiniz. Van Miten ise
tam can alacak noktadan
sadık uşağına şu cevabı verdi:
yakala!Dlfb.
- Görüyorsun ya. Herkes
- On para bile vermem••
telaşta. şimdi meseleyi açmak
dedi lstanbulda istediğinizi
işimizi bozmak demektir. Hele
vereyim. Fakat fi~i baJU'.
bir parça sabır et.. Önümüz- Hiç değilse bir vapur
deki menzilde fırsat bulur ve
paruı.
dostum kahraman ağaya işi
- Olmaz.. Ye beraber ,..
açarsın. Bu.. her menzilde
lirsiniz.. bütün masraflar beböyle oldu.
Ertesi ve daha ertesi günler nim Gzerimde Olur ve yahut
beş parasız yolda kaluınım._
Van Miten fırsat bulup ta
Bu meşhur inatçıyı kararın
aynlmak istediğini kahraman
dan geri çevirmek miimldlnağaya açmadı ve her defasında
süzdü. Paruız ise yolda kalır
da Brüno ya sabır tavsiye
lardı.
ederek:
Brüno surabnı asarken Van
- Bir daha sefere ilk, rast
Miten de mecburen Kahraman
geleceğimiz menzilde muhakağa ile
beraber yulculukta
kak söylerim.
deyama karar verdi.
Diyordu. Nihayet Brünonun
sabrı taştı.

Bu defa söylemezseniz
ben bir adım bile atmam. Artık öldüm. bundan fazla zayıf
U.mıya tahammülüm l<almadı.
Dedi. Van Miten de artık
kat'i karannı verdi ve ilk vasıl oldukları menzilde ahvali
sılıhiyesinden dem
vurarak
ayrılmak değilse bile İstanbul-

(Bftmedı1

Çarpışhlar
Evvelki alqam saat sekizde,
Aksarayda, şoför Hasan efendinin idaresindeki 1,271 na·
maralı şoför Hasan efendinin
idaresindeki otomobil ~5 na·
maralı
tramvay
arabasile
çarpqmıştır. Otomobilin arka
kısmı harap olmUfbır

Son Sall\

•

Duvar icindeki öliJ: ı
J.\Tak1/i:
Ahmet Cenıaleddin

1

Emniyıet sandığ
müdürlüğuuaen

•
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170 l 2 l

180278
l 80825

Herif seni öteki dünyaya göndermek semahatini gôsfermiş

çe~~vlu alarak suda ıslat
b ve kansız olan göğsündeki

yaralan yıkadi ve bunların
llzerine nemli bir bez koydu.
işte bu yaraları timar ederken Loranşar öyle bir şeyin
farkına vardı ki dehşetinden
ıaçları diken, diken oldu;
gözleri büyüdü Merzuh göğsü
iizerinde düşmanının kanlı
çizkiler halinde bir takım
harfler resmetmiş olduğunu
gördü.
Loranşar bu iki harfi, bu
kızıl çizğileri boğuk bir sesle
heceledikten sonra gözleri
rayrimuayyen bir moktaya
ınerkuz kendi Kendisi mırıl
danmıya başladı:

-

H. M.... H. M.....

Sefil herif vehlei ulida kendisinin bir vehme kurban
oldu&ıınu zannetmişti. Havlu
ile göğsünü ovaladıktan sonra
teluak kalktı ve kemali dikkatle bir kere daha baktı ....
Hayır yanılmıyordu. İşte harfler kanlı ve vazih orada duruyorlardı.

-

H. M•. .! H. M•..I

Yani

ismi

ikraz No·

Ne kadar yazık ki...
Jak Loranşara gelince o geceyi bankerin evinde geçirmek müsadesini almışb. Zambarof feriki cilrmüne:
- Nakadar yazık ki, dedi,
herif seni öteki
dünyaya
g6ndermemek semahatini gösterdi... Diye çıkışmayıda ihmal
etmedi. Fakat muttasıl kendi
kendine:
- Acaba kimdi yarabbi?
Diyip duruyordu. Sahte Jorj
dGpen bankerin misafir odasına
alelacele kapağı atb.
Alçak herif çok yorgun ve
İstirahata muhtaç bir halde
bulunuyordu. Loranşer odada
yalnız kalınca kendisine uğur
getirmemiş olan İtalyan haydutu elbisesini arkasından çı
kardı. Ağırlaşmış
olmakla
beraber hiç bir ıztırap hissetmediği kolundan bir şiki
yeti,...ıJoktu. Şimdi o daha
ziyade göğsünde acı bir yanDaıt, hissediyordu. Mecı:p4:
• - Hayvan herif, diye, mı
nldandı,
göğsümü çeteleye

