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o a gını an ama ıçın...
Tayyare piyangosunun alt1ocı ter·
tip son koşldeslne bu sabah saat «9)) da
başlanılııııştır. İkramiye kazaoan numaralar sıra ile kaydedllml~tlr. Keşldey•'
yarın ve öbür gün de sabah Maat «9» dan
«f 2» ye kudar devam edileeekUr.

Uz

d'l, bbaş.

keşidesine başlandı

Kazanan numaralara bakınız ...

\re

~

Piyankonun

54J 27

29528
18208
12067

l

~h. İran isyanı

24155
924
87292
13360
21147

51297

57 333 42809 5021

500 lira

2000
lira
59932
15845
1000 lira
47439 55849 49249

50000 lira
6000
lira
50058
11336
4000 lira
81914
11629
3000 lira

Bu son keşide de tevzi edilecek lk·
ramiye, mükdfat ve amorti miktarı
«f ,998,000» liradır.
«t f)) aöustosta birinci keşldesl icra
edilecek olan yedinci tertibin planı altmcı tertip planının aynıdır.

42597

2ıano

31131
54436
34462
45708
3198
7008
18416

47261
24840

9769
30304
26498
51983
49433
23514
6333

39406

53721

45948
50527
39589
43788
20417

58496
19041
4031
48823
34160

53933

14108

35155
2122
56153
26225
47409
58425
19461

19088
54026
24203
4386
17577
7127

57148
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Bu ne

iştir?

Elde
kanun
var,
fakat
~dti.-yctri kabilesi aratatbik eden yok.
\:udd~ dö heyecan var
ki
~nk'dadı~~en~eri

çıkan kıyam

hareketinin genifle-

~~\Y~tt dai~ekte olduğu anlatılıyor.

KolDfU memlekette

'i flttıttin·

Iranda

gösterdiğini geçen nllshamızda kaydetmiftik.
"~ ka:,rb~n aldığa tedbirler sayesinde bu hareketin ehem·

1tıi

11

gelen haberler şunlardır:
rii,., ,btııct,l (/\.~.) - Son Jıal>erlere göre
/ ·•le
reısı .
il,

lO

Kaclıkai

kabile•
'"4 '"ro<ifı· crı ar.:ı itaat etmek ı1zere Şiraza gelmış~<'Q10111ıo8lt ld lrtik(unelin emri ile lsfahanda asker talışit
1 J1
l Cin rl
•
•
'1kııoı . ~ u.olayı Balı ti yari ı~abilesi arasında bıra=

Y

surnıekfeclir.

'~\tlltılllakt.dtınıııan
•

ll:Q

ların ıehrimiz
de aablmuı

memnu. Fakat
bu yağlar hadoluya

~ : 1 dr,ttıa~' denize indiriliyor
,il •ıar

garip. Meaell
Pi kantık «m·
ahlob denilen
yağ meselesi.
Bu nevi yat-

ni, harıl Ana-

Y.."1 Qvll
•.ı.
'14ıt

Buı işl ..
miz var
~-ok

ır

'b.

23

temmuz.da denize indirilmesine

orularının Wiki ameliyesi ikmal edilmek

ıönde-

..

....

rilfyor. Uün,
lslunbuluıı « mahlU.l » karışık yağ yapaıj
b.u ~arip vafabrikalarından biri
zıyeti mevzuu
bahsettik. Sonra da bu itlerle yor ki:
alikadar Emanet erkiıundan
- Elde mevcut •• blJi
biri ile g~rilftiik. Bu zat di- alıkimı cari bir yai· kanunu

,.
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Dahilde:

Hronika

~ası

N:m. Bleni
laapse

lllrotaika

büti
ıl~

l\1üzakeı·at kalı

or mu?

sene

malikdm!

ismindeki Rumca

llllguetwıin TUrldlift

tahkir

dirmn 1abit olınut, mca'ul mO-

tllr .... FJem

•

r.

6ç . . . . . . .

mahkôm edilmiftir.

k6yti ihtiyar beyetı
darp, ifkence, utulallz
bapia maddelerinden muhakemeli Wlbıi'rit. milddei amumilik ~aiieyi sui istimalden
tecrim istemif, mallkeme beraet karan vermiştir.
nill' ceauda bugln komiıer

lil- muatiai

Ahmet B. aley-

hi•dtki katil davuile « Londra» ...... mUf1i8 .m.teciri
•ardır ki bu kanunda Türkiye
•bilinde mabMit yai imıHnin

memnu oldulıu sarahaten zikrGene kanun ıara
batle bildirmektedir ki bu
IDelDllUİ,.tiD llilifmda hareket edela ha alAt •• edevatı,
mamoJMı mmadere edilecek,
Jllilan tehİla oluaarak . . .
tine ve wıayide kullanılmak
lbere aablacak, bedelleri hazineye irat kaydolunacak ve
bu adamlar aynca nakti ceza
ile tecziye edileceklerdir .
Kanun hu söyfediklerimin
icruuıı Vilayete buakmaktacbr. Bu bumla Vllyetle
Emaaet arumda noktai ıaazar

edilmiftlr.

ihtilifı

98l'dar:

Emanet tayin ettiği cezalarm villyetçe tadik edRmeIİDİ , ondan 80D1'a Emanet
taralmdau tatbik edilerek,
cezalann da, satdacak yağla
na da belediyeye Irat bydohmmauı bllep etmiş, fabt
Yi1iJet buma kallli ve cıeai
bir it oldaiwww ileri llıerek
cezanın mahkemeler tarafm·
~ ve iddi'a makamı
tatbikı icap eltili·
Di bBdirmittir.
Bu noktai nazar ibtiWı Dahiliyeye arzedilmif, orua da
Devlet paımı merci olank
ptermif, nihayet İf ytb 11t1
bırakalllllfbi.
Şimdi hQ}laa

edeyim: TBr·
kiye de mahl6t yap imali
yasaktır. Mahlut yağ latanbulda olduğu g!bi Anad~luda
da sablmaz. Fakat bu kanun
tatbik edilmediği , mahlut
yağlar muıadere
olunamaqı için maalesef Anado·
luda da lstanbulda da satıl
makta ve yağcı, hilesi anlaşı
bnca «15-20» lira cezayı ma'·
almemnuniye vererek itine
deYam etmektedir.»

Atina, 10 - Proiya gazetesi, Tlrk • Yuaan mllzakeratı bu
sefer de miifldilita maruz kaldığı takdirde zeminin daha ziyade iblan fçia bu mtizake ~~ tefrlni evele talik edileceğini
,..,_. MaanNfflı l'UIDİ mdMdlde bu iddia eeaslı g6rüle·
memektedir.
Ayaj PHtett• i6re, yelli nar.~ M. Mihalt.kopulos TGrk·
Y uun ıneaeleleriııe ait dosyalan tetkik ettikten sonra, eier icap
edene, M. Vaiıelosa bu lqaautaki faaliyet ve icraatını• ikmalini taftiye edecektir.
Buaula beraber yeni Har. nazırı her hangi yeni bir müsa·
adeyi «1» lmklnsız görmelttedfr. Çl\nkU fimctiye kacfar yapılan
mtıaaadabn «!« bir itilif teminhıe hadim olduğu fikrindedir,
Atina, 10 - Etnoe gaıeteat, etiıbli meseletf hakkında haııl
olu itiWı mOzakerat lçiııa e98th bir adım tellkki etmekte ,
bunu, dit• meHleler hakkında da umnmi bir itillfin lriısulllıne
yardam edecek mahiyette ğ'örme1d:e8ir.
Atina, 10 - Tlrk ıeffri Enis bey bugün Her. nazın M, Mibalikopulos ile, Tnrk - Yunan münlterabna ait olarak, uzaa
bir mlkl&emede bulunmuştur. Her iki taraftan bir itilaf elde
edil__. llaldaada hüsnü temcnniyatta bulatıulmuftur.
Kofakoıun katil
edilecektir.

d

vası rü~yet

Hnadoluhiaanna Elmah • ·
lUyu iaaie edllıusi kararı.
tınhalfbr.

Haldihi

kilkOmet muaunmuhakeme&erine
dün bir ağır ceza mahkemelllJJannın

sinde devam ecHlmiftir.

maınun mlidafaalarmı
yapmıtlar beraat talep etmit-
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m

lerdir.

mnlretelmiltir
d-*ı

m

rta tedriaat mlldUrn Cevat

B. Lihideki beynelmilel
orta tedrisat kongresine ~
mek izere Ankaradan ,ehri·

mize

encOmenf ye)gıiden ~palacak olan 23
llllktebi ı,no,oso liraya ihale
~-"'
._._,Mro

n.aphn• .ıldirtl Hds B.
lllJhaktmıda takibat Ye tih·
ldbt IMlfl•Bllfbr·
u - . ,alma ma.Uim muavfnleriıae
(A) kursları

m

epllD.lfbr. Kuralara hariçten
Jmem abmmyacakbr. Deraler

1 ~an 20 eyltUe kadar
.ar.c.k, 10 ,o.de iaitih•alar

bitecektir. Devam mecburi deelaDel Turina- kulübtiıı

30 HDai umumi konrreai tebriabde aktedilecektlr.
~
n.Jıillye

vekili Şnxrü Kaya
IY bey Artvinden Karsa
barek~t etmiftir.
eli"at U.esi mezunların
dan ( 15 ) genç ıehrimize
gclmftler ve Galatasaray lisesine misafir edilaıiılerdir.
Dün gece Darülfünun emini
Neşet ~mer bey, Balkanlar
talebe kOllilesi murahhaslari
şere- fine Tokatlıyanda bir
akıam ziyafeti vermiştir.

m

llifondra sefirimiz A~
mtehrimir.e ııelecektir.

at vekilimiz evelki fln
atla Y akacığa g ltmifler
ve köylülerle temuta bulonmu~lardU'.
mvrakı naktiyenln

mllbadeWlesinden sonra sui istimale
mara kalan miktar hariç olmak t\zere 5,000,000 lira mrt•
mıştır.

lfN28 serısi
llUJ cetveli

fazlai

varidat

y~p_ılmıştır,

928
de blttçe 207 ,000,000 tlıhmjn
edilmif iken 4 milyon k&aur

blıı liralık fazla tahailit verdi.
!miman şirketi antrepo yapll:IJmak için 2,500 tonluk inönü vapurunn kiralamıştır.
lla lımirde Seyriıefainin
Mahmut Şevket pqa vapuru Cumhuriyet vapuruna
çarpmıtbr. Hasarat yoktur.

m

Hariçte:
Yunanlılar

Anlaşmak f$/e1nlycirlar
dtinadan alınan tela-raflara
(Wjoazaran Yunanlılarla olan
müzakerede ltillf şöyle dunun

her iki taraf arasmda ciddi
noktaf nazar farkı vardır .
Atina Hariciye nazırı müzakeratın
hiç bir terakki eseri
1ıöstermediğini bildirmiştir .

Sahife 3

Vftk'alar

IJonannıadan razge<;inll >KA:~~AP.
Neden çogaldı? Yunanlılar, şimdi, bfize
.
labrta tedbir bunu tavsiye ediyorlar. Kamere
alıyo1·?

