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Yunan ıekı;ııeriiıin esası?
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2~fçilikte buhran.. Ağa camii l İran da
J

.

.

..

vazıyet

:ı6' dıı han köyler aıkılıhda." Yerine bir aparlı Endbcyi mucip bir halde mi?
•
s t-30 liraya inek manyapılacak Iranlılar,
Efean4

•

~~!•Yor, alıcı az!

dan ders aldılar!

~Yteb l O ( Hususi ] - Keıan , Malkara ve
u havalisinin ekseri akıamında mev-

111Xıin k0

Tahran, 28 [Hususi] - lranda karıtıklıklar zuhur ettiğine dair ecnebi matbuatta görUlen haberler mUbaliğalıdır.
.
Mesele, gizli bir teşekklllnn haber alınarak
harekete geçmesine meydan verilmeden erk.inının tevkif edilmiş olmasından ibarettir. Bu-

iıdaauı1urak gitmesi önümüzdeki kış hayvan
13u n ükıt olacağı kanaatini vermiştir.

~- stv~

'tdtt
'tıı

zden köylüler hayvanlarını pazaretnıekte ve geren sene 200 liraya

,.

sat1ı

l .e lSo 1• an inekleri SO • SO; gene geçen
tl'i 2() .. ır~ya kadar satılan kara sıju inek30 lıraya verilmektedir.
'

~t f tağınen alıcı bulunmamaktadır. Hay~l'lattan İstifade eden açık göz celepler
'Sn ucuzca kapatılmaktadır.

Ağa camiine bir nazar
Beyoğlundaki Ağa camii,
Beyoğlu camilerinin varidat

.. () ~Juphesiıdir.
l\lrıe, v, de bir haylı h.yv- mevcut oldu~- b~c:uıca sablmaıına rağmen et fiat~JlGrıtiQ it t.eneızül görümediiine nazaran,
ltı cet ~ndışesinden istifade edenler, yalnız
ep tr olllnıf, demektir.

itibarile en zenginidir. Han,
hamam, aparbman, mağaza
aibi 250 mllaakkafab, birkaç
meşrutuı ola~ ~\; cami, son
gGnlerde Evkafla Belediye
arasında dedi kodulu bir mu·
habereye sebep olmuştur.
[ Mabadi 11 inci sahifede ]

Qı'eı i ~at - Köylünün sıkıntıdan kurtarıl~di!tc:elıuı •. hükOmetçe esaslı tedbirler ittiw
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tldanı tramvay altında kaldı,

I

ıP

~ idar . İınıır
~

Tfitiin

·

!~dhıuı ~~Yde

oturan zabıtai belediye memurlarından Cemil
~~l' Saün·i ~•ekiz yaşında Adnan, dun tramvaydan atlamıt,
~rllJc y uı •dareaindeki 1277 numaralı otomobilin albnda

e

ll!'alannı ••h -
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b.

ır

Qır

sual..

inhisarı

umumi müdürü Behçet beyle iDhüar meclisi
idaresi
arasında memurin kadrosunun tesbiti emumda bir
noktai nazar ibtilifı zübur ettiği yazılmııb. Behçet ~en
bu hususta maUimat rica ettik. Dedi ki:
-«'Gazetelere aksedecek kadar mühim bir şey dejildir.Mercut
bütçeyi aşmamak şartile yeniden bir takım teşldllt rVllcude
getirmek istedik. Buna itiraz edilmişti. Maamafi mesele halle-

otelinde oturan Mustafa Salim, vatman Ce) ltt c:Uıta~deki tramvaya Beşiktqta binmek istemiı, dllşmtiş,
'~en gelen tramvaym altında kalarak ağır IW'ette

._
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Tütün inhisar idaresinde yeni
teıkilat yapılacak

~ıa.ı~lr. çotuk ta yaralandı

.

üzerine bazı yerlerde mevzü kanpkhldar
çıkmışsa da burılanıa hepsi tenkil edilmistir,
denilebilir.
Mevkuflar arasında oldukça maruf aünalann
mevcudiyeti ve bunların memleket menafiine
mugayir harekata teveuill eylemif olmalan .
efkin umumiyede teesaiir tevlit etmiştir.
Her halde, Cfgam.taam v_.,eti ortada da..
rurken, Iranın da ecnebi amali .ujnmda
inhilil etmesine meydan verilmiyecektir.
İranlılar, hakiki menfaatlerinin istilzam ett:iii
yolu öğrenmiş bulunmaktadırlar.
DUD
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·~aaş bağ
llına · •
ışı kaç
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Ya.kup hoca

•e

hakkındaki

~,l'ern e bitebilir!

tahkikat

~ ~ 'lfuı b ..

Yapılan tahkikat neticeaJD.
de, Balyada menfi propaıaa
da yapmak ist:iyen ve tevkif
edilen Yakup hocaDJD ;ehrimizde mlbauebettar ki=·•f

tl\laa dar ı
a:zlannıası için
~~ hunu.. ~.an lazımdır? K.,~lb..
.. ıçuı b"

) ~a •
ır knyt koy' ~
aa, eli}~ .
h-ıbt llleınur Un tııın, şu ve
lci e 2~hııe .e de oyuncak
lbCt\>~
•uıe de, elbette
,..._ı_
Vernı
Q•di 3 n... ez, veremez.
oqc:u •alıifec:le]

Bitmedi

bulwmaadziı aalaplmaftır.
Yakap boca hakkındaki

bdakikata mahalinde devam obait-

Ş1ııtd1l1k

evrak

tomarı gljrt!ıi.ğllnih

gibi « 117 »_parçadır ·

maktadar.

Son Saat

.

orç ar
yor
rrolunnn hükumeti M. Papaya
l§JTevfik Rüştü B. ile tekrar
müzakereye başlamak ıçın
emir vermiştir. Atfna matbuatı
tekrar müzakerata başlanma
sından dolayı beyanı memnuniyet etmekteeir.
Atinada Türk - Yunan müukerab ın bugün yeniden
başlıyacağı ümit edilmektedir.
A]on z manlarda Amerika~da buğday fiatlarmın y zde on beş nisbetinde düştü
ğünden
evelce şehrimizden
siparişlerde bulunan
un ve
buğday tacirleri 600,000 liralık zarar uğramışlardır.
Ticaret ve zahire borsası
na
son gelen
malumat,
bu seneki buğday ve çavdar
mahsulabmızın ,
memleketin
ihtiyacına kafi geleceğini göstermektedir.
ürkiye hududunun nez· reti ve huduttaki iktisadi, siyası rejime dair ihzar
edilmiş olan protokol dün
•aat 17 de Hariciye vekili
Tevfik Rüştü bey ile Fransa
sefiri Kont dö Şambrön arasında imza edilmiştir.
ir temmuzdan itibaren
Ankara - İstanbul arasında
yalnız lstanbul abonelerine
munhasır olmak üzere telefon
muhaberabna başlan caktır.
Beyoğlu aboneleri bir kaç gün
sonra görüşebilecektir.
bad ki beden terbiyesi
kursunun imtıhanlan dün
bitmif ve 46 erkek l 8 dm
mezun o
tur.
te muzda toplanacak olan
• balkan talebe kongresinin
hazırlıkları ikmal edilmiştir.
üzel sanatı r birliği edebiy t şub i idare heyeti
8 temmuzda heyeü u umiyenin toplanmasına ve yeni bir
intihap yapılmasını kongreye
teklif etmiye karar vermiştir.
u sene Eczacı melttebinden 13 genç mezun ol-

m

m
muştur.

• ğır ceza reisi F at B. adliye miı te.şarlığına tayin
edilmiştir.
•
li ve Şehremini Muhittin
B. lstanbulun iktisadi inkişafı etrafında harekete geçmi.itir. Us ·dar - Kaıadeniz
~a ili .arası da yollar yapılacak
ve bu h~valide meyvacılık,
f81'8P ue aı ıcılık inkişaf etti-

meı·ika F ransa ın tecil tek-

lifin· reddetti
Parla, 29 ( A. A.) -

Stok

borçlannın

tecili hakkında
W aşington sefiri M. Gloudel
tarafından gönderilen cevap
hariciye nezaretine vasıl olmuftur.
Hükfunet bu ccv bın menfi
mahiyette olduğunu hariciye
ve maliye encümenlerine bildirmiştir.

rllecek, hayvanlar wlab olunacakbr. Bu iş için id rei hususiye bütçesine ( 100 ) bin lira
ko mu~hır.
abanca ile ateş tahkikab
hafta sonuna doğru bitecektir. Bazı şahitler dinlenilmektedir.
Dün Üsküdarda cereyan
eden bir şayiaya
nazaran
M .
annik imzasız ve fransır.ca metinli bir tehdit mektubu almıştır.
~nkaradan
avdet eden
mıFransız

dayinler vekili M.

Dekloziye ve Ingiliı: dayinler
vekili M. Vayt dün Atinaya
gitmişlerdir.

madriye H. ve arkadaşln
ait cvra · lzmircle
Ağır ceza mahkemesinde ihzar
olunmaktadır. Dinlenecek şa
hitlerden 27 ·şiye celpname
yazılmış, ve tevzi
edilmek
üzere lstanbul m" · , · nl'•ı
~nna

miliğine gönderilın

kemede iddia mal
dci ~mumi Safiyettin bey
edecektir.

ı~gd

•çte:

c i t v ·ta v r
fiffilrandaki k nşıkhldar de~vam etmektedir. Maliye
nazın prens Firuz Mirzadan
başka prens Ekber Mirza,
Jandarma kumandanı Fazlullah
ban erkanı harbiye reisi jeneral Mehmet Hüseyin han da
tevkif edilmişlerdir.
lffilundan bir hafta evel Nu~manciya il.iminde bir tayyare Bahri muhit seyahatine
çakmış ve kaybolmuştur. Her
ümidin kesildiği· bir sırada
tayyare Asor adalaıı civrırında bulunmuştur. Tay)'areciltr
ğ ve salimdir.

oğazlar

komisyootJ

İtalyan tayyarelerinin seyahtJ'
tini niçin protesto etti?,, ,,,~

balyan deniz tayyarelerinin memleketimize de u~,t
Karadenize icra etmiş oldukları seyahat münasebetile
~
komisyonunun Cemiyeti Akvam nezdinde bir protesto ~
mevzuu bahsolmaktadır.
Bu sabah bu mesele ha
komisyon reisi amiral Vasıf paşa ile görüştiik.
İşte paşamn bize söyledikler:
·~İ'
- Ben, her hangi bir suretle beyanatta bulunacak "af)
değilim.
.,
Y ah ız ıunu kaydedebilirim ki komisyon Akvam ceıniY~
dine böyle bir protestoda bulunmuştur. Fakat buna 111 ~f
it lyan delegesine atfedilen h ttı hareket doğru değilÖıt'~ ~
misyon, bu protestoyu, mahiyetindeki bitaraflık dol&Y
yapmıştır.