Sali1fe 9

bir deli gibi
odasından fırladı ve avazı
çıktığı kadar:
- Zambaroff... Zambarof!!..
diye haykırmıya başladı ..•

IX

Ucu kayan kama
Mariyal lambarof pijamasını giymiş, yabnıya hazırlan
dığı bir sırada şeriki cürmünün delice bağırmasını, delice

J87545

1 roze hurda bilezik bir tatı yok
bir çift roza el küpe

189868 l roza menekıe iğne
2143 1 çift roza küpe
1747 l çift roza gül küpe

H.
Hesna H.
Zehra
>

3308

1 çift pırlanta tektaş küpe

4212

l roza tektaş yüzük 1 çift

,

Emine Melthaı.
Ane Şükriye >
roza küpe 1 roza

yüzük
l çift roza küpe 1 pırlantalı
1 roza pandantif
l .-oza tektaş yüzük

Ane :.
pandantif

1 roza
Ane

>

>

>

kuş iğne
Mehmet Ddip R
1 roza pandantif 1 çift roza küpe
Zehra H.
2 altın ma~hlyon altı dirhem
Revhat >
17634 1 roza tek taş yüzük
Fatma 'Hadiye >
17903 J roza madalyon ortası noksan ve hurda 1
roza yüzük
Hü,niye H.
Yukarda isimleri yazılı zavat mücevherat mukabilinde Emniyet sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde

17364
17385

Zambarof kemali hiddetle

ne

Öyle deli gibi
bağınp duruyorsun? BütQn hizmetçileri
ayağa kaldıracaksın...
Sen
bizi mahvetmiye karar mı
verdin allahaşkına?..
Lakin Zambarof loranf&nn
solgun yOzünft, hadakalanndan dışanya fırlamış çılgın
bakışlı gözlerini görihıce endişeye diljtü ve kemali tehalükle sordu:
- Söyle ne oldu? Haydi
söylesene...
Jak Loranşar nefes nefese
bankerin odasına girdi ve kanapelerd~n birisinin üstüne

tediye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan ikamctgAhlarına ihbarname gönderilmiş isede bulunamadıklarından tarihi
ilAndan itibaren 91 gfin zarfında tediyei deyn veya tecdidt
muamele eylemedikleri takdirde merhunab mezkOrenin bilmüzayedt
satılacağı ilan olunur.

Krezival
KulJanması

kolay

ve te~iri

kat'iyen şaşmaz. Pek mi'ız'iç

olan öksürüğü keser .

yığıldı, kaldı.
- Anlaşılan bu akşam çok

Hava boruhınnda biriken

balgamlari söktürür.

içki içtin... Yoksa içki kalbine mi dokundu?
Loranşar şeriki cürmünün
yüzüne gazup bir nazar fırlat
tı,sonra gözleri biraz evelki
korku ve dehşetin . tahb tesirinde olan büyümüş bir halde:

Dikkat ! ··~· fabnlcası
müstahuıratı,
... . .,~ • • salibiDJi
.
havidir.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!ı;-!B!!ım!!!!i!l!!!!!!!!!!!~~~~~-

bir hayaıin, yahut ta b'ır vehmin kurbanı oluyorum sandım.
al
Lakin parmağımla p yaçon~n
kılıncının etimde husule getirmiş olduğu kanlı çizgile ·i . takibedince hakikati teslıme
mecbur Oldum. işte sen bile
mışb.
Banker Loranşann gogsune
metanetine, soğuk kanlılığına
seri bir nazar fırlabnca bir
rağmen sarardın , bocal~~m ...
sarhoş adam gibi sendelemiye Demek rilya görmem1fı~ :··
başladı ve dehşetten bakışlan Hayale kapılmamışım ... Gogbulanıktqarak :
silmde hakikaten bu melun
- H. MJ... diye kekeledi,
harfler yazılı ... Etime mahkfık
aaba rOya mı görüyorum?
bir halde duruyorlar •.. Aman
- Ben de senin gibi evveli yanbbi !...
[ Mabadi var )
..

