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* AKŞA1\1LARI NEŞROLUNUR • Nüshası her yerde 5 kurut 
- ----

'--akkı huzur işi hallediliyor 
4 \1 eni göl 1 Bitmiyen müzakere.. Baha Saki 
~~<lrada sun'i · Yunanla itilaf neden imkılnsız? Sui kaste uğra
'~ göt daha Ha. Nazırlarının sefirimi- dı ama, hafif 

l~~pılıyor ze söyledikleri... atlattı 
~~ "'rtd'· . 14 (Telefon) _ 8 A k 'ıde' cek 

1 

lm KalkUta, 12 ( husust ) -'q" ugün n araya g~ o uştur. K Ef 
~İp ıtıyeti bu sene içinde olan Atina sefirimiz Enis 8. M. Mihalakopulos sefirimize endine gan emiri unvanım 

ı Çay , veren Baha Saki yeni bir oto• ltlaa 4SX 450 met hariciye vekili şu sözleri söy· 
"ıl ~· · mobil almıştır. Baha Saki, '\~. ır aun'i göl Tevfik RüştU !emiştir: 

yaptıra· beye ihtilaflar « _ Biliyor· kabil sokaklannda, otomobi· 
~102~ b· muvacehesinde k b lini binat kullanarak dolat• ın ı· sunuz i en, blı. .. ıraya çıkacak Yunan ricali- maktadır. Geçen gün gene bu 

iol A k kendi gaze· 
~n.. n aranın· kana· nin ve hükfı· otomobil ile Meydan havali-." tem olan «Es-
. "'d ve Yangın sulanm metinin fikir- 1 sinden dönerken Baha Sakiye 

" " t tiya» i e, son ~·ı.ı Cektir. leri hakkında bir sui kast yapılmış, üzerine Q"' Tilrk ·Yunan 
t b.,~:r'an.dailar ve motör- malumat ver· f bir el silah atılmış ise de isabet 
'""'i itila namesi-~ .... ıehılecektir. dikten onra etmemiştir. Y almı olomobUin 

,-~ htık Cnn etim iz ne itiraz etti· önündeki kristal parçalan· 
~ar .. Ç k l icap eden te· ğimden ve bil- mıştır. 

e os ovakya dabiri ittihaz hassa saltanat ~----------.111ııı. 
~ ıfllisakı edecektir. pasaportu ile 

:

1 

12 - Bulgaristan ile Enis beyin A- memleketiniz - Son Saat 
\'aky tinadan hare· M. Mihaldkopulos den gitmiş olan 

• ak a arasında bir h R T k 
ı(• lı;. ,, tt hakkındki mU•ake.· ket ettiği gün, Yunan arlci- umlann tekrar ür iyeye 

~ b "' ye nazırı M. Mihalakopulos avdetlerine dair itilafnameye Yarın 16 sahif cdir 
Vı ~~tur. ile mülakatı şayanı dikkat [ Mabadi 10 uncu ıabifede ] 

tıe<" ~t} a • fl E:EaE======~::::sc;::~~======~~--
an/ı/ar da bize karşı azamı Var olun sızler 

~liıı, 
1 
tarife kullanacaklar • 

~ ~ I~ :- Türkiyeden gelen mahsulat hakkında tatbik Istanbul amelesi de arka-
te~' ;· ~ ta rn.ı tarife hakkında yarın hususi bir içbna yapıla-
cl ~:::~:di~:ın on beşinden itibaren tatbikine batla daşlarından eer· kalmadı 

4u,,~ ltorn~.~--------
~,, 

1 
ısyonları azasına hakkı huzur yok 

. l'tls 4 [Telefon) - Muhasebei hususiye tahsil komiı
~1~t~~ ... ve azalarına barem kanunu mucibince hakkı huzur 

.
~~ Yap~ anla~ılmıştır. Dahiliye vekaleti, Maliye vekaletin

lllası ıcap ettiğini sormuştur. 

Sk· k -~~, ı r al Netice ... 
~ ~Qristana lskeçede12 Türk 
~~;~ is_tiyor 1 belediye tızası 

vtf ~tdin Sabık Bulgar Atina, 12 - Garbi Trak· 
~~ içi iltıd, Bulgaristana yadaki intihabata dair gelen 

1 ~d: leşebbüsatta bu· son kat'i malOmata nazaran, 
t>' ~il · Başvekil L' • İskeçede 12 türk, 11 Yunan 

'~r hususta ' .. .. ıyapk ve 1 musevi, Gümülcinede 19 
Cife " goruşme Y 4 TU k b' E · lll Sor D . unan, r ve ır rmenı 
htıın a.?aılofu Fer- belediye azalıklarma intihap 

a gondermişHr. edilmişlerdir. 

- iki alicenap amile, sokakta çalışırlarken 
Beyoğlu nezafet amelesi, iki muavenette bulunarak dilhun 

gUn eve!, Of ve Süuneoe fe- knlplrri şadettikr. 
likeuedeleri için açlığımız ia· Bugün de aynı teşkilabn 
ne listesine «195» lira ile İstanbul loammda çalıfAll ef· 



Tebdil 
Mübadele aza
larını değiştire

cekler ama .. 
Atioa, 13 - Muhtelit mü· 

badeie kcnı!&yonunqaki Yu
nan heyeti murahhasasında ya
pılacağı rivayet edilen tebed
di!it lt.akkınd_o h~ııliz kat'i 
bir iaaat yapılmamıştar. 
Cemlyatl ak11am11. ne za ... 

rnan gideı-leı· miş? 
Atina, 13 - Hükumete 

mensup gazeteler, Yunaniata
lllll aacak TürJliye He 
mualrnk mt>selelerin hıılll için 
bir ıuıeti tesviye bulunmadı· 
iı takdirde Cemiyet Akvama 
mtiracaat ececeğini yazmakta
dırlar. 

Romen zırhlılarının 
talin1i 

Sofya, 12 - Romaııy'4 harp 
gemileri Tuna Uzer"ndc Bulg.a0 

ristamn Lom şehr1 önlinde 
talim yapmaktadırlar. 

Serezde hir kaza 
Selanik, 12 - Sere;ı<le bir 

Buz fabrikasında makine sa
katlanarak infilak vukubulmuf, 
bina berhava ve makinist 
telef olmı ~tur. 

radı, amirıeri at ·!tzede kardeş
lerine «217 ı> lira t eb:!rru et
mişlerdir ki bl· su;,·et!e li~te

mizin yekunu 705,75 lirayi 
bulrcuştur. 

Bu fedakar iusar: lann grup 
halinde elımmş bir resmini 
dercederek herJ~esin takdir na
zarlarma arzetmek isterdik. 

Fakat arıele şehre da.ğılmış, 
çalı.ttyordu. Bu iml&ansulıh kar
şısında iç erinden ikisinin iş 
başı.1da r ... sm"ni aldalc ve bu 
suretle göstermek is~ec1ik ki 
kendi'.eı·i de m:-htaeı muııve~ 
net o an bu Alicenap in.a•lar, 
takdirin fevkhıde bil' hareket
te bulunn u~Ja:rdır. 

Ba hal, zenginlerimizi bir 
nebıe ikaz edt:rse, b·z, bun-
dan çok memnun idacak 
ve bu yolda earfettiğimiz 
emeklere, cid<leıı acunıy.'!ceğız. 

~-

.Ankara 13 (Husus3) - İs
tanbul ne:.!afet ~ındes~niıı Of 
ve Sürmene folake:t:ıetleledne 
kartı göster<l kler~ alaka ve 
alicenaplık, bura.da takdir 
uyandırm~u· 

Reisicumhur Gnzi bazr.:!t• 
leri c,ün Marmarada bir te
r.ez.-:üh icra l::uymmuşlardır. 

Gazi haıretlcri caddebos, 
tanmda karaya çıkar:'k ga
zinoya gitmişler ve b!r müd
det otıJr~rak halkla hasbi
ha~de bulunmuşlar, müte:a-
kıben Adada İımiandit ote-• 
line gid~rek istirahat bu-
yurmuşlardır. 

Gazi hazretleri sabah 
saat .,3» te Dolma bahçe 
sarayına avdet buyurmuş
lardır. 

ı ınisak 
Bulgaristan -
Romanya mü

zakeratı 
Sofya, 12 - Bulgaristan ile 

Romanya arasında bir misak 

akli müıakeratına tekrar baş

lanmıştır. 

Bu maksatla Bilkreşe giden 

Romanyanın Sofya sefiri hü

kumetinden yeni talimat ala

rak Sofyaya dönmüştür. 

Harf· inkılabı memlekette neler 
yaptı? - Dı Vekilinin intibaları 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

B. Adana gazetelerine teftiş 
seyahatiıı~n intibalarını şu su
retle aulatmıştır: 

- Seyahatimin neticelerin
den memnunum, 

Halk çalışıyor cumhuriyetin 
feyzinden mUstcfit oluyor. 
Halk harf inkılabından da 
çok istifade etmiş, hemen 
herkes ol:uyor. 

V ın vilayetinde dolaşan ih
tiyar Ahm~t ağa isminde es~ 
ki aşiret reislerinden birisi bir 
i:ıtida getirdi ve şunları söy· 
ledi: 

« Eski zamanlarda aıiret 
reisliği bilmem ne diye bizlere 
vazife verilirdi, tabii zaman 
bunlarm memlekete ve bize 

faydası olmadığını gösterdi. 
Şfmdi yeni harfleri öğrendim 
memur olarak memlekete hiz
md ~tmek istiyorum. » 

Harf inkılabının yaptığı bu 
değiş!kUk beni çok mütehas
siı etti. 

Adanayı çok güzel buldum 
zaten Adanayı eskiden de bi· 
lirim. Adana gilzel ve zengin 
bi~ memlekettir. Burada olan· 
Jar allahın liitfuna mazhar 
olmuş sanırım. 

Buradan sonra Mersine gi
deceğim salı gi!nü de Ankara· 
ya döneceğim. Busuretle ayın 
on dördünde ankarada bulun· 
muş olacağım ki tam iki aylık 
tefti, seyahati için tanzim et
tiğimiz program ikmal edflmit 
olacaktır. 

1 ele/on haberleri: .~__, ________ _.,...__._ 

İhracat , 
R · · 11eP' us ya ıf ın J f' 
defterler ha11 

/anıyor i' 
Ankara 14 [T t lef on)~ 

ni sene için Ruslarla y~P ~ 
olan ihracat ve itha!Jt ~ 
melesine ait defterler ~~~ 
için tetkikata başlaıt1 ·tY .. 
Henüz geçen seneki ;;; 
ve ihracat miktan topl dit• 
ta ve tetkik edilmekte "/ 

Yeni maddeler bil 
göre tesbit edilecekti~ 

Tayyare hayra· ı 
Ankara 14 (Telefon]~ 

yare cemiyeti şube;:, 
ağustos Tayyare ve ıa 
ramında müşterilere 'J 
mek üzere esnafa fit t~ 
miıtir. Bu fişler ı•Ye . e 
gün tayyare cemiyetıl1 
ce yardım toplanacal<tıt• 
Ali Soit paıa , 

An1'ıt 
Ankara, 14 [Tele!O~ 

rinci ordu müfettişı if ' 
paşa şehrimize gelOJ ' 
yonda asker ve barıcl~ıt• 
tarafından karşılanIIJ1f .ttl 

Da. vekili bıJ~ 
An kar ad~~ 

Ankara, 14 [ f el~iO 
Dahiliye vekili bil~:-~' 
15.30 da Adana t~e°t,ft 
lecektir. Mumailey~ı~ A 
det sonra tedavi ıçııı 
~· gideceği zanned~l~'d 
Iran hükumet~ 

teberrüiJ ( 
Ankara, 14 (TeJefoSI 

• • hükumeti, Ankar• 0 

1 • ı F vasıtasiyle Ankara Y' 
ngı teı1'e r.ansaya has- laketzedeleri için ~ 
ırıan.e harek0 t ed!yor tety~~~ ~::'·ye~ 

~ lacak olan 100 dii1'J'Y.J 
Lhu~ye, 13 ( A. A. ) - M. bilinde görülmektedir. Fransa ze hali münakasa'/• 

Briyanc, M. Himans, M. Stre· ayni teslimat usulünün kaldı· miştir. 
zemrmn ile M. Hende~son Ren rılmasmı kabul etmemekle !!!!!!!İ!l!l!!l!!!!lllll!!l!!!I __ _,. ..... 

caktir. / 
ara:zisin:n tahliyesinden tevel· beraber bu hususta bazı Londra, 13 (A.A). J) 
!üt ede.::ek idari ve mali neti- tadilat yapılmasına razi ola- lic Ledger» gazetet•

11 deler hakkında tetkikatta bu- caktır. müzakerelerinden 
· !unmnşbr Koblens ve Mayans Bundan başka, kfi<;lik dev- sırada diyorki: «~~d-' 
mmtl'lkalarınm tahHyes: i1ini.n letlere g·erek yung planı ve Fransaya karşı o 1' ,, 
nakadar devam edeb:leceğini gerek §arktaki tamirat mese- mane hareket ediyo~ 
heııap etmişlerdir. lesi lıakkmda yapılan milzake- teamille o kadar aı 