,_../

ey oz- Po onez köyü yalıt
esaslı

bir

yapılacah

şekild~

/ı

Dünkü nüshamızda, viIUyet meclisi
umumisi A·

z· lar ında n
bazıları ile
. aruı seroıü
hcndi in in
Th.~ykoza

giderek Bozlıane
köyü

melitebln in
temel atma

meru imi nf
icra elliklerini yazmış-

tık. Vali!\ uhıtlln

Yali

Muhittin

B.

ve

1

arkadaş/of

&zhane köyünde
beyin riyasetinde bulunan

ınezktir merııslmiıı

flef
btı,. 6~

Jcrasmdan sonra civar e 4
köyÜBe J
~

teftiş elmiş, bu meyanda« Polonez »
mişllr.

,-ol~

Tefl iıj esnasında, Beykozdan Poloneze gldeJl ı 5t9~1
ge<;lleınl)'ocek kadar fena olduğu görülmfiŞ ,~eoJıı''
bulun Jm uüzel köyüne BeyJiozdan yol yapıl
karar verilmiştir.
~
--IL ...... ııan

talyan

Qemisi
Geçenlerde, cenup sahillerimizde bir İtalyan gemisinin
yakalandığını yazmıştık.Bu gemide bir buçuk ton kaçak
balık ya! alanmıştır. Hakkında,
kabotaj kanununa muhalefet
noktasından takibat yapıla

Yazılarıffl
Sahife:
3

-

rl.k ve

Göksudn aziz efendiniıı kızı
13 yaşında Saffet dün ıhlamur
ağacından düşmüş, sol kolu
kırılmıştır. Saffet hastaneye
kaldırılmıştır

ti•

saıre.

4

Kari suıunn.

6

Mıhkcıııe
bcderi.

caktır.
.r11o.:ııı::-Ç

ru taradar

,ııır•

ıjJP

re

Tigris.

7

L>wıya şuuntı· 61~

-

ıı

ıl>uvıır ıçıııdcl;I

Gti.ııUll habctıetf.

ıo

ı ~e

-

tıl

veli·

6
9

ı~

Polls tı.abef er

P

~ir
taşla...
l
l
~·1 kuş vurmak

~~-~lla
derler
~tr en saraya davet edi·
1

'otıt, c Yedirilip içirildikten
~r Oıcvkilerine

göre

bir

diş kirası verilirmiı.

h_Ctç da

'%ti~ gün Fransada ölen

~•t!ı hros isminde bir zengin
~a~ u caki Osmanlı saray
~ h ~ nazire ola~ilecek
ettıf hr~ et göstermiş. Ölece·
l\ı
eden Hanri Bros bü111Uea:~İtini çocuk bakımı
ecrine
sonra

~tt
bırakmış;
"<ttirıdcalkyınm şeklini, mezarı
~ lort

onacak nutku ya.ı.mış,

0

')-~u,_••siy~~C:ım~ dı::
~ ~dd· mezarlığa.gele1

ar zahmete gırecek

~· aozıe ..
l 'iltxıdik· rını

t~;~ıı
~Ylatı
Pek

k

1

apamıştır.

zamanda cenaze
tenha oluyor. Bu
L.~
zengini gibi ayak
0ıı
~as·
b~~ oy} 1Yyet edilecek olsa,
L.._ l>tl( e geliyor ki, bu tenha·
~p d Ç~huk kalabalığa in·

~
9o ~lir__a_lı_k__
~-ı·

tahkikat

Sta

ithalat gümrüğünde
ıtlrnanıa
çürüyen Te
8
lı~~tı btı.laınıyan sahipsiz eş
~\~ elektirik malzeme'<2gk~dtt a tahkikat yapıl·
J'. "Qi

ıı O)) fit~ Bu malların kıymeti

tll~~ ~dır. Bunlann vaktilc
ektcdit •lrnadığı tahkik edil-

&· .
(l

rcQ ----.- - - 3'~ re Ihsan Zı-

1lın t hk ·k
~~tla haki ~. l atı
'b.';..

çh\ıl b· nu ıken bir gece

:uı
ır
~atak

•d aıuın taarruzuna
~1 Ri İz:Qı~aralanan ve nakle~ ltıdc Vefr t ınemJeket hasta·
~lb.: Ziya
eden hakim İh·
~~, ~cll~Ye ait tahkikat
~ ,tlıeyd CSef, vak'a fail\11 1 ıt~ ih:ıa l çıkarılamamıştır.
~~lıtldiğ' a ve terahisi vu~ ciunı~nı~~nnolunan Urla
at Yapılın ısk hakkında tah·
e·
a tadır
ır eczaı1 ~
- -·--

dil

h

Adaların elektrikle tenviri nıPsai:si de,·anı etuıel\·

tedır. sehremını l\luhlttin Ye c. 11. F· Jstanhul ııereli ida~esl reisi Emin ..\li beyl('rin \dalar clf'l"tri-

Bı·r

maaş
,

e""l tahkikine
~·kL.rı aç:trnur etmiştir.
---~ hnllf
nıernur, fatutl.._ nıec'- Y•pıldıa-. · ·
~,ı"- QUriyetj d°" ıçın aç·
ektecl'ır. n e kaldığını

hı·K
·
yesı·
A

gidiyorlar.

ru değildir.» kaydını koyduk·
bu evrak, her nedense
en basit bir mesele yüzünden
Beyoğlu nufus memurluğunca
büsbütün sürüncemeye uğra
blmıştır.
Nufus dairelerini
kasteden ve evrak arasında
ki bir tahrirattan aynen aldı
ğımız şu parça bakınız
ne
kadar şayanı dikk~ttir:
«Kayıtlar nüfus dairelerince
mukayy t ve bu hurus merbut
nufus tczkercsile müeyyet
iken nufus memurluğu her
nedense bakşa . bir yerden
bir
l\ayıt
ve
tezkere
aramakta ve bu suretle ihtiyar bir ana ile ölen bir yüzbaşı evladının
aylardanberi
sürüklenmesine sebebiyet VCJ"!mektedir.»
Beyoğlu nufus memurluğuna
hitap eden bir tahriratta da
«Artık ifayı muamelede tered·
düde mahal yoktur.
Evrakın sürüncemede kal·
maması lazımdır.» kaydı var·

e_urlan ücretlerinin tenıili için
Ticareti bahriye müdUriyctincc
yapılacak tetkikata temma. da

- Jlullaka ;auallılar evlerinden baş/,a bir eve göç ediyorlarcjı.
~ Once

ben de öyle zannettim ama. değilmiş .•. Meğer
cwıwdmı bil.isli/ade gc.znuye
gidiyorlcırıııış ...
' - I lcı. ha, hal Şu eski
tertip, alaturka gezmiye ...
- ELJel, eski tertip, olnturka gezmiyel Fakat. bıı bir
gezme değil. adeta im sıcakta
=orla kendini e::ıyelc, zahmete koşmaktı ...
Onlar önde, ben arkadc.
dikimi clfim. Libadey(' gelillciye kadar lıiç /Jiri~irıde ne
kol kaldı, ne kanal .•.

!arı

Maamafih, bu gibi ıayanı esef hallerin vukuu hiç te nadir
değildir. lıte bunlardan bir
tanesi daha:
Bundan tamam üç sene
evel Diyanbekirde vazifesi
bqında vefat eden kıdemli
yüzbqı Hüseyin Avni beyin
geride bıraktığı ihtiyar bir
anası ve gene bugün 10 ya·
tında olan kerimesi vardır.
Avni beyin ölümünden sonra ihtiyar ve mühtaç kadınla
çocuğa maaş tahsisi için müracaat ediliyor ve bunların
maaş alabilmeleri için lazım
gelen muameleye başlanıyor.
Bugün tamam 1l7 parça
olan bu maaş evrakı, üç senedenberi daire daire dolaş
maktan bir yığın evrakı peri·
şan haline gelmiıtir.
Biz, bu bir yığın evrakı
gözdeh
geçirdikten
sonra
anladık ki, Üsküdar, Aksaray
ve Beyoğlu nufuı memurJukdır.
Şu hale göre kimsesiz ve
lan bir hamlede yapılması
ihtiyar bir ana ile yetim bir
mümkün olan bu işi aylarca
çocuğun aylarca perişan bir
aürUcemede bırakmıflardır.
vaziyette kaldıkları aşikardır.
Billıasaa gerek Üsküdar ve
Bu
gibi işlerin mes'ulleri hala
gerek Aksaray nufus memurluklarının bir iki daha «arbk bu ı nasıl iş başında tutulabiliyor?
Do~rusu hayretteyiz.
itbı sürüncemede kalması doğ-

Şirketihayriye ve Haliç va-

"-ıd"t"retliş

Euelsi [llİll baklmı 1'i,
bir aile sabalıleyin
erkenden ellerinde tencereler,
sahanlar. tabaklar, ce::vel~r.
fincanlar. yaygılar ve daha
bir sıini ev eşyasz, /( adıköyü
min arka taraflarından doğ
ru J....ibade yolunu tulmuşlar.
kan ler içinde zlılıya ıhl.tya
/:alabalık

Nufus memurlarının muhabcresi hfild bitmemiş!

-~~•Uar G 1an gelen eczalı
ı. - "°ak L a ata rii
"thiy
Qİr ha . s~mabnda
1
ditib;t 'Veritd/· ı . zı~na se·
'~~. :Rns gı ıddıa edil·
~~ "-;;~ ke;Btnya!:_ınüdiriyeti

ıye refikimiz

~/Zd

""

[1 inci sahifeden mabat]

Londra etiı-imiz
f!elecek

•

~l'Z'meS1

kiol lemin için ştrkeUe yaptıkla rı temas mii ·hpl
bir ~ekllde neUcelenınckledir. EJetitrU" . iri" ti l\artala kadar bir kablo tenu:Jidlni lmhul etmiştir. l\artaldan vo deniz altından .\dalaı·a <J<'Çirlh c 1 bir hat
ile tenvirat temin edilecektir. ı;u <:'sa· ÜZl"rindekt
lllldf kesbi kat'iyet pfl(•r ehn ~z ftrnliyf~1e gA ·ih'cPklir.

