
~~l'PON: 
~ı işleri 

.,ls.1202 
4'14re ~leri 

Is. 3872 on ilil 
• 

ewn. 
2.3 

1929 

AÖUSTOS 

. . '... . ',···.· . ·. .. ' 
YJl-};2 1590 * AI{ŞAMLARI NEŞROLUNUR Jf NwhMı her. yer.de 5. im~ 

~~5Si~35ii:iiis - -:--:- .. --. . ... . - ..__~-=--- - -- - --::zo:._ -

smei Pa. Bursaya gidiyor. 
·; Dün · geceki cinayet 

Sirkecide bir sabıkalı 
bıçakla öldürüldü 

Dan gece saat 24,30 l~ . 

1 
Sirkeci istasyonunda bir cina
yet olmuş, sabıkalı güruhun
dan dalgıç namile maruf Arap 
İsmail meçhul bir şahıs tara
fından öldürülmüştür. 

Cinayeti yapan ve cinaye
tin sebebi henüz malum de-: 
ğildir. 

f Qbrfk · · . . , ' Sirkecide Vezir iıkeleıinin 

l'u .. a:lrllktıha:: eadılımnekte eolanleeskyı 1eaphanieşam •• barları ...... nakliye kısmında ~olaşan şi-
mendifer bekç.iıi, raylar üze
rinde Arap lsmailin ceaedini °i1 f b •k T-• k g6rmüş ve derhal zabıtaya Cl rı ası ur ame- IW>er vermiştir. 

Muktıil Arap lsmaU · 
haberdar edilmiftlr. Zabıta 
katili aramaktadır. 

Katil, aleti katlolu auatall 
bıçakla ayakkap'.armı m•ldll
de banakmıfbr. , le almıy a başladı ..;;:-;:.::::,;:;,ilik 

j f;b~tane ambarlarında açılacak olan Fort otomobil I p=ı··yanko , ,.. 
f 11 ~sanın malzemesi gelmiş ve kurulmıya baılanmıştır. 1 j 

. F' ab~ıka ancak bir kanunusanide imalata bqlıyablle- ( .. 

'tik'l.ı ıarnan ise azami «350» amele çalıfacakhr. sunda kazanan numa- l Bu nün 16 ı~hlfe . . 
~iı:ı. çblışbğı zaman lskenderiyedeki fabrika tamamen ralar 10 uncu salıife- 1 6 -· 

L. hıı/' ulunacakhr. Fabrika imalathanesini tamim etmek mlz-:ledir. l 
~ aya °f'brdun mühendiılerfnden M. Tan Navberi ve ~ııııu.ır••nauu,•w ... ıııııunıııl 
~~!ellll~lerdir. Bunlar .fabrika işlemiye bqlar baılamaz Denize gireıılerde hastalık... · 
~ıaıerv. ~t ed.cccklerdır. ,; . . . . 

. . A. esının sıgara ve içki kullanma•ı sureti kat'iyede M cştcm.ıaJJ•• 
. F aı:eleye yeri~en yevmiye dışardak~ kazançlannın iki ayO V C P. u ua· 
~rl& t ta~sıye ile gelenler kabul edılmemektedirler. h ı ·-1~ 
~ , :mumı M. .Riva .. y~nlız . Türk amele istihdam cahsa ma SUS 0 mau 
1 ~ [Mabadı 14 uncu sahıfede) . . 'l 

~Vapları ve bir vait? 
ırilrafların hakemliği
~ 

2
·kabul ediyorlar ... 

Ya,..1~ {b Yunan hüku- Atinada iken hariciye na-
olnn ugü':l ] içtima zırı ile mlildkahndA bi-

. h,titi hlechsi meb 'u- taraf nanın bu bakemliii 
illi aldk encümeninin kabul edeceklerini bildirmiştir. 
t "eril 

1 
tan sonra Tür- , Bundan başka M. Rivas, 

'r l~ti ~cek cevabın ir- evelki fikirlerini değiştirece-
~•n· e ecektir. ğini ve diğer refiklerini de 

ıstan mübadele ko- buna ikna edeceğini « ?l » 
l_~d•ki bı"t f vadetmiştir. 
~ ara aza- A · 2l u "l ttnliğiıı· k b 1 tina, - Har. nuın ~••· 

L 't\\t bunı 1 
a u edkc- Mihatikopuloı, Türk ır.uhtır:a-

~ .. , arın verece - i bi 
tın her .k. . . sının yen r mUzakere esasını 

~ ~Ccbu _ 
1

1 
1 taraf ıçın ihtiva ettij'ini, Türkiyenin de 

tir.~ ~ 0 nıasını talep itilaf arzularile müıtebaaia 
· v.:l..'.: aecenlerde 1 oldu2una söylemitl:r. 

. 
~inc:aç gilndcnberi 

1 nn mütemadiyen artan ıı
taklığı tahr.m:nül edilmez bir 

bal aldı. Bu llCak unlarda 
hemen herkes deaize gitmıef.
tedir Deniz lıamamlan, pllj• 



1\1ühim hir beyanname 
Pa~arlık işi bir İngiliz Başvekili deniz 
tiirlii: bitmiyor il il A hl . . d 'ı .k . • 
La Haye, 21 ~A.A.) - M. S 4 an lŞ10 e 1 1'101 

Phea, ubahleym M. Sn~w- , anlatıyor 

Lahide 

dene Y cnmg plb1&1n tanzimi 

ana~ ltaı7anuı ~eden do- Londra, 21 (A.A.) - M. Makdonalt tarafından neşrolunan 
layı. bir takım tavızat . elde !beyannamede Amerika sefirinin kendisine milliki olduğu lı-
etmif alchığulla dair ızahat k L · th hrind .,_ h il rt i ml " 
~· oçyamn 011ıemou te e mumaın:y e paza ea a .. Du 