bir bıf •ça

8321
17284 1 roza

kapıyı açarak seslendi:
- Sarhoş musun yahu?

w

Hatem Hana

1 çift roza kuşlu küpk bir l8'l sırça
Hüsniye H.
l pırlanta hurda dal iğne bir çift roza gül
küpe bir roza balık iğne iki roza yüzıık bir
pırlanta maşallah bir elmaslı kalem bir saat
dört alhn bilezik bir alhn kordon bir albn köstek
ceman 58 dirhem
Hasan Lütfi B.

7932

feryadını
işitmŞti.
Banker
kaşlannı çattı. Bu münuebetsız herife gene ne olmuştu?

_ Bak Zam barof, göğsüme
bak!... Bak ta sarhoş muyum,
değil miyim, anlarsın!._..
Loranşar bu sözlerı söylerken gömleğini sıyırmış, üzerinde kanlı harflerin teressüm
etmiş bulunduğu göğsünü aç-

Fahrettin 8.
Dürdane H.
bir albn kordon 17

l 82023
l 83081

Hüber Marsan kelimelerinin
ilk harfleri!...
Jak Loranşar

l çift roza küpe
1 roza hurda bilezik
l > tektaş vüzük
dirhem

1

DOKTOR

FETHi'"

Cerrahpaşa Hastanesi
Bak
teriyel~
Kan, ( Vaaaennan teamOlü ) idrar, balgam cerahat
tahlilleri ile haatalıklann
hususi aşıları yapılır. Telefonla malümat verildiji takdirde tahlil edilecek mevat
aldırılarak bilihara raporu
takdim edilir.
Muayenehane: Bey~
da, Ağaumiinfn ~S=
Telefon Beyoğlu

Mavıs 28
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! Scyrisefa.in.
1

Tahlisiye ida - lindbergin bal- Düyunuumumi- ·
yede ancak geresi Osmanlı dızını kacırmak
,
bankası uyulecek mayısta
istiyorlar
Am erikanın Meksika sefiri,
şuyur/ar
bitecek
geçen gün
bir mektup
Tahlisiye umum müdürlüğü

tarafından

Osmanlı

bankası

aleyhine «20)1ıbin İngiliz liralık bir dava ikame edilmiştir.
Haber aldığımıza nazaran iki
müessese arasındaki bu dava
da uyuşma fikirleri galip geldiğinden
muhakeme tehir
edilmiştir.

Adalet

kapuında·

Üçuncü sahifeden mabat
kaçırmış.

Bir taraftan
bunlar olup bite dursun
öbür taraftan çeribaşı paçaları slvamış. rram üç
ay daire da,ire dolaşmış,
oğlanın slnnini tas hih el·
lirmiş . Yeniden nikah yapılmış ama o zamana kadar da llatçe hanım da·
vayl aç.mı~ bulunnıuş!
Yirıui beşine yeni bastığ mı söyliyen f{adı u kır
saçlarını b~şörtüsunün altma sokuştuı·ruıya çahı;;ır·

ken tasdik etli.

_ Evet pa şa c ığım. Ben
davamdan vazgeçiyorum,
Birbiri

ardı sıra

ikisi de

saloı

d 'n çıktılar, Çeribaşı eşiği atlarken geri döndü. Sn·ıta sn·ıta hakime
son bil' defa:

_ Allah sana uzun ömürler versin paşacığım!
dedi.

c. }"'.

imzasız

almıştır.

Bu

sefir
M. Morodan °50,, bin dolar
istenilmekte, vermediği takdirde de "15,, yaşında bulunan küçük kızının kaçırılacağı
ve işkence edilerek öldürüleceği bildirilmektedir. Meşhur
tayyareci Lindberg,
sefirin
mektupta,

büyfik kızma nişanlıdır.

M. Moro mektubu

alır

al-

maz bütün ailesini, polis muhafazası altında memleketine
göndermiştir.

Bir mahkumun
affı
Adliye Vekaletinin işan
üzerine silih ve nara atmak
meselesinden mahkümiyeti olan Antalyalı (İbroş) ağanın
maluliyetine mebni
Heyeti

VekUece cezasının affına karar verilmiş ve tasdiki aliye
iktiran etmiştir.