Siyas: komisyon tarafından ratın müsait surette ilerilediği lisan kullanıyo~ .lci.eıı; 
verilen Icaıarlarm ancak Yo- kaydclunmaktadır · Romanya İngilterenin nakıh ı.~·_J 

ve sırbil3tanın metalibine ait f r,ıırııa ung plam mer'iyet mevkiine rak ka!dıkça kon e 
. • müzakt::reler de milhim terak- d• 

konulduktan ve bu hususta kiler husule gelmi~tir. vamından bir fay 
lüzum görülecek k~nunlar At- abes gibi göziik~r·1e ' 

f ..J k . l M. Lonchour ile M. Cheron, Vorld ııazetesı o 11 

mlnya tar?. muan abu ve M. PolW~ ve "J!. Venı' .. elosu - k ) if 

b k l J k """ ~ n .. masi ve küstahlı . , At' tal i o uni.\\& lan conra icra kabul cı-i~!erdir. b r ,.. 
f u.u ., sile neşrettiği • 1 • 

edilecekti... mgii.tereniıı me- M. \ enizelo.s yarın mali amele hükumetııııı\ı• 
tcıli~ ~ne ieHnc?, hak ı ve meş- kom;~yonda memleketinin di- tarımı şiddetli sure 
rn taleplerin 'is'aiı irrık~n da- ieK&eı·i. hakkınaa i:ö::ahat vere· etmektedir 



•• 
UN .... n.LD•.. ~, ... 

teni ticaret 
~~~&hedeleri 
~lilk nıev~I 1. d_e Yeni güm
t~an tanfesının tatbikma 
) ıilte~~~ır · Şimdiye kadar 
' hukfı' 0 manya ve Litvan
'hedeıA retleri ile ticaret mu• 
ij F'rans: aktolunmuştur. 
'itle lllü ' f tal ya ve Japonya 
t~led ~akerata devam edil-4h it, 
~. istan F' l %-ltistan '.. ın andiya ve Yu-
d de ke nı~racaat ettiği tak
~et aı;dılerile yeni muahe
lı~ Yapı)a~lu~~caktır. İngiltere 
~tın t ıtılafname ibraca-
'l"" ev " l 'QektAd' s0ıı esaslarını ihtiva 
~t " it •v 

~ "etild :v. ıger taraftan ha-
~ l'Grk tgıne göre Yunanlı-

e tatb~varedatına azami 
ttişa t 1 <:tmişlerdir. 
~üst a~kıkatında yedinci 

~)ak F~tık Nazı?l bey dün 
~· Jak eskoyu ıstiçvap et
~~~iı F resko bu mesele 
~~\/ğu~~nıan. Av~pada bu
~I llttıatt ' hıç hır şeyden 
'tden br ol~adığını, bütün 

ltar buı deş; Jülün mali'ı
er}j undugunu söylemiştir. 
(8750nı) ~l.l~r .sergisini dün 
ı.ı. <ışı zıyaret etmiştir. 
n•ıUtiy t H C>~ak n e . alk Fırkası 

llatı ' ahıye ve kaza kon-
~~ e'}fılden itibaren baş
~. a iinunu evclde bite-
~·· Undan sonra viliyet 
~ }'~tapılacak ve Anka-

lıt~hbcak büyük kongra 
y aslar seçilecektir. 

~ Ytfse~ş~lk?y açıklarında 
~et aın ıdaresinin Cum-
~~da \'~~rile bir yelkenli 
~ti:Yet usademe olmuştur. 

t, ' yelkenliyi batır-

anist 
t(!tine aMn Al nkara sefa-
tekti · streyt tayin t. 

"ek·1 ls }'akı~d ınet paşa Hz. nin 
eti hab ~nkaraya avdet 
,dıt. en tekzip olun-