ıa~ IÜnlerde sirknt ve diğer
Po~ a Vak'alannın çoaalma11
'
.~tldürlüğüoün nazarı
de btini celbetmiş ve netice~ " v:UC 'alarm af kanunun-

~taıiatifade

ederek hapisa-

~ 0lınıyan

"erirler

~·1

çıkan ve yeri yurdu

tarafın-

8 )tpıldığı a~nlaşılmışbr.

..ittihazı dllşunülmüştakım

~tn
'

üzerine

bfr

ve

,_ :Olia

nındnrü Şerif be~tdinde bütün merkez
--~~ra ve mllıtakil
, . erler toplanarak baza
~İttihaz etmiflerdir.

~

edilen tedbirlerden

~IDevcut aabıkaldarm
~İtid: ettikleri yerlerin teslf .

~: lllerkez,

bugiinden iti~~l!llakası dahilinde olan

~

ed1 llrı, ikametgitılarmı da

~rek teabit ve tescil

~ ııı • S.. teabit neticesin·
ıaa._Y!,,!n ikametgAhı ohm·

llilllkında aerseıi mua~Pılacak ve bunlar
~le et İntaabnda çahftıgön-

~:d;,.-:ııadoluya

~likleri

L_~

Zİyaref

~~e eri imar cemiyeti

'I.~ Çaııakkaledeki ıehit·
~. 'd.t içlıı bir ziyaret ter-

~-

b.. ~ber

aldığımıa

~ta Ziyaret, bu
f'j.~ Y•pdacaktar.

\lô

sene

«Meaaje daten» isimli Yunan gibi bunun hududu, milli mügazetesi yazıyor: Bahriye za- • d:ıfaa ihtiyaçlannın başladığı
bltlennltı vaıiyetl hakkındaki sınoktadır. Zira, en sulhperver
. ti
b'l
aales f memkanun llyihası mlnalcaşa olu- nıye
er ı e, ın
e'
nurken beriye nazın, bahrt' leketin cografi feraitini değiş.
siyasetimizin ana hatlanm çiz- ! tıremez1er.
Yunanistan, bu vaziyet karmek fırsabm elde etmiştir .
..
malik
şısınd a, onun mcnab une
.
BU hatlar pnlardır:
olmamakla beraber bpkı in- Yunanistan,
ne prki
• . vazıye
. ti nd e dir· Hatgı•1terenın
Akdenizde ve ne de diğer
ta 1 vaziyeti bir ada vaziyetinbfr ..;ahalde herhangi
bir
, f
d
Bı'r yı<nn
d ~n d a.ı..ta
ena ır.
ohlkimiyet dalyesinde değildir.
ada ve karma karışık uzun
. sahil fen'd'ı.
Esasen Myle bir iddia, mil·
b ır
letler arasında işgal ettiği
l akand'ınavyad~
~
ad~l~r,
vazi mevkie gire nisbetsiz
oldugu gıbı pek az sekeııesı
birşey olur. Biz. hfç kimsenin olan._ .ve. ya .ınsandan arı. yer1er
rakibi dejiliz. Bahrl progra- degildır.
.
mımız, m&mltln oldufu kadar
Yunan Adalan memleketın
tasarruf yapmak Ye bu suretle hayati parçalarıdır. Y~~ 5:'-billcri her darbeye musaıttır.
iktıaat edece;imis parayı, musYunan~tan aleyhine ol.ara~ bu
lihane gayelere aarfetmek evaziyetin ne demek ?ıdugunu
sasım hedef olarak gözetmekumumi harp g5stermıştir. Bu
tedir.
hal, biltnn yollan karada olan
Maamafl bu suretle hareket
Tfirkiyenin aksinedir. '!'ürkiye,
ederken bqka yerlerde olanı,
sahillerinin inkişafım 'ileri sft·
biteni takip etmeyi ihmal edererek herhangi bir b~hr!
mfyeceğimiz gibi, milli ordukayda tabi olamıyacağını ılen
muzla milştereken memleketin sürmekle bahane aramış olmenfaatlerini mlldafaa ve bu
maktadır.
Tür~..r,enin binalan yoktur.
menfaatlerin muslihane ·~~
~ temin için ktlçnk Arazisinin vüs ati, sekenesinin
az1ıjı(!) bilytik kuvvetler istidonanmamızı tam bir surette
maltnt
icap ettiren tecavftzsillblandırmak
lilzumunu da
lerden onu saklamıştır. Küçllk
unutamayız.
devletlerden korkusu olmaz.
Bahriye nazın M. Boçarisin
Büyilk devletlerle ise, ne yasözleri çok vuıbbr.
parsa yapsın rekabete girişeMaceralara kotmak için YuEsasen sultanlann da
naoiatuwı ne zamanı, ne ve- mez.
Ak ve Kara denizlerde mutsaiti, ae de arzusu vardır.
lak h!kim olduklan zamanlarf
·--'---da Türk donanma11, kendinden
Harpt«"D vagat mı-..wu
bnyük bir ..mimiyetle kabul
bekJ~nen rolli ~yıkı ile i~a
ettik. ŞurUIDI da unutmamak edebilecek kudreti. ~iç hır
ki, Yunaniatan, deniz
z~ 1f6•teerm~mıf~r(t).
ailAblaruwı tahdidi meaeleaini,
Turkıye, emnıyetı?~ zerre
Tilrkiye ile dostluk mukavelekadar halel gelmeksı~n h_arp
cd
domıamamnı tamamen . ilga
sfDiD bir miltemmimi add •edebilecek bfr me~ekettir.
ıolmittir·
ak i ih .
Halbuki Yuoaruatao, Ada..
Biyle bir miAlna
t
tilanm.
flll'kta, cenupta ve garmaileri iki ..... evel belirdiği
bı cenubide dalgalarla dövülea kıt'avi ıaahillerini muhafua için, bqka yerlere sarf.
maaJ1Ak
etmeyi tercih edeceği bir çok
halli içla
paraları bütçesinden ayırmak
dan teklif eclilen hakem uaa. mccburiyetindedir. »

~ hekim/eri
~ı.u,._ kongresi llzımdır

'::~....

G

~
topı çünde Amister-...:.
ltoıalh a_ıı.cak göz hekim-

tl~ h.:ia~· Ankara nli:.~ lefflcqllllesi doktorlarm~ ~ • beyin
iştiraki

l!lıştfr.

::~::i! Mi!•''!;:':!:

~ Bır beraat

~'ıleı,-.ı.;y. •tici~ ee- hJ...ı.

m..Weriıo

her~~tir aeYııunjataa tarafın•
l tct. .8ııın Ualllar
ı1mı kabul .ae idl, bu c1a
~
~
tdiL
'bır· ---'
ftki olarda. Geçen
~ ~ .htırbat1111e.: llzere Adawmn
e

...___,

~ lend.~ı~arbanesine

-&1111itttr.

~

_,

41. .. _

~çlı,,ıeı.ı llltl» iolm-

d.._~

ıene l..et Pqa kencliaial Aa·
karaya da•et ettijt llllDQ

!,!~ ta

bunu tayle-

Avunduk zadelerin eşyası
satılıyor

IDaaleaef der-

Ba ııiyuetln lmdacla f6Jle
çiıllebillr: Tahdidi teslfhat

karllerimlzdUeriz.

konferana.ta Yunan murahbaslannın, meb'usan meclisbı-

Avunduk: zadelere ait olup
İt bankasında merlıun bulunan maaifatura eşyasının ayın
on d8rdlbıde sablması tekarriir etmiftir. Eşya Alyanak ha-

de de M. Boçarisin

nında aablacaktır.

tı

~,._ '~r.

~-------.11

dyledıif

~·ı --~ ~k

İ

.

lifi~ 'fi,;,

..

_

D8

.,.

- Dunku nushamı-da. ye"ğ' b'
l il
k
rıi k~şfetlı, ı .ır a e. e. ya m.-

da Kamere gılmekz ısllyen dbır
adamdan _ ba/ıso m!uyor u •
.4.caba doyrtz mu
· bu?
k
l ·
- Kamere gı~me · mese esı
şimdi dıinrıanm
lıer tarafm·
h da moda oldu. Fakat, enuz
ortada ne
var,· ne yuG fol
k b"
l
m.urta ... ere • ~:ı.m ga_.ze ~mn dun balısellıgı
k • b Alaettm
ıısla olsun, gere ·se u mese-leyi ikide bir ta=eligcn Ame.
·h d'
rıkalı Almanyalı mu en ısler oİswı. lıenıi::. rahmetli Jül
Vern efendinin bzraklf.ğz yerde otlzyorlar. Boyıına fezalar
ölçıilup biçiliyor, Ar.: il~
Kamer arasmdaki en kısa yol.·
lar intihap ediliyor, bu yollarm haritaları, kadastroları
yapılıyor. Jıa~ai sefinel.erin
şekil, sıirat. nmımvemetlerı tesbit ediliyor, yollarda uğram
Jacak istasyonlar kararlaştı
rılıyor. Uıkin alt tarafı bir
tLirll1 çıkmıyor.
- Peki ama sen ne dersin
bu işe, ganun birinde insan•
[ar hakikaten Kamere, yahut
diğer yıldı:.lara

çıkabilecek-

ler mi?
.
- Bana öyle gelıyor ki
azi::im. bizimkiler oralara
çıkmadan galiba oradakiler
buraya inecekleri
- Ay. sen de brırala~da
olduğu gibi oralarda_ da msanlar olduğuna rnamyor
musun?
.
- Maşşallah, ınanmaz oLur_!!ı~~~~~? oradaki insanlarda da burada olduğu gibi
kadmlı/\. _ erkeklik. karılık kocaltk. bilhassa o bilme=.
tükenme;:. karı - koca kaogaları var mı dersin?
_ Evet, erkeklik - dişilik
varsa da kanlık - kocalık
yoktur?
_ Netlen yoldur?
_ Canım, oradakiler lanrmm günü burada olup biten
karı - koca kavgalarım yukarıdan aşağı kuş bak~ı seyredip dururİarken /ıiç ayni
nare başlarım yakarlar mı?
- O halde oradaki çocuklar nasıl meydantı geliyor?
- Bu meseleyi bir defa
b~n de Fatin efendiye sormuş
tum da demişti ki:
c - Oralarda
komprime
halinde ha:urlanmış sun'i insan tolwmlarz vardır. llerkes
bunları kışm balıçeleı·ine eker
ve ili\ baharda toplar.>)
..J!IJroglu

t

~ri!f

mOYezzi ef. caıap nriyor

Keziban
Dersini tabiattan
alıyordu
-
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Ne körpe ve çiçeği bumunda hanım kızlar var ki bu
taksb:atı, bu tarifatı mekteptea mezun ebe hanımlar kadan bilirler ve bilmeyenlere
lüzumunda ögretirler. Biz (Piçler) ismini taşıyan romanımızda kadmlann iskatı cinin
için ne gibi vesaite müracaat
ettiklerini hayli tafsilat ile
anlatmıştık. O eserde bu cinayeti yapmak istiyen şahs,
büyük bir mevkii içtimai sahibi idi ve bu haysiyetle muhtelif vesaite müracaat etmek
imkanına malik bulunıyordu.
Fakat kezi ban o ayarda bir
mahluk değildi. O, tabiatın
rehberliğile duygusunu tenmiye etmiş, görgüsü gene tabiatın
mekşuf
nümunelerine
munbasır kalmış cahil bir kadındı.