Haliç ve Bo~azıçi ,
ücretleri

1

J

Kartaldan Adalara b·r ı
kablo ecçirilccck
Züiürt

~}iattfrnı
kagıt ıneseıesi
~ıl\ ,,,
Yetı M·n·
~t~ ··wruPad

ıt-

Adalara ele trik

-

Bari bu kadar yorgun-

luğa mukabil gillikleri yerde
adamakıllt e§lendiler mi der-

sin?
- Ne ge=er? Eımel<l. ôfjleye
kadar, hepsi de ocak yakmakla, yemek pişirmekle uğ
rcış ılar. Sonl'a bir müddet
yemekle, bulaşıkla, kalıve ile
meşgul oldular. Dtı!ıa sonra
da yorgunlu/darı 11itkin bir
lıale gelen b.ıba ile Jıami nne,
hanım anne, lcy;c Jıamm
kzrcla ııylwya yatlılar. Çocuklar ise lıir alay yorgunluk ı>c
yemeyin lizcrine. ;embilden
1 çıkardıklarz f u.lbolle oradalıi
güneşli ve cel:eımemi bir tarLa mn fr;ine çekilip. 6fekiler
uyamncıya. yani güneş lıa
lıncıya kadar kırk derecei
Jıanırcl içinde soluyarak birbirlerine şüt çekli.Jer. durdular.
- } a sonra, akş~un ıistü'

Londra sefirimiz Ferit beyin
temuz nihayetinde mezuniyetle
şehrimize
gelmesine intizar
edilmel<tedir.

-

.41\şam

tistii de

kimf

inityerek. kin:U lopallıycırak,
kimi de geldiğine geleceğint

bin kere pişman olarak Mf:
~===~=========ı toprak içimle ve geni! ellerinbaılanacaktır.
de bir alay Jızrdaımlla evleAdlıyade nır
rine döndliler. S.;n ne dersin
« Gönülden gönüle » is·
İstanbul üçündi hukuk mah·
böyle yaz !ıe::me.cıine?
rnlndeki tefrikamız maale· 1
kemesi zabıt katiplerinden
- Ne <,..!JC!Iİm. yirminci
sef dercedilrnemiştir. KariŞinasi bey terfian latanbul
aszrda ;;:ığıırt ge:mesi dtriml

terfi

üçüncü ceza mr\kemesi zabıt
liatipliiine tayin odilmiştir.

~

1ı

İtizar

lerimizden af dileriz.

=ılı

Jll

K6roğlu

Son Saat
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hanım...
Perşembe hulul edince
eene pirelendi

'Büyük
-

37 -

Maamafih, bu müıahede ve
bu mukayeselerinin teessürünü
yüreğinde

saklıyarak

oğluna

hiç bir şey ihsas etmiyordu.
Kczibana da ne sitem ediyor,
ne çini cebin gösteriyordu.
Çünkü oğlunun bu get";e ziyaretlerini kendisinden ketmeder görllnmesinin alelide bir
nezaket olduğunu takdir ediyordu. Onu yüzlemek, bu nezaketin ağır bir kabalıkla
mübadele edilmesine sebebiyet verirdi. Kezibanla münakaşa İ!e büsbütün zaitti. Her
fCY alınıp verildikten sonra
nasihatin, tekdiri ta'zirin manası ve fay dası yoktu.
F akat perşembe hulul edince büyük hc:nım gene pirelendi. O gün Şehnaz ile göriimceleri bağa geleceklerdi.
Nihadın hoyrat bir ihmalkar·
lılda kansını odasında yalnız
bırakıp

geceyi Kezibanın yageçirmesi muhtemeldi.
Böyle bir hal vukuunda ve
meselenin anlaşılması takdirinde ise genç gelinin tahammülsüzlük göstermesi, ağlayıp
aıılaması, ve belki başını örtap babası evine savuşması
mOmkündü.
Gerçi onlar, bu zavallı gelinler, kocalarının orospularla
hembezm olmalarına, hatta
hoşlann:ı giden bir fahişeyi
dost tutup koynuna girip çıkmalarına ehemmiyet vermezlerdi.
Zira o münasebetlerin gelip
ıeçici olduğunu ve kocalannın
orta malı bir kahpeyi nikahla
alamıyacağını bilirlerdi. Lakin
hizmetçilerle zevçlerinin sevişmelerine tahammül edemezler
ve yaygarayı
koparırlardı.
Çünkü o sevişmelerin nikahla
neticelenmesi
mümkün Ye
miıali de mebzulen meşhut
•
idi.
Erkekler, ahvali mümasilede
atanacak yerde gü!erler, kaniannın gönüllerini tatlı dille
olsun almıya lüzum görmiyerek bilakis küfürbazlığa germi
verirlerdi. Karılannın ağlamalllldan sinirlenerek dayak
nında

HuhtJrrirl: H. Turhan
atanlar, kabahatlerini manevi
acılarla tetviç
edenler de
vardı. .
Hele sevgililerini nikihla
almıya karar veren bir kısım
erkekler, yaygaraya mahal kalmamak için gizlice ve sess\zce
nikah işini bitirirler ve gerdeğe girecekleri gece, eski karılannı akrabadan birinin enne
savıp yeni kanlannı gille güle getirirler, ertesi gün yatağımn gasbolunduğunu gören
ve sızlamıya bqlıyan bir numaralı hanıma sadece:
- Olan oldu, dınltıyı kes te
nöbetini k.orumıya bak.
Demekle tarziye vermiş olurlardı. Binaenaleyh Nih.adın
da yapaca~ buydu. Kezibanın
koynuna girecekse kansını
hesaba katmıya lüzum görmiyecekti. İleride Kezibam
almak isterse kezalik tereddüt
göstermiyecekti.
Büyük hanım bu noktalan
tamamen bilyordu. O, oğlunun
üç kerze daha evlenmesine razı
idi. Ancak bir hizmetçinin
gelin sıfatile karşısına dikilmesine kail olamıyordu. Şehnazın kocası tarafından t:ıhkir

ve hatta tatlik edilmesi de
umurunda
değildi.
Yalnız
onun, bir hizmetçi yilzllnden
incitilmesini
ele b2iine
•
karşı-nalayık buluyordu. Daha
doğrusu , tahaddüs edecek
gürültülerde Şehnazm haklı
olmasını ve dostun düşmanın
gelinine hak verip kendilerini
tayip etmesini istemiyordu. Bu
sebeple o gün çatı arasından
doğru yatağına inen oğlunun
kahvaltıdan sonra kasabaya
inmiye hazırlandığını g6rünce
yanına yanaştı :
- Oğlum - dedi - Şehnazı
getirecek misin?
- Neye soruyorsun?
- Burası dar. Çocuklar gelince sen rahatsız oluyorsun
öbür ev de boş kalıyor. Bağdan ininciye kadar bir tedbir
düşünsek diyorum:
- Ne gibi?
- Onlar buraya gelince
ba oraya gitsek. yahut Kezi-

Sayfiye sahiplerine

açık mektup

Hanımlar, beyler..

Yaz mevsimini geçirmek
için köyünUze gelen esbabı
tenezztihil güler yüzle karşılayınız. Fazla bedeli icar istemeyiniz; zira malum olan hayat
pahalılığına karşı bir de fahiş
içar istemek müsteciri sayfiyeye gitmekten caydırırsınız ve
batün yaz mevsiminde mülkünilz boş kalır..
Bundan müstecir müstefit
olur, zira sayfiyeye vereceği
bir kaç yüz lira cebinde kalır;
o para Üe Istanbulun güzel
mesirelerinde, çoluk çocuğile,
safayı hatırla yer, eğlenir;
lakin siz, her sene iple çekUğiniz bütün yaz mevsiminde icardan mahrum kalır
ve bu suretle mutazarrır olursunuz!
Bedeli icarın fazlalığından maada, bir de bütün altı aylığı
peşin istemekte israr ediyorsunuz. Bunda da bir manhk
görmüyorum. Bedeli karlar şebirde ve belki her yerde aybeay verilir de köylerde neden peşin istenilir?.
Bir de köy mülk sahiplerinin başka bir garabeti daha
var: Bir kiracı yaz mevsimini
geçirip şehre avdet etmek
istediği zaman, bir hayli hakmuameleye maruz
Meseli köşkü tahliye ederken: « Vay, bu sandalyenin
kolu neden kırık? Neden kanapenin kumaşı aşınmış? merdiven basamağının tuğlası yerinden oynamış? Vay neden

sız

gibi.

haksız

bir

~

koparmak için za-vallı ıı-'
yı bin türlü haksızlıklat't ıJ'
keretlere maruz bırakırJ.al'• ol
buki, müstecirin o etYdır. fi
rinde hakkı istimali .;at bİ~
eşya istimal edildikçe! e ""
eskir, aşınır. Ev sabibiJI ,;ptf
len kira ile eskimesi :~
mel olan eşya peşinell
edilmiş demektir.
,,,.,
Fakat köy mucirlerine
anlatmak çok zor!
~
1
Ben hayatımın kısl11 ~
nı köylerde geçirirdiIJ1i i ~
bu haller beni sarf~
soğut\:u; ve köy esbab~ .
emin olsunlar ki bu gıbı
sız muamelelere devatfl ,J
çe, herkes benim gibi ya.P "
ve sayfiyelere gitınekteP
geçecek!..
de

fi
e#..

Merdatıı~.,
M. NeC•r

.. ~

lf

Bu, nerede görUlmüşfU. -.J

Fatihte, Malta ça~
Şekerci hanında oturıJY ~
Geçen akşam 8 de odad~1' 1
çıkmışbk. 10 da gel _...
gördük ki eşyamız alın~
götürülmüştür. Bu, hangi ':i
nun hangi maddesinde f,'
müştür.

jbr'"~
p

"'1-

kn'ıyor.

..icl

Kaç çocuk!u~ar yol yeri~
. ?
Yerm.yor
• t ft

aptesanenin tencl\e
ibriğinin kulpu
kopmuş? »

Karilerimizden Mehllle ~
at beye:
ısr_j
Tarik bedeli altı çoC ,,,_.,
111
bip bulunanlardan ahn ,...
tadır. Sizin beş evlad•
olmanıza nazaran •
maaf deği1siniz.
~

hanı

oğluna asıl maksadııı1 ~~

odanın badanası kirlenmiş,

neden

göndersek diyorum.
Nihat E. geç kalmış olan
fU ihtiyatkarlığı mühimseme·
diğinf gösteren müstehzi bir
hareket yaptı ve anasına ters
'ters cevap verdi :
- İşin yok ya, cevher yu·
murtluyor~un. Her yıl bağa
geliyoruz, kasabadaki evi boş
bırakıyoruz bu yıl mı içine
kurt düştü. Sizi götnreyim,
onları getireyim. Kezibanı bı·

rakayım, Şehnazı taşıyayım.