ıa" tahk'k . tdan 1 alında maznun-
t ttıtıd bazılarının şirket 
Qili e ın k 

b ~Ski M ~yyet bir oto-
ltq.~}'c h a~ıye vekili Ha
b 1"kicri ed!ye ettilderini 

e}' diinŞayı olmuştu. Ha-
~~~ iu sö bu. mesele hak

tıeşr· zlerı söylemiştir: 
'. ~ı 1Yattan müteessir 

ilt~1tıde aarnafi tahkikat 
"ı l tlle tnesele anlaşıldı; 
İtda\'/d~na çıktı. Fres

\ · Ne t e :ceğim doğru 
~ .. da"a avzıh ne.şretmek 
"tltı etnı k. . . ' 
1 ış d . ~ ıçın bır ka-
tilde ~ılı:n.)) 

btt ltı~ıtı · alı ve meb'us
'çti ıştirakile aktedi

~eı· tllada 40 ~ 1 bit • O bin lira 
u. ~tarı Şeker fabrikası 
.:.'tillliz<taştırılınıştır. 

l'\. ~ bul A u~lf- unan me-
unun talebesi 

Son Saat 

Şehitlerimizi ziyaret 
A.bidc yapılması için mu
hasebei hususiyeler en 
muavenet istenilecek 

Çanakkaledeki şehitlikleri

mizi ziyaret edecek olan zevat 

yarın akşam Reşit paşa vapu

rile limanımızdan hareket ede
ceklerdir. 

Şehitlikleri ziyaret için bu 
sene Bursadan 50 kişlik bir 
izci kafilesi gelmiştir. Çanak 
kale ve Gcliboludan da (250) 
kadar ziyaretçi iftirak edacek
tir. 

Şehitliklerimizde abideler 

inşası mesaisine kuvvet veril
mişti. 

Şehitlikler sahasındaki İngi
liz ve Fransız mezarlan, bu 
mezarlara rekzedilen muazzam 
abideler her sene ziyaretçileri 
elim bir hüsrana duçar etmek
tedir. 

lngiliz ve F raıısızlann zarif 
birer çiçek bahçesini andıran 
mezarlanna, muazzam abide
lerine rağmen Türk kanının 
en çok aktığı Çanakkalede 

bir tek mezar, aziz şehitleri
mizin teyidi hahr~sı için di
kilmiş küçük bir taş parçası 

bile yoktur. 
Şehitlikleri imar cemiyeti 

burada bir Türk mezarlığı te

sis etmek, İngiliz ve Fransız
lannki gibi abideler yapmak 
istemekte, fakat bu tasavvur-

ların icrasına parası kifayet et
memektedir. bunun için bir 
çare düşünmektedir: 

Her vilayetin muhasebei 
hususiyeleri yalnız bir defaya 
mahsus olmak üzere senelik 

varidatının yüzde ikisini verdiği 
takdirde şehitlikleri imar 
cemiyeti Çanakkalede şehitle
rımıztn şerefile mütenasip 
mezarlıklar tesis ve abideler 
inşa edebilecektir . 

Cemiyet pek yakında bu 
teklifi yapacak ve kabulü için 
çalışacaktır. Teklifin reddedil-
memesi ayanı teme~ir. 

Snyfiyclcrdc misafir meselesi... 

Kadın - Bey. sen bu gece bir otele git bari. 
Kocası - neden? 
Kadın - Boş gatak kalmadı dal 

dün akşam Pıreye gitmişlerdir. 
frit!eçende tahliye olunan Eyip 
lWlisminde biri, dün sirkatten 
dört seneye mahkfım olaralc, 
çık'-"1ğı yere dönmüştür. 
mimar M. Yaman dlin Al
O!Y!manyaya gitmiftir. 
m.i ayet bütçesi Ali tasdika 
\gjnrzedilmiştir. mskildar-Haydar paşa hra~

vayının vaz'ı esas nıcrası
mi iki gün sonra yapılaca~-tır. 

meisicumhur Hz. lmrali ada
sını ihya ve oradaki hara

biliğin imarını ve adaya 100 
muhacir iskanını emretmifler
dJr. 

rnıarem kanununun tatbika
~bna ait talimatname ho:::!.lr-
lanmıştır. Maliye vekHinin hu
zuru ile Barem kanunu kanun
sanide Emanet memurları için-
de tatbik olunacakbr. · 
~uriye gazeteleri Antakya 
~ve lskenderun sancağı 
Türklerine « Anadoluya gidin 
ve bize Adana Alevilerini 
gtinderin» demektedirler. 
lftiytam sandığındaki 400 bin 
~liralık istikrazJ dahili ile 
5,000 liralık gümüf ve albn 
meskfıkat dün ziraat bankau-
na tevdi edilmiftir. 

Sahife 3 

Çekirdekten 
, . 

ye:aışme .. 
Dün öğleden biraz sonra 

idi. lstanbdun tenha bir ma-
hallesinin sarcrmlş rrsaları 
arasmdan geçiyordum. Bu 
arsalardan birinin kenarın
daki yıkık duvarm dibinde 
ikisi erkek, b;ri kız z-:ç çocuk 
« evcik » oymyorlardı. Du
varın kenar:.na diklikleri üç 
in<-e kazığm ıizerine eski ke
çe çuval parçaları sermişler. 
sonra da bunlarm açık kalan 
yerlerini muhtelif ağaç yap
rakları ile sıh.ı sıkı!/a örtm~
lerdi. Biraz ilerdeki ağaçların 
altında, önü bayağı çiçeklerle 
srislti bir kahve vardı. Sıcak.-
tan turşuya dönen vıicudüme 
bu gölgelikte bir mola verdir-
mek için oradaki sandaly~ 
lerden birine ilişip bir kahve 
söyledim. 

Yedişer. sekiur yapnda 
olan bu bocuklar boş ar&aya 
kurdukları evciğin içine giri
yor. orada üç, beş bakika 
durup birer birer dışarıya çı
kıyor, dışarda biraz hava ve 
ziya aldıktan, draf a bakın
dıktan sonra tekrar o küçü-
cük, gün görmez evclklerlne 
giriyorlardı. Bu girip çıkma 
bir kaç defa tekerrür ettikten 
sonra sonuncu bir giril hayU 
uzadı. Halta ben elimdeld 
« Uyanış » mecmuamu bat
tan başa hatmedi.ndge kaw 
devam elti. Tahminen yarım 
metre murabbaı kadar dar 
bir yer işgal eden ve hu ta
rafı sım sıkı kapalı olan bu 
havasız. ziyasız evciğin için~ 
ve bu sıcakta bu üç çocuk bu 
kadar müddet ne yapıyorlar. 
nasıl vakit geçiriyorlar. netim 
bun almıyorlardı? 

Bir aralık bu ciheti 'gaıiı 
kahveciye soracak olilııiıı. 
lô.fı ağzıma tıkadı.: 

- Çocuk - dedi - ne bil
sin havayı, ziyayı. .. ılmdi o 
daracık yer. onlara Tokath
yan oteli gibi gelir. Çocukkaı 
hep öyle idi!:. be eulfıtl Hatta 
biz çocukken böyle evcik ku
rar ue girer içine, saalluu 
yalar.dan uyur~u.kl 

* BüyüdıiklPri zaman kendi-
lerine yuva kurmak için ~ 
kirdeklen yelişiyorfor <lige 
bunlara deı'ler işle! .•. 

JrlJro6lu 

Rozet günü 
17 ağustos, Türk maarif 

cemiyetinin yevmü m•bmau 
ve rozet günüdür. 

Türk ınilleti içinde cahil 
bir kişi bile kalmıınaama 
ralışan hu cemiy e yardım 
ediniz. 

HIJltril cemiyetinin 
rozet nden alınız. 



Bu genç 
Neşesi haricinde pek ea· 

rip bir adete sa ipti 
- 82 - ffuharriri: M.. Turhan 

Binaenaleyh, kasabalı kadın
lardan flk giyinmiye başlıyan
'ları gördükçe kendi kendime 
hadn b'ir hasbihal geçirir ve: 
« Gibel, fakat ne için, kimin 
iQiılı yapmalı?» derdi. 

O sokakta iki ev kiraya 
verilmişti. Kiracılardan biri 
Vanlı bir aile idi, muhacereten 
o kasabaya gelmişlerdi. Yurt
Lmndan cüda düşen bu aile
lllİll işi, gücü ahü figandı. Ka
dmı, erkeği, çocuğu, beslegi, 
anılık aralık bir matem hr..vası 
tatturarak saatlerce ağlaşırlar, 
yanık vavey1&larile bütnn ma
fidleliyi de ağlatırlardı. 

Kimse bu ha1leri görmediği 
için gülen, iğrenen ıde -bittabi
bulunmaz. F tokat yabancı na
zarfann taalluk edebileceği 
her hangi bir köşe, «harim» 
olmak mahiyetini kaybeder. 
Bu sebepledir ki pencerelere 
perde asmak, kafes, koymak, 
pancur takmak usulü kabul 
olunmuştur. Ev hü:riyeti, işte 
o petdelerin, pancudarm arka
sında cereyan edecektir. Per
denin kalkmasile beraber ev
zau etvarın da edep dairesine 
ircaı lazım gelir. 

«Ben penceremi ister aça
rım, ister kaparım, sen bak
ma!» Demek ve konuya, kom· 
şuya biitün uzviyetini teşhir 

Öbür kira ı genç bir dişçi 
idi. ~üşterisi olmamakla be
raber neşesi yerinde idi. Evini, 
ayni zamanda iş yeri ittihaz 
etmişti. Akşama kadar alet
lerinin başında şarkı söyler, 

, edepsızMlttir. Göze yasak ol
maz, meni m"'mkün ve zaruri 
olan cihet, açık perde önünde 
çıplak dolaşma müna~eo ' Jı-

- kitap okur ve bol bol uyurdu. 1 liğidir. 

Geceleri mütemadiyet fülüt 
Mtiirürdü. 

Bu neşeli gencin, pek garip 
bir adeti vardı. Gece, gündüz 
odalarının perdelerini açık 
bulundururdu. İş odasındaki 
eam. dolap, makineli sandalye, ı 
parlak aletler gibi yatak oda
aındaki küçük karyola, şezlong, ı 
lanamano, braş takımı ve her 
teY Şehnazın odasından ayanen j 
göriinürdü. · 

Dftci genç, bir nevi «sinik» 
gibi bir şeydi. O felsefi mes
leğin, hayati ve lezaizi hayatı 
iatihkar eden düsturlarına sa
dık olmadığı, yemekte, içmek
te, ğiyinmekte, gülüp oyna
makta gösterdiği ihtimamdan 
anlaşılıyordu. Fakat, evinde 
-.e bilhassa yatak odasında 

aldıgı tavurlar, çıplak geziniş
ler, ayna öniinde uzun uzun 
durutlar, eyilip bükfilüşler, o
nun ruban kelbi olduğunu gös
tetiyordu. 

İhsanların kendi hariınle
rinde dilediii gibi dolaşma
larına, şüphe yok ki, bir şey 
denilemez. İnsan, ancak evinde 
Ye hele yalnızken, hürdür. 
isterse çıplak yatar, isterse 
pamuklara. kürklere bürünUr. 

Şehnazın komşusu olan genç 
di~ri, hiçte bu noktaya rfaye 
etmeıdi. Güudüı.leri güneşin 

bol z'yası, geceleri lrnvvı:.tli 

bir ıambanm keskin şu'l.:!si 
altında laubali bir kıyafetle 

gezer, yıkanır, kurunur, tıraş 
olur, koku sürünürdü. 

Şehnaz genç dişçinin her 
hal.ini ve her hareketini hail
siz seyredebilecek bir mev
kide idi. 

Maamafl, bir kaç günler 
onunla alakadar olmadı. Per
deler~n daima açık,genç kom
şunun da ekseriya ::ıçık saçık 
olduğunu ğörünce -gayri iradi 
bir çekinğenlikle - o tarafa 
bakmaktan sakındı, yıldızlarla 
ve kendi hayaliyle meşğul 

oldu. 
Lakin genç dişcinin gece 

yarılarına kadar yanık bir ıs
lık gibi öttürdü~ü fülüt, iptida 
kulaklarını ve daha sonra göz
lerini o bekar yuvasına cez
betmekten hali kalmadı. 

Nihadın metriik karısı, az 
süren bir çekinmeden sonra 
işi değiştirdi. Artık odasının 
karanlık olmasından ve kom
şusu tarafından sezilemiyece
ğinden cür'et' alarak her gece 

Slrbistanda bir sahtekarlık 
Geçenlerde Sırp sefaretinin 

nazarı dikkatini celp için Son 
Saatte bir şikayetim çıkmıştı. 
Fakat aradan « 15» gün geç
tiği ve sefarete tekrar müra
caat ettiğim halde bana hiç 
bir cevap vermediler. 

Mesele sahtekarlıkla bir 
Türkün Piriştinedeki emvalini 
gaspetmek meselesidir. Bu 
sahtekarlığı her zaman ispata 
ve bunun faillerini tayine ha
zırım. Sefaret bu işe gene ce
vap vermezse kime müracaat 
edeyim? Selim 

S.S. - Vilayet ve Mülkiye 
müfettişliğine miiracaa edip 
mesle.yi anlatırsınız, oralar işin 
icabma bakarlar. .. 

Kaybettim 
İstanl:J'tıl sanayi mcktbinden 

330 senesinde aldığım şeha

de mıme yerine lçaim olmak 
üzere muvakkaten aldığım 

vesikamı !'"aybettim. Yeni sini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yol.tur. 

330 mezunu Bakırköy 
Hdil Fehmi 

Çırak aranıyor ~ 
Çemberlitaşta, Dizel. 

39 /, 
camii şerif karşısındaki fi 
maralı bakkal dükkanı .ı.11 

" . .,. 
10-15 yaşında bir çıraS' J'. 
yaç vardır. Talipleriıtl ;;1 
dükkanda Şükrü · 
müracaatiarı. .. 

Tikat ı 
<'Cardakta elbeysyeiet 

mak memnudur. l t ti 
Masalar ve sandalya • 

uturmak memnudur. j 

«3» s. i. m so kurut: ' 
Yalnız kahve masa bıt 

tutamayacaksiniz» . 1'! 
S. S. - Yukar1'• 

Fluryada, plajın bjrinde 
müş bir ilandır. Bu ne 
laubaliliği yarabbi. 

ıf 

iş variyorum 
dl 

16 ve .20 yaş arasın ib 
sil görmüş iki gence 

;;ardır. Arzu edenlerin 

tada Tünel c~varıocla 
piJ.Şa hanında «4» N°· 

piyankosıt 
o 

·tertıp 
İKİNCİ KEŞİDE 11 EYLÜLDEDİR 

Süyük ikramiye .. 
!J,),()()() liradır 

0 
12,000 1 Q,0~,.t 
liralık bir mü1'B ~ 

numara kazanacB 

AYRICA: ] 8.000 1 5,000 
iralık ikramiyeler ve 10,000 

«;{ 900» 

-seve seve- fülüt dinliyor ve 
genç dişçi yatmadıkça yatmı

yordu. 
Gün geçtikçe, ismini bilme

diği komşusunun adeta candan 

aşmas: olmuştu. Bütün hututu 

uzviyesini -eski bir dost gibi 

ve hatta dosttan da fazla bir 

yoldaş gibi- tanıyor, onun her 

türlü itiyadatını, nelerle uğ
raştığını, ne zaman ve ne şe

kilde yatıp kalktığını tama
men biliyordu. 

İlk günlerde komşusunun 
varlığı, keddisine bir duvar, 

bir resim levhası ve \) kabil-

den bir şey gibi i 
Sadece görüyor, fa~•~ 
dürücü bir intba b• eJe' 
yordu. Günler ve gec del 
tikçe müşahedel~r:~ıl' 
rinde ve hatta yur 
iz kalmıya başladı· · 

her şeyden evel, yüıİİ 
da yer tuttu. 1'0

1 
terü taze çehresiO 

layık buluyordu. 
bakbkça «latif» diyot~ 
nde cazibe seziyotr 

beğeniyordu. 
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dı: el nedin. ·· t·· .. b :muhtemel olan şu hüyilk nü
munesi öntinde düşünmiye• 
mecbur oldu. Pek muhtere
min korkaklığı, yalancılığı, re
daeti kendi nazarında bütün 

"~~kt ,~e us unu aşını 
: en sonra herife dön-

L·' llehe. 
~ Yıl Y pezevenk - dedi -
l}'Rııı ar-~an korkar , beni 

~~c\lı.-. ırakarak kaçarsın . 
~-, ..ıışı r ;:i ,. ge ır , senin namına 
~ ~ aa:11:re çeker, safayı ha-

ll)ol ' okşar, berbat eder. 
)aJ~ll .. utanmadan karşımda 
~ • soylers· 
::q~ b ın ve hali evlen-

h. t-iıı ~edersin. Nişanlısını 
b:'l• be ıne bırakan bir dey
~~k e? evlenir miyim? Ben 

~dıınd:nper~torun sözüne 
~~ ,1• senı adam sandım. 
~ t~iıı~s Köstebek , şeceresi 
tıı~ . : asılı asil bir peze-

lttııfS' 
t~G 

1 
.1!1. • Defol , yoksa 

~ b·· gozünü tırmalarım 
'ttj litiln Bizansa maskar~ 
~tlt 
~ ~Cllllnhterem, kızın aya-

~ i.:::;0Yalva~dı, yakar
' ~es· • şa şaasından, 
)~ b~ıan Ul~en bahsetti; haya-
~ hıle icap ettird•v · . 

.~ Yala .• ıgını, 
'-t ~ ~ n soylemenin ve 
' tS .. • Yılan işinden bir 
~. :eaııe · t.; ~ 81 çıkarmaklıgv ın 

.'11tq Zeka 
~ l Di )) ayılacağını 
~ ~~ nledemedi. Güzel 
~ ~ t'-t ~ceasem gadap ha
\ ~ tepmiyor ve he-
~~. etmekte devam 
~ s~· 

0tcltı _alçak, sus hayasız 
senin yüzünden 

b f ref . d"b" d • ~n, h !enn ı ıne 
~s. td enı kadın, seni 

L . Onu en erkevğe mef
~ .. 1"'lltea, ~ anyacagım ve 

"it ttı ittn! 
~ ~- :Uhter 

"Qltı ... _ eın, yıkılmak ü
ııı.ı ~n s:: .. h 
"'btıd ,..o retinin en-
d~tı k:ı ezilmemek, şu 
!t~~ r ttulabilmek için 

bll ıı~ oluyordu. Af
~ Uc t hgır sözüne de o 

eki ~ d:~~iil etti: 
~la 0 

1 
- onunla se

~ 0f1aş. '! al!'lız be-
~ ' henım ismimi 

f)dit • 
\. ~~etin bir Bizans-
~•ırsc ., 

1 cap etmesi 

çıplaklığile sabit olmuştu. 
Fakat o, sarayca ve Bizans

lılarca bir kahraman tanılıyor
du. Onunla evlendiği takdirde 
halkın hürmetini, sarayın tazi
mini kazanacaktı. İmperator
dan en küçük Bizanslıya k -
dar herkes, kendisini parmak
la göstererek: «İşte Hergüliin 
kansı!)) Diyeceklerdi. Bu ka
zip şöhretin gafil bir halk 
üzerindeki tesirlerinden - biz
zat herifin de umdugu gibi -
mütevali şerefler, göz kamaş
tıncı tantanalar iltikat olun
ması pek mümkündü. Avcıba
ŞJ ile evlenmel', sade, çok sa