Kaçak

rakı

Fatihte Nişancada kömürcü Mustafa efendinin evinde
dün taharriyat yapılmış , 200
kiloluk bir kazanla iki teneke
kaçak rakı, cibre, derece ele
geçmiş Mustafa efendi müd·
dei umumiliğe sevked ilmiştir.

hırsızı
Beşir yakalandı

Bir sigorta

civarındaki
ahırlara
girerek at, eşek, inek çalarak
kestikten moııra etlerini gizlice
satan, sabi.kalı at hırsızların
dan Kara Beşir Eyip polis
merkezince yakalanmış, müddei umumiliğe teslim edilmiştir.

Gaiatada komisyoncu Eftim
ve Lazari tarafından İzmire
sevkedilen
15,000 lirallk
sigortalı kolonya
sandıkları
Sirkeciden mavna ile vapura
sevkedilirken mavne su alarak batmış ve kolonyaları sigorta eden şirket sigorta
parasını vermediğinden meseleye 2 inci ticaret mahkemesi

Hayvan
Eyip

Hudut haricine

teb"it
Galata da lokantacalık ve
gazinoculuk eden
Trablus
Garplı arap Hüsnü efendi Ue
ıevceai Katinanın tabiiyetleri
mqkük oldufundan hudut
haricine çıkarıfmalan tckarrür
etmiftir.

DUyunuumumiye idaresinin
pek yakın zam~nda tasfiye
edileceği, binanın da Şehre
manetine sablacağı yazalmışb.
DUn bu hususta, Düyunuumumiye komiseri Zekai beyden
malumat rica ettik. Mumaileyh

dedi ki :
«-

ti bir senedir. Bu müddet «15»
mansta bqlamııbr. Ancak
gelecek sene 15 mayısta bitecektir.
Binanın vaziyetine gelince;
bina tabii hükumete kalacaktır. Hükumetin hangi daireye tahsiı edeceğini bilmiyorum.»

Aparhman bırsıp
zı Arnavut Malik
Bir çok zamandanberi Beyoilu, Kasımpaşa Pangalb,
Şişli ve Nişantaşı civarındaki
ev ve apariımanlann kilitlerini kırarak, duvarlan delerek
ve aşarak girip hırsızlıklar
yapan Arnavut Malik ağır
ceza mahkemesine verilmiştir.
Malik firar etti~ndcn hakkında ahzn girift müzekkeresi
kesilm jştir.
İyi giyinmek el~iseniıi gü..
zel bir biçim ile en iyi cins
kumaştan

gayet ucuz bir
fiatla tedarik etmek ister·
seniz Galatada Karaköyde
Voyvoda caddesi karflsında
•

EKSELSIOR

davası

vax'ıyet etmiıtir.

İdarenin tasfiye mtidde-

Büyük elbise fabrikasına
müracaat ediniz. Mezkür
mağazada erkek ve çocuk
kostllmlerinin, pardeıülerinin
kadın mantolarımn en büyük ve müntahap Çtfitlerini
bulacaksınız.

Tcdiyatta
•

teıhilit

---.:.- --·-

•

~1erkcz

acem1.:si : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2 362
Şube acentası : ~1ah mudiyc
hanı altında. lstrnbul 2740

Ayva~k

sürat

postası

MERSİN ) Yapuru 28
Mayıs salı 17 de Sirkeci rıh
tımından hareketle [Gelibolu,

(

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit Burhanh·e , Ayvalık ] a
'
.
gidecek ve dönüşte mezkur
:skdekrle birlikte Altunoluğa
uğrayarak gelecektir.
Gelibolu için yalnız yok u
alınır yük alınmaz.

ızmir

-Mersin sürat postas ı

(M. Ş . PAŞA) vapuru 28
Mayıs salı 12 de Galata nhtnnından hareketle [ !zrr:ir ,
Antalya , Alliye , Mersin J e
ooidecek ve dönüşte [Taşucu ,
Anamor Alaiyc , Antalya ,
kuşadası, İzmir ] e uğrayarak
gelecektir.