J;°ramız, Betçika,ltalya ve Ja- icra etti~ müllkatı · lngiltere ve Amerika bahri 
pon heyetleriDİll lngiltereye 2 kuvvetleri arasında tam ve mutlak bir mflsavat tetili, 
milyon 400 bin lngfüz lirasına aaniyen bahri teslibabn tenzil ve tahdit ve aalisen 
btli ._ mutalebat:ınm yüz· cibamn aair akıamındaki mesuliyetlerinden ve diğer 
ele e&li.W y ouag .,ıa.ınıa milletler ile münasebetlerinden dolayı lngitterenin answn kaqı· 
••b'liMtall dahilinde temini lamak mecburiyetinde kalabileceği ve Amerikanın infaat· 
ı•= dıe baha•caklan riwayet bahriyesile asla alakadar olmıyan gayri muntazır vuiyeb 

iltm bidr lerin icabatı meseleleri etrafında cereyan ettiğini s6yledikten • Pft., taaıdtan M. Saaovdea aonra, yeni mülakata kendisince, elyevm tetkik edilmekte olan 
'ht 1_,.arua karariarnu ka- ":~şington ~ükümetin~n tahr!ri .bir tebli.ği Uzerine. bqlandı~ı v_e 

b t I• •Hu edecek ohana dıger oahrı devletlenn de ıştırak etmı- ceklen her hangı bır 
.,C. Str D • ( 1 eylll) elen İngiliz-Amerikan bahri itilafının tesirab bizzarure mahdut kala· 
iti ••:- ~ ™ plinam• cağı noktasında kendisinin müttehidei Amerika aeffrile hemfl. 

- 1 ... ~ -~ ki bul d - b ı . . bdbik aa kadar Alman tedi- r un UiJ:lllU eyan ey emıştır. 
Jllb ~ bir sureti tesviye ta· Amerika da nikbin 
1'ıp edeceği muhakkaktır. . Londra, 21 (A. A.) - Vaşmgtondan lngiliz gazetelerine 

'' M. Streaemaıımıın bundu bildirildiğine göre, rekabeti bahriye meselesinden milte-
..._., bu ~iada derpiş wllit lngiliz - Amerikan ihtilafını bertaraf edecek bir 
edilmif olan tem:ilittan acilen ltilifa zemin olacak esasatı tespit etmek yakında mümkUn 
iııtifade etmektir. olacağı hakkında riyaseti cumhur mebafiünde kuvvetli bir tla-

Y ~ plinnD ayDeD ka· naat hüküm sürmektedir. 
btlftine taraftar olan dört 
~ devletin muvakkat 
bir tekil kabul etmeleri muh· 
ttlb'Cldfr. 
~e Young ~ k•

ı.& .Wd.iii takdirde Al
manya bu plinm temin et
mekte okluiıı menfaat vak
tinden e...el istifade etmiş 

olacak ve bu pla.u İııgiltere 
tarahadan akamete uğratal~ 
takdirde de Dawes planına 
rllcu edilecektir. 

İsmet paşa Bur
ıaya f!İdiyor 
Başvekil ismet Paşa 

Hz. nin de Y.ahva ~ 
Bursayı teşrifleri muh
temel olduğu haber 
alınmıştır. 

lar pil kalabalık olmaktadır. viadea birçok t\lfeyli huta-
Soa ,...erde deme giren- hldar geçebilir. Binaenaleyh 

ler •Haecli cilt butahJdan 16- hamamlara herkesin kendi 
rlilml~ baflaımştır. mayosu ve Peftemalı ile 

De.ize ıireDlerden çoP, ptaaeai muvafıktır.» 
vticutlanaa anz olan 1'atantı Hulusi Behçet bey, Pavli 
ve lekderc:leo şikayet etmek· adasmda denize girenlerin 
tedirler. niçia kaşmdıkları hakkındaki 

Da hut.hklarm sebebini suale de ıu cevabı vermiştir: 
öğr91mek üzere miracaat et- • - Pavli adasında denize ı 
tiğiım mütehusıs Hulô.i Beh- girenler, girmeden evel ma-
çet bey tunları s&yleme}ltedir: yolan ile otlar üzerinde otur-

«- Denize peuler ua· maktdırlar. 
aında görnlen cilt haatahklan- işte bu esnada kaşıntı 

veren parazitlerin hücumuna 
nın 1ebebi basittir. Hamam· maruz kalıyorlar. Bunlar vü· 
larda mllştereken kullanalan cutta dehşetli kqmtılar yapı-
peştemal ve silecekler vasıta· yor. Bu sebepten Pavli ·ada-

ıile bazı emraz geçer. ıında denize girenlerin ekse· 
Denrz hamamlarında da bu risinde arpa uyuzu şekli gö-

tarlk ile uyuz ve ekza~a ~e- l rülmektedir.» 

Rus-Çin 
Hududunda va-

ziyetin vahameti 
neden ileri 

geliyor? 
Moıko..,21 (Hususi)- Man· 

çuri hududunda Çin makama· 
bnın teıviki He beyaz Rus çe
teleriain Rus arazisine vuku 
bulan tecavüzleri saklatmakta .. 
dır. 

Şimdiye kadar püakürtülen bu 
tecavüzleri ih da.s edebileceği 
vahim vuiyet lıakkmda Çin 
hükumetinin nazarı dikkati 
bir defa daha ve tiddetle 
celbed ilmiştir. 

Viyanada bir 
müsademe 

Londra, 2t ( A.A) -
l\öyter Ajansının Ylyana
dan haber aldığma naza
ran Avusturya sosyalist
ler ve faşistler arasında 
,·ukua gelen yeni bir mü
sademede faşistlerden bl· 
ri öldürülmüştür. 