Muallimi tabiat, mektebi
tabiat ve kitabi da tabiat olan
bu kadının gebelik hakkında
tam bir fikri yoktu. Kabının
doğuracağını bilirdi.
Hayat
mıkyası, onun için, hayvanlardı ve hayvanat ne insanlar
arasındaki müşabeheti uzviye
ve mümaseleti tenasiSliyeyi •
göze görünen niacet dahilindeihata ve mukayese ederdi. üst
tarafına, yani maverayı meş
hudata akıl erdirmezdi, erdirmiye de lüzum giSrmezdi.
Köyde ve kasabada bir çok
fıkat cenin ve itlafi velit [1]
hadiseleri görmDş v~ya ftitmiştir. Çocuğu
sütte iken
gebe kalan kadınların çoğu
· [1] İtlifi

velit , terkibini
«enfantiıfde» mukabili olarak
kullanıyorum. Bu mebahis nzerinde vaktile tetebbuatta
bulunduğum sıralarda enfantisit karşılığı olarak « idamı
sahi» kullanıldığını görmüt ve
ve sonra - galiba Behaettin
şakir bey tarfından- o terkibin itlifi mevlut tabirine kalpolunduğunu işitmiıtim. F ranıızca «Nouveau ne» nin tam
mukabili mevlut değil, velittir.
Bu sebeple itlifi velit terkibini tercih edi.yorm.

Hııharriri:

M. TurluJn

yeni yavruyu düşürürlerdi. Bu
cüreti
göstermiyen,
yahut
hamli ma'yubunu son güne
kadar saklamıya
muvaffak
olan bir kısım günahkarlar
da doğurduktan çocuğu öldürüverirlerdi.
Keziban, dütürülen çocuklann görünmez meskenlerinde
asıldıklannı ne tamik etmiş,
ne sorup soruşturmuştu. Bir
ananın
salimen doğurduğu
çocukğu elile boğması gibi
fecialarla da alakadar olmamışb. Kulun atan kısraklar
gibi insanlann da hazan çocuklannı iskat ve bazen itlif
ettiklerine uzaktan bikaydane
şahit olup kalmıştı.
Şimdi bizzat gebe ve bizzat
ıskah cenin etmiye mahkiım
idi. Kendi aklile bu işe bir
çare anyor ve uzviyeti üzerinde tahliller yapmıya uğratı
yordu.
Safdil kadımn en ziyade
düşündüğü, merak ettiğ şey,
tqıdığı
çocuğun
o andaki
ıekli idi.
O, yumurta devri, canlanma
devri gibi edvari rahmiyeyi
bittabi bilmiyordu. ancak,
mevvelerini aldıklarını diifünerek çocukların da yavaş yavq
teşahhuı ettiklerine hükm ediyordu.
Maamafi çocuğunun
kız
veya erkek olduğunun taayyün
edip etmediğini; gözünün, burnunun, ağzının, kulağının belli
olup olmadığını şiddetle merak ediyordu. Bütün o qkAlin
o ıemailin Nihat efendiy~
benzemesini istiyordu; doğma
dan düıecek çocuğun ona
milfabehetile sanki hain babayı mahcup veya manasız iftibahını, çirkin iftirasını ta.hih
edecekti.
Bu cinayeti, çocuk dlf8rae cinayetini ilk defa ve
rehbeniz ifliyen heı kadın
gibi Kezibamn da iptida baş
vurduğu çare, ağır yii;k tqamak oldu. Bir 61dlzün belini
incidecek ıeyleri sırtlıyor, merdivenlerden indirip çıkanyor
du.
Şehnaz ile 16rümceleri, kar-

Efendim : 9 temmuz tarihli
gazetenizin kariler sütununda
( Telgraf keşide ve tevziinde
bir rokor ) serlivlıasıle ve
Unkabanı hacıkadın Hızir bey
mahallesi imam sokak 25 N.
da Kazım imzasile bir yazıda
namına gönderilen bir telgrafın gösterilen adreste bulunmadığı kaydı ile iade edildiğinden ,ikiyet edilmekte -.e
el'an mezkur kanede ikamet
etmekte olduğu ve o adreste
birçok mektuplar aldığı halde
mektupları alan bir adamın
telgrafı nasıl alamadığına hay·
rette olduğq yazılmaktadır.
Şikayetin bendenize temasi
hasebile cevap vermek mecburiyeti hasıl oldu :
Evveli Hızır bey mahallesinde İmam sokağı nami ile
bir sekak yoktur. Venik Şe
caettin mahallesinde imam
sokağı varsada 15 No yoktur.
Mumaileyh evinin ndıesini
bilmiycrsa kabahat kimindir?
Saniyen ayni adreste bir çok
mektuplar aldığı ve almakta
olduğu yazılmaktadir ki bu
da maalesef, külliyen hilafı
hakika.ttır. Zira cvvelcede arzettiğim veçhile
Unkapanı,
Hwr B. mahcllesinde imam
sokağı yoktur, Ve o adrese
mektup gelmemiştir. Gelse
nmdaki yfikü atmak için bu
ağır yükleri taşıyan falisiz
mahluka yan gözle bakarlar
ve içlerinden mınldanırlardı:
- Cezandır çek! Krzgın
kısraklar gibi bütün yaz kiı
nemenin sonu deve gibi yük
taşımak olur.
Bilmünasibe ve kiraren söy~
lediğimiz veçhile Keziban kuvvetli bir kadındı. Taşıdığı yilkler onu terletmekte beraber
incitmiyor, çocuk ta oturduğu
yerde keyfine bakıyordu. Za·
vallı kadın, artık iti değiıtir
mek mec~~r~yetini hissetmişti.
Sevki tabii ile • Ebelerce mihaniki denilen - tarza miracaat ediyordu. Pek pyi ve bele
latanbul banımlannca pek maliım olduğu üzere mihaniki olarak Askatı cenin etmek, un·
ku rahmı, tahrif ile veya ağ
fiyeyi delmekle olur. Keziban,
kocuaz, mocaaız, bu yolu kabul ediyor ve çocuğunu dürtOkliye, diirtükliye me'vasın·
daa çıkarmıya ;yeiten_iyordu.
Bir pn, sol elinin İebadet

dahi mutlaka elimizden ıf#
mesi icap edeceğinden tel~
fın akibetine duçar ol•
aşikardır.

f'

Çnnkti Unkapanında ıoe..,.
cut yegine imam sokai1 ,)
mile yukarda arzettiğhll 5~
vardır ki o da Zeyrek. Y ,..-

şunun altbaşındaki canı•

ao r

den V efayn giden cadde ::,,,
rinde, solda ikinci soka~·
bu sokakta da 25 No. yo dl
on beşte hitam" bulur; but~
ariz ve amik sorulmuş -1e
zım Efendiyi kimse tanıY-:;
m1Ştır. Binaenaleyh k~
kendinde aramalıdır efen~
Unkapanı posta ve telf"....
müvezzii: Şaball

*
Dikkat!

dl
Bayazıt, Okçu!ar bsf0,,.

Şaııs kişesi sahibi Şalcı~

~an piynnko biletleri alııı~
idim. Bu defa muntaıa ~
devam etmekte olduğuıII
leUerimin altıncı keşid ~
almak için her defasinde
behane serdederek beni b
tan savdı.
r.lecburen müdüriyete dl
caat e.ttim; !Azım olan t ,
lat gösterilerek biletleriıJJ
nıp verildi
,1
Bu vaziyet karşısındtı ~
kadarlara
dikkat
ta
ederiz.

Ali

parmağını

unku

f-1~

r~h;";

dar sokup muayenede b b~
du. Bu hareketi caniy~o~
arayış, bir hazırlanma, ıll ~
bir hamlei istikşaf .o!dJ'ıl
beraber çocuğunu gııl~
yerde bulup okşamak ~ ~
0
na da belki delalet edıY
Cahil ana bir kaç gnııfll'~
boyle geçirdi ve bira~~
rit u~u tedarik ede!ek, ~

o''

rahmıne yerleştirdi. Zu -~
çocuk bu uclan Y~~~
ve zehirlenerek kendili~et'

bd,

çalqırın içine düıecektl- ,nin, ana elile sunulall .
birli lokmalan yemed1'
ta vaki olmadı.
,!
Bunun üzerine köy JıJ11 ~
çareye bq vurdu, uıoO ~
çorap bğı bularak ,et" /
aşkını, anudane yaplf~
duğu hayat dalındall ~
iadirmiye ve ne olursa
ytikten, lekeden, bilbat" ~
ran ateşinden kurtulJlllY'
rar verdi.
,"1

tJ"

·'

.-

Sahife

5

HALK MUSfld HEYETİ
hergun 'c gec-e

SARAY BURNU PARKINDA

----------

Zevcinin göğsü

1tnııckcti imrendiren
tt\nfcza bir yastıkta

~it

..
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~' :•~ıı başlamıştı. Bi

'~ Y"'1ııdakı yap..
lı ı ı. .' 11aıı'btlbozıiklere, fevv•re·
~ et..:~ halılara niçin
lat

1Uıiıi, hatta on•

1

~ ~beple

müatekreh
•liaaüz, ıade ve

~...
~ ~Uniıe çıldaratıya

Muh11rrlri: !1. Turlll.ln
fatemez boyun eğmekle bera·
ber ytırepnde ıene bir bulabl
milli, s6n0p açılan lem'alara
mUfabib bir ıevgi YAflyordu.
Bizaum haddi zatimk Rıımlukla ve buafbıkü RumJuiun
da aekiı, on efendi deiiftir· ·

mit

olu efauevi

Y•ıunietın-

..~ Uiuııuıu atqin bir
l~ l'eof~tıyordunu
ve:
0
" - te •• ·diye bapıyor•
~111 hakiki bir u·
çtaıı, mermerden
~~8'• ne ihtiyacım
gözleri ebedi bir
~ır, Yiireğime nete

la mOnuebeti olmadajuu &•
ren kabul etmif ıitmiftitn· Ne
çar~ ki hileimi yenmek. yire-

~............._:re~diren Çfpfeı;a

benipı ırkıma eıeld~beri ~

~8Yat ve ptırnept
lreclır. Taş f11loycleri
.Y>~? Onun ıöpü,
ır• Habyı. kilimi

'"""' _t~eyiııı?

~:~~ ~ücadele~e
~·ueıı

Bizan11D

bm

ınl dile dobyarak
-e lllilliyetlme mu·
"-ı:'C>altı,16riinliyorcluaı. Te~~ li' Trekileri, l.tiya•

~ t.t~!~?11ları, lıor·

~~ıtloaı-..rı, Komnenus·
'r> d a rı, Paleolojian

~ '1'~0rdu11ı.