Vallahi iyi. Demek ki hergün
bağ eşeği gibi gidip geleyim
ha. Sen otur köşene, tespihini
çek, bana akıl öğretme.
Zavallı ihtiyar yutkundu.

Siniri gibi

aizı da

eJ'

mak ve ya çmlatıııa1'aıı' ~'
lakin o, kalın boynur:ı3
merlerini şişire şişire .JY ~
anasının
meramını -_~
bırnktı.
bıf~
Artık işi oluruna
,}j·,j
lazımdı. Mukadder olııD -~
tabiatile vaki olacaktl·od~
hanım bu teslimiyetle
çekilirken KezibaJll
.1
Islak saçlarını paJ11l• ,t""~
zeltmiye çalışarak ~~tı ıı, I
çıkıyordu. Koca jŞIJ.i'~
lekelerini göğsünde ~ijJ ~
mekten haya etJ1le ttı}jl
gusül aptesi alın•~etmediğini de hanıınııı•ılı"'
mekten perva ctınb'ot

bozuk olan ,. · -

f"/
tfle

n

1 ~ •

at

ene o

Çok şükür ha as!.

tu, mahkeme
~n çıkan
son sözü ol u
ctdı ın

iş!

Hayaf pa.halıltğz
grafikleri nasıl
yapılmış?
Ticart odasının hayat pahalılığı grafikleri intişar etti.
İntişar eder etmez de etraltan
itiraz ve tenkiller bqladı.
Bunlar birkaç noktada tophmmakla beraber en mühimmi
şudur:

Ticaret odası, grafikleri yaparken kendi tayin ettiği
maddeler hakkında alikadarlardan bazılarını davet ederek maddenin harpten evelki
fiabnı ve daha sonraki fiyatlarını sormakla iktifa etmiş
ve bu suretle hayat pahalılığı
cetvelini tanzim eylemiflir.
Bu tarzı tanzime itiraz edildiği gibi, daha diğer bir takım
noktalara da
itiraz
edilmektetir.

~ekt

~

'f~lierhalde
lı.t'

b .

enı bOfastD,
Ne Ç.Ocnklanma na-

b~ i.f
ır ~. ~nı.

"·~

ne de

başka

. ao, kiğıdımı versin

()ah

h:111'Pcy genç sayılabile

::~

~kc"' 1x_ı davasını hukuk
""'Csı d
ıa a01'd 11 e biSyle anlatb.

'\t'

. . _ n U:

~dık. °:~nıak istediğinizi

~~·cıılb..-~ sebcblerini de
~ h -~ ıt cyan b azını, bammefen-

fend·

~. ~·
'

......

\.1

r~e

tıyururmusunuz?

l3 senelik kansıbeni
•·-·
·
!
&ı'hi?
"""""7amaDUf

~e gıbj

"' da" "ff olacak? Namu'~ --., l CtiJıd
~d
beni
en ffiphe edi1nlaı,
• Y eninıaballenin
...._ "t,.,
YC?ine .
,,asıl?
koyuyor.

nikahın zamam geldiğine bük-

mettinil:?
- . Bilmem işte, tesadüf
öyle oldu galiba. Yoksa biz
kaç senedir bir çab albnda
ayrı oturuyoruz!
- Bir çatı albnda ayrı mı
dediniz? Biraz daha tavzih
ediniz, bakayım?
- Yani bir bölüğünde ben
çocuklanmla, öbür bölüğünde
o yalnız ..
- O, yani kocanız! Peki,
itini kim görüyor onun? ÇaID&fU'l yıkanacak, yemeği

tirilecek tabii!
-Efendim,

çamaşınm

pj.

par-

ça hesabile dışanda yıkahyor
muş, yemeği de dışanda yi-

yonniif. Birbirimirin yüzünü
bile gödüğiimiiz yok, ka~ aydır.
Hiç eve bekmıyor ki. Bayaa~ ~Y diıitn
~k .dtnı. ye .dolqb, yalnış ramda çoculdanna birer kat
ttı·. tiııı·. l> h tııcaı:ninin diye- elbise bile almadı! Bana haııo
a a
k
karet. eza, cefa ediyor, sonıcad ?'tını. Otan açı ça söyliye1 0
ıl.atından Y ruın. Oramn ra nidüğ1i bellisiz kadınlarla
...... A
d
sokak sokak koşmaca oynıyor!
>oltJ "lllaşıldllıa\(s
a
ı ...
1
- O da ne demek?
lat' lakdarrı ' ta~fbe hacet
Davacı hanım, ( Koşmaca )
...._ eğtı ıtıi?en olnııyan kadınoynıyor ! ) lafına kendi de
ilbi t 1'te Öyle b
güldü:
' UYtırdugu"nuz
.... 8
- Yani peşlerinden koşu
belik ku <!f~ndj · ·
' l'ocanıı? sızın kaç se- ' yor onlann, beraber düşüp
kalkıyor. Parasını, pulunu da
~6\ll"l "'Ilı «13ıı
onlara harcıyor!
lih..ı u saıı'1
. Bu rakkam
,...
tllaznı
ı.
'
'- V
iŞ, Glye İşit~
- Bu kad n1ar kimlerdir,
nerede otururlnr, gösf.:~!ebilir
~cttd· e evın·ı.
ltl~ b.. ı..
senesi 13
-·,c. oıunca., feshi misin?
- A, o kndannı y:ıpamam

per h kkında Almanyada
tetkikat

Samsun lisesi müdürü Eşref
bey mektepler hakkında tetkikatta bulunmak üzere bugünlerde Samsundan Alınanyaya gidecektir.

Bur ada bir intihar
Bursada
yol mütaahhidi
Süleyman bey"n ~tibi
23
yaşında Muharrem efendi
son günlerde fazla borçlanmq
ve bu borçlarmı ödiyemey;nce
tabancasmı beynine sıkarak
intihar etmiştir.
arhk. Peşlerinden gitmiş olsam, bir yerde durmağa mecbur kalacağım. Hanği sokaklarda oturacaklan maliım o çefit kadınlann!
Şimdi sıra kocaya gelmişti.
Bu, orta yaşlı bir zatb. Aleybindeki lakırdılnn stikiinetle
dinledikten sonra, başladı:
- Bir de beni dinleyin ~e
kanun ne emrediyorsa yapın.
Benden iyi aile babası koca
olamaz.
•
Reis beyi Eve erzak yolladığıma mahalle bakkahm, çocuklara bayr-emlık aldığıma
çarıı esnafını, kadınlaria gezmediğime arkadaşlanmı tahit
gösteriri111.
Karıma hakaret etmediğime
de yemfoibill~h ederim. Velakin
kendisi imtizaçsızlık gösteriyor, huysuzluk . ediyor. ~
boşamam, siz bo,,arsamz, dıyeceğim yok!
Kansı kızdı:
_ Bakl{al, eve iki ayde
erzak namına topu topu iki
okka ekın~ getirdi.
Çocuklar, bayramda çarşı

B·r şahsiyet
midir, degil
midir?
Kadmm hukuki yaziyetf,
Kaaadada, ahiren gayet garip bir vaziyet ihdas ebu:ifl:iı.
Kanada k.inmm esaiti, kadmtann intihabata iştirak etmett.~ meb 'olı:ıbilmelerioc mü-

melerine ve batta
usaııa

aza
saade eder. Fakat ayan meclisi için vaziyet böyle değildir.
Çfinkü kanım, Kanada A,...
meclisine ha tayininin nmrnrfl
vali tarafından yapıldığma,
bunlann da «şahsiyet)) ftnnnını

hm klımeler olması •·

zım geldiğini kaydeder.

Mesele işte bu U,ıttm
çıkmış ve bir kadın ~
addolunabilir mi, addobmamu Dll? iş, işte bu noktaam ~
hal ve tayinine kaiuufbr. Da
noktayı Kanada meclisi baaı
halledecektir.

-----.-----

Bir cinayet

Bundan üç gece eve!, ..._

sinde 1'onyab Rtr.man • rbsinde Ürgiiplfi Niyazi 119 &ı-

zunllDlu ÇOpur Ahmet sa-

smda bir kavga çskmtf

918

Ürgüplü Niyazi bıçakla &z.lı.

nımlu Abmedi sol bağrilndm

vurup öldftrmftştfir.

esnafından benim paramla a·
hnan esvaplan giydiler. 1(.,.
chnlarla gezmediğine arkadq·
lanm şahit diye kabul ebnein.
Elbet ommli beraber oUba- da
gezip tozduklarmdan kendilftı>.
den yana çıbrlar.
Bana hakaret etmediği de
onun yemin
sabit
elmaz. Ben bopmnak isterim.
BofBSlll, efendim, zorla gftallik ohır mu?
Reis, sordu:
_ Aranızda böyle şiddetli
bir ihtilaf varda ne diye bir
çati albnda oturdunux?
_ Çünkü, efendim, ikim1zfo de hiss-esi var. Yoksa fim·
diye kadar çoktan...
Mahkeme, arada tiddetli geçimsi liğin mevcudiyeti vaznhla
nümayan olduğundan, bopnmağn hükmetti. Karı, koca

etmeme

yan yann dışan çıktılat", koridorda yolları
aynldı Ye
kadının ağzındaı. şu sözler İfİ·
tildi:
- Çok şükür, dhamd&lllih, halas!

... 6 Saliife
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JJ.tlarsel Alen
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Hem

karısı... Heır1 ~:~ızı

bir adam, yedi çocuklu kansından dul kalın•
ca büyük kızı ile evleniyor ve ondan da beş
Çocuğu oluyor. Mahkeme erkeği ve kadını
hapse atarken çocuklar, annemizi
isteriz, diye hağırıyorlar
-..