Gazi I-lı· 
Birkaç gUn fjıJ 

rsada ka/81 

caklar A 
Reisicümhur gazı Je~ 

leri don refaka ŞP: 
Saraçoğlu Şükrü,. f~ 
Kaya, Londra aefiti Sf"j, 
Fırka katibi umuıaiti 0ıdtl beylerle diğer zevat 

111 
~ 

halde Y alıva, Or~ J3tJI"" 
Gemlik tarikile 
teşrif buyurmuşlar_d1:, ~ 

Kocailf valisi t.fP"~ 
le Bursa valisi Fa_ttı:t 
kumandan Cemil CP" 

fırka mnfettifi Dr~~ 
bey ve Bursa rJJ 1ıj,JI" 
Gazi hazretlerini 

karfala~arda. i ı•' 
Gazi hazretleri -~ '~ 

Buraaya motev~~ 
reket buyurmutlar, Y~ 
k6ylnler bUyOk t..,~ 
yapmıtlardır. ~ 

Reisicumhur h&ır Od' l 
ban gazide belediY~ 
rım saat istirahat bu 
lar, mOtemadiyen 
lerde bulunan halka 
etmişlerdir. ~ 

Bursalılar Gazi dl , 
rini Atıcılar mevk~iiO 

ı 1U 
şı amışlardır. · 

Gazi Hazretleri a 
aekeri liseleri teftiş 
ler, talebeye ve
tifat buyurmqşlardıt-

Büyük müncinin 
girişi toplarla tesif e 

Gazi Hazretleri 
yolundaki kötkJ~..a.fı 
rahat buyurmaktacllf,....ııt 

Bursa R,ir bayraJSl~ol 
andırmaktadır, be 
vinç içindedir. Gaıf 
!erinin bir kaç i~efİ 
yı şereflendireceJd 
nedilmektedir. 

Kaplıca/art, 
ve ihyaedı. 

Reisi Cümhur a;: 
leri Y alıvayı tetrifl;-.JJ 
da kaplıcalar ba~P. 
veıayada bulunmUP"". 

Hükllmet, gazi ~'ıııt' 
irşatlarını nazarı dil<~ 
Y alıva kaplıcalar• 
imar ve ihyasına 
etuµştir. 

Y alıvada asri b 
siı edilecek, icap lall' 
maye milli banka 
dan verilecektir. 

Y aJıva kapbcala~ 
sai ıifaiyenin AVf'I~ 
larında bulunma 1' 
mıştır. Müta1ıassıs 
rekkep bir heyet '{:;;; 
hvaya giderek te 
caktır. 



•• NUN 
~'PA~ll-ll 

• 
r. irtişa 
~hkik4t bitti, evrak cu-

l'fesı nıü.ddei umumi
biı 'ltıiye verilecek 
~~rut i~hisarmdaki irtişa 
tir. E eselesı tahkikatı bitmiş-
~u ~~ak cumartesi müddeii 

rnıiıgv e ·ı k . D 'Ilı A. ven ece tır. ava-
ltıı'y nkaraya nakledilip edil-

ece v • b 
tıt. gı ilahare anlaşılacak-

htırof es" y 
~ an or ansenin tavsıye-
~llld e ~nkarada, kale ar-
~ar a ?ır . göl yaptırmıya 
--~ verılınıştir. 45 bucuk 
il~ e .. g.~nişliğinde yapıla~ak 
Ilı~ golun uzunluğu « 450 » 

'de b~lacak, inşaat ilkba-

-

a ıtec kti e r. 
•arif k- . . 
y ve aletindekı komis-•t A.. on mekteplerden Arap 

L ceıncenı'n l v • .. • -... agvı uzerıne 
t..ı dersleri · .. "'leb • n yerme dun ya 
'İtle ~atına ait dersler ikame-