Siz :

~' ~ " diyordunm •

~ t.ı..a.· Bitim t.a
~Q~ ~

9•

say•

haaedanlar

\~. l11...:'a farla olmayau
~]'ha~ loaanıar tak-

~~tti ~tarih aayıfua
~ Oe treıı, her gtlnktl
~\Jr. 2-up aruana

~ ~"~~~

iıliyen

timi

auaturmak mtimki

oı.-

Huzurunuzda geçm mba·

oldujuou ve ilelebet te o fa·
fkiyeti muhafaza edecelderiai
pekill iapat etmiftiniz. Ttirk·
lcrin bizmetkin dedijiniz ~·
rih, biltlln münakaşamızda aile
yardakçılık ediyor, beni yal-

llZiD W ·

' ~~ .;"etli ve cer l..~~ ...L~etli idi.
~~ ~•elttı~ ederken

......~ ...,illeti bela~ Ja, •izh:aıe mi·
~evre1er1a hl,elc
Y

Way tiri-

ddıı_ .. _

~

.....

buıe
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SENELiK iCARI SABIK
20 Ura 40 kmut

CiNSi

Bir bap kubıbe
Oaldıdar Ş.mpqa cadcl.mde Kavak iskelesinde 1 odah
kul8be hir nne mlddetle icara verilmek llzere mllzayedeye
vazeclllmfftir. Taliplerin 'rl • 7 • 929 tarihine mllaadff cumartesi ı
gOnü ıa~t 14 te yüzde 7 buçuk pe)' akçelerile Üakİldar
m~tıdP.rifl#bM a,Meuldlil IJ9aıia7... ı1_.ri ilin oluw,

-JUBOLare olmak

harbe ......._.... biWirit'~

du. Z...- iMi. cla••lı ....•
firl llyık oldup mrette 1far"
tıla •Ya aitti·
Yakanda u 16,!edijba ~
bile koca Kara ·• 1: en mi... haberi ha~

'

J()BOLI
8lnHları ,.....
tamwve lhJa...,

fehıt

tlıol) allftUI-.

Parla hMtaMlert
m~*hhiU.ri
ŞATBl.EN

ıııııaz

MÔB8SDATI
BfrOmum ecza.

ILT11tABI EIA

. . . . . . . . .tlhc.

USRETIHAZll

......d11nn .._..,

Hqmetpenah ıevciıüı llenim
geldijimin ertesi ,oaii ~-

a~.
Zir• k.-dJl.,büıı .uçlaul . .

•••

Üsküdar mal müdürluğünden:

ibtiw odeyia:

ru1U

21

iki

katta 4 oda
bir mutbah boci·
ramcla oclualak U' mOrllk Ye bir mikdar bahçe
ÇenplkiSyilnde M11lak ıokatıDd• ballda ciDI ve mDftemilab muhurer bir l»ap hane ıatılmak üzere mDzayedeye vu
edilmiftir. Bedeli defaten tesviye edilmek auretile ylzcle 7 bafllk pey akçelerile 28-7-929 tarihiae mlladif pazar pD Mat
14 te Oakadar malmlclllrllilade mtlt..elddl komisyona .._..
caat eylemeleri illn oı...,.

her aıc.-m bir
komorlme ( JO.

tiki
i ..ı_ :.a..
ıemte ıit · erini ı z~ ,.......
tim. Sebebilli 10rdut-D •·
ma ftlditiniz ..-p • ki .,..
ni clembeate atmipir • .. ohtuı
- Kara Alide getirdijiail
mektup Blzam lmpeıı.to.,_...

'----

Lira

Bir itap

Buna rajmen, bfmari hir
iut ile ıene muar111du ıui
kahsuyordum. Keke ve topal
bir ülubu peripıı ile- bir
t•Yl•r a&ylc111iye çalıfıyorduna.
Bu inadm cezuım çekmek ve
T8rkleri sizden bile fuJ.sevmek, busran ve hicran içiıade 10\1111.Ck mukaddermif. •
ıaadeniıle ona meaıul neticeyi blklye için sOzlerimi biraı

.."a'
,,. • A-~:
taı;L!_ h.ıı.'-!mı·
.~....,..... "111 ~
~'1altiyor •ey~ ~e
~ ...~ lci ~ıyor.

MUHAIUIENESI NUMARASI MOŞTEMILATI

ctNst

mı bırakıyordu.

dan aynlmıtlarcla. Daha. doğ-

y~~

KIYllETI

Dalma snhhat G-

~ ,-oı-. 1 ~· baıta 1

~ L~~e ,~tittiriyor. fDHQ
~ 'Grıc Ilı •ltıtı glhı-

Osküdar malmüdürlüğünden:

yordu.
kqelan, belij aizleriniz 6ntbı·
de ekaeriya aakit kalı~ bi·
cabı acz ile ter döktüğllmü
burada tafıilitile zikretmek
löz.umsuzdur. Siz, Türklerin

•·.----ı~----

alı

oe. t ,IOBOL )

.

llGREI
\

fittııbazJan muatarlp

•ra ,...,,_ bir ...ue delf ı.ao.t ettnelerlnl temin eder.

el-. babala da. Dubia lllkimi de bu Wa-thale iftilaar
edebilid•. • • ba buin cleliletilain, ba •9' ı• ,.tacı
lığm yirejimde UJaacfwcbiı

lqbjuu pae ıiz llylemipinil'.
Y abu .clifecqi, tanunar eclec:eji yeri ı.Jdıyordunuz. Benim
faydaı. bir jmnal, mlhim Wr
rapor getirifime mDlrAfatea
oı- ba mn lfwa etmek

adp ile Jllll& yaaa liae IOl'dqaa:
- 7.evciaİI nereye, ne ta-

,......_, l»abaman malildae-

gWernaifti.

Artık imperatQr

rafa~?

- onu .. decliQis ı:

kendi bilir. Vdd..,.
yen•

L:U..

Fakat .... etmez!
• h

..-.nn

UllU"'

Yllchnm
.ntDa

ucak
iaeoali

dediiiolı tu mıı

"-pek do-

iatemi1ordanm. Yilchnmın hiıim ...kl•he, bilsat benim
sine, isabet edebileceibal ft
bu korkunç ibtimalha
dostumuz T eofoyu
ıztırap
içinde lmaktığuu dlltiinmiye
lOIUID prmiyorclümız.

em

.

......,

!6

Sahlfe ,

T İG R i S
Delllek bu kadar cüret htJJ,
Muharriri:

Marsel Alen
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·Sizi gece vakti, herke.<; uyurken ve kim,senin haberi olff1,_,ı1
dan odam<L kabul edecek kadar beni ahl<ıksız mı :;arırıv
tiniz. Bu kadar hakaret yeter... Havdi.. Çekilin .. gidifl.ı
YOrildilğti

Makaim dö Pnvis6 birinci
mevki kompartimanda San
Maloya giderken ayni trenin
8ç6Ddl mevkilnde ele R&t bu1'ani,orda.
San Maloy.a gece vakti

seldil•·
da Pnvil6 kendishd ( Rttt) Dn takip ettiğini
bilmfyorda Ye yahut ta bunun
farkmda olımyacak kadar
• dalpıcb. Kendi kendine: ·
- .Janiııi g6recejim. ah..
Aca&a beni kabul edecek mi?
Beal nihayet K'VIDeie bqhyaU.Jc.im

tak mı? Onaıa içi!J pptıklan. . f t ona hwhı ..lm WiJı..
Nil Mr bilse hiç tereddtlt etmez.. Ah bu pnç im kalpleri.
D; ayamn en

marb muma-

mamdan daha derin oluyor.
Mabim beyle s6ylenerek
&iden gidiyordu. Biraz arkaela da Ritt tabip etmekte idi.
lln:len Rltt ile Mabim da
Pq,l&ıDn arumdan bir kala·
Wlık peyda oldu.

Gecenin branhğma inzimam
edea bq kalabalık dağılınca
polia hafiyeai Rnt, takip ettiği
M•ladm dl PGyia&yn kaybet-

mifti.
-

dl,e

Vay

anasım sattığım...

bajırdı.

Herif ortadan
mrolda be.. Yoksa lfüi farlanda mı oldu. Mamafi ıittiii
yer malum. Doğru Kont MiriD
kızınm bulnduğu yere gidecek.
Ben matmazel Janinin nere-

.te oturduğunu ögrenip daha
evel onunla konuımalıyım.
Sea Mifel dajı ufak bir yer.

Kime aonam elbette tanırlar.
Polis hafiyesi b6yle dOftlntlr ve bu dOşfindOklerini tat•.
ltfka teıebbOt ederken Makıim de Poviaö bir otomobile

atlumt Sen Mişel dağına çılayordu.
Bir saat ıoma otomobili
durdurdu, indi.
Kalan yola yayan gidecekti.
Çinko daim urp yamaçlarmclma otomobil iflemadL

•

f

kaplSlllı açtı.

keçi yollan hç
uçurumlar kenanndan geçiyordu. Maksfm da Püvia6 bu
uçurumlardan birinin &nBnde
durdu. Uzun mun aunnde derinleten karanlık bOf)uğa ı&zlerlni dikti:
- Tamam 1 diye mınldandı
Burası evet.. işaret yerinde
duruyor.. Burua.. Kim bilir
belki pek yalanda iatifade
edeceğim. Mabim d6 Plln6
bu a6zlerle ne demek iştiyordu? Bunu IODl'a anlıyacatız:
Yllrflmeaine devam etti. Ni·
kJet a~ çeq;Jmlt bir

haheenin ....... ldlflk

ka,Jdin anthac:le durdu.

Fakat.. bu sıçrayıı ·ve kapıyı
açqta Hvinçten ziyade hiddet

vardı.

- Demek, buna da diret
ettiniz hL. Diye çıkıftı. Sizi
gece vakti ·halamın Ve kimsenin malamatı olmadan odamda
kabul edecek kadar benf ah-

lllcıız mı sandınız?
-

Janin!..
Hayır.. Artık sizi dinlemiyorum. Bu hakaretiniz klfi;
eauen tlmdiye kadar s&zleri·
ırizi dinlemiş olmakla nakadar
hata ettipi .-Iıyorum. Rica
bw. ....... eter •izde bir parça
kibar6k vana derhal çekilip

Bu,..., Kont Mirin kmam

oturduğu

gidiniz.

•yfiye idi,

- Janinl. beni mutlaka din·
lemen )Azım. Gazetelerde okudan. Tfgrfı denilen bir hay·
dutl• mücadeleye giriştim.
Fal{ at daha eYel sana her
ıeyi ıöylemeldiğim ilzam; eğer
beni dinlemezseniz bunun sonu
çok feci olacaktır. Yalvanyorum, beni komaa.. Bir dakika,
bir aniye seni g6rmek için
boraya rellrken btıtiln hayabmı tehlikeye
koydujumu

- Acau Janm flmdi aerede?
Diye mmldandı.
K6tke
yaklqtı. Zemin kabndaki odalardan birinde ,.ık varda.
Hem pençere, hem kapı nzifesi ,aren bu odama canh
medhallne yaldaftıiı zaman
burumın aevdiii kızm yatak
oclua ~dutu ve jufnin karyolaunda llllfll -..ı uyudupna garda.
Kalbi çatbyacabuf gibi

bilemeJIİn.

Mabim da pllvfs6 okadar
bey.ecanlı, o derece mnteeair
saz s6yliyordu ki.. Janinin
hiddeti bir az geçer gibi oldu.
- Riea ederim yavq koDUfUDUZ. Hnl>er yandaki odada, uyuyor . Eğer duyacak
oluna onun nazannda namusum lekelenir. Bam mu itti-

çarpıyordu.