de bir işti ve hiç bir şeref 
vadetmiyordu. 

Bin enaleyh, bu deyyus ruh
lu herifle evlenip ikbal ale
minde bir yıldız olmayı mu
vafık buldu. A vcıbaşı ile ve 
dilediği erkeklerle sevişmekte 
har oldukt n onra kuru bir 
nikahı reddetmek doğru de
ğildi. 

Afrodit, işte bu düşünce ile 
pazarlığa girişti : 

- Senin hatırın için değil, 
kendi şerefim için muvafakat 
ediyorum. Fak at mukavelemizi 
telcrar edelim : Y alnı:z ismen 
senin zevcenim, cismen asla! 
anladın mı? 

- Anladım. 
- istediğim erkekle seviş-

meme, yahp kalkmama kan
~amazsın. Anladın mı? 

- Anladım. 
- İcap ederse sevdiğim 

ad ları kendi elinle odama 
getireceksin. Zevkime o su
retle de hizmet edeceksin. 
anladın mı? 

- Bu biraz ağır dev il mi? 
- Değil, hiç değil. Nişan-

lısını yılanların eline ve başka 
erkeklerin kucağına bırakrpta 

keçan yalancı kahram nlar 
her şeye tahammül etmelidir. 

Dördüncü icra roemur~ugun· 1 
dan: Şefkati beyin Ahmet 1 
Hamdi beydeki alacağından 1 

dolayı mahcuz ve füruhtu 
mukarrer Beşiklaşta Serence 1 
bey yokuşunda cbülhGd tek- l 
kesi karşısında atik 12 cedit 
21 numaralı h~ne otuz gün 
müddetle ihalei eveliye müza
yede~ine vaz olunmuşt'Jr. müş- ' 
temilfitı dört ayak merdiven-

Seyahatten avdet 

le ahşap haneden ve çift 
kanat ı k3pıdan içeri girildikte 
temin çini döşeli bir sahan
lık m&halünde c'lvar içinde 
camekiınlı bir dolabı sa
hanlık m~haHinde bir sofa 
üzerinde iki oda iki sabit 
dolabı ve zemini çini döşeli 
mutb2h "e bir hala mevcut
tur. Mulbah derununda bir 
sarnıç ve kurbağa tulumba 
beş adet eşcarı müsmire var
dır. İkinci katta üç oda bir 
hala ve bir sandık odası olap 
odalar yağlı boya ve kapıla
rının üstü buzlu camhdır so-
kak ve bahçe üzerinde ik~ 
şehniş vardır alt kuttaki sofa 

• dahilindeki odadan zemin katına 
merdivenle inilir bir küçük 
oda vardır. bu odanın soka-
ğa bir kapılı olup hanede 
elektrik techiı.atı mevcuttur. 

Hududu: Sağ tarafı Cemal 
bey arsıısı arkası Mu tafa Ef. 
hane ve bahçesi sol tarafı 
Galip bey hane ve bahçesi 
cephe~i tariki am miktan 
mesahası tahminen iiç yib; iki 
arşın olup yiiY. eli: yedi buçuk 
al'ŞlllJ bina yüx Itır\: alt? arŞJ
m da bahçedir. Kıvmcti mu- 1 

hamminesi 3925 llr~dtr. T allp 1: 

olanlar kıymeti muhamruenesi-
nin yüzpe onu nispetinde pey 
akçelerini alarak 928-18451 

Bahçekapısında traat• y 
caddesinde 25 ~mmarad• dit 
tabib: Mihran Kmıapyan ef. 
Avrupa seyahatinden a'fdet 
etmiştir. Müşterilerini eskiıi 

~ibi saat 9-12 ilci 14-19 da 
kabul etmektedir. 

Divanı lıarbu daYet 
İstanbul merkez kuman·J~n

lığındnn: 
Mülga Kerkük 6ıncı nak.tiye 

katarı başçavuşu olan 306 
doğumlu Kadir oğlu EJT1'..ai-

1 Diyarbeldrde 17 inci fırka 
divanı harbine müracaatı. 

İstanbul Eytam 
ida esinde : 

Mehmet Rifat ve doktor 
Vicdani beylerin 18 kanunsani 
336 tarihinden itibaren bfr 
sene müddetle borç ldıklatı 
400 liranın müddeti hitamında 
borcun verJlmcsi hakkında ih
tarname ile bildirildiği halde 

borç verilmediğinden vefaen 
mefruğ bulanan Lingada ine-
bey mahnlle.!iDde Mirabur ha· 
marnı caddesinde aUk 119 ve 
1895 harita numaralı arsa 
340 lira mukabilinde talibi 

ubtesiode kalm11 Ye bafka talip 
zuhur ebn~iğinden ıoa ihale-
si yapılmışbr. Medyunu mu

maileybjmadan Mehmet Rifa· 
tın mahalli ikameti elyevm 

meçhul bulunmakla tarihi ilin· 
dan itibaren bir ay zarfında · 

• borcu ödemeleri; akıi taktir-
de muamelei kanuniye ifa kı-

dosya numarası ile 16-9 - 29 
taihinde İstanbul dördüncü 
icra memurluğuna bizzat veya 
bilvekfıle müracaat eylemeleri lınacağı ihbarname makamına 
ilan olunur. kaim olmak üzre ilan olunur. 

- Peki ona da peki, ancak 
benim de bir şartım var. 

- Neymiş bakalım ıartın? 
- Şimdi saraya gideceğiz. 

Ben ne söyl~rsem tastik ede
ceksin. 

- Bir defaya mahsus olmak 
üzere peki. Bundan sonra biç 
bir yalanına iştirak edemem, 
senin yüzünden tle, sözünden
de ij!·e.11!yorum. 

Ah()dıtlc pek muhterem, 
sarayın bahçeye ait kapılarını 
hayli zehrnctle açt:r bilmi ler
di. Muhayyel d~;ım•n korkusu 
ile biitiin saray halkı helecan 
geçiriyor, entarili ve hotozlu 
seznr bnşta clmak ü.z.~:-c he?
si, p.at....;ğin k~ı•ı!:a diz \-Ö" 

kilp Mcryemden, Mesihten 
medet dileniyordu. Pek muh

teremi içeri a!mak içir. bile 
kapıyı açmaktan çekiniyorlardı. ! 

Onun, müşkülat He içeri 
girdikten sonra Yerdiği izalnrt 
yllreklerdeki tel i giderdi. 
Nasılsa koruya girebilen Yir
mibeş kişilik bir çete eftadı
nm her birini bacaklarından 
tutup yüksek duvarlardan u
mut gibi dışarı attığını an
ladan pek muhteremia bfkl
yeai, ~ane bir hayret Ye 

dindar~me ~7 itimat ile dfn.:. 
leniyordn. O sat" J babçe
smm kmille LJrietme. 
mele ipı !:;orifferl öklür:miye-
rek diri diri dnvıs atmuı, 

He~ ~;' n ince-
lil•, b dirm:c bir zarafet 
addGhmayordu. 

Hııvsalalar için, yılanın 

fili yçt~ O& ağıT 

b 1 .. l . • 1..:.._J u masa. !0)0.cm~1 ~•t 

te Eıık ık t.Asdık cdiy01'd.ı, . . 



• 
6 Snhifo Son Saat 

b d -•!!..'.. cucsaxı:aaca:u LlJJL..=!!_::=w: w 

~ ~ 

~< Son Saat)) in 

Tefrikası 4 Asri Korsan 
Demzin yarı ölü bir üstünde • IDSf:lll 

- Asıl adı ne? 
- kimsenin bildiği yok. ga· 

_Kha kendisi de fodonda değil. 
- Nasıl, sizin kahramanınız 

imdi adını bilmiyor mu? 
- Evet bilmiyor, bu mazi

m kaybetmiş bir adam dır. 
-2-

Mazhini kaybeden 
adam 

Her kes doktor Şapronun 
etrafını aldı. Natali hikayeyi 
bir an evel öğrenmek istiyor, ' 
Maksim kendisine bu zattan 
daha eYel de bahsedildiğini ve 
bu zaba bir gün Niste İngi
lizler caddesinden kendisini 
16rmek istiyen bir sürü halle 
araaınde geründüğiinü hatar -
ladı. 

Doktor: 
- Size söyliyeceğim, daba

doğrusu hülisa edeceğim vak'a 
masal değildir, mukaddemesi 
ile IÖze başladı, tekrar edi
yorum,· ne kadar garip olursa 
olaun tamamen hakikattir, ben 
·!>u hikayeyi meçhul bir adam
dan değil, vak' aya şahit olan 
bir adamdan dinledim, bu 
adam benim gibi mütekait 
bir doktor olan kom,um mös
yö Verlagdır. Takriben yirmi 
yirmi iki ay kadar oluyor, bir 
gün uzak şarka sefer yapan 

cNapurlardan biri Nis gahilinde 
Antip burnuna yaklaştığı za-
man nöbetçi kaptan deniz 
üzerinde bir karartı görür, ha
Tanın fena, rü'yet kabiliyetinin 
az olmasına rağmen bu ka
rartının ankaz üzerinde bir 
iman olduğunu anlar. 
. Maksim mağmum bir tavur 
ile: 

- Bir ceset, dedi. Doktur 
devam etti: 

-Filhakika on dakika son
ra kurtarılarak vapura alınan 
bu adamın bir cesetten farkı 
yoktu. Saçı sakalına karışmışh 
Ye bütün yüzü kan içindeydi, 
arkasında parça parça olmuş 
bir elbise vardı, ihtizar halin
de bulunan bu adamın son 
derece zayıf olmasına r~ğmen 
denizin ilstünde bir sand3l 
parçaf:ına yapışıp kalabilmesi 
için son derece azim ve irade 

· sahibi olduğu anlaşılıyordu. 
Maksim surdu: 
- Demek hala ölmemişti. 
- Evet ölmemişti, tekaüt 

lıayabna geçmeden evel bu 
vapurda son seyahatini yap-

makta olan arkadaşım Verlag 
adamın k.dbin!n el'an atmakta 
olduğunu gördil ve kazazede
nin son derece ağır surette 
yarah olmasına rağmen bel
ki de kurtarılabilecef:ini dü
şündü. 

Zab?ta jşlerinden anladığı 

1 
ı 

- O halde bıraktığ bank
notları kimden almış? · 

- Bu anlaşılamadı, adam 
gerisinde en küçilk bir iz bile 
bırakmamıftı, olsa olsa üze
rinde ta,Klığı parça parça ol
muş gömkkt:e bir kaç harf 
inisyal görüldü ve bu harfle-
re bakılarak kendisine Baron iddiasında buiunan Maksim 

sordu: 
- Yaralar bir ka.ıa eseri 

m1 idi, yoksu 
şehbüsti mü? 

bir cinayet te-

• Dellen - Rok lakabt verildi. O 
zaman büyük bir siyasi ve mali 
buhran vardı, binaenaleyh ha-
dise göze çarpmadı, ya!mz bir j 
gazetede yer buldu, fakat anla- ı - Hiç şüphe yok cinayet 

teşebbüsü, omuzunda pek 
derin olmıyan bir bıçak ya-
rası vardı1 fakat ayni zamanda 
da kafasına ağır bir cisim ile 
vurulmuştu ki, bu derece hari
kulade olmayan bir adamı 
derhal öldürebilirdi. 

Bu adaman nesinde bari· 
kuladelik buluyorsunuz? 

- işte gösterdiği bu mu· 
kavemette1 Verlag bana haya
tında adele ve hayatiyet iti-
barı ile bu adamdan daha 
mükemmel bir insan n~une· 
si görmediğini söyledi, adamı 
hemen, hemen ihtizcır halinde 
Marsilyada bir hastaneye ge;. 
türdüler, yattı ve bizzat dok-
tor V erlagın gozu önünde 
harika denecek bir sürat ile 
iyileşti. 

Natali sordu: 
- Nereden geliyormuş,kim 

imiş? 
- Mt-ı;hul, başına indirilen 

darbe o kadar ağır idi ki hiç 
bir şeyi hatır!ıyamıyordu. 

.- İlk zam.anlc!'da olabilir, 
fakat sonraları? 

- Sonrasım öğrenmiye va
kit kalmadı, çünkü günün bi
rinde ortadan kaybo!uverdi. 

- Ne diyorsunuz? 
- Bir gün öğleden sonra 

hastanın odasına giren bir has
ta babcı yatakta kimseyi bu
lamadı, hasta kalkmış ve ilk 
k!.\tta bulunan odanın pencere- 1 

sinden tenha bir soklğa atla
mış ... 

- Arkasında hiç hiı- şey 
bırakcn.amış mı? 

- Bırakmış, mühürlü bir 
zarf üzerinde «teşekkürlerim
le» kelimesi yazılı, içinde ise 
biner fıranklık on tane bank
not var. Halbuki bu adam 
hastaneye yatırıldığı zaman 
üzerinde tek bir kağıt parçası 
hile yoktu. fazla olarak yata· 
ğmdan kalkmamıştı, kimse ile 
konuşmamlfb. 

şılan kazazede bu gazeteyi 
okumuş olacak ki hadiseden 
tam bir sene sonra mütebes
sim bir sima ile doktor Ver· 
lagın kapısını çaldı : 

- Nasıl, dedi, beni tanıyor 
musunuz? Baron Dellen - Rok .. 

Doktor sustu, Natali mınl
danıyordu:: 

- Heyecanlı bir vak'a, fakat 
aradan geçen bir sene içinde 
bu meçhul adam ne olmuş , 
nereye gitmiş? 

- Zenginleımiş .• 
- Nasıl? 
- Evet Akdenit sahilinde 

ve Pariste emlak ve arazi 
alım sabmı ile meşgul olmuş 
v-e milyonlar kazanmış ... 

- Fakat dostunuz bu a
damdan mazisi hakkında ma
lumat istememiş? 

- Belki on defa, fakat ne
ticesiz olarok: Hakiki ismi, 
doğduğu memleket, yaşadığı 
muhit hakkında Baron hiç bir 
şey söylfyemez, çünkü hatırlı-
yamıyor. 

- Mümkün roü? 
- Hem mümkün, hem de 

tabii: başının üzerine indirilen 
darbe, deniz üzerinde çektiği 
ıstırap, katlandığı açlık bazı 
kabiliyetlerini zayi ettirmiş, 
tekrar ediyorum: bu hadise 
fennin kabul ettiği bfr hadi
sedir. 

Doktor bir saniye sonra 
devam etti: 

- Kafa üzerinde alınmış 
mühim bir yarayı şöyle bir 
kenara bırakınız. Bazı hücey
rat üzerinde kaza ile yapıl
mış basit bir tazyik bile bazan 
insanın hayabnın muayyen bir 
devrine ait nokal.an unutma
sını mucip olabilir. Maamafih 
bu anıalari bazen sun'i ted
birler ile izale etmek mfim· 
kün oluyor. 

Maka im: 
- Mükemmel bir hastalık, 

Muh:nriri 

.lf oris lA)b/rı 11 

bulundu ~ 
dedi, insnm fena hatıral3JI 
diş çektirir gibi hafıza!~ 
söktürüp attırması rııii I 
olacak. rJ•~ 

Fakat öbür taraftan. ı1~ 
alay ederken NataJi hi~0~ 
sonunu merak ediyor, ~ 
sinirleniyordu, genç kıZ ~ f 

d. 0"' - Bu adam şiuı ı 
pıyor? "1 

- Ez köyünde f<af 'il 
ilersinde bir harap şat~J 
dır, orad.c:., fakat bil 
şimdi tamir ettirmiştir~ 

- Halk arasına k 
mu? ti 

- Altı aydan beri .. 7 
- Siz gördünüz rııu f 
- Bir defa, ve itit• ,-

rim üzerimde unutu!rO~ 
tesir bıraktı, evvela ş .. J 
söyleyim, güzel bir adafl' 

0 
r.ı 

dir, hatta güzel olına"!~ ~ 
uzaktır, fakat aziJJlk• bit~ 
zamanda da çok tatlı ~J 
ması vardır, şimdi mtJ~.,.,.J 
adamdan pek çok ı;ı 
mektedir. ~ 

- Ne müoasebetle1 
.J'O-f 

- Evvela geçiroııı d• 
zeşt dolayısile, sosta 
ka şeyler ~· 

- Bu şeyler nele 
yapıyor? 

- Bir çok iyilik· 
- Desenize ki faıls 

bir adam? 
- Hay?.r öyle deii1· 
- O halde bir k• ~ 
- O da değil, be f# 

tiğime göre başbcB sJ 
hayatta yapılan ha1' ~ 

. k 00 
tamıre çalışma 

matuftur. Dostuıı:ıtJil d" 
anlattığına göre bİ~ çe~ 
yüzlerden maskeleri ç ~ 
mış, gazinonun kulfl111 ~ 
de hile yapan bir . ç~-~ 
culan yakalamış, bı~ e'f' 
cianın tatlı bir netı' t 
!anmasına imkan bsıı 

F ·ı . 'hz b•~ orv1 ıstı aya re 
-· Hülasa bir td0

; 

to, fakat azizir.ı b teli 
söyleyeyim: Bu ' 
vakadır. Jle"' 

- Dostaum E. ~fı~rf 
ku görürseniz bu 

1 

tirirsiniz. 1,,dii' 
- Arkasından ~ ~ 

bı da varını? ktS fJ 
Hayır her ıı' 

bi geyinir, fak~t b~ir' 
üzerinde hususı d~(. 
bariz bir asalet 1''!, . (ır 
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Yüz bin Dolar 1 " t~ 

~;1 e· 
( f,q_lr nn irinde 11ast! ka::.amlll":ı Fwuuı ı'e mahkemet -ı \ası-
~~ ktlarak J ·apılan C'e ceza yerme mı'ik<U"at gören kurna:zca 
· - '1 bı'r dolaııllırLcılıA: 

\ ların en bi.iyi.ik d" " t"cl· . uşunce 

~ •ıesı hiç şüphesiz para 
~ ilı llıaktır. Bu gün her kes 
~Yaç peşinde koşuyor. 
~ Usl&rı ile kazanmayan-

'hl' . ~ 1 •htiyaç belasının pen-
'1tınd el h,'tl a o!andmcıhk ya-

'1 •r. 
~ dolandıncılar arasmda 

~ i var ki zckilannın şid
~t keskinliği sayesinde 

\, il Pençesine düşmüyor· 

~ 
'~' kanunu kendilerine, 

•rıcılıklanna alet bile :;:r .. Bugün ıiıe anlata
bt . bır vak'a çok garip 

~~ de emaalıiz bir zeki 
;il'; ( S . ıı.. Bir dolandmcıhk .• 

'lbıt ) isminde kibar ta-

~ ) ltııç ~ir delikanlı ~Nev't \Ilı • lüks otellennden 
' ıclıyor, güzel bir daire 

L Ot. 

~""'it ot d 
~ı he ur uğu dairenin pa-
~ ~ r gün petin vermek-
~} •kat Çek olarak .. 

' . idaresi de çekin üze
t. ıa · ~ ~ 1111 Yazalı olan banka-
~ "ayı a:nıaktadır. 
~ dtn başka (Smit} nereye 
l 1 ile 
" h d satın alsa hep çek 

'

t tllcrin ·ı •• ..a kt .ı • 
oc.~•ne eaır. 

... tli ,.. bi . ~ maruf ku ;umcular-
\ı. l'llıın ın • "d. 
~~. Citı nga"ta:·ma gı ı-

il ıcl h'ı 1 •• •• ' ''l\J) : e.n·..as y~~ 
'l\ tdiyor. 
, a;..ç .dolar? 

' i . ilci büz dolar. O da 
tİll. 

' Peki k 
&-.ıt abul. 

\aL"" Yliı:üğü parma~ına ~or o 
~ Ve bedelini de her· 