•I

( Ollo Krusyos ) kendi halinde y<tşı
yan ve bilhassa çocukları pek çok seYen bir adamdır. 1923 s~nesinde evlenmek istiyor. JJfr <;Ok bakire kızlar bu
adamla yuva kurmıya razı. (~ünkü elinde sun'atı '"ar~ Duvarcı ustasıdır. Ailesini ·aç bwakmaz. J;'akat ( Otto) bu ba·
kirl~ kızların hiç birine iltifat. etnıiyor.
ilk kocasmdan allı çocukla dul kalmış
hir kadınla eYleniyor. ~için mı·t Bu kad1111n allt çocuğu var ve bizim duvarcı
ustası da çocuk budalasıdır. iki sene
sonra adamcaöızm karısı ölüyor ve
kundakta bir de yavru bırakıyor. Otto
~lmdl ne yapsın? B~kı\'r hwyattn yedi
t;ocukla nasıl yaşanır. Başka bir kadın
arıyor. l•'akat liimse yedi çocuJi babası
na karıhk elmlye razı değil. Bu vaziyet
karşısında duvarcı ustası yalmz bir çaı·e uörüyor.
Karısmm çocuklarından, yani ü"·eyl
evla~larından en büyüğü on seJdz yaşmda bir kızdır. Onunla beraber yaşa
ınıya karar veriyor. Tabii gizli olarak.
Herkes Ottoyu bekı\r yaşıyor zanne- ·
jerken o büyük kızından yaptığı iki
. "ukla beraber dokuz (,;ocuk arasmda
ya§ıyor. Bu hal komşuların nazarı dik·
katini celbedlyor. llüluimcle haber verl~·orlar ve duvarcı usta ı bir sene hapse mahkum oluyor.
Bir sene sonra lıaplsan~den ';ılrnn
Ollo doijruca evine oidiyor. Esasen nereye gidebilir ki.. Ve ÜYeyi luzı ile oe·
ne eskisi gibi müşler·k hayala devanı
ediyor.
Aradan dört sene oeçi~'or V(• duvarcınııı üç çocuğu daha olarak on iki çocukla muradma eriyor. «;ok memnun
ve mes'utlul'. Bir kere çocuklarm yarı
sı kendinin yarısı da kendisine karılık
eden üveyi kızm anasmmdır. l'ani üvt.1•
yl kızı hem kendi lrnrdeşlerlnP hem de
kendi yavrularına evli\t oihl haluyor.
'fekrar hükumete habt.~r vt•rlvorlar ve
mahkeme bu serer meseled~ cürmü
mütemadi görerek kadmı da erJrnfjl de
hapse makôm ediyor.
4daıİıca(lız mahkumiyet kararı karşı·

( Ma~dl U uncu sablCede ~

Temnıuı _..!..

~~~~~~~~!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!'·~9"'~!!!!!!2~

oul tramvay şirketi ta.rif.esı
"6rıssi haziranın 21 inci gününden itibaren i,anı ah re

kadar muteberdir.

~

uırıun1iyesinin ~-6-fl21 a..nrP1r ıcar
tevı.ikan ve sernıa)1 enin 4-tl'OO,Guo liradan

Heyel;

No

Hutut

Hareket

10 Şişli • Tünel

;>,lOO,uuo liraya tezyidi için ihraç olunan
beheri 10 lira kıymeti itibariyesinde
1000,000 adet

{ tnnelden
Sışliden - Tünenle
- Şiıliye

Birinci SoO et
Fasıla hareket h~

K=
:

ıı r.urıuıuş -rons:{ ~.:::-~
Hamiline ait yeni hisse senetle- ·~ 12 Harbiye • Falih { ~~H.~;:!';e
rine kaydoiunmaga davet
13 14 ,,~ "" Tin 1 { Maçkadan • Ttmele

2 haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkalade heyeti
mnumiyenin nizamnamei esasinin 9 uncu maddesine tevfikan,
ihracına karar verildiği beheri 10 Türk lirası itibari klYtılCtte
100,000 adet HAMİLİNE AİT YENİ HİSSE SENETLERi
şeraiti atiye dairesinde bankanın eski hisselarine sahip
olanlara anolunmaktadır.
MİKDAR: Eski hissedarlanmız, haiz olduklan beher eski
dört hisseye mukabil bir yeni hisse mübayaa
edebilirler.
Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muhtemel hiue küsurab muteber değildir.
•BEDEU:
Yeni ihraç olunan lıiue senetlerinin fii ihracı
berveçhi ati gösterildiği jekilde 11,20 liradır.
(en bir lira yirmi kuruş)
Kıymeti itibariyesi • • • •
. 10. -Lira
Resmi Damga . • •
. - . 20.
..
. 1.-Lira
Pınm
11. 20
Hakkı rüçhamn müddeti istimali:
Eski hiasedarlanmız dahil olmabızın hisselerine dörtte
·bir nispetinde isabet eden yeni hiaeeleri iki ay zarfında yani
t1() Ağustos 929 akşamına kadar mübayaa ve bedelin aşada
izah olunduğu ıekilde Bankamıza tevdi ve ya irsil etineli·
tlirler. Bu müddet zarfında hakkı rüçhanım kullanmıyanlann
)'~kanda mezkfır müsait şarajtle mübayaa haldan sakıt olur.
Hakkı rüçhanın ıurdi istiıiıali:
-· Hissedarlanmmn pbelerimize 10 haziran 929 tarihinden
"tibaren müracaat ederek yeni hisselerin mübayaa puslasım
imza edebileceklerdir. Hissedarlar bankaca kendilerine gönderilecek olan kayt varakasını doldurup imza ve bankanın
merkezine ve ya İstanbul ıubesine teahhütlü olarak irsal
etmek suretile dahi yeni hiseelere kayt olunabilirler. Ancak
beher hissenin 11, 20 Ura itibarile tamam bedeli dahi
. ıubelerimize tevdi ve ya İstanbul tubeai ve Ankara merkezimize inal edilmelidir.
Yukandaki middet zarfında bedeli tesviye olunmıyan
mubayaa puslalannın hükmü yoktur.
.
, . Not:
Yeni hisselerden bir hissedara eski hisselerin
dörtte bir nisbetinden fazla verilmeyeceği için,
kayJt varakasında sehven fazla yazıldığı vaki
olursa bankaca kontrolunda dartte bire tenzil
edilecektir.

.....

~

m3y"8 •

~

~

~

16

Y"

gevşekliğine
En müessir deva Scroin
hnplarıd:r. Deposu İstanbul
Sirkeci~e
!skender"ve oteli
itt·~ rr.d.., AH R.z ... Erzc:.neE1 ıı·. T cı ay3 1 O kuruş pos• i-le g r r ır. f.. mirde ecza
d poı ar 11 '1 v.. lrgato2.:..: n·
cıakı Ec a.ne e bulunur,

ve bel

Bqiktqtan-Bebeğe

5,31

l

Eminönünden-Bebeğe

key-

ıs

22

Emin6n8nden-8efiktqa

ı

~

34 Beşiktaş-Fatih

"2T k s· k .
.... " ap apı- tr ect

j
~

Ort&kayden-Eminhüne 11
Emin&niinden-Ortakaye 15
Ortakayden-Akaaraya 22
Aksaraydan-Ortakaye

1 Beşiktqtan-Eminönilne
(

'JJ)'_
41_

l

5,05

5,40 ı-~

5,44

15

6

;

5,33 ..... d

Fatibteo-Bqiktqa

'fl ~
t9'o1

6,05

~'15
'tJJ

5,13

.....
4'11.

6,~''23•

Topkapida&Sfrkeclye 10,13 5,34 "'~ilJ
20 6,ıo ~
Topkapdanraya
-

{ sirkeci~TAC:pıya

{ Aksaraydan-Yedikuleye

~.. 33 Yediku!e-Sirkeci ':edik?1eden-Sirkeciye
~
~

6,00 ~ 4'
6,00 1 '1'
··•

Eminönihıden-Bqiktap
Beşiktaştan-Fatihe
Aksaraydan-Topkapaya

,,,;

5,40 .,....~

. ,7,00
8 18 7,'1.2

S,1tf ~
ıo 5 ' 33 ~
6

Sırkecıden-Yedikulcye

13

6,13

Yedikuleden-Aksaraya

20

-

1

24

tJO

'

.....
2',ıO

~
Akaaraydan-Edirnekapıya 7 5,20
~ 37 E k s· k : Edimekapıdaıı-Sirkeciye 11 5,50 2'·AA
• 8PI· ır ecı Sirkeciden-Edirnekapıya
6,23 z.t,19
Edirnekapıdan-Abaraya 14

-

Yalnız

Flifoks

Hem bilumum haşaratı öldürür·
Hem de güzel bir koku enşreder·
Mayi halindeki FLİTOKS
haşarata kutı icat olu·

en müessir ve en
fomıi çaredir.

nan

FLITOKS, pire, tabtakUru::,
güve, sinek, sivrisinek, b~ ~e
böcehleri karıncaları DJ8
imha eder.

an

iktizasından bulunmakla
fiyet il.in oıunur.

6,25

Beşiktaftan-Emfn&ıftne 7

22 Bebek-Eminönü 1Bebekten-Emin&ınne

.§' 25 OrtaKöy-Aksara}~

bankası

kuk rnahkf"""'ıesinin 9-6-929
tarih ve 43S numarC?h knnrı

ttı._:e ~~ ~:~ ~

· f "'h { Tak.simden - Fatihe
7~5 19,ilf'i
18 T8kStm
• Bil
~atibten - Taksime
15
8,21 ~
19 Kurtuluş-Beyazı { ~u;!~~=~ ~13~11 ~:~~ 13~

, .

ı
Sirkeci MusJih;ttin mahallesi
Pişman~ye sokağı 15 haneye
müseccel Veli oğullnrmdan
Mustafa Nihat efendinin hakiki ismi Mustafa clarak tı shih
cdild::i lstanbu Beşinci Hu·

•

',30

23,00 ~·~
30 23,30 ~

7,12

~

· Hamiline ait olarak ihraç olunan yeni hisseler -1929senesi temettüünün yalnız «5» aylık kısmına iştirak edebileceklerdir.
930 senesinden itibaren yeni hisseler dahi eski hisselerle
hukuken müsavi olacaktır.

Ademi iktidar

2

~:·,5

30

Beyazıtl
7,9
11 Ma~dan - Beyuıta
1 Beyazıttan • Maçkaya 14

~

~

6,00
6,26

~:~ ~.ra
6
S,10 rs r~

Tünelden - Maçkaya

! 15 Ma'*a
Taksim • Slrkac.{ ~=
•

Yeni hisselerin temettüleri:

Türkiye it

8

3,6
9

Kat.İ)1 en

~

a 1c~ra;ı

~.JW;,,. w•-.*

EHREN'Ş

litos

Jek~ )~ap111az
'f AIN ve TOLEDO

İsttnb· : altı pun::nl· h3n bir:nci kat.

,
l

•I

Duvar icindeki ölü

J'Takıli:
r

Ne

Aİımet

Cemaleddin

I•

Sön Saat

-57-

yaparsınız

bünya zannedildiği kadar büyük değildir

Sahife 9

Emlak ve Eytam bankası istanbul şubesinden:
Ankarada
No. Mevkii
18 Etlikte

satıhk

emlak

Kıymet}

Mnştemilib

Cinsi

T.L

Bağhane Zemin katında:

6 oda 1 balkon 1
mutfak 1 garaj 1 ahır l lıalA. Birinci kat: 4 oda 1 mutfak 1 aa•
lon 1 hali ve musluk, gustıihane
ve tavukluk.
3343
Bodrum kabnda: 1 oda l h.Jl 1
sofa. B!rinci katta: 2 oda 1 mut·
fak 1 taşlık 1 hali 1 sofa ve &)"•
n kapısı vardır. ikinci katta: 3 oda 1 mutfak l balkon l sofa l
kapı 1 çatı kah üç kiracıya el·

Lu~ra gözlüklü adamı himil
11111:rıan oto Konkord meyda-

Polis hafiyesi mfi.stehziyane
ceTap verdi :
2 Hisarda Hane
lin a tevakkuf etti ve mösyö
- Kara göz.lüklerinize rağAliettin
flaı~e Ruvayal sokağının kar- men, doğrusu çok keskin g3ıblfla a :tramvay beklemiye le.riniz VamııJI.,.
lnıtıj dı.Rıbal de otomobilinden
- Açık konuşalım. ÇWıkü
iöıı! .ve takip ettiği adamı benimki kadar sizin vaktiniverfşlidir.
3430
26ılQ~~~e başlamış ve kara zin de kıymetli olduğu kana23 B.M.M. Hane Zemini kagir üzeri ahşap. Bodrum
o d lu tramvaya atlayınca
atindeyim. Söyleyiniz benden
arkasında
kabnda: 2 oda 1 odunluk 1 ça4~ Peşini bırakmamıştı .
ne istiyonunuz? Sonra kimmaşırlık 1 kuyu. Birinci katta: 1
lııunte tamam o sırada gayri siniz?
antre kış bahçesi l büyük salon
l\at az~r bir hadise oldu.
- Kısmı adli memurlann2 oda 1 mutfak 1 banyo 1 hali
_: gozlüklü adam biletçiye: dan Ribal bendeniz...
1 kapı 1 arka kapısı vardır.
4640
lııişi Affedersiniz, yanlış bin- Demek ki yanılmam11ım!.
Balida mevkii, numarası, kıymeti muharrer ( haneler )
laı:ıı Ilı! diyerek yürümiye baş- Evet iyi keşfetmişsiniz.
berveçhizir şerait tahtında aleni müzayede ile mevkii müza·
'tlalf olan tranvaydan yere Şimdi sual sırası bana geldi: yedeye çıkarılmışbr.
"R.~~verrnişti.
Siz de mösyö Hüme değil
1 - Satışta esas olan peşin paradır.
1
'Ua al herifin peşi sıra yere
misiniz?
2 - Gayri menkulün kıymeti muhammenesine yüzde beti
b~ıulllış olsa mutlaka hüviyetini
- Evet, hakkımda sizi tcnpey akçesi olarak müzayedeye girecek müşteri tarafından
~n/lrniş olacaktı; binaenaley vir etmiş olduklannı görüyo- kableliştirak banka veznesine teslim eylemesi mecburidir. Ve
1
yahut o nisbette teminat mektubu ibraz etmesi şarttır.
...... kendine:
rum: ismim Hümedir; bir
~Ilı Herifı kaçırdık! diye emriniz mi var?
3 - Gayri menkulün müddeti müzayedesi on bq gün olup
ltlttrUt~anınıya başladı ve yüz
- Ben o lC a naatteyim ki
26 • 6 • 929 tarihinden bed ile 11 • 7 - 929 tarihine müsadif per·
't~dc deride o da tramvaydan böyle merdiven basamaktan şembe günü saat on altıda ihalei kat'iyesi yapılacaktır.
4 - Bilcümle intikal harçlarile rüsum ve tekalif ve sair
~ib
üstünde pek rahat görüıcmimasarifi
ihale edilen müşteriye aittir.
lıılf b~I tıkarım elinden kaçır- yeceğiz...
1
5
Müşteri
tarafından verilen fiat tahmin edilen kıymeti
hidd ~ avcı gibi meyus ve
- Bendeniz de fikrinize tatecavüz etmezse 24 saat zarfında gayri menkul hakkında mü·
Ni~ı idi.
mamile iştirak ederim.
düriyeti umumiyeden müsaade istihsali meşruttur. Ademi mu·
iötrıı ~et gidip jan Piyeri
- O halde müsaade edervafakat halinde banka ihaleye mecbur değildir. Bu hususta
ti\'at cyı düşündü. Esasen o
s ~niz geldikiniz yere beraber~ib rldaşmış bulu 1uyordu. ce gitmiş olsak ta rahat rahat mil~terinin bir hak mutalebesine selahiyeti yoktur.
ltfırıı ~' gıyaben idama mah- konu~sak... Çünkü yanılmiyorA1atsa ulunan firari Hüber
sam Hüber Marsanın uşağı
diventı~ ikametgahının mer- Jan - Piyeri ziyaret etmiştiniz
( 7 inci sahife'l<'n mabat)
pısmda:
diven' Crıni çıkarken aynı mer- değil mi?
- Annemizi isteriz, ·diye
tisile e~den inmekte olan biHayır yanılmıyorsunuz sında heyeti ııakimeye
bağırıyorlar ve hükumet
baYtet arşılaştı ve bir nidayi
mösyö... Ben jan - Piye.ri ya·
karşı bağırıyor:
12
dcl°tlcd· harından meni nefsekından tanırım ve sizi de cl- Dizden ne istiyor- tarafından yetimhaneye
~öııuk;:. Polis hafiyesi kara yevm meşgul etmekte bulunan sunuz? li ime fenalık ettik göndorlllyorlar.
Haplsnnede
bulunan
Uluııuyu adamla karşı karşıya mesele hakkında kendisinden
ıucmlekete çocuk yaptık
Ollo:
...... Si~tdbu.
biraz malümat toplıyabilmck
ve çocuklarımıza iyi ba- Buradan çıkmca geturadat
y
r
•
• onu zıyaret
•
• ti"m.
-=-starcn .
.... a....
ıçın
etmış
ktık 1 e hatamı etlik. \'avne
kızımla beraber ya~ı
'
ttti \re: gız adam tebessOm
Ribal kendi kendine fÖyİe
rularımızı
bizden ve bizi

.

Dünya

...... N
:tva'bın e Yaparsınız mösyö,
~ldiğ~1 k Verdi, dünya öyle
~İki k. adar büyük olmamalı
d l"fuyor;rnse daima birbirile
~~~ ikt1 ar... İtidalini yeni~Ytai ~p etıniş olan Polis
b'' Evc~d latife yollu:
~c Yal edi, dünyada bir
12
, a~ış.~ dağlar kavuş'bi? ~ıze bir
.. .
l'lıh •ıı bana dşe! soylıyeyim
~ek} hitaba
ogrudan doğ'\tı c bcrab Cesaret edeme'- Yotsunuz er bana beni
~-.. Ylnıhy gibi geliyor. Bil~ or ınuyunı?