~ arar vermiştir. 
lfvekiJ' · rn • 1 ıınız, Londra sefiri-

~! ız e birlikte dün yerli 
tt arı se . . . . 
ıııt~tıı· . rgısını ıkinci defa 
~~~ır: . 

)~iiyı zıyaret için Roman-
\~ s~ kişilik bir heyet 

tık ~sı gelecektir. 

~ Ri:ra B em~neti muavinli-
~itıı t eyogl~ . daire reisi 

~ t eyın tayını derdesttir 
Clq'Ji • 

il""" 11; ~~. vekaleti encüme
"""etıı . • un toplanmış, yeni 
~t \' ~~n memurlann sicille
~trj:. •demlerine göre dere
) '~i~e tayine başlamıştır. 

~
'~•ltıı k de ayni hazırlıklar 

a tadır. 
llhtelit .. 

t~"": ııu M mubadele komisyo
~. ı_. • HoJştatın riyase
~ " Qlr • 
n~-de 'd ı~tima yapmış, dah;ı 

3) t kı ~1 Olan bu içtimada 
.. L. ' dırı k' 
~"'!Qda11 e . . ıynıet komisyo-
Utli!rıı· ~ dısınfn lağvına karar 
L_O) b:tı~. Bu suretle ayda 
~ıl ol olar kadar tasarruf 

ı:t·· llıaktadır. 
\l Utı • • 

• ile 541stı~salabmız bu se-
\ı!ijtlıekt d?111Y0 n kilo tahmin 

e ır 
lli iar · 

~ iın b~nı~Iinden dolayı Sa
tdn ...... yl~ kaymakamı tev

•&jıştır. 

'ıij roıA.ğustos zafer bayra
-..~e les~~ın Parlak bir :su
·~tadır~ ı hazırlıkları yapıl-

ı •iye .. 
Uldc ınrtehassısı ıs Ey-

L~ f~'nd:: ece~ir. 
' ~Ore B h ge en haberlere 
,~bettnekt' ~ Saki nüfuzunu 

~~ •ır edır. Kabil etrafı
a siper kazılmııtır. 

Son Saat Sahife 3 

hakimiyeti (ŞpoqJ.IYIP 
Meksikada, erkeai uşak Bütün spor 

gibi kullanan bir kadın c. "-~~!~~';.~"!;., 

Kadıı1ıı1 

Cemaatitl Var. den: lstanbulda mevcut fe
derasyona dahil olan ve olmt-

lU"lrnflrn civarmda, son 
zamanda keşfedilen « Ti
hüron » a<la!'>ı, gnrip bir 
vaziyeti meydana çıkur
mıştır. (( 'ari» denilmı kır
mızı derilcıı·in oturduğu 
hu adada, idal'C i~lel'inin 
lmdmlar tapafmdan ya·ıui
dığı görülmüştür. !~rkek
ler sadPCP ev işlerile uıcş
uul olmakla. iııılşle;·. Bun
•lan başlrn, hu lrnhfı\} ara· 
smda tek bir haslahkh 
ve ya malü.1 insana ıesa
düf' <'dihnf'mişlir. ~~unlar, 

1 
cıhz ve n1ecnun insanları yan bütün spor kulfiplerinden 
derhal öldi.ırınekte imi~- ve İstanbul heyeti merkeziye-
) sinden salahiyetnamelerfni hi-er. 

Ada, bir ınüşavir kadm mil birer murahhasm 25 ağus-
heyetf nln yarchını iJe bir tos 929 pı:zar günü saat on 
kadm tarafından idare altıda Cağaloğlunda C. H. 
ecUluıcJiledir. Erkekler Fırkası İstanbul merkezinde 
çocukların tdlim ve ter... hazır bnlunmalan mercudur. 
biyesine bile karı:}tırıl
mamakta, sadece ev işle
rine bakmakta, lüzum 
oüstPrildi{jl takdirde de 
ne.slin bekası için matı
ren'! vazit'eJerlni yapmak
ta imişler. 

Beykoz parkı 
davası 

Mesdut Beykoz parkı hak
kında müstecirJerile hilkümet 
arasında çıkan dava devam 
etmektedir. 

Haber aldığımıza nazaran, 
gazino sahipleri inşa ettikleri 
binayı yıkıp enkazını satmak 
için hükümetten müsaade İl
temişlerdir. 

• 

Iran adliyesinin 
islahı 

Iran biikümeti , bugiinftn 
ihtiyaçlanna mukabele etmek
ten uzak bulunan kamınlannda 
esaslı teceddüt yapılmdı lü
zumuna kanaat getirmiftir. 
Bunun için Fransiz kanunu 
medenisinin tatbikine bqla
mıştır. 

- ::,en çıldırdm mı ayol. lıiç bu kıyafetle soka{ia çıkılır mı? 
- Aldırma, yeni moda şimdi bölJle imişi 

lran hilkumeti, ayrıca adliye 
işlerini de ıslah fç.fn her sene 
bir miktar hakimi Framaya 
staj yapmıya köndermek ka
rannı almıştır. Bu cümleden 
olarak Tahran hakimlerindea gfyon Vilayet bapisanesini 

''..gjimalat~"lne haline ka'be-
d ve m< hkü ara dör teker-
aekli muhac.:,, arabaları yaptıra
rak kağnılann kıcmen kaldırıl
masını temin eden Afyon valisi 
F ahrettin, kaçakçıların takip 
ve yakalanmasında hizmeti 
görülen Urfa valisi lbrahim 
Ethem, boşnak Davut çetesi
nin derdestine muvaffak olan 
Kemal paşa kazası kaymaka
ını Haluk Nihat, umum idari 
vezaifte intizam ve ciddiyeti 
görülen Sandıklı kaymakamı 
Ali Rıza , yola çıkanları 
18,000 lirayı çalanları bulan 
Zağre kaymakamı Asıcı beyler 
Dahiliye vekaletince takdirna
me ile taltif olunmuştur. 

mün Göksu köprüsünün 
vazıesas resmi icra edil

miştir. 

Narıkuş tayyaresi Bükre§e m varmıştır. 

~eriha Tevfik hawm namın· 
IUIJ da bir Türk kızı, filim
lerde çalışmak üzere Paramunt 
şirketi tarafından Amerikaya 
davet edilmiştir . 
fidanada sıc1klar gölgede 
~ 42 derecedir. 

f 

~ipahi ocağı Ayaspaşa çift-