Yelkenci
VAPURLARI
Karadeniz

lüks ve mrat

postaın

Samsun 2v9p~t~yıs
Çarşamba
günü akşam Sirkeci rıhtımın-~
dan hareketle doğru [Zonğul
dak, İnebolu, Samsun ....O;~du,
Giresun , Trabzon , Sürmene
ve Rize ] ye gidecektir·
T afsilc1t için Sirkecide Yclkenci hanında kain acentesine
müracaat.
T el İstandul I 51)
Zayı
Mantomla beraber cebimde
bulunan tatbik möhürümü çaldırdım . yenisini hak ittireceğimden mezkur möhürün hükmü yoktur .
Nesibe

Kaybettim
Beşiktaş askerlik tubesinden aldığın terhis tezkeresini

kaybettim, yenisini alacağım
eskisinin lılikmü yaktur.
Mustafa oglu Ahmet

lstanbul telefon türk anonim şirketi
Hükumeti celile ile İstanbul Telefon Türk Anonim şirketi

ara11nda teali edilen 15 mayıs 1929 tarihli mukavelenamei

Zayi
929-5-18 tarihinde bstıkna
memi zayi ettiğimden, yenisini alacağımdan eskisinin hük..
mü yoktur.
Feyziati lisesi talebelerinden
Nazif

müıeyyelenin birinci maddesi mucibfnce hükumeti celile, tarihi
mezkUıdan itibaren elyevm mer'i bulunan bilumum bedel ve
ücret tarifeleri üzerine 0/o 10 zam icrasını tasvip eylemiştir.
Mahaza, müdüriyeti umumiye, mebhusuanh zammın ancak
1 haziran 1929 tan1ıinden itibaren tatbikine karar verilmiş
olduğunu, muhterem halkın nazarı ıtlaına arzeyler.

Müdüriyet

Sahife

l~ayinler

i f ·enler=:
1

Bir hakaret

Rüsumat umumi 1

müdürü kim oluyor?
Patiste toplanacak olan
Düyunu umumiye komisyonuna Türk Dainler vekili olarak
mUskirat inhisar mUdürü Zekai ve Düyunu umumiye komserliğine de maliye müsteşar
vekili ve Heyeti teftişiye reisi
Ali Rıza beylerin tayinleri
takarrür elmiştir.
Ali Rıza beyin yerine rüsumat umum müdürü İhsan
Rıfat, onun yerine de sabık
şeker inhisar müdürü Lutii
beylerin tayin edildikleri ve
keyfiyeti tayinin derdesti tebliğ bulunduğu haber alınmı§·
tır. Bir kaç gündenberi rüsumat müdiriyetinden
gelen
evrakta İhsan Rıfat beyin imzası bulunmamaktadır.

Ajanslar kongresi, ziya/et
ve balo
Ajanslar kongresi bu sabah
ikincf · içtimaını aktetmiştir.
Bugiln muhtelif meıail hakkın
@a müzakere cereyan edecek~r.

Matbuat müdiriyeti umu miye~i""'tarafından murahhaslar
şerefine bir öğle ziyafeti -.:e rilecektir. Gece de Seyrisefain
idareıi tarafından vapurda bir
balo verilmesi mukarrerdir.

Elmalıdaki teıiıat
Emanet su

müdürü ile su
nıühendislerinden
milrekkep
bir heyet bu sabah otomobil
De Elnı alı su bendine giderek
Yeni yapılan tesisatın teslim
tesellüm muamele si ile

•e

lbeşiul olmuşlardır.

Zayi
aı:~nayi nıektebinden

925 te
y ~?1 diploma kayboldu.
.. dan, h'.k"
süenısı
dü çıkacaıın
u umz r.
Turhan
1

BueünJrii borsa:
lngi)iz

12,37'.

L·

1002

ıret

,50;

9 23·
, '

Frank

1ıvıçre
.

2 50 75· D 0 l
'
'
'
ar 48 37 5· D hili 93,75; Altın 6;; ' An:.
dolu 24,80; Runı 1.
e ı 7 ,25,
Tramvay 72,...'S; Düyun
206,25

8

İş Lankasından alınmıştır.