düşünüyordu:

Mesele Çatallqıyor 1..
Bakalım bu yeni safha beni
nerelere kadar sürükliyecek?
Htlbe.r Marsanın sadık bizmetkin Jan-Piyerle kara gözlükln adam arasındaki müna·
sebetin hakiki mahiyeti ne
olabilirdi? Bu acaip adam her
halde bfr maksat pqiııde
kotuyordu, !ikin bu maksat
ve gaye ne gibi ıeylerdi?
Diğer taraftan Jan - Piyer.
mösyö Hümenin polis hafiye- 1
sinin refakatinde olarak içeriye girdiğini ~&rilnce ' ıiddetle irkilmil, ve Uf•i'8 bu eiı-

yavrularımızdan

ne hakla
ayırıyorsunuz. Onlarm hail ne olacali, annelerini,
babalarım hapse atmaı,.
la on iki c;ocuğun lstikhalinl mahvediyorsunuz.
nu üzler tabii tesirini
nüstermiyor.
«;oculdor hapisane kadişesi

Ribalin

nazan dikka-

tinden kaçmamışb.
Fakat mösyö Hüme, Jan- Piyere polis hafiyesine -belli
etmeden bir işaret verdi ve
hizmetkir bu gizli işueti an-

laJDlf

•ah

ki suğuk kanlı-

şüunu

yacağım tahlldir, diyor •
Başkası ile evlensem bile

ondan nasıl ayrılabilirim.
Hem kızım heın de çocukların anası. Böyle oldu{iu
halde ve beraber y&şıva.
cak olduktan sonra ·ne
diye başka bir kadm alayım.

lık

itidalini yeniden iktisap etti. jan - Piyer polis hafiyesine ve kara gözlftklü
adama birer koltuk ikrametti,
kendiside bir kötede aya.lda
durarak misafirlerin oturma•
lanna intizar
........etti.
.., .
ve

SadıK
acentası : Galata
lcöpnı b~mda. Beyoğlu 2 >62
Şube acentası : Mahmudiye

Merkez

Biraderler vapurları
Karadeniz ınuntazan1
ve lüks postası

İN ÖNÜ

hanı altında. lmnbut 2740

po;ası
(CUMHURlY~:T) vapuru 2

Yapuru 1 Temmuz

lzmtr -Mirsin sllat

Temmuz sah ı 2 de Galata
nhnmından kalkarak Çarşamb.ı
sabahı lzmire ,·aracak ve Q
gü,oün akşamı lzmirden kalkarak
[ Antal} a, Alaiye , Mersin] e
gidecek Ye dönüşte [Taşucu.
Anamor Al:iİ)e, Antalya,
İzmir] e uğnyarak gelecektir.

lywallk sirat

postası

( MERSİN )
vapuru 2
Temmuz salı t j de Sirkeci nhtımıodan hareketle [Gelibolu~
Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit t Burhaniye> Ayvalık ] a
gidecek Ye dönüşte mezkur
i kddcrle birlikte Altunoluğ ..
ugnyarak gelecektir.
Gclibolı.1 ilin \'almz Yolcu
alınır yuk alınmaz.

. -

-

l Ttmmuz tarihine musadif

Pv.artesi Trabzon birinci
ta"ı yapılmıvaı:aktır .