~liği civarında dün bir av 
koşusu tertip etmiştir. 

Kudüste 
bir vak,o 

Kudüs 21 (Hususi ) - Ağ
lama duvarı önünde dua eden 
bir Musevi kütlesi, bir arap 
grupunun tecavüzune uğramış, 
iki kişi yaralanmışhr. 

Nikah ve düğün 
Riyaseti Cwnbur muhafız 

kıtaab zabitlerinden birinci 
mülazım Ali Rıza beyle Seniye 
hanım efendiain nikah ve dü
ğünleri Eyüpte iaa edilmiştir. 

Seadet dileriz. 

Deftari, tabibi adli Kaya, ad
liye nezareti memurlarmdaa 
Celatettin Ahvai efendiler 
Parise gitmişlerdir. 

Beyogıu beledıye müdürunon 
teftişatı 

Beyoğlu belediye mü<ltirü 
Hazım bey dün Beyoğlu ve 
Balıkpazanndaki manav, kasap 
dükkanlarını teftiş etmiş, es-
naftan zabıtai belediye tali
matnamesine muhalif hareketi 
görülenler tecziye edilmiştir. 

Yenı neşrıyat 
. k"' lstıyorum ı ... 

Avukat Bekir Behliil beyin 
kerimesi Mihter Avni hanım 
tarafından bestelenen ( istiyo
rum ki ) isimli bir parçanın 
notası matbaamıza gönderil
miştir. Yeni Türk mu1ikisi 
yollarında bilhassa bir Türk 
hanımımn muvUfakiyeti takıdi· 
re layıktır. 
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Merhamet, merhamet! 
Bu,, ğüzel komşunun 
Qüzel Şehnazdan ilk · 

niyazı idi 
- 90 - Muharriri: M. Turhan 

Bu tahammillşiken ve benli
iiabı derinliklerinden kopup 
gelea arzuya, filhakika, mu
kavemet etti, göğsünde dola
fllD sayheyf izhar etmedi, ba
;ınnadı. Lakin dişçiµin melfıl 
bir çehreyle gözünü gene pen
cereye diktiğini götiince daya
namadı, pencereyi, camı ve 
kafeai kaldırdı, delikanlının 
yalvaran nazarlarına nefsini 
tamamen arzetti. Elindeki lam
f,a, bütün vücudunu aydınla
byor " o, ne yaptığından bi
haber, komşusuna bedenini 
teşhir ediyordu. 

Ditci hiç ummadığı bu te
cellidea, nefis bir kadın vücu
clanun nurani bir iltima ile 
.,,.zın karıısında dikilişinden 
.deta alıklaşm11 gibiydi. Hay
ru lıayran bakıyor ve hiç 
bir Jaarekette bulunmıyordu. 
Neden sonra aklını başına 
topladı ve hemen diz cöküp 
id elini uzatb, Şehııua işittire 
llfttire inledi: 

- Merhamet, merhamet, 
merhamet! 

* Genç kızlar, qk merhaleleri-
ld siiratle tay ederler. Sevişmek 
onlar için bir tenezzüh gibidir. 
Şurada bir demet çiçek, bu-
rada bir aYUÇ yemit toplıya
rak, kelebeklerin ardında 
k09arak kuşların cıvıltılarını 
clinliyerek, durgun sulara taş , 
coşkun derelere yaprnk atarak 
yapılan bir tenezzüh ki yanla
nndaki rehberlerin ihtimamknr 
deWetile daima tatiı, daima 
fabr geçer.. Rehberler, ki er
kektirler ve refakat ettikleri 
körpe kuzuları aşkın mezba
hasına doğru sürüklemek eme
lindedirler, onların tecrübesiz
liğinden ve her merhalede 
g&sterdikleri masum şa~retten 
diret alırlar. Bir gün, umulmı-
yan bir gün, yanı b~şlarmdaki 
ıaar.i.n mahluka güsterirler : 

- İşte son merhaıe! 
Bu merhale, öbürlrri gibi, 

• güne kadar geç:!en sayısız 
merhaleler gibi muattar ve 
müzehherdir, liikio hakikatta 

1 mezbaha olduğu için bir uçu
rum kenanndl yükselir. ltrile 
elvanile gerçi caziptir, fa-
kat ihtiva ettiği hususiyet 
genç ziyaretçilerini tevhiş 
eder. O ıtn koklarken, o çe
şit çeşit renkleri seyrederken 
gözlerin kararması ve uçunı
ma düşülmesi ihtimali genç 
yürekleri titrcdir. 
Aşk yclcu~~ taze }iızlar•n 

çoğu orada, o ~on merhalede 
ür~erler ve geri dönerler. 
Bu ürküntüye rağmen rehber
lerine dunılamıyaJtlar, evvelce 
geçtikle .. i merhalelerin hatıra
tına hürmet edenlerdır. Fakat 
onlar da, aynı rehberin dela
letile son merhaleye ikinci bir 
ziyartte bulunmayı istemezler. 
İradesi son derece zaif olan 
kız1ardır ki ucurum kenarmda 
terssüm eden ~ son menzai aş-
ka gafilane adım atar;a:r ve : 
düşerler! 

Olgun kadınların aşk yolcu-
luğu büsbiitün başka tUrlüdilr. 
Onlar ve bilhassa otuz yaşmı 
geçmiş kadınlar, kolaylıkla aşk 

diyannda seyahate çıkmazlar. 

Bu yold cı ki teklifata - kızlar 
gibi - hemen muvafakat et
mezler. 

Kendilerine rehberlik etmek 
istiyenleri gizliden gizliye me
henge vururlar, ketum olup 
olmadıklarını bilhassa araştı
rırlar ve nihayet onların reh
berliklerini kabul etmekle 
beraber k~ndilerini günlerce, 
haftalarca ilzerler. 

Lakin yolculuğa çıktıktan 
sonra hiç perva etmezler, 
merhalelerde tevakkufu zait 
bulurlar ve seyri seri ile son 
menzile varırlar. Onlar, ancak 