~~~ olarak veriyor. 

h~a~ 0 
atin cumartesidir. 

'll~~l\ ar cunıartesi günleri 

' St>nra kaparlu ve 
Plıarteai açariu. Bin~-

en aleyh kuyumcu aldığı çe
kin muhteviyatını ancak iki 
gün sonra alabilecek. Böyle 
olduğu halde gene yüzüğü 
satıyor. Müşterinin banka.da 
parası var mı yok mu düşün
müyor. 

Smit. kuyumcu~an çıkınca 
doğru bir berbere gidiyor. 
güzel bir tıraş olduktan son
ra berbere parma&ındaki yü-

·~Uğll gösteriyor. 

- Naııl bu ytmik? 

- Çok güzel. 
- Şimdi yarım saat e•fVel 

bin ikiyüz dolara aldım. ister
sen sana beş yüz dolara sa-
tarım. 

Berber hayretle gözlerini 
açıyor. Smit. 

- İnanmazsan git de aldı
ğım yerden sor. tam bin iki 
yüz dolara aldım, diyor. 

Hakikaten berber yüzüğü 

alıp kuyumcuya ~österiyor 

ve sahibinin bunu beş yü 

1929 Berlln gli=el srm'atlar sergisinde muvaffak olmuş 
utl'lerden biri: Kculuı I 

dolara satmak istediğbıi bil-
diriyor. 

Bunu duyan kuyumcu he
men telaşa düıUyor. Hakkı 
yok mu? Yanm saat evel bin 
iki yüz dolarlık bir çek veren , 
adam ,imdi yüzüğü bet yüz 
dolara sahyor. Şu halde ver
diği çek sahte. O bir dolan
dırıcı.. Bankada parası olma· 
dığı halde çek veren bir ser• 

seri ... 

Derhal polise haber veri

'/ yor. Polis te Smiti tevkif e· 
diyor. 

Bankalar iki gün kapalı. 

Meselenin tahkiki iki gün ge

ri kaldığından bu müddet zar· 
fında Smit mevkuf tutubly~. 

Pazartesi günü Bankadan 

•tahkika giden polis me'mur~ 

larmın ağzı hayretten bir ka

rış açık kalıyor. 

Banka.. Çeki derhal te' diye 

ediyor. Bundan baıka Smitin 

kendi kasas:nda yllz bin dolar 

mevcut parası olduğunu söy

leyor. 
Tabii Smit derhal tahliye 

ediliyor. 

Buraya kadar bir şey yok. 
İş, bundan sonra başhyor. 

Smit, kuyumcu aleyhine cia-

va açıyor. Taıminat istiyor. 

Bu tazminat miktarı da ban· 
kadaki depo parasının aynıdır. 

Yani yüz bin dolar! .. 
Ve .. Tazminatı da alıyor. 

Kurnazlığı anladınız ya ... 

Smit Bankadaki paraaını bir 

misli artırmak için kendisine 
sahte çek dayadığı bir dole!"l· 

dırıcı v~ziyeti takmış, üzerine 

kasten şüphe uyandırmış, böy· 
lece de bilahara şikayet ve 

1 dava ederek tazminat almıştır. 

! Mahkemeyi vasıta kılarak ya· 

pılan bu kurnazca dolandırı

cılıia ne dersi: iz? 



1 d. hava rapc.rlarmı verme.de ır. 
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• l f b ·· k ·· l t- erell cıs·z te e ·ona ugun ~u nyme ı v 

meshur Fransız alimi 

\ 1 Tarafında~ ~J?:~~sule~;::!n Y.8t~ 
Şehrimizde 

Te&izi en fazl4 kullanan 
mahalle 

DGn bir k3riimhden fU 
• ktdın alchk: 

fakat keudi hesabımıza biz 

aramadığımı'.7.dan mı , yoksa 
bulamadığımızdan r:.J.ı hu istas7 
yona şimdiye kad2r hiç. tesa- 1 

~ 1an radyo ahizeleri vakıa taklit ediJrrııŞtıf 
Fa~{at hiç . bir zaınan eş~ yapılamafl11~ 

Tıcaret alemınde ( el, el ) namı ıle tamlan bu ab 
.. antene mühtaç değildir, kutusunun üzerine takıl'!n 

bir kedro ile işler, binaenaleyh portatiftir. İstendell 
götü.rfüebiEr. 

az mevsiminde « ·Sbe şehrimizin hangi sem· 
tiade en fa&!a ahize kullanıl· 
makta olduğumı haber vere
Jİlll mi? datünme,bıiz, eğer 
t.eleiı firicetinin defterlerine 
b.kmac:k iaeniE ve geçerken 
t-.adlfea gkünüze ilişmedi 
İ8e taluııin e<lemezsiniz, ben 
llyli)'e7im: 
Şemimizde telsiz merakhla

nlllll en fula toplwtchklan 
aıhalle Naruoemeniyedir. Dik
kat edeneaiz bu semtin yal· 
ıu bir ıak.gımda 5 t..e an· 
ten ı&'ebflininid» 

Ankara 
Ttt&lzi f~ m! 
Olmyaculanmu:den biri bize 

t. aaali 80l'U)'OI', bildiğimize 
g6re AMera w.m her. FD 
-t 9,30 da 3t1.:M> metre 
mevce tul6 herinden yahuz 

düf etmedik. 
• 
ı~t~nbul 

Tran$rtı.isyon ya.panwz 
Bir kariimiz de bize bunu 

soruyor ve diyor ki: 
<<Merkezi Avrupa istasyon

ları haftada bir defa içlerin· 
den birinin programım almakta 
ve tran•misyon sureti ile 
dinleyicilerine be~elmilel bir 
program takdim etmektedir . 
Bizim operamız yok , opere
timiz yok, fakat küçük maki
ne sahiplerini ·transmisyon 
Sl:ll'eti ile Avrupa opera ve 
operetlerinden istifade ettire· 
mez miyiz?>> 

Bizim bildiğimize göre rad
yomw: bir vakit transm)syon 
yapmış e muvaffak olmuştu, 
sonra nedense bıraktı, bu su· 
ali nazarı dikl<atine \'azedeı-iz! 

• il~n 
1 Kıymeti 

No Semti ~uru MahaJlesi Sok$ğı Cimi mülk mahamm~ne 
30S Büyükdere Büyükdere BilyOkdere Dükkan l lSSOO 
2 » » « / Apartuman ( 

Evsaf ve müştemilatı: 

Zemin katı odunluk ve 
kömiirltfü 1 inci kat 2 

oda 1 apdesane 2 inci 

kat 4 oda 1 aptesane 

1 mutfak 1 çamaşırlık 

1 dan:ıca ve bahçeyi 

havi. 

84!8.da evsaf ve müş\tn:ıilatı ve nnr.fammin kıymeti muharrer 
ilpartuman ve altındaki dükkan 4 ağustos 929 \.arİh~nden 24 
Ağustos 929 tarihine kadar yirmi gün müddetle kapalı zarf 
usulile mmadeye vazedilmiştir. Bedeli ibAlenin nısfı peşinen ve 
nışfı diğeri de tar:hi ihaleden bir sene ronn a.!macaktır. 
Taliplerin müzayede ve münakasa ve ihilit kanununun 10 uncu 
medclesi mucibince tekliflerini bir zarf derunine vaz ve temhir 
ederek ve üzerine isim ve hüviyetini yazarak işbu zarfı yiide 
yedi buçuk teminatı muvakkate veya banka mektubunu havi 
diğer bir zarf denmine koyarak ve temhir ederek ve işbu 
ıamn herine ( Büyükderedeki apartuman ve .dükkana aittir ) 
lbarcsini ,azarak miizayedenin son günü olan 24 .Ağustos 929 
Cumartesi günü saat on dörde kadar beyoğlu Malmildürlüğünc!e 
1aütetekkil sabş komisyonu riyuetine makbuz mukabilinde 
tevdi eylemeleri lizımdır. Talipler müzayede münak~ ve 
ihilat kanunu ahkamil.a Bu babdaki satış şartnamesi mevaclmı 
kaDtıl etmeğe mecburdur, 

Evimizden ka!dııılıp sayfiyemize nakledilmesi küçfi:6 ~ 
bavulun taşınması kadar kolaydır. Geceleri oto111° 
ya sandalın içine konulması işten bile değildir. 