~

LOYD l"RİYESTİNO
Limanımıza

zade

Pazartesi
gunü akşamı Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [ Zonguldak ,
Jncbolu, Sinop, Samsun, Ordu,
Giresun , 'l rabzon, Sürmene,
ve Rize 1 iskelelerine azimet
edecekttr.
Tafo;;il:\t icin Sirkeci Mcsadet hanı altında accntalığma
müracaat.
T clcf on s-t:i anbul 2 ı ~ ı
NAİM

VAPURLARI
İZ~11R f>OSl~ASI
Seri, luks ' 'C muntazam olan

Adnan

upuru
Temmuzu

ı inci PAZAl~TESİ
ı 6 da Galata nhtımmdan
hareketle lzmire ,.e Çarşamba
gunu lzmirdcn lstanbula hareket

gönu

eder.
Galatada Giiınrük karşısında
Site Fransez hanında ı 2 nuına. .'
rada uımıınf acentahğına müracaat. Tek fon Beyoğlu : 104 ı

Yelkenci

mm-asalatf
beklenen 'apurlar
\ 7APURLAR1
( KA LDE.\ ) Yapunı ı Teml\aradcni lüks 'e t1Urat postuı
muz Pazartc~i [ lt:ılya 'e ) unani~tan ] dan
3 ~~~%uz
( K.\. 1PlDOCUO) Yapuru 2
"l'cı m·ız ~ah [Odcsa, Romarwa
Çarşamba
\"t; Bulgaru,un ., dan
..
gumr akşam Sirl \,;:\..; nhtımrn
(~ll:RA~ü) Yapuru 4 Tcmdan hareketle Joğnı [.%ongulnt 7 Pc:r<.;cınbc [ ltal)a \e Yudak. lnebQlu, Sam.,un. Ordu,
nanistan ] da 1
Gir~un , 'Trabzon . Surınenc
Yahınd.t lımanmıızdan hareket
ve Rize J 'e gidecektir.
edecek nıpurlar
Tal._il;tt için Sirkecide Ycl( KAi.DE. ) \apuru 2 Temkenci ha11ında kain acentesine
muz Salı 1 l de [ amsun ,
muracaat. Tel. 1 tandul ı 5 l S
Trabzon Ye Batum] a
( KA:\1PJ DOGI.10) ,·,ıpuru 3
Temmuz Çar~.1mba ı 8 de [Se- 1
Huıik. ~1idiilı, l1.ınir 1 Pire. P.nr.ı.._,
Korfu , Aya ·.ıranda , Brcndİ/.İ •
\ •cnedik ' c Tri ,.e tc ] ye
( TEVERE) vapuru ı TemMaarif vekaleti tarafından çamuz Perşembe [ Loyd f.kspres]
karılan haf-talık resimli
mecmua
olarak [ Pire, BrcnJizi, \. cncdik
ve TriyPstc ] ye
çıkan
Her nevi taf: ilat için Galatada
21 inci nüshasını
mumhane ( Loyd Triestino)
başlıca acentesine. Telefon BeG()rclüııüz
yoğlu 2127 Ye ya Galata arnyında sabık seUnik bonmarşesi • .ı.
)
binasındaki yazıhanesine Telefon
Seneliii:
150 kurut
Bevoğlu 2499 Ye yahut
irkeAlh aybic 80
cc
cidc Mes'adct hanındaki yazıha
l\1üracaat mah·alli:
nesine müraca~ edilmesi. Teel.
Devlet matLaası
fstanbul 1235

VATAN

Bugün

111ü?

üshas1: 3 k11rus

Susuzluk!
Terkos şirketine
söz dinletmek
ne mümkan!
T erkos Şirketi, ıeceleyin
şehrin bazı semtlerinde suyu
kesmekte, l»lr ~ a•tlere
de mfinavehe ile su vermektedir. Yabua hu mftaaftbecle
Yedi kule semtine hlll sıra
gelmemit olacak ld o civar
ahalisi susuzluktan kınlmak
tadır.

Ycdflruleliter, hiç olmam
semtlerine geceleyin au Yeril·
mcslni rica için Emanete mtiracaat etmişlerdir.

Tun usta fare
hücumu
Tunusun cenup kısmı son
zamanlarda müthiş bir fare
ordusunun istilislna uj'ramış
br. Bu muzir hayvnnfar oldurillmclde bitirilememektedir.

hastelıtı
Balıkesir Yillyeö dahilinde
Ream hutahğı lfihur ettifi
haber abnmııtır. O cihetten
gelecek hayvanlar hakkında

Hayvan

teclabirf mhhiye ittilaaz edile·

cektir.

Emanette kai'i hesap
Şehremaneti, (19"28) senesine ait hesabı kat'i cedvelini
ve mnbatumı tamime baş
lamlfbr. Cemiyeti belediye,
15 temmdan sonra Pflıya

cakbr.
Piyanko müdüriyetinden:
Niimunesi veçlıile ( 80.000 )
adet evlenme sıhhat raporunun aleni pazarlık suretile
mfinakasası icra edfleceğiuden
taba talip olanlann pey akçelerile birlikte 1 temmuz 929
pHartesf günil saat 15 te
piyango mftdür)öğOnde mOte-

şekkil

tayyre mlibayaat komm-

yonuna müraeaaüeri.

1Şehremaneti fUnları 1
Beyazıt

dairesinden: Meyva
hali haricinde (bili 1, i 1; " ı ~
u ıs ) N
9 ıa
ı~ n
o. •ergi mahalleri
müşahere suretile ve mayıs
930 ğayesine kadar kapalı
zarf usulile icar edilecektir.

Talip olaolann ihale

gtinü

olan 24 temnıuz 929 çarşamba
aaat 14 te kadar teklif
' ve teminab havi zarfları daire
ucümenin tevdi eylemeleri
ilb olunur.

zünil

msa

hasmını

Yorulmadan

~Zavallı!..

endisini denize affı

v

~ın:~da

kilse sokağında 15
~ alı evde oturan ziraat
lıı'e~ ~ hademelerinden Ahdiltı ankadan çıkanlmaaınQmı._ lllüteeasiren dün gece
Q4Ule
kı
di&hıi d par sahilinde ken~~e &tDllfsa da kur-

liırıızltk arttı

lıı~Yda Valde camii kar-

llgt ka 207 numaralı fırınm
Ur, ~btı1ı hırsız girmiş, 237
§UPbe e•• bazı eşya çalmıştır.
biıi uzerine Yani isminde

~anmıştır.

Bir tehdit
Abdülkerim bfr alacak dolayısile ikbaliye mahallesi bekçisi Bekir ağanın dün gece
yolunu kesmiş, bıçak çekerek
ölümle tehdit etmiştir. Abdülkerim yakalanmışbr.

Dün geceki yangın
Tahta kalede FIÇJCllar sokağında 43 numaralı lsmail ef.
nin
yağ arz.iyesinden dün
gece yangın çıkmış, araziyenin üst kısmı yandıktan sonra

s5ndlirülmüşt6r.

_esTau·rk
.

mesele$/ ve muhtelif hakem mahkemelerindeki

davalar, yapzlacah itilaf

haricinde kalmaktadır.
Bunlardan iki v.olkisini mub~fit 1IIıane teminatı veril- telit mübadele komisyonu ve
't.bı,;.
üçüncüsünü muhtelit hakem
l l\titıaC&h itilafın esasları? mahkemesi hal ve rü'yet eeti llıal gazetelerinin verdik- decektir. Türkiyedeki etabli
tıaıı l:ıüıünıata göre, Türk-Yu- Rumlardan olup ta muntazam
~C6ın ~kerııtı hakkında Har. pasaportla 1stanbu1dan mnfa~~afı1td~Inde M. Venizeloı. rakat etmemiş olan ve Atib.i~ı.ı buın verilen izahat ve
nada bulunan bazı Rumlar
t' Ç bir an müzakerata dair
muhtelit milbadele komisyonu
:.ı· ~a fey tebliğ edilmemişbitaraf azasına bir telgraf çe-\(""' tnafi i,.. ·
· tirak
kerek Lozan muahedesindt:n
~ı~Ctih h
)'"lmaa 1f
~~n ~~ _~ktiİnetin battı hanebean eden hukuklanndan
'4Y1Vıp
~ıli4b ·

~l"Gıı.. ilen
'\Q

·•

g

ettikleri anla-

mlJltJmaia

~tfılttı-d411 4 J1rl mDbodil
l> l41c
bir kısmının
~~h'ıeseıesfle istan-

~ ~'Ulnların

ali,

ltttlt
d l>olis

etobli

··

devresi

"~\'t-~i l•dllı~ktebinin kırkıncı
ıa~"k "' tısfye .
" tır.
sı yarın baıla-

i>unk-

1 lnRiJ·

bahsetmişlerdir.

Bitaraf aza, buna cevap
vererek, komisyonun Lozan
muahedesi çerçevesinden harice çıkmadığını, yalnız alikadarlar arasında hasıl olan
bfr
itilafı tesbit ettiğini
bildirmiılerdir.
·

llıektehinin HAii eski usuU

ıncı

U

borsa:

~2425/ı
,SQ. L·1010,50; Frank
9
94. ; Doiar ~~9,17; lsviçre
·~ ~ Altın 8ı~,2S; Dahili
"'~ ,80; Runı 1·1 6; Anado1 81; 0 .~ ,70; Tram·
ş L:ı ...k
uyun 183 25
..., asınd
' ·
an alınmıştır

Dün Japonlann bu
umlleri tecrübe edildi

çekmiş
Kuımpqada aeyyar sabcı

~tina gazetelerine göre
t.~ti~,e2"9i
Slsefirf~htiva edecek?
'tij
Y bugün [ dün ] Har.
~tır~Hzun bir mülakat yap~~~ita er iki taraftan bir
~lt ~· rşı dostluk ve hissi-

devirmek!.

Bekçiye biçak

Yunanlılarla it· af?

~ ue

-

loebolu kazası dahilindeki
bir çok köylerde nikah ve
evlenme işlerinin hala eski
usulle yapıldığı lneboludan
haber verilmektedir.

Bugün · hava:

Kandilli rasııtanesinden

alınmıştır:

Dün azami hararet «23 ıt
derece, bu sabah «18» derecedir. Ru gece rüıgc- r
müt.ehav\·il, hava bulut'•ı
y a{. mur ~ ~ " "' S' rna

Dün

japonlann

4C

yapılan

#ecrübelerden fJcl intiba
Jüt jütsü » aa- mektebinde" jüt jiibil., ye ait

mmı
verdikler kendilerine
mahsus bir musaraa uaulleri
vardır. Bu usul ile Japonlar
hiç yorulmaksızm en kuYYetlf
hasımlannı mağlQp edebilirler.
Bu musaraa usulünü Japonlardan başka kimse bilmez.
Şehrimizdeki Japon atqemiliterinin kardeşi bu usulün dünya zabıtasında tamimine ça.hfmaktadır. Bu arzu ile Roman-

yaya giden mumaileyh, Romen
zabıtasına «jüt jUtsfi » yü kabul ettirmiştir.
Dün de şehrimizdeki polis
• •

ga.camıı
[ 1 inci sahifeden mabat]
Ağa

camiinin caddeye

duvan

çatlamış,

nazır

sıvaları dö-

külmüş

ve çirkin bir manzara an:etmiye başlamıştır.
Bunun
üzerine Emanet,
Evkafa camiinin duvarını tamir
ettirmesini bildirmiş, Evkaf ta
Emanete duvar içindeki su terazisi swntısınm duv~ı harap
ettiğini bildirerek eveli emirde Emanetin su terazisini tamir etmesini istemiştir. Şimdi
duvar maili inhidam bir hal
almıştır.