bu menzile vusul için yola 
çıkmış)ardır ve orada dilekle-! rile uçuruma yuvarlanacaklardır. 
Genç kızları, ekseriya ürküden 
o uçurum olgun bir kadın için 
müstesna bir heyecan menba .. 
ıdır. Kızlar. gibi düşerken 
mecruh olmıyacaklardır. Bina
aleyh çekinmezler, gözlerini 
kapıyarak heyecanlı bir suku· 
tun zevkini iktitaf ederler. 

iş arıyorum 
Yirmi yqındaynn, Tlirkçe 

Fransızca ve yazı makinesi 
bilirim, bir yazıhanede ve ya
hut bir dükkanda çalışmak 

iıtiyorum, dııan işlerle meşgul 
olurum • Şehadetnamelerim 
vardır. (30-35) liraya her han
gi iş olurıa çalIJırıın. Bende
nizi istiyenler lutfen bir mek
tupla bildirmelidirler. 

Kadıköyde, Moda sokağın
da N. 53 Kirkor 

lf 
lşln iç yüzü neymiş? 

16 Ağustos tarihli nüsha
nızda « Galiba caka » serlav
halı bir yazı çıkmışb. Bu ya
z\da ismi geçen ihtiyat zabit 
mektebi talebesinden Saim 
efendi bize şu mektubu gön-
dermiştir. . 

« Gece Ü sküdarda akra· 
bamdan iki hammla geıiyor
dum. 2,610 numarab polis 
Niyazi efendi önümüze geçti. 

silah attığımı s8yliyerek ve teş~ 
biri silih etmek suretile ha
mmlan polis mevkiine götUr
dii. Hadise hundan ibarettir." 

itte Şehnaz hanım da, bu 
umumi kaidenin hükmüne ram 
oluyordu. Gtınlerce teenni 
göstermitti, ihtiyat etmişti, 
iradesine 1abip olmuştu. Ni
hayet, o teemıiler ve ihtiyatlar 
ortadan ıiUnmfye, tabiat hük
mi.inli yürlltmiye başlamıştı ve 
Şehnaz H. komşusunun reh
berliğini · kabul ederek aşk 
yolculuğuna çıkmıştı. 
Kısmen teırfb ettiğimiı ka

ideye göre bu çıkış, acul bir 
reftar olacaktı ve öyle de 
oldu. Nihadın dul yaşattiği 
kadın yola çıkar çıkmaz adım
larını genişletti, şurada bura
da dinlenmiye lUzum görmedi 
son merhaleye doğru seyri 
seri ile yllrümiye başladı. 

Gtindilzleri seyrekçe, gece
ler.i fasılasız selimllişmak, elle 
buse ve gözle hını iştiyak 
teati etmek şeklinde iptidar 

' eden mücrim milnasebet tedri
cen kuvvetli bir iptila halini 
aldı. Şehnaz, bu iptilanın uyan
dırdığı derin bir sersemlikle 
her şeyini fedaya hazırlanıyor
du. 

Mes'ut, kendi hesabına son 
derece mes'ut idi. Gençliğinin 
son lem'alannı yaşarken bir 
erkeğin muhabbetini kazanmış 
olmak, yi1reğini sürur ile, gu
rur ile dolduruyordu. Yıldız-
la-mı oynatmaktan yorulup 

Umumi ahl3k ~ 
Sokaklardıı, bar ~e bit t 

larda, vakitli, vakittıJ ~ 
kım genç kızların, ad~~ 
denecek çağdaki kil~ 
dolaştıkları, öteki, b~ 
hembezm olt!ukları g8 r,lr ~ 
Kanun ve ahlak, fik~iıoz 
derece körpe yaştakı ~ ~ 
rm aile nezaretinden ;~ 
mamalarını amirdir. ,,,,, 
kaldı ki gece yanları ~ 
yerlerde, şunun, bunuıt 

1 
~ 

ğında dolaşmak. uınuıo7 
namına bu işle esaslı 
meşgul olmak lazımclıt· ·""' 

5e1Y 

Orta 

Kasımpı:ışa, . 
yeni mekt~p ittisab 

numarada; B 

gözlerini kapadıkları ası 
sevgilisile karşı kart 
retleşmek, hazan kib 
zan lambayla pıilt 
yüzlerini aydınladara1' 
leşmek o kadar hoş~ 
yordu ki gecenin ti11'' • 
bir zulüm, güneşin el 
bir günah sayıyordıı. ,li 
tün ömrünün bu P~ 
yette geçmesini, ve 
yesinin baştan bafA 
kufa uğnyarak s:\de 
sevgilisine niğeran -1e 

reğinin - şevk içinde" 
oimasını istiyoı:,du. ·t, 
yatağma girdiği valıi 
çere önii safasındaJI 
rekli bir muanakad~ 
g·ibi yorgun bulunur 

Şenazı en ziyad~ 
eden nokta sevgiliS 
disine nisbetle- ço1' · 
aynı zamanda çok rı 
sı idi. Güzel dişe~, ~~J 
vüreykalrı henüz ~' 
miş bir gonça, caı1b': 
iktisap etmekle bet•~ 
dalında gülümsiyeO. ~ 
bir kiraz tanesi gibi · 
O gonçanın kendi 
vaş yavaş açılıp ~ ,t! 
o kiraz tanesinin ~ 
klarında erimesiııi 

ihtiras ile- ar.zu edi 
( 



Son Saıı~ 

Bir san' at rezaleti 

~~of ano münkesirdi 
ÇU.nkii ğünlerce aradı-

1

6 mUyona ahnıp Papaya 
hediye edilen tablo 

sahteymiş 

ijı halde sevgilisini 
e .. remiyordu 

?:)·.. - 72 - Hııharrirl: H. Turhan 
·ıer b' 

... QU ır gün Akça kocayı 1 cekti• ... Bu gayeye vusul için 
, İş~e babasına gösterdi: bnbasilc anlaşmak lazımdı ve 

d tet.ı· e Akça koca, şu çift Teofano, şimdi bu ciheti dü-
'dq~~ Çadırın önünde oturan şünüyordu. 
'lııııı, ır. Tam alunış senedir AptW'rahman neredeydi? 
!'f tın sırtını kılıcıma bileği Kalenin muhasarası ve zaptı 
~~~·e~·ş. T e likeli, şaka keyfiyeti onun uhtcsine tevdi 