1•

Zabıtai

belediye
,memuruna kafa
tutan salıcı.,,

Balkan rda çok mühir
bir istasyon o mak istidad na maı·kt·r

ll

Avnıpanın

cenup

kısmında

ilk telsiz istasyonunu tesis etmek şerefi bize nasip oldu.
İki seneden beri sesimizi bütün dünyaya
olmasa bile
yakın yerlere işittirebiliyoruz.
A vrupanın bu kısmında bizi
ilk takip eden millet Romanya oldu, nihayet ~eçenlerde
de üçüncü olarak Belgrat istasyonu açıldı, fakat şimdiye
kadar takip ettiği programlara
bakarsak anlarız ki Bclgrat
Balkanların en mühim bir istasyonu
olmak
istidadına
maliktir. Filhakika bizim hiç
değişmiyen bir program takip
etmemize, Romanyamn da kötü
bir Fransız taklitçisi görünmesine mukabil Belgrat Operası, opereti, Kilise duaları ve
Slav şarkılan ile çok canlı
bir faaliyet göstermektedir.
Fakat maalesef bu istasyon
timdiki halde zayıftır, ancak

2-5 K W. ile

çalışmaktadir.

Mevce uzunluğu 455 tir.
Balkanlarda 4 üncü istasyon
Atina istasyonu
olacaktır.
Fakat açılmasına daha bir kaç
ay znman vardır..

Telsiz
Şirketi

- Şirkete on lira vererek
bir müsaadename aldınız mı?
- Hayır...
- O halde telsiz yapamazsınız! ..
Bereket versin mağaza sahi·
binin düşilnceli bir adam olmasına ve memura haksızlı
ğını göstermesine ve çocuia
da istediğini vermesine....
Telsiz şirketi mektep talebelerini tecrübe yapmaktan ahkoymıya

hakları

olmadığını

Dolandtraı mo~ıd

Nuaret isminde bir aeWraJı,
dun Bahçe kapıda mablfatoracı Mehmet Remzi efeaclinin
dükkanına gitmiı, bir mltt eri
gibi gözükerek 15 lira dolaadınp kaçmıştır.

Şapka hırsızı

ihsan iıminde bir sabıkalı,
hamammda Yumfyan

SultaD

hanında Ancelo efendiDİtl yazıhanesine girmiş, palto, f•P-

ka ve saire çalarak kaÇIDllbr.

Haydarpa~..,

.

• •
Pendik ıcm
.
tenzilat

_..~

Haydarpqa-Pendfk ~
ki banliyö hattında 1 hazlrbdan itibaren yüzde kırk temilitlı tarifenin tatbikma ıM.la•
nacaktır.

hav,...~
Kandilli rasatanMiMea

BuQünkü
alıalDlfbr:

Dün azami hanret 4Qı.
derece, bu ıabala «15» derecedir. Bu gt!Ce rfmitlr
hafif Poyraz, hava açıbr.

memurlarına anlatmalıdır.

mektep tale- ,

besini çalışmaktan
alıkoyabilir mi?

j

bir masrafla bir çocuk tarafından bile yapılacağı, söylenir; talebelerin içinde merak
edenler, bunu yapcıak istiyenler vardır ve bu arzulan .zekalarını sivrilteceği, bilgilerini
arttıracağı ve nihayet derslerine ait olduğu cihetle daima memnuniyet ile karşılanır,
fakat... Geçenlerde böyle bir
talebe 4 santimlik bir tel almak
için bir mağazaya girdiği zaman karşısına telsiz şirketinin
bir memuru çıkar ve çocuğa
sorar:

EmfnönU ıabıtai belediye
merkezi memurlanndaa Meh•
met efendi dün Y omtof il8aill!,
de bir seyyar satıcı baklwadat
caddeyi İfgal ettiğiııd• dolayı, muamele yapmak ilteı
miş, fakat Yomtof bu . ..,.P
kendisine hakaret etmiftli'.
Bunun l1%erine Meı..t 'ti.
polise
müracaatla Yomtof
hakkında takibat yap•W11111
talep etmiftir.

Paranız yok
mu?
•

Merak etmeyiniz. Bu, ıizi her akıam konser din emek zevkinden mahrum ~·
cok bir ıebep de~ildir.