Bu dedi kodulu muhabere
devam ettigi için her iki taraf ta tamire yanaşmamakta,
bu kadar çok varidatı olan
bu cami de herap olup gitmektedir
Diğer taraftan, haber aldı1 ğımıza nazaran,
Evkaf bu
camiyi
~mdiki
yerinden
1
kaldırmak, civardaki vakıf
1 arsalardan
birinde
yenid n inşa ettirmek tasavvurun•
dadır. Bunun sebebi, camiin
bulunduğu arazi üzerine Rume ı çarşısı kadar, belki daha

bazı tecribeler yapdmıştır. Bu
tecrübeler esnasında Harp
akademisi azalan ile Harbiye Ye Kaleli mektepleri
müdiirferi,
Polis
müdür
ve erkim, binden fazla zabit,
polia ve mektepli ile buı
hanımlar hazır bulunmuştur.
Muaaraa için soyunan bir zabitimizle bir polisimiz «jüt
jütsü » usulünU muvaffakiyetle
tatbik etmişlerdir.
Japon ateşe militerinin kardeşi bir iki güne kadar Mısıra
gidecep, ayni usulün orada da
kabulüne çalışacakhr.

OcatJn piyankosu
Vandab, Ankarada

Türlt

Ocağı
şasma

merkezi binasının in tahsis edilmek üzere
tertip edilen Türk ocağı eşya
pfyankosunun keşidesine bugün Darülfünun konferans salonunda başlanmıştır.

kazası
Trakya eneme heyetinde
bulunan İstanbul baytarlanndan Selim, yüksek baytar
mektebi emrazı cerrahiye şefi
Tevfik, asistan Celal beylerin
rikip oldukları otomobil, Tekirdağ yakanlarında firenlerinin tutmamasından dolayı yokuşta geriye kaçarak tavkifi
mümklin olmamış ve bir hendeğe yuvarlanmış ise de heye1
azası bu kazadan
salimen

Bir otomobii

kurtulmuşlardır.

bUyUk bir apartıman ve çarşı
inşası düşünülmekte olmasıdır.

Bu

tasavvurun tatbikine
geçildiği takdirde, yeni Ağa
apartımanı, istiklal Cı.ltlde
sfnin en güzel biua!am:;dan
biri olacaktır.

12 Sahife

TeınDI

Son Saat

Darüttalimi musiki

Evkaf miidüıQlü ~u11deıı=
Mikdarı

2 adet Dizel 111otörli mübayaası:
Tütün

inhisarı

ğmum

müdür]üf!ünden:

/ 7 beygirlik ve ınazotlln nıüteharrlk iki adet dizel
motörü kapah zarfla ahna(•aktır. haya tahp olanların
teklif ve teminatı ınuvalikale mektuplarını 6 temmuz
929 cumartesi günü saat 10.30 za kadar Galatada
ınübayuat l\omJsyonuna tevdi etmeleri.

Bekir Zade
•

•

-GUI~-

-KAYISIBu senenin taze meyvalarından reçelleri yapıldı

-

ayıarıno.n itibar•" eUl'- k...ı- aamanı
•• nftfVl.I ftUm&aı . . naeında ıatunaı .cl!Mn .y.
- - - -.aıaıa bir un•uru
oıa"'---

f- e
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İstediğiniz n1arka graınofon ve plak
ve sair malzemeyi her yerden uc.z peşin ve taksitle top::

Emniyet sandığı

FA.Lİ ER

~nae tem1n edııtr... Foafatın

müdürlüğündefl~

İbrahim

Ziyaettin B. Fatma Sabiha, Hatice Nesibe ~
numaralı deyn senedi mucibınce Emniyet~
ğından istikraz ey}edikleri meblağ mukabilinde sandık ~
merhun bulunan Üsküdarda Salacak mahallesinde Arka ; '
ğında eıkf 3 mükerrer ve yeni 11 numaralı ve 210 arşJJI~
üzerine mebni ahfap nç kattan ibaret 9 oda, 2 sofa, ~
bir mutfak, 425 arşın bahçe ve müştemelitı saireyi havi dl'
hanenin tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesind~
layı sablıja çıkanlarak 1930 lira bedel ile müşterisi O bil
kat'i kararı çekilmft iken bukereyilzde on zam ile başk~A
mllşteri çıkarak müzayede bedelini 2123 liraya ibliğ · e~
olmuı cihetile mezkür Sahilhanenin 2/7/29 tarihine dl -'.
C>nllmGzdeki Salı gilnU tekrar son müzayedesinin icrası
;A
amelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanı.ı:- ~~.
kür 16ftde nihayet saat on albya kadar Sandık idareıind•
zır bulunmaları lüzumu ilin olunur.

17903 ikraz

_A

Fa.iter
:ravrularm yUzlerıne tazelik "'• pent>elhc,
adelit'! kuvvet verf,. ve onları cG'rb.S~

TDrkiye ı, bankasından :
16 haziran 929 tarihinde icra

Yalnız bir 'owtlftır• YIİ'•ı• ı

edil.mit olan miiaaba'ka imtilıamnda
muvaffak olanlara
keyfiyet, temmuz 929 zarfında
doğrudan doğruya adreslerine

kıla!Jtı.

.,

~

o di.,FOSFAT1N FALI~ dfr.

-

emniyet sandığı

,

"e

FOSFATİN

·~

nere"

ve perakende almak için Sultan Hamam Dikranyan
21 numaraya müracaat.
'Tatra sipariılcri

-ÇILEK-

,,

Cinsi
400
Ton
Kok Kömürü
.. _.rt
··ıııur..
350
»
Kıriple maden Ko
20
»
Mangal
1000
Çeki
Odun
. kaledl
Gureba baatanesme lüzumil olan balada muharrer dörtb ;;1'
mahrukat ayn ayrı kak ve kıriple maden kömfirü kapa
odun ile mahrukat kömllrü aleni münakasaya vaıed. de'
temmuzun onuncu gilnii saat on beşde ihalesi icra edile~eğiJl_.;ot
talip olaDlann teraiti anlamak Uzere her gün levaum ıdaJ'C"""""
ihale günü de idare enclimenine müracaatları.

yuılacak olan mektuplarla bil-

dirileceğinden bankamıza mil-

müdürlüğünden:

racaat edilmemesi llizumu ilin
olunur.

~

:iıts'
s
·
'l
'
011 uatın z an ta ~
rır

"fı'--'

16 ncı
sa1ıı cue
13,12, ı ı, ı o uncu o
9,8,3 üııcü
>
2 nci
>
ı inci
,,

•

santıın

»
>

•

,,

i

!!,.,

ı~

~

4"'
fP

'f'elgra.':· Jstanbul :J~d'
,

'.I
......muhte,·iyatma oiklat ,~f'
malda beraber hu hususta rne
kabul edilmPz.
&fi
110
Gazetemizde intişar eden ııt·
· yazılann hakkı m:ıhfıJr.d

tı:ın

Makbule hanımın 17036 ikraz numaralı deyn senedi mucibince
_ _ _. . Operatör - - - - Emniyet sahdığından istikraz eylediği meblii mukabilinde
sandık namına merbun bulunan B.eyoğlunda T atavla mahalleAbone şartları ,JO
sinde Bekci sokağında eski 32,34,86 ve yeni 30,32,32,34 nu\'il~yeıler için: Senelik 1~~
BASUR MEMELERİ
U
)
lık
9()0, ÜÇ a~·lık 500
~
maralı ve 100 arşın arsa üzerine mebni üç kattan ibaret 5
Futül
ve
ııracaları
Ecnebi memleketler ıçio: ")Jlı:
oda, 2 sofa, bir mutbak, bir kuyu, 40 &rfln bahçe ve müıte
3000, :ıltı ayhk 1600, üÇ 81
Ameliyatlı ameliyatsız elel.:triklı·
melitı saireyi havi hanenin tamamı vadesi hitammda burcun
kunıştur.
~
te:d:n i ve bilcümle ameliyat icra
verilmemesinden dolayı satılığa çıkanlarak 1300 lira bedel ile
ed!'r. Suat 1-:' Oi,·anyolu Acı
22 Muharrcın ı
müıterisi namına kat'i karar; çekilmiş iken bu kere yüzCle on . .-~ lı:.ınıanı No. 20
zam ile başka bir müşteri 51karak müzayede bedelini 1430
liraya iblağ eylemiş olması cihetile mezkfır hanenin 2-7-1929
4 32
Güneş
'
Öğle
12,1
7
tarihiAe müsadif önümüzdeki sah gtinü tekrar son müzayedeEJektirlk m;skıneieriyıe belsottJld;.ılıu, idrar
ikindi
ı
6,
18
imsak
sinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer bulundu;undan
darhğı, prOlfat, ademiiktidar, . bel gevtektalip olanların ınezkiir günde nihayet saat on albya kadar
Hli dil ve firtn&iyi ağrım tıedaYi eder.
K.arakOyde Börekçi fırıes suasuıda 34.
sandık idaresinde hazır bu"unmaları liiı.umu ilan olunur.
Mes'ul môdür: Selffll

HALİL SEZAi

41-- 11---------

Doktor A. kutiel

~

l!!!!!m~~~21!!!!!!!!!!!!!!!~1!!!91--ll!B!!l!_ _ _ _ _ _mm!l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l!l!m!!l!!!!!!!ll!!!l!!l!!ll!!l!!!!!!l!ll~ı~

DOLCA nedır·t.. DO!;C.\, N.ESl'LE Şirketinin TÜH.KİYE Fabrikasıııd~ ~!.t
.-ttlöl yeni SlJl'l.. U t;lliolatadır. DOLCA nıQ iki cinsi vardır (J~
yalmz ~üllü ('fuı·uncu etiketli) diğeri de sütlü ve fındıkla oJu~f$1'Y'
elikf'tll) titr. •.,eYkahide lezzetli ve ucuz olan IJu çikolata ıte 1'
~i·ı·l\l•lhıJu BÜTÜ~ zeuyıu ~IÜSABAKALARINA iştirak edilir.