Lüsiyen Levi 
Ahizeleri o derece hassastır ki evde, sayfiyede, ~ 

bilde, sandalda olduğu g'ibi biç haYa almıyan bir 1118b 
içinde bile işler .. 

Bir tane.. ~ 
Lüsiyen Levi ahizesi aldığınız zaman kendinizi Affl' 

nm bütiin iiyatro ve l<onserlerine meccanen abone . 
telakki e'"'ehilirsiniz. Filhakika Lüsiyen Levi ~h~ ~ 
yalnız İstanbul gibi yakın ve ya Peşte, Viyana gıb• ~ 
vetli İstasyonları almaz, fakat ayni zamanda A"{tll·ıJ'' 
hem uzak hem de zayıf (40) tan fazla istasyonunu dt 

Kuvvetim~ g·öre sesi de son derece temizdir. 

Liisiyen Levi ahizeleriıı;. 
5, 6, 7, 8 llunbalı muhtf ı 
rin.ı;leri oardu; fiatları i 

11 cıtzdıı r ... 
Lütfen Beyoğlunda Baker mağaıabuına 

sol'unuz. 
Bu müesseıede büyük kolaylıklar göreceğinizdeo 

olabilirsiniz. 

un ve kömür 
Şehrernanetinden: ~ 

Mubayaa olunacak 3450 çeki odun ile 74950 kols . 'lı 
kömürü kapa~ı zarfla münakasaya konmu§hır. Talip~~ 
nameyi almak için her gün Levazım müdürlüğüne s919 
T cklif mektupla:rıı:ıı da ihale günü olan 20 ağustoS 

günü saat on heşt kadar mezkiır müdiriüi.e vumeleri• 
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ercıı J J 
'fıtes · • 
dı ıre Yerlerin-
e halk adeta. 
~ ~0Yuluyor 

tt esıre Y ·l • . 
ı. o k e. erınden şıl{ayet-
~ıı b .. ad~r Çoğaldı ki, bun
~k "Psınj 

b
alsak he a:.rı bayrı yaza-
lı şikA r gun ir kaç sütu

qtıı g I ayetlere feda etmek 
>. e ecek İk' .. l 'd 
"t (? 1 · ı gun eve ı are-

"e en b' · b' ır zabit, Çamlıc;:ı-
a· ır hah d 

L '1 b· çe e hem de ba-
(Jı... it .. fil b· gun kendilerinden 
45 k ır hasır parası olarak 

~~ı ~i~~ .. istenildiğini anlat
a~cı d .un de maruf bir zat 
ta· en ıı h·1· d q.. ı~el sa ı ın eki uzak 
·ı~ erden birinci b' . . gid e, ırıncı 
tfa . enle ı·den 10 'k' . 

gıd , ı met 
tcıs1 enlerden 5 lira masa 
ıtab·ıalındığından ve buna 

l hl" 
qtıJf t cı h. uş~erilere masadan 

ıı'- 14derı . ıç bır şey verilmedi-
~er1 dt ~lk şıkayet etti. 

h~ ıl lıt ~ij arn:engin olsa bir şey 
bı ·.J ~ b' ' bu sıcaklarda ara-
~' t traı h • ıet· cı, sahil ava almak için kır-

dıtl ~ kacl lere ~iden ahaliden 
qo· nr f 1 
~~ az a para islemek 
liaıku revayı hak dcğildfr. 
tıç 1k haftada bir, iki gün 

Cltsa ' havadar yerlere gi
Sıh~ 8 ~ahet mak~adile de
~ al bır endişe ile temiz 
t"\ıhnıaya, yorgun vücudü

Unu d' l ıı~. 8 ın endirmeye gi-
~ ıt.asın:na .~ukabil adeta so
~ot yummak doğru 

b:bn1ı, erkekli 
. ~.!~ 1sürü kcıtil "~ --rı erd . 
, 1'1da e lzmirin Cuma 
~ı ı. Develi k'' .. d T' 
·~ ''leh oyun e ı-
~ hi}'e met ağa ile kansı 
ı. karı1 hanımı öld" ·· 1 " ı er b urmuş er 
~ es ulunamayark me
~~ltr ratengiz bir şekilde 
'\ıh • 
~ k il~et Pol' v 

·"t:ı ll\ılJer· ıs ugraşa uğraşa 
~ /\ Öttıc~ t~1spit etmiş ve 
~ }'şe 1' og u Ahmet, ka-

' 
0Pı.ı]{ lban,. Durmuş oğ-s; 'lldcı.ki • rahım, Müslime 

'l\le\'kif ıki erkekle üç ka-
r ett"v. . 
iltti ıgı gıbi Manisa-

aıı u l>ehli 
İ~· r \lsufl vanın adamla-

\) ı ki .. • . a Hüseyin ismin
\ b·ı "'1ının t k'f· . M t d' . ev ı.t mı ani-

ıtrnışr 

~ ffııaııah~ır_. ----
~etıd mere teberrü 

\Sııı er ıad Al 
\ darı li e i Rıza bey 
~berru il~liahmere 250 

ill'e b edılmiştir. Mez-
•~ı 1 u • "lla kar eserı hamiyeti 

sılanııstır. 

~on Saat 

\ T · ada.s 
Bilhassa ecnebi
lerin rağbetini 

celbediyor 
Pendiğin karşısındaki Pavli 

adası lstanbulun çok güzel ve 
havası itibarile de pek iyi bir 
mahallidir. 

Bu sebeple cuma gıinleri 
bilhassa ecnebiler \r'e hırısti
yanlar oraya gitmektedirler. 
Yalnız Pavli ndasına Pendikten 
yolcu nakleden kayıkçılar müş
terilere müşkihU çıkarmak -
ta dırlar. 

Ezcümle geçen cuma guuu 

Pavli adasına yolcu götüren 
bir kayıkçı gece geç vakte 
kadar müşterilerini almıya 
gitmediği gibi bu yüzden baş
ka bir nakil va ıtası ile Pen
diğe gelmek mecburiyetinde 
kalan yolculara tecavüz etmek 
küstahlığında da bulunmuştur. 

Bu kabil kayıkçılar yola 
getirilmelidir. Aksi takdirde 
bu güzel ada büsbütün rağ
betten düşecek ve bundan 
da bittabi o civar halkı zarar 
görmüş olacaktır. 

* Amerika sefiri ile sefare-
tane memurlarından bazıları 

ve İngiliz mücs esab m lıye 
müdiranından bir kısmı Pavli 
adasında kamp kurmuşlardır. 

Bı ıf las ha er" 
o~ru de il .. 

Tüccardan Osman Zeki be
yin iflas ve tegayyüp ettiği 
hakkındaki haberlerin doğru 
olmadığı anlaşılmıştır. Me e
lenin esası şudur: 

Osman Zeki 8. yüksek te
diyabna mukc:bil alacakJarının 
tahsilinde mü kül ta ugramış, 
bunun üzerine bınat mahke
meye milrnca t etmi~iir. 

Mahkemece teşkil edilc.n 
bir heyet ashabı mat~üba mü- 1 

rac .. at etmi , onlarda, Osman 
B. in iflasını istemediklerini, 
kendisile uyuşacaklarmı söy
lemişlerdir. Yakında ashabı 
matlup içtixn eciecelder ve 
bir tarzı tesviye bulacaklardır. 

Le on efendi piyasayı doladirrnamış 
Beyoğlunda marangoz fabri

kası i letmekt olan Leo l is
minde )lir Erm ni tadrl p .. 
yas ya (20) bin lir borçlana
rak Bulgarist n ffıal' ettıği 
yazılmııtı. Leon efendi, tohri• 
m\Ze avdet etmi tir. 

Mumail yhin bulgnrist na 
tedavi için gittiği, pi}'asaya 
(20) bin lira bor o olmadı~ 
anla ıluııibr. 

Bu da ne? 
Bir Yunan ga

zetesi ne 
diyor? 

Bir Yunan gazetesi, 8 ağus
tosta Sisamda yapılan bazı 
merasim 'mOnasibetile, hakkı
mızda, gene tecavüzkar Jisan 
kullanıyor. 8 ağustos 1824, 
Sisam adasına karşı tertip edi
len blr bahri harekete tesadüf 
eder. Sisamlılar ve Yunanlılar, 
geçen gün, bu tarihi tesit et
mişler. Yunan gazetesi, her 
nedense, arada bir münasebet 
düşürerek sözü bugüne nakle
diyor; diyor ki: 

« - Ne bir, ne de bir kaç 
Yavuza malik olmak, .son za
manda, Ankara ve lstanbul 
matbuatının Yunanistana karşı 
istimal ettiği lisanı mazur gös
teremez. » 

Doğrusu, biz bu son cüm
leden bir şey anlamadık. Bir 
insan hakkım isterse ve bunu 
istemek için iki lakırdı ederse 
niçin hoşa gitmiyor? İşte bu
nu anlamıyoruz. 

Gazimize .. 
HU.ikiye mu
feifişlerinin 
tazimatı 

İstanbul mülkiye mükttişle
ri dün müctemian Dolmabalı
çe sarayına giderek Reisicum
hur Hz. ne arzı tazimat için 
defteri mahsusa vazı imza et
mişlerdir. 

İskin müdürü İzmire 
Qidiyor 

Karadeniz seyahatinden av-
ı det eden umum iskan miidü

rü hacı Mehmet B. bir iki 
güne kadar İzmire gidecek 
ve bazı tetkikat icrasından 
sonra şehrimize avdet ede
cektir. 

Rusumat umummüdürü 
Ankara, 13 (Hususi) - U

mum rüsumat müdürü buraya 
gelmistir. 

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları 

al mü ürlüğünden: ~ 
Üsküdarda Selimiye Kavak deposunda tahminen 5 ton 

mikdarında hurda demirin beher tonu 6 liradan sablmaJPl 
üzere 10-8-929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzaye
deye vaz edilmiştir. Taliplerin , 29-8-929 tarihine milsadif 
P.~rşembe günü saat 14 te yüzde 7 buçuk pey akçelerile 
Usküdar mal müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

.. 
ürkiye iş bankasından: 

' eJıi ihraç hisse senetlerimizi 
ka,rıt ı11iidd~tinin 11itaı11 bu.1-. 
duffeıı i1an ol nıt1r. 

* Türkiye iş ba:ıkasından: Hakimiyeti milliye bayramı 
münasebetile 17 ağustos 929 cumartesi günü bankamız 
kapalı bulunacnktır. 

İstanbul J(üçük sıhhat ınen1urJarı ınektebi 
n-ıüdürlüğünden: 

Her giin ZC'Vnle kndar kız ve erkek u.tOOe lmydodihnektedir. ~ıt 
ınuddetı j.~ıı tô nıhayt•tinı· kadnrd.ı.r. Tahsil müddeti iki senedir. dur' 
'e mc c:ı. ırlir. Talebe tahsil esnasında askerl il..-ten müoccd ve 
olunca, hizmeti mcık!ureve tabıdir. ~1ektepten mezun sıhhat memudamıa 

ı k !'<"nelerde e"öı ~O· 70 lira 'rrilecektir. Sonraları kıdemine gtıre • 
d 'll't mı-murlnn gihi mnaşlnn arttınlac~ktır. MOrnca:ıt hhnt veldleliıw 1 

'VP \ a m l 1111 ıhhot müdurlüklcrine verilecek bir ıstida i.tt. oJur. Pazlıı 
ızdiat alm k i ivenler Sirkecide demirkapıda mektep idaresin.., miiracant 
edr1 ılırter. A1'ZL1 cdılı e ta~raya matbu mufusııaJ duhul .sem.iti ~n 
göiıdcrılır. 

ı - Tür1oye Cumhuriyeti tabasından olmak, 2 - Yaşı yirmiden 
aşağı 'e ya yırmı lıf'şteıı yukarı olmamak, 3 - Ahlakı mazbut ~ her 
tilrlO tnib den aM bulurımak, 4 Afıkerlikle al!bsı olmamak, 5 - Lisı 
altı odel'er.esinlJ tah.~II g6reiilcr ımtihao ile~ o.tıdan ) ulı:aıı ta.tını lt . 
Q:ıitilu.n i'ka.btil--Olunur. 



Ecnebi memle-· 
ketlerde spor ) 
1 - Arjantine bir tuma 

yapmağa gitmiş olan (T orino) 
ismindeki İtalyan kulübü ora
da Boeoos - Ayrcs muhteliti
ne bire karşı dört ile mağlup 
obnuş tur. 

2 - Ağustosun on beşinci 
gftnü Fransız ve Belçilr.'l ordu
lan şampiyonları arasında 
Brüksel de iki futbol maçı 

yapılacakbr. 
~ - İngilterenin orta sıklet 

boks şampiyonu pek yakı.ıda 
Amerikanın orta sıklet boks 
şampiyonu ile karşılaşmak 
ÜZet"e Newyorka gidecektir. 
Bu maç.m neticesi hakkında 
şimdiden bahislere girişilmek
tedir. 