Bir şey işittik, ve gazetecilikte kolay kolay hayret
Beyoğluncla İstiklal caddesinde Baker müeaesesi Avrupa·
etmemiye alışmış olmakla bedan
muhtel ıf çeşitlerde ve son sistem ahizeler getirtmif .e
raber şaşmaktan kendinıid
bu ahizeleri müşterilerine kolaylık göstererek ıat...,a
alamadık. Vak'a şudur:
başlamı~tır..
.
.
Mekteplerde Fizik dersi
Ahı, Yı:<lı ,.c sekız lamLalı ( L L ) ahhelerin<len başka çetıt a!Sli~
\lınaıı, İngiliz 'c Amerika markaları ile her türlü yedek puçalan Jpu,
arasında telsiz telefon bahsi
nuığa1.adıı
daima İstok halinde bulunur.
de geçer ve lambasız basit
ahizelerin bir kaç metre bakır 1 Bu akşam ugrayınız bir defa tecrübe e~
tel ile, bir iki santim platin
niz, memnun kalacaksınız. .
tel sayesinde üç beş li:t alılc

....

:~~-----·------------------

Son Saat

ınetrnke

Doktor A. l~utiel

rnüdürh·eti ilan1arı
tamamının kıymeti

N.

sokağı

mahallesi

muhammenesi
lira
8000 sekiz taksitte

Bağdat caddesi

Elektırık makınelerıyle belsoj;:ukluıtu, idrar
darlığı, prostat, ııdemıiktidar, bel ~vtek
lıjti cılt 'e fırengiyı ağrısız teda'ft, edel.
l<~rnköyde Börekçi fırını sırasında 1.t,

57 atik ma bahçe
183 cedit köşk
Mnştemilab: iki kattır. Ma sofa on oda ve kilar ve mutbak ve iki hali ve ma tulumba sarnıç çamaşırlığı ile uşak odası ayrı olarak bahçesindedir. Altı danüm miktanndaki
bahçesi dört duvarla muhatbr. Bahçesinde çam ve envai meyva ağaçları ve bir miktar
_. mahalli ve tulumbalı büyük kuyuru vardır. Alektrik ve kumpanya ıuyu teaisat ve
Tuğlacıbaşı

teiiibab vardır.
Batida evsafı muharrer köşkün bedeli sekiz taksitte tediye edilmek Uzera 8000 lira
bedeli muhaMmen ile ve kapalı zarf usulile 1 - 6 - 929 tarihine müsadif cumartesi gllnü
15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu

••t
..t.e.ahlle teminat akçeleri ve ya muteber Banka mektuplarile emvali

metruke sabş 11omis-

. )'GIMIB& müracaatları.

-JUSOL
JOBOL/

Daima sıhhat ü=-

Banakları

zere olmak için
her akşam bir
1

komprime (JÜbof) aiınız ..
Pa.ris hastaneler1
mllteahhitleri

',t!•. ...-..

t'-:U.Dw.n yaklaşıyor

•o8ı.ı "MDn yalmz yeni yazı 1u11~. i>n\ID için bir nn c' el

ŞATELEN

~ER
Yaa makinelerini

lllKIBAZ

MÜESSESATl

tedarik ediniz

M>LER makinesi
Avruptda iHc i1nal edtlen

ytnıaen

tamir ve ihya eder

yııu

Bilumum ecza.

il T1ıtABI EMA

nelerde

USRETI HiZll
..1lltlEM

satılar..
~

(

Ba~ırsakların nazamı olan t .JÜBOL ) litfubaıdln muıtiı'fsf
olanlara muayyen bir saatte dil( hacet etmelerfh1 teri.ın
fi

~etıiôir. Tarihi imali ı 898 dir.
'Bıaw dinyada şiındiye"kadar38000

"8r.

ADI.ER makinesi
~satılmıştır. Hllrilerin mu,·azi \"lll'U9" .bu ~rkaya mahsus 'e rnnllu&rdır. Anadolu için seyyar memur .arıyuruz. Tµrkiyc için Yt kili
umami RlŞAR VOLE Galam
Voyvoda han 7-10 Galata posta
k{atuıu ıt4i 'Biluunım ) azı '<'
hesap mıkİn1lları aıelyt>ııi: Mütcbusıı
'tJ.htı

bir Alman
iJaresindf': .