.\yd ır Türk u usu! olunduğuna göre Teofanonun 'il os prensi l:- isimlere herkesten evel o kahramam 
~ aşına idi. Kendilerini görmesi icap ederdi. Halbuki 
~n göı·müş olmamakla be- göl'ememişti ve göremiyeceti. 
~ d Akça kocayı da, Kunur Çünkü Apturrahman aakerlt!I' 
~e~e ·Kara Aliler, Kara aruında yoktu, Orhan beyin 
"i' . r, Samsa çavuslar daveti üzerine alelacele Bur-

Kıymeti aiti milyon 
t,raııu bulup ta A merlka 
katoliklcrl tarafından Pa
paya hediye edilen meş
lıur bir tablo, ı>ek garip 
bir rezalete meydan ver
miştir .. \.nwrikan katolik
lcri bu tabloyu « 6 » mil
yon franga satm almış, 
Homa ve l"evyorkta teş
hir etmişlerdir. Tablonun 
sahte olmadıl)ı hakkında 
da ltalyan nıilli müzesi 
m ütlürü ile mühim bir
kaç mütPJıa ·ısın fikjrle
rhıi alnu~lardır. Hundan 
sonra bu heyet, büyük 
itinalarla tablo' u Uomava . .. 
uetirııılş ve Paımya tak· 
dim t•tmişlerdir. Aradan 
hir hafta geçmeden de 
hu tablonun saht<~ oldu{ju, 

~" gıyaben tanıyor, her bi- saya gitmişti. Esasen o davet 
\ıs:" tunılar · d' d"w · ··• ı · ve bu z" t k' 1 k rücülmek üı.ere kendisi niçin .. , a ın !r ıgı suıe erı a ıme va ı o masa a- T 

~~rd~elc Kunurun Sa- lenin muhasara şekli coktan çağmlıyordu? M'' h k d w • k T f d Böyle bir müzakereye Inzfım a imini tabuttan egışece ve eo ano a na-

' 

·ı· 1 b ) k'-· varsa Akça kocanın celbolun-laıa P. aza.r. pazar 1 oh! lır- ı ı meram o mut u unaga u. 
lll d A h ması icap ederdi. Sonra, hü-~ 1. tsesınm üstünden he- pturra m3n, muhasaranın 

Qlt "Jk 1 ft · · d ı kfımet merkezinin muhasara ~i .... dicıy bile gcçmemı"ştı"r. ı ıa ası ıçın e usu en «tes-
'1"'11 ı· kl"fi d b itlerine müdahalesi mesbuk ..._-.. .. kı2ının dela~ ictile o ım» te ı n e ulunmayı ve 

ıcıı., b cevabı l "ld" .. · t kd • d değildi. Her hangi bir istila ~ t .. _ça ıı·etH ~nsanları ~ahsan ""C verı ıgı a ır e kuvveti, merkezden aynlmayı ..._ "llaı k T u r.umi bir hücum f crnsım ka-
i.:'" a tan mütel,as•ıs o'u- rrr'~ ırmış ve Akça l.ncayla müteakip harekatında ser-
~ ~t.ı~trafında O) naşan ole- Kunur lrı dn birer hiicüm beslti. Zira o kuvvetlerin ba-
~ dıya vızı!dıya duvar- kchı'1!! bar.ım!"' nasbclmişti. şında bulunanlar, görgülü ve 
~ İçitı aşan sapan :taşlarını bir O, ıi.•cüma ka.k:an TUrk kuv- çok kudretli insanlardı. 
~l"~'"ıllnud~p Türk kuman- vetleri önünde kale müdafile- Apturrahman, Orhan beyin 
,.,.. •l ı.· ] L «müstacel» kaydile vukua ge-
~or.ı ' 1~nne temaşa} a rinin miithlş bir korkuya ka-

""U B • 11 len davetinden mütevellit bay-

' 

tt · u turaşa, ı.a'fm pııacagına, e erinin - ayaklan-
t a · r~tini Akça kocaya da ihsas ~ti ' cıın iktidara, mes- ııın tutmaz bir hale gelcce-
tı Ct l edince o, manalı manalı gül-

~ •. .v' a iye le karşı im- gw ine ve binaenaleyh fazla za- 1 · l · · 
ı b müş ve şu söz erı söy emlftı. Pt"tg~ i bir şeydi ve Ay- yiat ver~lmeden kalenin iıkat 

~ah_: lSı, t~sadLf ·n kartallar edilebileceğine kani idi, ve bu - Orhan beyin görgüsü, 
-..q.,a } l d derin, görüşü de keskindir. Gö-

)o ıatır b' <-' u uşen bir kar- kanaatle vakit geçirilmeden nülden gönüle nasıl yol açıla-
~lı. a !e için için üzülü- hücum olunmasını tercih ve 
\I~ • cağını mümkündür ki sana 

tlerfn· tensıp etmifti. öğretsin. Hemen git, buyur-
,,... 

1 
• tarassutgahında Fakat, Rumlann ruhi bale-

d l' .. tl T f duğunu can kulağile dinle ve ~iın1 b eo ano , bir türlü tine vukufu tammını gösteren 
ula _. O d çabuk dön, kale seni bekli-~ mıyor<ıu, ra a bu kararını tatbik edemeden 

i rn,}kbea Val'dı' yalnız Sunaya aıimete mecbur old... yorH. lb k" b d · · )oktu 1 ubu, kendi maşu- .. a u ı u avet ışı, gene 
. hıcr~nŞelydayı aşk , şey- Orhan beyin emri « Aydoı Akça Kocanın eaeri tertibi 

tilia· . o an Rum güzeli kalesinin zapb hakkında gö- idi. Henilz Samandırada bu-
clab:ı gö.rcınemekle bi; rütülmek üzere Apturrahma- lunduklan sırada Aydosun 

Yür ~:rı~an'1al olmuştu. ilin Buraaya gelmesi» mealin- zaptını Apturabmana tevdi 
• 1( 1 &1111 babasına aç- de olduğu için onun avdetine etmeyi taaarlıyan büyük mu-

tip a .eYi Türklere teslim kadar hücumun yapbrılması harip, bu Aşık arkadaşın ulu 
' N~l~f: Rursnya gitmek, da mümkünsüzleşmişti. orta hücuma kalkışacağım 
ttah re arzıhal ederek Apturrahman, bu nagchani da hesap etmişti. Kanındaki 

llıanın y..... h" ve namemul davetten cihet galeyan ve yüregw ı· ndeki heye-~irnıck . :uuna ızmct-
. tair ıstıyorc!u. Onun cihet milteaccip olmuştu. Ka- can dolayisile onun taham-
tcrıd:l~ak zevkinden lenin zapb kendi uhtesine mülsüzlük göstereceğini bili-