- Çok teY dedi.. Janine
mektup yazmıtbm. Belli bekliyecekti. Halbuki uyuyor •
Yoba mektubumu almadı a?
Acaba. mektup ihtiyar laaluıma eline mi geçb"? Ha:JU' baJlr
soyunmadan yatağına yabınfl
Bu benf beklediğine ve bekterken de bir az istirhat için
uzandığıma delildir. Kapmm
camma hafifce wrunana hemen uyanacak ve beni içeri
alactld Makaim da Ptmsa
declitfni yapb. G~ç kız uyumuyor.. yaqpa uz•nmlf,
tatlı bir hayal içinde dOftinilyordu.
Cama vurulan hafif darbelerle hemen yatajmclaa llÇfa·
dı Ye odum camlı pencere

JOl'IUllDL

-

eter

Aala.. JaniD.. ula ve
bu

İllN meaeleaini

metruliyeti olmaaa idi son
balo. ıeceşi f6rüft6ğnmllzden

j

aoma ıbi resmen amcanız
kont Mirden İltiyecektfm.
·Af)am o bdar ,amimi ki
bliDdan
hiç
filphe
etmemeliıiııiz ve... ve... Emfnim ki ıiz de.. Siz de beni
aeYifonmıuz.
Genç im bafmı lnllne et-

miş, susuyordu.

3
Acaba Makşinı d

~

haklı mı idi?. ()DU
mu idi? Janinfn dahi
verilmlı hiç
bir
olmamakla berabet
bu gence karşı bir.
duğunu kendi kendill'
başlamııtı.
1
Acaba Maksinı d
bu gece neler söyle et
Ve bu söyliycceğf 53sl
tereddüdünü bilsbetll'
edecek mi idi?
.~
Tam bu esnada kCSflCP

ayak sesleri akıettl•
balamın sesi du~
-

Janin! Janinf. _,.
1
ıun? Bak bir efe•
aeni mutlaka mGbi~
sele için g6rmek i
Genç kız eadite ~~
candan boğulacak Y ~\
Makaim dö Püyfs3)'C
bir sesle:
~
- Kızım gidiniı··

lun, ıfzi görOrlene ~
Dedi, fakat geÇ J"ı
Mabim dö Pilvi~ ~

.d cek nıeO ~~
açıp gı e
za 111' ,T_,J
b. Derhal genç kt
'arkasındaki lrlçOk ~J
odasına

-

girdi:
~
Ben burada
ı#![I

ve sizi biç bir suretle ' '
ye koymam dedi ~~
da odamın kap~ il~~
içeriye ihtiyar hali jlf :ıı.
polfı haffyesi Rot git"':'~

,, T

._ ;, ~mınuz

Son Sut

r~...........__

Yeni lilimler
•

A'

twrm manf

_.man !mS '1'allplll

Japtilı ( Serseriler
maedlhntşttr. Ba tarar

Uda

Kıalıı )

bU!tw

ada 1IJb

vaa-.,...

~•ya..,. kardetıer»

baaı.a,. yuılaıı

~~

tirketi
( Kml
l!llftir. ( Kwl Gilıe) Arap musildstai Avrupa Ye
filimin iki uh-eMi ~or.

Amnthdı

.a-ı.

.tle

J ...

dııdlJıW

çıkllllfbr. ~

filimi piyaaiya
Sesli
ha filim •
di81cttiren ilk ıeali kurdeledir. ReUslemls . .
·

5C"n Saat

P. ('ıl.j(~
9':'!9!J!~~~-..,l@

i

@# M

ZQ'W.

NlahiQ1at mü.dürlüğünaen:
Bidayetı ııan ıu-7· n !-~

i ~rı~;>

hafta

lı j

nıha;e'-ı 1lan

carsamha

Kıyıuetı muluı.men ıı

Kanıt

f
18000

42678 Fatihte dülger zade

mahallr~inde eski deve hanı
caddesfade S ~. muattal ptmeyi han 142 arşın yedi

N.

120000

Kabriıtz:l

ar1u11W1

4000

tamamı.

Tarabyada Muradı
kajında

hum mahallair:de Nikoklu so67..21 N. 11211~ 155 zıra mıktarmda 5

oda 2 aofa l kuyu

bap hanenin

1 •

tt.hı müştemil ahıap

l 0200

bir

tamamı.

180000 Fen"klyOnde ayazma cac!delinde a.tik 6 cedit 38 N.
iki odayı miıftemil klJir majuanın tamamı.
72336 Saraçhanede Feruzata mahall~afnde Şe"erci sCik~ğın·

5000

ZA:*S!!i!

?E

ile ~ ·· rakkam tatıtmda iki bap dükkim müşteoıil;
neden dükkanın denmaııda mlistakar bir adet a
ged iginin aörtte bir biuesi
,,
Yenibahç.ede Nesiltah Saltan mahallesinde çına~
çeşme sokağında 2 mlkerrer atik 8 cedit nuınar
1111
2 odalı tabtani ahşap maa bahçe hanenin taıııa • ti
Koca Mustafa pqada ve mahallesinde Sulu nıana5
mektebi aokağında 15 atik 14 cedit numaralı 40 8i
şın mıktannda bir kıt'a arsanın tamamı.
Yedikulede Mirahor hyas bey m•hallesinde Mirab;
cadeesinde 85 atik 93 cedit numaralı 40 arşın 111
tarıncla bir kıt'a arsamn tamamı.
dKasımpqada Hacı Ahmet mahalle.inde Uzun yol '~
sinde 281 7-19 numaralı tahtanı ikf abpp odayı .rıı ~i
temi) 4000 &JllD mıktarmda bottanın be§te bir~

da iç odalı <>Ot .,,. maktannda bir bap h:-rap b.:1·
Bidayeti dan (26-6-929) Hafta (3) Nihayeti iJBf1
nenin oa aelm biue ltil»ariyJe on hiaseai.
(24-7-929) çarşamba
~
21000 KGçik A,..ofya meheUeeinde camii terif sokağında
8 N. harap toDozu mlftemil %10 arım arsanın tamamı. '"' Kul'Uf12767 Fatihte Hoca Hayrettba mahallelinde Malta sokatmda
30000 Eyüpte Cezri
Zali
l N. elyewm ilerinde ltanka1N1 eski ahşap dllkkinı
caddeıile b.ha Haydar caddeatniu tellkiıiade ve k de
mOftemil anama 36 W.. itibariyle aiti hiss ..si
batmda cedit 30 numaralı ahfap dükkinın t 20
33333 S.:Ima tomrakta Kefevi maluıllesin~e Kasap so1~atın·
20 bisseıi
~
da 32-34 N. mabahçe ahfap hanenin Sülüsan hiNe&ı.
69985 Kapandakikt• Hoca Halil Attar mahalleafnde ZeY1':it
10000 lğrikapuda haa ilyas mah•llcıindc sakalar yokutu
caddesinde 73,75,71,· 86700 69 numaralı elyevnı •til
caddesinde 300 &r'flD miktarında 1 N. İıkender pqa
ıekıf tahtında müceddet üç bap döbklnın hisse ı
mektebi anuınm tamamı.
barile 38880 hıueai
Jc•ı
9100 Haydırpqada lbrabim ata mahalleıincle koıu yolu
27500 Hasköyde Abdüıflelim mahallesinde Mezarlık so $11
caddulnde 63 N. aranın tamımı.
j'ında 9 numaralı 275 arşın miktarında bir kıt'n at
~2500 Tahtakalede Ro.tem pqa mahalluinde mahkemPnın tamamı
·Jet
sokağında atik ve cecllt 20 N. mUrakkam mağu:a•
18000 Edirnekapıı:la Hacı Muhittin mahallesinde KepenJ<çı 1
nın onalb lriHede lki ıu
ı.
aokağında 10 atik numaralı elyevm milfrez ars3 fl

Kuımpap maballeainiıı

•

Mahnıut ~

...

Bidayeti ihln 19-6-!l2'd haftası (4) nihayeti ilan
17-7-929 Çarşamba
kuruş
·-Kıymeti
===========-=-----------------------_,-----==---

35604

45000

•t•

Beyoilundı HOıeyfn
mahalleeinde Duvarcı aoka·
ğında 37 No. ile mtlreldcam 3 oda 1 ıofadan ibaret

bir bap hanenin tamamı.
Samatyıda Sancaktar Hı)•reltin mahal!eainde F:rer
manutır cadd.-ine 10 atik numara
mürakkam

450
259700

arıın mılctannda

Fındıkbdı

ae

bar

Fatmahıtun

kıt'a arunın tamamı.
mahılleıfnde

caddeıinde 47, 49 maklup N.

la 371

GBmllı

suyu

arıın mıktanada

bir kıt 'a ıraanın tamımı.
5250 Çırçardı hıcı Haaan mallıllealnde · Çırç1r caddeıinde
1-3 No. lı üzerinde k6m6rc0 barakaıını mtııtemil arsanın 120 sehim itibarile 4.S sehmi.
\30000 Babılli dvannda Nallı mucit mahallesinde Çaaaloğ 1 u
yokuıund3 ve Acem aefareti ka11ııindaki yokuşta Ci ·
va.n Kethüda mucidinin ınkazUe beraber temamı.
65000 Eeynıtta Y ıhnikıpan ıokatında 5 N. lı Hatice ust a
kaıir mektebi enku Ye arıaıı ile beraber tamamı.
30000 Çartıyıkcbirde Y eıildirek eokatııada 4 f'4o. ile mürak·
kam 12 artın mlktanada dOJcklnın t~mamı.
Baladaki emlAki mahlOle dart hafta mOddetle aleni olarak
oilzaycdeye konmuttur. MUzayedeye ittirak edecekler kıymetin
yüzde yc.di buçuj"u n;ıbetfnde teminat olarak d&rdtincü hafta·
n n iha~e gUnQ ıaıt on d6rt buçukta ÇemberJitaşta lt:tanhul
Evk?.f müdllrivet!nt!e mahlullt kalemine müracaatları.