HAYATiMiZiN AYNASI

-4

KO/JJAK

çektiflıllz
fotoQrafla~ızdır.
KOD AK filimleri yegane: ·emniyet edip
inen1nun kalacağınız fi"limlcrdir.
KODAK makinalan · ve ftlhiıleri ile
VELOx kAfıtlan al&minüt
foto(!raflar için

makini &inin

Mekinasile

Ticaret ifleri umum mödür-

lliladen:

"1'1rkİyede yangın·

sigortallİt iıilerle uğraşmak üzere evvelce tescil edilmiş olan
ecnebi fitorta şirketl~rinden
( Zi Britit Of enşörans komp.i.I limitet ) sigorta şirketi
nin Tirkiye umum vekili bu
kene müracaatla gaybubeti
-.amda kendi namına vaz'ı
Kullanınız. Her yerde satılır.
hizaya .dihiyettar olmak ve
firket -....na ~apacağı işlerelen dotacak bütün davalarda
laabkemelerde müddei, ınüd..
dea aleyh ve üçüncü şahıs 1
omısyonun
afatlarile hazır bulunmak üzeMektep binasının mevcud aksamınıb tadil&t tarafile muhterik
re firketin sigorta şubesi mü- • aksamının yeniden İJlfUı• 27 mayıs 929 tariJıinden itibaren 18
dlrlerindea Vilyam Pirs efen- Haziran 929 tarihine kadar münakasaya vuedilmiftir. teminatı
.Uyi vekil tayin eylediğini
muvakkate (5700: Eiradir. münakasaya dahil olmak anuswada
blldirmiı ve lazını gelen kabulunan inşaat müt~hhidlerinin bu bapta malumat ahaeylemek
ğatlan göndermiştir. Keyfiyet
ve münakasaya ait proğram, mukavelename, prbnı ve · resim tetkı1c edilerek muvafık göleri almak üzere yüksek milhendis mektebine mlracaat eyle rillmiiş olmakla ila o .nur.
meleri ilan olunur.

MİNUTEROS KARTLARI

I

yU
•• kSe k MU
•• hen d•IS me kte b•1
· dan:
mu b ayaat k •

Adalar sulh mahkemesinden:
Burgaz adasında mukim iken ikametgahı meçhul Panayot veledi Vasilaki
Manavi tarafına
Müddeiye madam Marika
Nikoliidiye izafetle vekili a•
vukat T orkom bey tarafından
diğer hissedarlarile beraber
aleyhinize ikame edilen Burgaz
adasında Uvadya
mezarlık
sokağında kain cedit 3 ve 9
numaralarla murakkam iki bap
hane ve iki kuyuyu müştemil
ve 2768 atik arşın vüsatinde
arsanın kabiliyeti taksimiyeai
olmadığından furuhtile şuyuun
izalesi hakkındaki davanın
gıyabınızda cari muhakeme·
sinde: Müddeiye bir kıt'a tapo senedi ibraz etmiş ve mezkür muşaın tapo kayt suretinin iatilimına ve devamı
muhakemein ise 29 Haziran
929 cumartesi saat on dörde
talikına
ve ikametgihınızın
mechuliyeti hasebile de mllttehaz kararı gıyabinin ilanen
tebliğine karar verilmiş olmalda itbu kararın neşrinden
itibaren otuz gün zarfında
itirazla beraber berayı muhakeme yevmi muallakı mez·
kürcla
Adalar Sulh HuJQak
mahkemesinde bizzat v.,a
bilvekile gelmediğiniz takdirde muhakemeye kabul edilmiyerek vakıaları kabul etmİf
addolunacağınız tebliğ maka·
mmda ilin olunur.

Son Saatin ilan tarifes(
Kuruş

sahifede santimi
16 ncı
»
13.12.l 1,10 uncu»
9,8,3 ünctl
>
>
2 uci
>
>
»
»
l inci

25
50
120

200
400

'I'elgra.( Jstonbul Saat
İlin ınıılıt~:;-dikkat olun ınaklo beraber bu husu ca mes'uliyet

kabul edilmez.
Gazetemizde

intişar

rnzılıınn hakkı

Abone

eJen bütün
mahfuzdur.

şartlan

VilayetJer için: Senelik 1700, altı
a ylılı: 900, fıç a) lık 500 kuruştur.
Ecnchi memleketler için: Senelik
3000, alıı aylık 1600, Oç aylı&.: 900
kuruştur.

18 Zilhicce 1347

1akvirn
Giirıeş.

Öğlı•

ll..i ıı<lt

4,33
J 2, ı 1
16,IO

Ak~aın.
Yatsı

lrıısıık

Mes'ul müdur Selim

19,30
21,28
2,20
Rağıp