4 - Penarol ismindeki U-
ru~ay futbol takımı ile F ene
yaros ismini taşıyan Macar ta
kımı arasında Montevideo 
şehrinde bir maç yapılmıştır, 

Macar takımı mağlup oJmuştur. 
5 - Amerika yüzücüsü Mis 

Helen Madison serbest yfiz-
mede 100 metreyi· 1,8 de kat 
ederek yeni rekor tesis et-
mişti, fakat bu yüzme Ame
rika . federasyönunun tesbit 
ettiği şeraite muvafık olarak 
yapılmadığı için beynelmilel 
rekor addedilmiyecektir· 

Bir dikkat 
Memleketimize gelen bir 

Fransız gazetecisinin resmini 
çıkaran Beyoğluoda bir F o
tografçı memleketimizdeki iş

sizlikten bahsetmiş, biz bu sa
hrları okurken hatırladık ki 
bunu söyliyen fotografçı ken
di memleketinde iş olmadığı 
için buraya gelmiş ve bura· 
da kısa bir müddet içinde 
zengin olmuş bir ecnebidir. 
Bize öyle geliyor ki bu zat 
memlekette işsizlikten bahse
decek yerde: 

- Benim kıratta bir ecne· 
biye para kazandıracak dere· 
cede saffeti ileri götürür in
sanlardır, deseydi, hakikati 
daha iyi ifade etmiş ve bize 
de alış verişimizi daima Türk
lerden yapmak icap ettiği 
hakkında, bilmeyiz kaç yüz 
bininci bir ders daha vermiş 
olurdu, biz de kendisine teşek-
kür ederdik. • 

«Hareket» aleyhindeki 
davaJar 

Bugün 3 6ncü ceza mahke
mesinde, Hareket gazetesinin 
aleyhindeki davalara devam 
edilecektir. 

---------- -------- - •' 

Son Saat 

bahsiııde l1aksızlıl{( 

er 
ara 

e er de taksi ile 
lmak fikrinde! 

Şehrimiz berberlerinden bir 
kaç 'tanesinin bir grup haJinde 
berber cemiyetine müracaatla 
traş fiatlan 
hakkında yeni 
bir usul itti
hazını talep e
decekleri ha
ber alınmışbr. 
Müracaat ede
cek berberle
rin kanaatine 
nazaran, şim

diye kadar 
berberler müş
terilerine kar
şı haksızhfi et
mişler, on da
kikada traş o
lan uysal müş
teriden ne üc
ret aldılarsa 45 dakikada traş 
olan sinirli müşterilerden de 
ayni parayı almışlardır. Bu 
berberler. bunu doğru bulma
makta, herkesin iskemlede o
turduğu müddet kadar para 
vermesi lazım geleceğini söy
lemektedirİer. 

Tek mevcutlu 
hapisane! 

Af ve tecil kanunundan son
ra · İzmirdeki Karaburun hapi
sanesinde bir mevkuf kalmaş 
ve o zaınandanberi içeriye 
yeniden kimse girmemiş oldu
ğu için şimdi mezkür hapisane 
bomboştur. 

Ref'oiunan 
kararlar 

Sabık Yumurtalık münferit 
bAkimi Mustafa Rıfkı, Gedi
zin sabık varidat katibi Ab-
durrahman, Kilis belediye 
çavuşlarından Abduarahman, 
Kelendire tuz inhisar memuru 
Fazıl efendiler hakkında hey
eti mahsusaca verilen devlet 
hizmetinde ademi istihdam 
kararı ili karar heyetince 
refolunmuştur. 

Talihli bir 
kahveci çırağı 

Ankara 18 (Hususi) - Bü
yük tayyare · ikraJ11iyesinin 
onda bir hissesi, burada ah
çılar kahvesinde çalışan Ge
redeli Mehmede isabet et
mi.ltjr. 

Cemiyete müracaat etmiye 
karar vermiş bulunan ber
berler, bunun için de bir ça-

re bulmuşlar

dır: Koltukla
rın karşısına 
birer taksi as
mak. 

Müşteri traş 

sandalye sine 
oturur oturmaz 
bu taksi açı

lacak ve müş
terinin traşı bi
tinciye kadar 
itliyecektir. 
işlediği müd

det zarfanda 
her dakikada 
40 para yaza
cak olan tak

si, müşteriye vereceği para ye
kununu gösterecektir. Müşteri 
bu yekfınun haricinde hiç bir 
nam ile hiç bir para venniye· 
cektir. 

T ekHf kabul edildiği tak-
dirde taksilerin İstanbulda 
imali kabil olduğu da söy
lenmektedir. 

Of felaketze
deleri 

Of, 13 (Hususi) - Bu ha
valide felakete uğrayan halk, 
kismen Maçka kazasındaki 
evlere yerleştirilerek elemleri 
bir nebze hafifletilmiştir. 

Bunlar, hasat · zamanının 
geçmesinden ve mahsullerinin 
mahvolmasından dolayı acil 
yardıma muhtaç bulunmakta
dırlar. 

Fransızca. 
gazeteler ne 
yapıyorlar? 
Şehrimizde münteşir Fran

sızca gazetelerden bir ikisinin 
Türle - Yunan meselelerinde 
Yunan noktai nazarını kendi 
noktai nazarları gibi dere ve 
neşretmeleri alakadarlann na
zarı dikkatini celbetmittir. 

Kumar ve intih.ar 
İzmir, 12 - İzmir tütnn 

inhisar idaresi memurlanndan 
talat bey, idareye ait Uç yüz 
lirayı kumarda kaybettiği için 
körfez vapurundan kendisini 
denize atmışıa da kurtarıl· 

IDlfb.r. 

Ç yı gorm.ed~ 
Kıbrıslılar 

çayı sivayıp ı 
l .... r d .. tı~/ef 
QTQ UŞ ~ 1',-

İngilterede amele fır 
başına geçtikten sont\ı i 
rısın Yunanistaııa ilbll 
hareket ve faaliyete .. b ef 
Kıbrıstaki Rum rout ibt 
ve matbuata arasında d 11 
baş göstermiş, bunlar 'ı 
zıları ilhaka aleyhtat ~ 
muhtariyet istemiye baŞ 
lardır. t!P 

Adadaki Türklerle g 
ler ise muhtariyetin de 
hinde olup buranıP di 
gibi idaresini isteıneıcte 

Fransız gazeteleri f 
geçen gün 24 saat d 
50 otomobil kazası ol 
yazıyorlar, fakat f, 
yarım milyon otomob~ 
mekte olmasına mukab 
ancak beş alb bin ° 
bulunduğuna bakılırsa 

deriz ki fazla otomobil 
rekoru bizde olsa ge 

Bitmiycn mfiZ01' 
[ 1 inci sahifeden o:ı' 

bir madde 
ısrar ederek Yupall 
metine şiddetle bil 
bulunduğundan dolayı 

nezaretine getirildiJll• dl 
(mademki böyle bile~ IJ'1 
lunuyorsun, o halde g
kendin yap) dediler. 

Şimdi benim buod,ıt 
dönmekliğime imkiJI . 
Aksi takdirde mevkii 
dan sükut ederim. Y• 
jş hakeme gitmektir. ı 
de kaybedecek ol~ 1 
man ben « Ne yapaY"' 
kem Türklerin le~ 
verdi » der, kendioıİ 
rım. » 

Yunan Hariciye .,,, 
sözleri, mumaileyhiıl. ~ 
den evcl kendi vaziYe 
fÜnmekte olduğunu g 
Bu ıerait albnda 
mfuakerattan medet 
dedir. ıJ 

Yunanlıların vcrec~ 
vapta gene müzaker' 
aç·ık kapı bırakmalatl 
vardır. Fakat hüld' 
Yunanlıların göstd,-
mUşkilat ve desise~eı' fi 
tığı için bazı şeraıt 
nat istihsal etmedikçe 
müzakereye girifıDİY 
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~: ınd klıda 
tr h lZ, 

s h.b . . 
bu 1 1 

~kın .~kşarn Fındıklıda bir hadise olmu", gece y;ırısı mahalle 
~d, s~ah sesleri ve ((yetişin» istimdatları iJe l .. orl·u ve helecan 
tltıd Yanrnışlardır. Bu korkulu vak'anın ash şudur: 

~tttjıkJı~a Teke yokuşunda oturan Barut inhisar idaresi 
~ıı ~l~rınden Fethi beyin evine giren b 'r hırsız, F eth: be) in 
~~irı u:ıp. beyle karşılaşmış ve hemen bıçağını çekip Hasip 