U!d ayctı

iJan :~-7-929 hafta (~) nihayeti ılan
~ ı-7~23 çarşamba
....t-"=ı=--.r.ı4tt=--~----===

.--,-:
• :=--:-=::=:.....,,,.~-=-==:==-------.-..----

i

uruş

3'i!:üQ
~

.....
o
l 'J

Su~tan ahmel civınnda Kahısakal mahallesinde muh·
teri.k Bayram furunu ••ktebinin anaımın tamamı.
Mıktarı ziraı

245,34
Üıküdarda kaıaıker Ahmet ~fendi mahallesinde Nuh
~ c.addeainde atilc 9 vı iki defa mükerrer 9 No

tamamı

ıc•

275600 Ke.aımpa,ada Kamerbatun mahalle.inde Atıklar

föO

ğında kAin Cumhuriyet pıinotunun ittısal' de ır
arkasmda cem'an 934 artın mıktannda buluna
'

ristan arsa6ı
·ti'°'
15438 Samatyada Sancaktar Hayrettin mah•llesinde 1'ı
kalfa sokağında 37.35 numara! ananın tamanı~
1

Mahlulat

müdD.rlüğanden:

ZiRAi
LİRA
1672,11
167211
.,d'
Babçekapısında Hobyar mahalleainde yeni poat1&ne kart1'' 11•
meydancıkta kain kazezker AbdOlkadir Efendi vakfınd•11 ,ıl''
rakamsı müteaddit aht•P binayı mGftemll araamn ta~ tl
( yüz altmış yedi bin iki yüz on bir ) lira bedelle 26-6-92 dP
rlbinden 27-9-929 tarihine mfisadif çert•ha gUnüne k• ~o'
1

1

dört hafta müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye

~~~
~
Talip olanlar baladaki kıymetin yüzde yedi buçuk nilb~ı~
pey akçesi ve ya banka kefaletnameaile teklif mektu~
yevmi meıkürda saat on bqe kadar lıtınhul Evkaf 111 ~
yeti binuanda rnilteıekkil idare enclmeafne tevdi eylell'
~,_,
ilin olunur.

-------------------..----------------------

Mahlulat müdürlüğünden:
Kıymeti muhammeneıi: 250 lira

· •

1'

Üskfidirda İhsanfyede Karantinehane sokağında kJ~
No. h muhterik sahilbanenfn deniz cihetindeki bahçe ~
hariç olmak Uzcre dijer duvarlardaki taılarla yanan ebrıf ,,_,_•
baki kalın ankaz1 d&rt hafta müddetle müzayedeye Jcot11" ,J'

1

Talip olanlar kıymetin yllıde yedi buçuğu nfsbetinde P: """
çelerlle bar her temmuzun on yedinci çaı:ıamha günB _, l'P;Jif
1111hallinde, on dörtte de Çenbe.rlitqta letanbul Evkaf
riyeti b!n:ısında MahlulU müdfiriyetine müraaatlan.

Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2) 62
Şube acentası : Mahmudiye
hanı altında . İstanbul 2 740

İzmir sürat postası
(GÜLCEMAL)vapuru

12

Temmuz cuma 14,30 da
Galata nhtımmdan hareketle
cumartesi •sabahı f zmire gidecek ve pazar 14,30 da tzmirden hareketle paza~si
sabaht gdecektır. Vapurda
mükemmel bir orkcstre Ye
cazbant mevcuttur.

Bozca ada

postası

(GELiBOLU) vapuru 13
temmuz Cumartesi ı 7de idare
rıhtımından

t•

..,.

1LE ON~ARıÔi.JJ.iiRüNüZ't
~

tLfTOKS.,
HAŞARATI

BÜTÜN

ÖLDÜRÜR

Sinek,, sivrisinek,, bit,
pire,, tahtakunuu,, hamanıböcefi,,

karınca

LEKE YAPMAZ

°İUJtçu çeşmesi
«

«

«

«
«

«

«
•

•
•

«
«
«
«

«

«

paataca lınaa
dtikkta
..., . . dtll.dflDftlrktıa

No
1
3

muhammenesi

S
7
9
11
99

MUştemilab
1800 Fnldnde 1 oda 1 hell

Ura

1150
1250
1000875

•
•

•
•

«

•

«
«
«
•
«
«
•
« 1 oda ve
«

•
•
«
«
mutfak

875
1000
«
101
1250
'(
«
103
1250
•
•
«
~'4' 9hrtçu çeımeıi
temamı 31
4000 3 katta 9 oda 2 ı~fa
~. ~
mutbak ve saıre
.... , ~ Ye llltlftemillb muharrer (10) kita emlAk ublmak ütere müzayedeye vaz edilSıel'İll bedeli defaten ve hanenin bedeli de bir senede iki taksitte
tesviye edilmek
()alctid l/7/929 tarihine mftaadif peııembe gllDll ..at (14) te 0/o yedi buçuk teminat
'-._
~ nıalaıtıcbırltığilqıle mtıtqekldl .._.,.,. mllnıcaat eylemeleri llAn oiuMr.

Pttoda

«

«
«
«
«
•
abfap hanenid
«

f11

. . l~
S: S:.

~~~::

"ı ~~~·:u

'

'

ııı....ıiiır~

~,'
~
~ ~'-i:
'

....,

~_

~-.. tlnlraa

m&düriyetlndcn:

1 Temmuzdan itibaren
umuma açılan Yalova kap-

lıcalan mihıaıebetile 13 tem-

muz cumartesi

fÜD&nden

cmnarteai, pazar, Sah, Çarf&lllba, Peıtembe glinleri
- t 9 da kalkar. Bunlar-

da Cumartesi,

Salı,

Car-

pmba seferleri 88y8kadaya

da

uğrar.

Gelit seferleri: Yalovadan Cuma, Pazartesi 13,25te kalkar, lıtanbula gelir.
Cumartesi, Salı, Çarpmba
15,30 da kalkar Büyükadaya
uğrayarak lstanbula gelir.
Seyahat umuma ser~ Po;~ı: ••

Çamaş1r yıkama

DhUICIAG"u .
Türkiye Seyrisefa1n idaresi
ne ait ı l kalem çamaşırın
şartnamesi mucibince bir sene·
müddetle yıkanma!'t amcliye<;İ
ayn ayrı fiatlerle talibi uhtc:~indedir. Kaı'i ihalesi 1 ; temmµz 929 tarihinde iaa

kılı-

nacaktır. Talipler şartname Ye
teklif edilen fiatları görmek
sahip
olDP.
üzere hergün ,.e münakasaya
cimi ve evsafı yaZali iki P~ eşyanın 11-17-29 ta yirmi
iştirak etmek için mezkiır
gln middetle m~edeye koınualmut olmakla 31 • 7 - 9'l9tarihte saat ı 6 da le\'azıın
,.at oa
•v•Jinde
• lllrn•i•id•ü•rluli·
·
. • •....,.
Ciui

eg~

( KONYA ) vapuru 14
Temmuz Pazar I o da Galata
nhtımmdan hareketle [ lzmir,
Küllük, Bodrum, Rados, Fethiye, Finike , Antalya J ya ·
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [Andifili ,
Kalkah , Sakız , Çanakkale ,
Gelı"bohı] ya uğrayaralC~gclC

itibaren Yalova seferleri
tezyit edilmiıtfr.
Gidit ıeferleri: Topaneden Seyrisefain nhbmından

Kıymeti

Ciİlll
Nmf lıilM dulkkb

btalya postaS1

ce,ktir.

KOKUSU GÜZEL VE SIHHİDİR

'f .. Sokağı

harekede [Getibolu , LApseki , Çanakkale ,
İmroz, Boı.cıaa.da) ya gidecek
ve [ (Anakblt, UpJeki, Cclibolu]ya· tJ#raYarak ~lccektir.

S111&m ..:Jajı ._ ...,.E

Kuruçlıfllt ...t:re~bQJ

~;.t~aclif

...

adet

nevi

kilo

2

aanddr.

200

evuınd'JI

daıu.

b~

Mbl~

11

1t11.nemiı?ile•lm•e•Ie ri•

Son Saat
ı -

Z+±+--='

E •:2EZ*e!

L.tanbul vi!a~ eti def terdarlığ·ı ilanları

f otograf n1akinah1rile fil" nı!edni ..;:ulJannıak n1cnfaatiniz

SATILIK OTLAR: Kağıtanede Çağlayan köşkü bahçesinde..
ki otlar biçilip alınmal< r.artile satılıktır. Muhammen bedeli 220
liradır. Miizayede temd\den pazarlık suretile 18 temmuz 929 1
perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır.

icabattndandır.

•ki" k"I
!!• l
uçük# zab•t
1

inotfros

Şehremaneti' il&nları
Beyoğlu

<laıresmden:

Pan·

galbda Mektebi Harbi)'·e kaısında merkez kahvehanesi
yanındaki
manavlık
sergisi
bir sene için açık mü%a~ede
ile ldraya verilecektir. iste·
yenlerin 8 ağustos perıembc
günü on beşte daire encUmenine gelmeleri.

Yelkenci
\

7

APUI~LARI

fZM1R SORAT POSTASI
•

~ ~~~ lsmetpaşa
'·aptıru

14temmuz
günu t;ım ~rıat

Pazar
15 te

Galata
rıhtımından doğru lZ~HR c
hare.ket edecektir.
Tafsil.it için Sirkecide Yclcnci hanında kain acente ine
muraca.:tt. Tel 1standul ı 5 15
\' e Gal:ttada merkez rıhtım
hanmda Ceiibidi ye Stafılopatı
ıccnteliğine müracaat .
Telefon: Bcvo~lu 8 '9

SadU< zade
Biraderler vapurJa1·1
Karadeniz ınuntazan1
ve lüks postası

Sa arya
vapuru 14

Tcmmuı

PAZAR

S.ırkccı· nh tımından hareketle [ Zonguldak ,
lnebolu, Sinop, . anı un. Ordu.

günü

akşamı

Girc~un ,

Trabzon, Sürmene,
ve Rize ] iskelelerine azimet
edecektir.
Tafsilat için Sirkeci Mesadet hanı altında accntalığına
müracaat.
Telefon ~d anbul 2134

İstanbul - Y cşilköyde, Hava gedikli küçUk zabit makinist
mektebinin kaydıkabul şaraiti zirdedir.
Mezkur evsaf ve şeraiti haiz bulunanların istida ve vesaikı
lazırne ile 929 senesi ağustosunun birinci gününden itibaren
yeşill:üycle mektep mOdUriyctine müracaat eylemeleri lb.ımgclir.
İsi anbul haıicinde bulunupta vaziyetleri ıeraiti duhule tevafuk '!den t l:plcr dahi birinci maddede ı.ikredilen vesaikı
mektep müdüriyetine irsal ile alacaklan cevaba göre hareket
eylemeleri icap eder.
1 - Şerait.
A - TUrk olmak.
B- T alipleriıı orta mektep (lise sekizinci sınıf) tahsilini ikmal etmiş ve asgari onaltı yaşını bitirmiş ve azami yirmi yaşında olmaları lbtmclır. (Orta mektep tahsilini ikmal edenlerle
orta mektep tahdlinden yüksek tahsil göre11ler imtihansız olarak kabul ediiirler. Şehit, malül, a&keriye sanatkir evlatlarile
~cnebi diline vakıf olanlar tercih edilir. Mektep kadrosu orta
mektep tahsi:ini ikmal edenlerle dolmadığı takdirde orta mektep tahsilinden clun tahsil görenlerden müsabaka ile alınır.
C - T aınüssıhha bulunmak ( hastane hey' eti sıhiye raporu

ADLER .

1

ra. ~e
kartlarını kullanını1. maki . " t mektebi müdü)
'
:=:':ıc:·r:):.(:r:<1f':::1tn:ı:'r:.:; ır·yet• den:
ıı-ıa

lL

Yazı makineler•
1 etti
ı Haziran tıuıu
~ıc
A

,·tni harfl,.rle ,.azıl111 ıı

.

Maarif vekaletinin ruhsab reımiyesini haiz

UFUK BiÇKİ

DİKİŞ MEIITEBİ müdürlüğünden:

.

\\ rııp:ıda

scııesııt

.

TÜRK KADINLARI BİÇKi DOOŞ MEKTEBi
ismine tebdil edilmiş ve talebe kaydına başlamıştır.

Tahsil müddeti: 2 sene, 1 sene, 6 ay ve 3 aydır.
Ü ç ayı
1k lmrslara d alıı·ı oıaca
' klaım d"k"
ı ış b"l
ı ınesı· şartbr. T ed tisat .son metot üzerinedir. Arzu edenler:e matbu ıerail gönderilir. Adres: Beyazıt Veznecilerde Türk kadınlar biçki dikiş
mektebi.

kırıt

380,000 YAZI

MA1'l~

satılını 1 ttr. Anııdoluy•. tir~
malcınc

gönderilınıŞ

.p,i
51
\1AKINASININ HUSV 6~
ADLER

Harilerin mih nzı 'u

~

ya çıkannnk mümkundilf·

ADLER

MAıdNp.Sl

ANil<ıJV~

PEK DAY
ADLER

MAı<lN).ll
. edif·

en iyi bir mtık111

Anadolu için tali acf'fl

t~,J

araınaktnyıı

Bir

alman
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mfiteha 5 sısı

ı11~

altında İstnnhulda hcrgôfl:I ~'
tamiri

için bir

ettiğimizi

tnınirbatl~..il
e,·lı;.o·
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Galatada Voyvo • o 4" ıJ1
Galata posta kutıı• ..ti""

. ,.ce"' t1
1
1
1
İzmir ve civan tap.<1'i ~,.,.
...if
1
Kömürcüoğlu
46,
Birinci kordon

No

m..-----~~~~y~
Emllk Uıerin.e

17 Temmuz 929 tarihinde kat'i karan çekilecek olan 14831
ikraz numaralı emlakin ilanında bahçesi altı bin nç yüz kırk
b
b"
ir ar(;ın gösterilecek iken aehven fiç ın iki ..nz
--tm•• beı
7

ruşıı

Bu fabrikamızın ihtiraı I
itibarile bıışkalan tar&fıod.0 oı/
lit edilemez. llu Sil) ede {ıııl•

PARA VE

En1niyet sandığı müdürlüj.','1inden:

ılı•

imal cdilcıı hır ) a1J ma
•dl
Şimıli~ c kadar bütun dD"'~

Adler nıakinalann baŞ

1926 :wncsındc kOşat r.dilcıı mcktf'!bİmiz haziran 1929 sene!inden itibaren

,.;l

MAı<lN

J898

•

1 1 dır

ADLER YAZI

lazımdır.)

D . - Ahliı.la mazbut .olmak ve hiç bir ciirilmle maznun ve va
mahkum olmamak.
E - Mektebe kabul edilecek talipler gedikli kücük zabitler
hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele görürler.
(mektebi muvnffakiyetle ikmal edenler hava kıtaat ve müessesatında altı sene müddetle ifayi vazife edeceklerini katibi adilden mus:ıddak senedi mcşrutle taahüt edeceklerdir)
2 - MU<ldeti t~11sil iki senedir.
3 - Kaydıkabul 1O eylCıl 929 tarihine kadar devam edeceğinden ondan sonraki müracaatlar makbul olmaz.
4 - Derslere cy!fıl on beşinde baılunır.
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Hcr ınuam~ı~ mecburi
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ikinci derece ıpOıdl~u
•erilir Şerefli 111e~. ~ er
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TÜllKiYE FahriJ'ttS~ıt· ~'~
DOLCA om iki cinsi V'ıtl10 p_di'V
yalnız fo\Ullü (Turuncu et.ltetll) dliferl de sütlü ,.e Cındıkll 0 rtfr.
etil\etli) dlr. FeYkah'lde lczzclll ve ucuz olan bu çikolata
~;rkotiuin nCTON zenuın ~IÜSABAKAIA.RINA l§tlrak edilir.
DOLC \

fllti()l

-nedir"! DOJ.<~A, NESTl~E
yeni SÜTLC çikolatadır.

,-

~lrketlnln

ue

..

~-

·-·

Son Saat

Sııi istimal
.ıQ-

1M

8ir amelenin par1( llıaldan

kesildi

aind asınıpaşada odun iskelePoau~fhnıct beyin odun dehıçl<J rııa .müstahdem Şükrü,
ll:?ekt .akinesi ile odun kesc~ied ıl<en dikkatsizlik neti-

nc

tlıtttı

Parmaklarını

Şn~· b Parmakları
~İt

kopartkesilen

astaneye yatırılmıştır.

l<u.. ~ebıkalı tutuldu

'lıı:ı .;~:

Mustafa pqada HaÔlber Yın fınnında tahsildar
~il' tahsil ettiği 42 lirayı
kaıııa;d Yolda giderken ıabı·
~ak an F etbf kartıama çı~ ıtta~aralan almak istemiş,
l).. • derdest edilmiştir.

{)~n geceki yangın
l'ekkun gece Dolapdere8e
~de~ sokağında sa kin keaına Y orfi oturduğu

~ıı

~i'~n Penceresi önüne mum
~uş, bu yüzden yangın
~llnd .. etmiş ve ev kısmen
ıgı halde itfa edllmiştir.

Kasımp~3da sakin Tevfik
isminde biri, refikası Nihat
hanımdan

istemİfr verbıçakla kansını

para

mediğinden

dudağından yaralamıştır.

Beygirlerin çiftesi
Rami sakinlerinden Şerif dtin

Diğer taraftan, Maliye m&fettitlerinden Kuım 8. Devlet
matbaasında tetkikat ve tef-

muştur.

ti.şat

Çorap makinesi
çalarken ...
Samatyada Alifakih mahallesinde sakin Rabia hanımın
hanuine lımail hakkı girerek
150 lira kıymetindeki çorap
makinesini sirkat ederken cilrmO mqhut halinde yakalanmıtbr.

Biı~ kar·ar
z'1' fidanlık açı- ihtiyat zabit
6~k, hayvan mekteplerine alınanlara maaş

~ta.~'

İlıllvaı za t>itlerl \ ' e ilı·
tlyat · askPri memurları

t"'

kanununun :J üncü maddesi mu<•ibhıce, ihtiyat
zabit vekili naspedUmek
üzere ihtiyat zabit mekteplerine alınanlara tahsil müddetince, Harbiye
mektebinin son sınır talebesi g ibl maaş ,·erlleceOI alAkadarana tebllO

... tr
ı eıj

.

nn ınune

fidanlığıdır.

ltlıaia '\ için « 25,000 ,. lira
~taıetık Unan bu fidanlıkta

~et ilet~
1

asma çubuklan ,
-.ıı,tı t.fcan mllamire fi-

~, "ili Yttiftirilecek

ve buntt~~e .~~ ~alkından bai Ye
'i:ciı-·
ıbı olanlara verilet'i llCUttıeııı
tlttiıı, d er, Baytar müdUhıis~t e ınllhim miktarda
bit hVtrnıfşlerdir.
~~ki f eyet, villyet dahilinQllttı

ena k
l
dır llayene ?ç ve buja arı
'akını bırakmaktare .
hay l\i Ver·ı1

A. va11

en tahsisat ile,
ı ll'llPad nes!fnin ıslahı için
tc~ı_
an d
~;; Ve
anıtı1ık celbedi-

·~ iln lles}~~nlar vasıtaıile
~ nuı ıslahına çalıı3

23 t,

tL"""-.....___
enınıuz

•~bti lbtlı\l2 lıti
il~ ll.ıiıde
riyet bayramı
l a'it ~erasimi mahıUia
edili:cekt'11.

Maliye milfettiflerinden bir
grup dün Ankaradan tehrimfze gelmiştir. Mahmut Nedim
beyin tahtı riyasetinde bulunan mezkur heyet, Dilyunu
umumiye evrakı naktiye aui
istimali meselesine aft bir, iki
noktayı tamik edecektir.

Eyipte Kapıcı çeşmesinden
geçmekte iken Yaşarıo idaresindeki arabanın beygirleri
çifte atmış, Şerif mecruh ol-

I
.
.
l
~.Yı ış er...

Meclisi umumii viliyet
•çtilll, \re Baytar encnmenleri
iki mllhim ka1~erek
1
ı-..d,11 . • etmfıtir. Bu karariçİıl b· hırı, lıtanbul vilAyeti

Bakkallar

Duyunu umumi- Glfnde 12 sQatten
Para ' rermiyen yede yeni fahki- faz.la çalışmıya
kat başlıyor
caklar
karısını vurdu!

•

~~slinin ıslahı

Sahife 11

r

edflmJştlr.

Talebe kongre,_
si bitti",,
Balkan talebe kongresi bugün ikmali vazife edecektir.
Bu ıabah hususi bir içtima
aktedilmiştir. Öğleden sonra
itlllfname imza edilecektir.
Murahhaslar öğleden 80Dra
Darülftınuna gidecekler, akıam üzeri, Kalamıt vapuru üe
yapılacak ve rece ) anaınduı
sonra aaat 6 ya kadar devam
edecek olan teneuühe iftirak
edeceklerdir.

Mcmurierın

Devlet

maibaıuınd•

.

ile meşğul olmaktadır.
Bir, iki gUne kadar tahkflcatını ikmal etmesi muhtemeldir.

1e

ala

[ 1 inci sahifeden mabat]
mektir. Fabrika yevmi fltiJl.
salltını piyasaya vermek için

bayiin talebini bekler. Ser
bayi ne kadar buz iatene o
m ıktar üzerinden bir makbuz
srönderir, biz de istenilen miktar da buz veririz.
Buzun piyasada az bulundutu gllnle ıer bayi az buı
almq demektir.
Temmuun birinci ,Onlnden
9 uncu gllnU alqamına kadar
bayie fabrika 373,S ton
buz vermiftir.

ser

Temmuz içinde eD aa buz
alınan ıtıD ayııı lçlbacl ,anüdür ki o ıtıD ... ba,t «28»

kU.ur ton buz l.temif " almııtır. Buz buhramndaa büHdildiii •• fabrilwam baal·
dutu riTayet olUDClaju tin
bayi fabrikada «l0540• kilo
bu al•ııpv.
Bu ulak, fabrlkwn Mıtfhsrl
kuclretiDia uhjmdan deill,
bayün buz iatememeıind..iir.
Yoka bayi baiıuuı 28 İDCi
gibıü fabrikadaa 25 toD bm
iatcmif ve o
buzu alauftır.

aGa

o

miktar

Fabrika talop edllen bam
vermekle mnkelleftir.

BiEdea De kadar buz w.iline okaclar verirlL BiM•·
aleyh bu buhr&lilU falrikamn buz istihsal ede•••i

detil, fabrikadua aa

bQI

alua-

IDlf olmuı tebep olmUfbu'.

İçtihat

yaz ta.fili

Yeni bir ,ekil, ,OZel multteviyat, senııin fikirlerle yeai
bir hayata kavuprak iatitara

çoktan yaı r.tiline batlaııut·

bqlamı9br. GörOııilz, beteaeceğiııizı zauediyoruı.

Bazı vilayetlerde memurlar

lard r.