liırs erıne saldırmıştır. . 
~~ ızın bu hucumunu soğuk lrnnlılıkla karşılıyan Hasıp 
~~~ı'eri b_ir hareketle havale ed ilen bıç.ak de belerindEı. 
'Ilı tnat ıstemiş, fakat ancak bir yara aldıktan sonra taba -

P,p Çe erek hırsıza ateş etmiye başlamıştıı. 
~~Ucun pahalıya mal olacağını anlıyan bırs12: bu mukabele 
"'' b~ k~~ınış ise de hasıl elan gürültti ve vaveyla m~halle hal
~ t •kı saat işgal etmiştir. 

b .. eni köyde bir 
ı. u~ 
~ ıeee Y eniköyde Bağ· 1 
~. ttı,\'lf . d 1 
·~,li ıın e 12 numaralı 
~ ~- Musanın evine Rizeli 

:ıı ~ '~~~a sabıkalı ınükerrere 
re~ ~'ıı an Mehmet elinde 

e · ca olduğu halde taaruz 01' 1 ty• .. 
bit \ li '11 uıt atı da otu-

JJJI it l\seyinden 500 lira iste-
~· " 

düreceğini söylemi~tir. 
Kendisine cevabı mmr fakaL 

verilmiyen "'hm et neman 
tabancasmı çekmış, katil kas
t ile HUseyinin üzerine 'ki el 
silah atmı tır. Tabancada • 
çıkan kurşuni rdan birı H se· 

ynin sol ayağı .ın opdğuıı 
isnbet etm'')'t"r. hm.t elind-: 

W trnıediği takdirde öl-

~ lrô.dmı döv- Bir sarhoş kendi 
kir için kaç kendisini 

tabancası ıle ya ... lan 11ı tp·. 

~ışı lazım? vurdu 
'-~ıı~ltı8~aşada Camiikebir Fatihte oturan 23 yaşınd& 
l"" " ınd sıvacı Halil dun gece arho~ ~..... . e oturan müyesser 
~ ~ ıle "O olmuş, eline geçirdiği bıçağı 
~e 'k· sınan ve İlyas is- sol memesi üzerine saplamıştır. t\i. 1 1 ki · F 
L~ t şı atma hanımın Ha1il tedavi aıtına hnmı tır. 
"~~.._ aarruz etmişler, kadını · .. 
\ ~c iki gar~oıı arasınaa 

• 
1
Ya kadar dövmüşler-

Çocuk 

~ berıccreden dü•tü 
· '-ka ., 
btıQ~ Yde Arabacılar soka-
~~ 6°ll1ran Nesim efendinin

\ • Yatında Menleş d ün 
t "ll Us 

~~tıı t katındaki pence-
rıoka . 

t ga düşmüş, ağır 
'\.irı:arnlannıış, Balat ha~-

Y<::tnılnııştır. 

Sultan Ahmette Ahme us
tanın lokantasında garsonluK 
yapan Emin ile Alı kavga et
mişler Ali emin:n bıçakla ba
şınd on yara!, mıştır. 

Sırta &p nan bıçak 
A yasofyada dolnşı:ın alüfte 

takımından N .ıA iv eyi c.:ımcı 

Bekir isminde birisi bıçakla 
sırtından yar-ı!~m ş, ka ır ıştır. 

Derede ui n yavn 
Kadıköyünde Der ... ol;ağın

da oturan Mümt&z beyin iki 
buçuk y~ındaki o;:Iu Zühliı 
dün Ku,diıi ~erc.:ne dJ müş, 
boğulmuştur. 

·yc1ngın 

Aksarnyda demirci Sabri 
efendinın ev"nden y ngm 
çıkmış , perhaJ söndurülmüştfü. 

·z de şaşırdık 
end· dolu, sonra 

ktan bahsediliyor 
Efr kaç gü.1 C"el Kadıköy 

ve Üs1~üdı:ır sı.: ;irk eti taıafın
dan Kadılc8yde bazı evlere 
tebligat yaptırılarak on güne 
kadar kuraklıktan dolayı su
ların kesilip münavebe ile ve
rileceğinin bildirild iğini kay
dettik. 

Fn! a bu· mıntakada geçen 
sene yeni b ir bent yapılmış, 
içi su i!e dolmuştu. Susuzluk 
tehlikesi mevzu bahis olma
mak lazımdı . Haklı olarak 
bu noktayı işaret ettik. 

Şimdi tahkikat netidesinde 
ögıeniyomz ki Kdıköy ve Üskü-

~ iandaki ..,,, 
~ev 

Kalküta. 13 (A.A.) - G rev 
iıiin cdil~n yerlerJe va~ıy~t 
al indir. Hiikumşand ıplık 

fabr.kası amelesi de grev 
y,.pn'ıslardır Bu hareketin 
netıce!eri ikı taraf için de o 
~adar zararlı oluyor 1.i gerek 
işı;ıl r gcreıt :ş ver enler bir 
t svıye sureti bu1mağı pek 

· temeJ·tedi!'. 

y :c aneın 
S ray Bosna, 15 (A . A .) -

Büy~k bh· tuğla fabrıkası 
yanmıştır. Zarar üç milyon 
dinarı geçmektedir. 

Tours, 13 (A. A.) - Bir 
tiyatrotl yangın çıkmış, biııa 
tamamile yanmıştır. Hasarat 
iki milyon franktan fazladır. 

ı- Dövçe O. Bank eri 
l~r.h tc·İ ·i: 190(ı 

.\ Ut' ~. Jerı: Dre dııt.r bank :\. 
..ıltıa\ eıı:.t:r bank. h:ray rı, !\a· 
\.on.al bıııık ıw· Dö\çland. 
\Jcrl..t·z.ı. Bedin; şııbelerr H:ı.ın 
ı ·g, l;;ta11buJ <ıG;:ılaca ve l• tnn· 

L ı., lzmır. 
(.,.ıı.ıtu kı::>mı telelon: Beyoğlu. 

247, ~4.3, 684, us;; 
i .. ı.tnbul kı~ııı ıelt:f,m: kanbu 

2842 2843. 
IJc J .,;ı. İ.:ıt.1nbul Ti.ıtUn gfı:n-

r~. u ·ı f'leton- l.:t.ı.ı:bul J~..!:". 

ı . u um L.:ıııla muuınetıu ıc
L, hucaı~ı kmmlnr İn1ı ~~ 

Emniyet sandığı mildi.ir:u-
ğün ı: · 

Mu-~afo. Şevket bev tarafın· 
dan 7 ağusto!> ta. ihinde .t~vdi 
edilen meba!iğa ı:nul....,.bıl ve-
rilen 60308 cüzdı.ını znyı ey
lediğini ihbar ettiğinden zayi
inden yenisi verileceği cihetle 
eski .. -Uıının zuhurunda hUk-
mü k.umıyacağı ılan o!unur. 

1 
dar su bendinde ( 1,120,000) 
ton su vardır. 
Kadıköyünde 1U aarfiyab 

ayda 250 bin tondur. Mevcut 
su daha b~ ay ihti~·ac~ kifa
yet eder. 

Halbuki bende Çnvuşbaşı 
menb ... ından hergün 900 ton 
su gelmektedir; bundan başka 
bu bende su veren « Budak
dere » suyu da henüz kuru
mamıştır. Şu hale göre Kadı
köy v~ Üsküdar için susuzluk 
akla getirilemez. Fal af:, sulc..-

1 k · ı -· 1 rın eıı ec:egme ' a 
tebligatı yapan ki, ı.. ,~ 

Hikimiyeti miUiye 
bayramı 

Hakimiyeti milliye bayramı· 
na müsadif olan önümü:zdek 
cumartesi günü devair tali& 
edilecektir. 

Tayyare bayramı için 
30 •iuatoı Tayyare bayra· 

mı "hzaratı hakkında göri}şlf.. 
mek ll:ıere İstanbul Til~yet 
kaza ve nahiye tubeleri reiı
lerinin iştirakile buaün saat 
14 te C. H. Fırkası merkezin
de bir içtima aktedecektir. 

' 
Küçük katil 

Ağır ceza mabkemesinr!e 
bugün , arkadaşını ö.dl ! en 
Sacit i.ımindeki çocuk r.a1.1ha · 
keme edilecektir. 

Ediplerin ~ongresi 
Güzel san'atla r birliği ede-

biyat şubesf kongreıi 20 
aiuıtoaa tehir edilmiştir • 

Darüıtafakaya 
talebe alınıyor 

Darütşafakanın birinci sınıfı 

ile 1&1uallim ıımfına 31 ağul· 

tosa kadar talebe kabul edi
lecektir. 1stiyenler pazar, ıalı, 
perşembe günler' saa. 14 ten 

17 ye kadar m .. ı ! JJ2 m\lr ... 
caat etm,.Ji. 'ir!cr 
u ·z .:r 

Bugünkü hava: 
Kandilli rssat. nesinde:-

alıninışbr: 

Dün azami hatarel «27-,. 
derece, bu saba.ı (\22;,, de· 
recedir. Bu gece rüzpr 
poyraz hava açıkbr. 



12 Sah\ft' 

RZF;:ıpN'UN*Hfi ~· WMH?rifl 

Sevri sef ain 
n:rkt:1. :.ıcent~l!>t : Gala ta 

Löprlı başınd.ı. Beyoglu 2 3 62 
~ub,e :.ıccntası: i\fahmudiyc 

hanı aitınd.ı. bt:mbul 2740 

Irabzoq ikinci postası 
(lZMiR) vapuru 15 ağustos 

Perşt:mbe akşamı (;;ılata 

rıhtımından hareketle [ Zon -
guldak, İnebolu , Sinop, Sam 
swı , Ünye , Fatsa, Ordu , 
Giresun , T nrbzon , Rize J yı.: 
gidecek ve [ Of, Trabzon : 
Pulathane , Giresun , · Ordu , 
Fatsa, Samsun, Sinop Ye İnc
bohı] ya ~rayarak gelecektir. 

İzmir sürat postası 
CGOCCEMAL) vapuru 1 G 

Ağtıstas cuma 14, 30 da 
Gaiata rıhtımından hareketle 
cumartksi sabahı İzmire gide
cek_ ve pazar 14,30 da lz-
·'miırden hareketle pazartesi 
sabahı ı gelecektir Vapurda 
mükemmel bir orkestrc ve 
cazhanu mevcuttur. 

TAVlLZADE MUSTAFA 

va ilraderleri vapurları 
Mui.am111 Barkn skspresi 

'Tavil zade 
vapuru 

15 ağustos 
perşembe akşamı 

Sirked rıhtımından hareketle 
'mutat iskddcre uğradıktan 
•sonra Bartın ve Cideye azimet 
,.~ a\ldct edecektir. 

r~ntazam AyYMtk ekspresi 

Selamet 
\'apuru her perş~mbe akşamı 
Sirkeci rıhtımından har1:ketle 
mutat iskdclere ugraJıktan 

sonr,ı C:uır.a günü Edremit 
ve Ayvalığ•t ımırnsahıt \ c: 

Pazar günü Ayvalıktan hure
kct le parartl'"i lstanhula ;t\ dt t 
cdctl!'krir. .\l.ıb:ılli müraı.:aat: 
Yemi~ TaYil :zaJc biraderler. 

telefon İ..;t: 2210 

, AlLE&DO ~ 
Jl!•t, AN!JO f• ••lı rJı., hn, 
btt1kl11:~1 'bUt1<0 llu \•Y•Qı t.•y· 1 
rtl kCçQ~ ı .alıln' oyulıı.ı. ıuroll I' 

"&llJ.ltc!c f~DI l.lt 1>1\•ki• !.r~, 

i11fll•I ~'1bl l,ır ıtVk b!:•rd!llt 

~ 
H,, Tcl~t !:ILhı 

~ 
\.:"'""'' ""nt.ıl•ıl: 

Llı:.rldıerd \tıı.ı&i~ı.;ı-_, ve far'c:!t~ı 
(. 1 Gtduf#• ... _,..,. 

Son Saat 

ASRİ JVlOBIL YE 
:\l:ığ:ızamızda llf'r keseyP uygun yatul-, salon yemek ,.e 

yazılı:m e ıakımlıırile l..a:-yolalarımız rel.:.1bet kabul eımt'.z dt"
ı eccdt' dı\'endır. Bir ıi yaret iddiamızı iı:Latn kafidir. i~f:ın
Lıılda I-incaııcılar yoku~unda No 27. Tel: htanbul 0407 

• 

AHMET FE,1ZI 
U M T T b k • Odun münaka 

e • • 1 0ngreS1 Pertevniyal yakfınd.-
Pertevniyal vakfı az as 1 n a •. nısfı meşe nısfı diğeri 

ve nakliye ve kat'iye 

Üçüncü milli Türk Tıp kongresi :~~re:tk~ü~;:~~~deveait 
umumi katiplig\J inden: üzere miibayauı mukt 

sen çeki soba odunu 
Kongre eyhilün 17 inci salı günü açılacaktır. Azasının gidip saya vazolunduğundall 

gelme licretlerinde devlet demir yollannda ve İzmir • kasaba olanların miinakasaya 
Samsun sahil hatlarında yüzde 50, Ilıca - Palamut hattında etmek üzere Agustos 
yilzde 75, Mudanya· Bursa hattında yüzde 30, Şark demiri dördüncü Cumartesi 
yollarmda yüzde 25, Aydın demir yollarında yüzde 40, Yenice · tanbul Evkaf müdil 
- Nüseybin Türkiye kısmında yüzde 40 tenzilat vardır. Pertevniyal vakfı 

Bu tenzilat kongre toplanma gününden 10 gün evel başlaya- müracaat eylemeleri. 
cak 10 gün sonraya kadar devam edecektir. Ancak azanın 
oturduğu şehirden Ankaraya kadar gidip gelme}e m'j h ı ır 
Bu tenzilattan istifade için bir an evel kongre veznedarı mu
allim Dr. Nyazi İsmet beye müracaatla hüviyet karnelerine 
tenziiat verakalannın alınması ye tebliğatta bulunaşaklar niha
yet Ağustoe gayesine kadar tebliglerini iki nüsha olaı·ok nmu
mi katip müderris muavini Ur. Fahrettin Kerim namına gön· 
derilmesi rica olunur. 

Orman ve arazii vakfiye mü
dürlüğünden: 
Beyoğlunda Fatma h:ıtun mahallesinde vakfa ait 1200 metro 

mürebbaı arsa mahaHi kapalı .zarf usulile satılacaktır. MUzaye· 
desi 31-8-929 Cu ·artesi günü saat on beşe kadardır. talip 
olanlarm şeraitini anlamak üzere İstanbul evkaf müdüriyetinde 
orman ve arszi idaresine miiracaat ve teklifnamelerini yevmi 
muayyende idare encümeni riyasetine ita etmeleri. 

~mniyet sandığından: 
Ha~ka her türlü kolaylık göstermeği Sandık vazife bilir. 

Eml~kini ipotek göstererek Sandıktan para istikraz edecek 
müşterilerJen işl~rini biz.zat görmiyenlerin dellal ve koDisyon· 

1 

cu gibi hariçten bazı kimselere müracaatle fuzuli masraf ihti
yar etmekte olduk1arı nazarı itibara alınarak bu kerre Sandık 
bu gibi müşterilere l<clay!ık olmak üzere mahsus ve muvazzaf 
memudar tayin etmiştir. Vergi ve belediye ve Tapo idarele· 
ı·indt•ki bu ipotek muamelelerini bu memurlarımız vasıtaaiyle 
yaptırabi ecekler ve kendilerine ücret ve aidat namile bir şey 
vermiyeccldcrdir. Alakatlariarın malumu olmak üzere ilim 
keyfiyet o~unur. ----- ________ , -------------

Kereste münakasası 
Tütün inhistırı umum 

müdürlüğünden! 

Doktorlarınızdan s 

Mide ve barsa 
tahammur ve tese 

temizler, İSHALL 
SANCILARI def 

Doktor Feyzi 
Frengi: hel..;oğukluğu, 

tas, ;ı:afı tenasül ve kadıo 
lıklarını f'n son usullerle 
zamanda. mfüait şeraitld 
eder. 

Adres: Babıali, Cağalo~lP 
1.üı;;e ba,.ı numara 43 

Telefon: İstanbul 38C)9 

Son Saatin ilan t 

16 ncı sahifede sant · 
13,12,11,10 uncu» 
9,8.3 üncü > 

2 nci > 
1 irıci )) 

rrelgraf: lstanbzt 
İlan muhtc, i ,-atına dik. 

mı.ıkla beraber bu hususta 
kab~1l edilmeı. 

Gazetemizde intişar ed 
yazıların hakkı mahfı 

Abone ~artl 
Vilavetler için: Senelik 

aylık 900, üç aylık 5~ , 
Ecnebi memleketler ıçift: 
3000, altı aylık 1600, ö~ 

• kuruştur. 

Takvinı 
. hmir fabrikası· için eb 'adı muhtelifede 400 metre mik'abı 
1 • kt r .ste pazarlık wretile alınacaktır. itaya talip olanların eb'adı 
öğrcnın ... k üzere her gün müracaatları v~ yevmi ihale olan 
21 ·G-929 çarşamba günü saat 10,30 da Galatada mllbayaat 
komisyonunda bulunmaları. 

1 

Güneş 

Öğle 
lkindi 

5,08 
12, 19 
16,09 

Mes'ul m'/Jdiir Seli 

• 