Bakkallar cemiyetinin bak-

kallann gtınde (12) saatten
fazla çalışmamalarını temin
için hilkdmet nezdinde te,ebbllaat yapacağı haber alm-

IB.lfhr.
Bakkallar cemiyetinin mtl·
nazaran bakkallar
gilnde (18) saat çahşıtlar Ye
ancak «6• aaat istirahat eder·
taleasına

lermiş.

devaml ı

Bu meal

oJduju
için tahammülfersa imiş ve
bilhusa mOstahdemır çok uiliyormUf. Bir insan . gtlnde
12 ıaatten fazla çalışmuım
iuafaızhk addeden bakkallar
cemiyeti bu mesaisinin bir
kanwa çıkarılmak suretile 12

uat olarak tahdit edilmesini
temine çalışacakmı•.

10,000 liraıı

ne oldu?

lımire civar köylerden birinde tahsilata ilden bir tahalldar, tahlil dairesine 12,SOO
lira getirecekken 2500 lira
ıetlrmiı, hakkında tahkikata
bqlanmııtır.

Gündüz külahlı
fece ıll&hlı
y'1zı1ıyor:

ltlosliovadan

~loskova matıkeuıcsl,

Ti·

ver mahkemesi Ju\kiml
Paıkovu ldRma mahkum
e&mlftlr.Gündüzlerl adalet
tavıl eden bu adam, gec<ı.~ rı reisi bulunduQu
başında

çeteolo

evleri

IO:ymakta Jdl.

sıcakla r arttı
BahkMirde iki llç ,u.dllr
ııcaklar pek arbmf, huwet
,alpde 36, rGnefte 4Se cık

Har yenle

mlfbr.

Levazım talebeıl
levuım

Aakeri

talebeai
ziyaret

calak

dlhı

it

mektebi
baııkUmı

etmif, talebeye banka-

hak1.ıioda

ameli iıaNt

verilmiftir.

Kadıköy

cinayeti

Kadık6yde, bir ıokak

kaY-

neticesinde arabacı Onbıçakla vuran Fequh,
din iatlntak hakimi tarafmdan
iaticvap edilmif, tevk.ifaneye

pll

Diti

iÖnderilmiştir.

Son Saat
)!!!!

ıA··

--WS!jMii

1).~i .,

n n ksşidesi-1 Mevkuflar
roı':busabah başlandı Bir otomobil de
200

:$!>78
38I07
.-ı

51128
50565
243Zl

-:U.~~

37A~n

23501

3796ij
44372

~

~"

519988
5COO
"2235

4~25

1312

aaıl56
22tıt3

4599'1
53114

a5638
l8261
12869
16099
16159
0039

8964
42664

528{)0
~
33495
4t'.26i

10718

5842

56i09
18705
14187
650
1055
54504
14535
23407
17187
3163
1832 ı
34033
38886
21313 p846 ı 16165
22651 43390
1C>45
36922 45755
13768
411'8 54951
19019
ıt261 32200
9609
lSl-05 32853
25716
2779'9 ~248
53534

150

~7892
57416

50905
30263
53815
56359

41109
11547
~1815

13123
30002

4<478'3
5754
3839
~3

43533

44S30
561
4'8972

41675
34665
46789
27092
17559
46402
6456
45103
13839
17345
54048

323ss

52701
29997
54741
47267
29745
33625

9537

17'883

.
1ıra

6532

55014
2261"4
4596
37370

16524
52836
8591

lira

32718
34119
53096
14437
33898
754
6934
47119
56919
4522
4i31

33664
17133
59494
11153
2528
57466

1~01

14581
41089
8894
41185

40182

36935
2111
3013

14980
22891
32151

100 lira
7384

34133

45804

43190

ts.42

45855
4f799
31443
58692
33938
36420
22782
13224
6286

58648

43668

41510
50'213
54898
39958
4126

44192
26163

l.30a9

,1749
7990G
10062
22712
ıt196

51451
53364
50388
57660
50750
37368
10112
40297
31744
48628
32662
8469
25634

ags5

38567
25008
39299
5922
18979
5050
11195
55943
13021
34648
3277~ 27200
5685f! -~ • . 49'193

55154
3'349

327~1

55110
57040
14935

33264

11847
20985

18220

ıs1s3

2663
59750
58210
)151
22289
58681

56719
3i590
16623
30720
50027
3903

5~426

5nu~6

37
52l

40007
20240

anb 1 476Sı

188'i!f'•.gso5
133 ~ 32505

16~is

1.. ~ ~' ~
24593
14078

18425

265ZO
282

1

18437
21956
638
52746

177&6
15581
21925
48722

41310 48652
48509 31307
29311
7392
29414 47900
36065
9322
30353
39280 39879
26474 15945
38552 28166
12646 18760
5597~ 24477
60277 43829
36843
5102
58501 36505
54744 30103
) 5493 50417
18575
695')
16260 18246
27569 33560
16391 26293

4sıı<>

42110

311295

432~

6668
15725
57071
14489
1757

23059
1026
26930
32936
48379

3008 24163
48280
621
38961 29541
42362 21981
4229
6525
32761 430i6
16640 17906
14210 46468
52607 43422
28909 46650
35149 59433
49902 12015
39599 28440
24435
29069 3'0513
47237 20196
49968 14527
48072 20833
34243 22446
15888 14555
44000 3206'6
30609 40350
42339 19376
58882 24729
30194 22153
14381
5847
28430
8415
57966 50799
57558 32983
45057 10106
37793 23716
44213 47023
55755 17909
47359 24469
20753 26726
4061
42959
23713 42249
33Q70 26674
47113 24803

23383

4618.2
37052
19170
16104

1100

33059
19016

11749
24173
25627
46570
25951
28228
13575
5079
53672
17765
24104
3812
54929
3116
16057
7011
3124

AMELİYATSI%

hediye mi edil-

r(!
,, Birinci sahifeden mabat)
1

BASU~
MEMELERİNi

10321
41392
5942
31283
14958
44674
48742
21873
28201
21394

11408
58247
47299
30168
54613
10312
59980
13102
27418
16131
16594
24140
53042
8170
57353
15024
44078
39482
26579
4337
41579
29631
23956
52550
42345
15601
34629
2099

miş imiş?

32103
8057
38325
28858
33849
34305
33482
51993
54813
43230
48358
253i7
22196
50752
24301
39200
26580

23998
33963
483
32407
2244
10803
8923
35539
39207
42660
14971
49474
5137
45879• 16232
32969 43255
38526 52211
lA<lQ~
17513
12861 22601

KANI KESEf'

EMSALSİZ OEYADI~

lrtiıı:a maznunları hakkında

HER ECZANEDE

T

yapılan

tahkikat,
gittikçe
ehemmiyet kespetmiştir.
Maznunlar tarafından verilen
ifadderde bir komisyon aı.isının isimleri de geçmiştir. Nak
di olmıyan hediyeler meyanmda bir otomobil bulunduğu
da istintak hakimliğine verilen ifadede zikredilmiştir.
Bu ifadelerin iftiı-a olmadığı zannı tahusul ettiği takdirde 7 inci istintak dairesinin tahkikatı selihiyeti haricinde görmesi muhtemeldir.
Bu takdirde evrak, tabkikata selihiyettar heyetlere gönderilecektir.

.-_y•

Yazı makinele~

Satın almadan evel Gal•tl1J
Haraci

sokağında 10 nuıııar'f'I'

ViTAti BENBAı-1~
Magazasını
w

lıtanbul

Adanada beş gün evci bqbyan poyraz evelki gün garbi
şimaliye çevrilmiştir.
Poyrazın devamı çiftçileri
eadifeye dliflirmüştür.

Birkaç gün daha devam ederse hem _,Pamuk tarlalannm
rUtubetini izale edecek, hem
de tarakları dökecektir. Poyraz çok şiddetli estiği için
dört, beş gündür bütün Adana toz toprak içinde kalmış
ve herkeı nezle olmUftu.
Bu mev•imde ( Sam ) tabir
edilen bu poyraz fevkalade
sıcaklar yaptığı için hararet
gölgede 38 e çıkmıştır.

•
t
zıyare

~
eDP"

dairesi~~

icra
Bahçevan Mehmet
,tt
borcundan dolayı ibalei ,t!,.
yeleri icra edilmek nzere.,ıı~
ğıdaki emvali gayri lll~. ~
15 gün müddetle mevku
zayedeye vazedilmi9tfr.
ludan Küçilk Çekııı
Kumsal nam mahalde ~6
kam ebvaplı Dutdibi il
maruf ve indessaba
metre murabbaında b~r ft1
tarla ile gene aynı
ti
halde 5 rakam ebvaplı !J
ada namile maruf ta~
2300 metre murabb••" fJ1.
ibaret bir kıt'a tarla (56) ~
barah tarlanın hudud~ ~
mevkiinde tarik ve cadllsJ "
tarlası Agup bey tarla "
tarik imam efendi tarl-"~
Yanko çorbacı tarlasil~
tut olup kiymetl muba 'tlf_
(150) liradır. (5) numar~~
lanın hududu 6 ve 5 11 ol-'
çorbacı tarlasile mahtut ı~
kiymeti muhminesi (100) -~
dir. Tarlanın otüz gi\11 'f"'J.
detle icra olunan mOı~~
aleniye neticesinde 17;~
talibi ve milşterhi ub ~"
olduğundan yüzde bet "ifJ"
iştirasına talip olanlarıJl t'i~
29 tarihinde ihalei ~~
icra olunacağından ııa ııd'~
rin dairede hazır bulu IJI'~
ve müzayede esnasfod•~
meti muhammenenf P kçeı:..
onu nisbetinde pey a _..-;
ve ~ evrak numarası~,
teshiben daireye ıll o,td~
eylemeleri ve saat on ed'·
on beşe kadar ıııö~ biJ"
devam edeceği ve
11
lunmayanlardan y~
i' ,
teriden maadasııııP ~
eylemiş addolunacall
olunur.

af

tJt.'

çomlarının

Ado

BUL~

lstanbul mahkemei -__.ıoikinci ticaret dairesi riy...den:
,;t
Milflis avunduk zadeler•ol"
olup iş bankasına MerhUll ...,manifatoraya ait muhtelif ~
te emvil bilmüzayede ~
cağından taliplerin 14 te ~
929 pazar günü ve onu ;tleden günlerde saat ond_aP JJ"
baren müflis müessesenıP ı"
yanak hanındaki dairesine
meleri ilin~

Adanada sam
ve endişe

teslimi

34498
1sıı1

KURUOUfı

Çamlarının Emanete
kiralandığı yazılmışb, BQgtin

Ada

Emanet ve Evkaf memurları
Adalara giderek çamlıklann
teslim ve tesellllm muamelesini icra edeceklerdir.

Bugünkü hava:
Kandilli ruatanesinden
almmııbr:

Diln azami hararet

«23»
derece, bu sabah «18» de·
recedir. Bu gece rüzgar
poyraz, hava bulutludur.

1 Bueünkü bor'a: 1
1006,30;
lngiliz
Frank
12,31,00; Liret 9,21; İsviçre
2,50,50; Dolar 48,25,50; Da·
hili 95; Altın8 67,S; Anadolu 22,10; Rumeli 6,70; Tramvay 80; Düyun 182,5.

0

'°

fş Lankazından alınmışbr.

.

Jj;Of.