~~. ına nıahnım edi- tevdi olunmuı bulunmakla be- yordu. 
llıthru · . raber bundan Orhan beyin Bu takdirde ise hayli .zayi-

• ınıyetı sevgilisinin ma16matı olmadığına cmındi. ata uğramak ihtimali wvelev 01-kıa telifJ ede- O halde, kale hakkında ,a- ki hafif oı.un- vardı. Bedava 

ashnın Petrograt müze
sinde oldu(fu anlaıllmış. 
lir. Mamafih tablonun 
sahteliği He hakiklll()lnl 
iddia edenlerin fikirlerini 
birleştirmek bir türlü 
mümkün olmamıştır. Şim
di san'at aleminin mühim 
simaları bir konferans 
akted~rek bu tablo mes
elesini uörüşeceklerdlr. 

Sahteliği mevzuu bahis 
olan hu tablo meohur 
RaraeJe isnat olunan «Ma
don dl Gaeta >>dır. Mama
fih Amerika katollklerl 
bu konrernnsm neticesini 
beklemek niyetinde deOll· 
dirler ve başka bir tablo 
ahp Papaya hediye etml
P' karar vermişlerdir. 

elde edilmesi mtımkiln olan 
bir kale için üç Torknn topu-
ğundan yaralanmuına bile 
razı olmak, Akça Koc·
bittabi eliladen gelmeadi. 

H.tlbuki Apturrahman iti 
silahla halletmek tarafdan idi. 
Aıkım bu hususta alet ittihaz 
etmeyi kat'iyen dlifünmiyordu. 
Nasıl dütünsün ki tqı~ 
aşkın mütekabil olduğunu U• 
brana getirmiyordu. Akça Koca 
ise tecrübesine istinaden can-
dan sevenlerin behemhal ae
viİeceklerine kani idi. 

Ancak, silAh arkadqma ha 
noktayı açamıyordu ve aÇ9-
mazdı. Apturrahmaıu eYllt 
gibi sevmeaine ve omm t..... 
fından da baba gibi H'fildi. 
ğini bilmesine rapen oama 
gönülüne - lüzunundan fazla • 
müdahaleyi naliyık bulyordu. 
Ancak Orhan bey, Apturrab
nana bu buıuıta irpdat ft 

ihtaratta bulunabilirdi. 
Akça koca, blltün bu nok-

talan dütünmilftu ve ...,ıll
sini kendi elile eıir etmek 
zevkini Apturrahmana tattır
makla beraber kaleııin zapbm 
da - kabil ise - hOınG IUl'etle 
temin etmek için onu 8al'8Qa 
davet ettirmift. 

Bu maksatla yazdığı kitıtta 
Apturrahmanın gizli ve karp
lıklı olması da muhtemel, bir 
sevda taşıdığından bahae~ 
ve bu gönül macerasından 
kaleyi zahmetsizce iakat et
mek imkinı elde edilebilece-
ğine göre keyfiyetin usan 
dıkkate alınmuını rica etmifli. 

(Bit 1 ıcH) 



6 Sahife 

« Son Saat » in 
Tefrikası 12 

Son Saat 

Asri Korsan Muharriri 

Ellende avcı hali vardı. 
Kıza doğru eğilmiş, dikkatle bir şeyler söyb 

yor, İta1yan kızı da aynı dikkatle dinler 
görünüyordu. Na.tali birden kızardı ... 

Ellen takip ettiği fikre dal
IDlf, kendisine refakat edenin 
bir kadın olduğunu unutmuş , 
genif adımlarla yürüyordu ; 
a-ıif bir meydandan geçerek 
.iri mahallelere saptılar, şim
di önlerine dik bir yokuş 
çıkmıştı, bu yokuşta yüz met
re kadar yürüdükten sonra 
Ellen durdu: 

- Burası, dedi, şu aydınlık; 
pencereleri görüyor musunuz? 
Dinleyiniz, içerde çalgı var, 
bir kadm sesi ve bir gitara .. 

Natali kulak verdi ve hemen: 
- Fakat bu, Miradora ge

ıı. kadının sesi, dedi. 
- Ya? Anlaşılan yanında 

bulunan erkekler ile beraber 
trenle gelmiş olacak ... 

Ellen pencereye yaklaştı, 
fakat pencere kırmızı bir 
perde ile kapalı olduğu için 
içersinf göremedi, kahveye 
girmek istedi, mademki çete 
efradı onu tanımıyordu; bun
da bir mahzur olmazdı, yaka
sını, kıravatını çıkararak bir 
el darbesi ile de saçlarını ka
"'brdı; kendisine perişan 
bir hal verdi, kasketini de 
yere attı, kapıyı açtı, dışarıya 
bir şarkı sesi aksetti, fakat 
çok geçmeden kesildi. 
Yerine gürültülü bir muha
vere kaim oldu; bu müd
det zarfında kapı kapan
mış, fakat buna mukabil hiç 
ti .?hesiz bir kolun sürtünmesi 
ile pencerenin kırmızı perdesi 
biraz aralıklanmıştı. Natali 
biraz eğilerek buradan baktı 
ve bir lahzada bütün salonu 
gördü: Burası basık tavanlı 

bir yerdi; h~r tarafı tahta ma
salarla dolu idi, ve bu tahta 
casaların etrafında da tahmi
nen yirmi kişi kadar müşteri 
vardı. Saz tarafta bir sıranın 
üzerine de ltalyan şantoz otur
muşdu. Ellen onun yanında 

· idi, onunk konuşuyordu, ona j 
bakqordu. 

Natali ancak bu dakikada 
İtalyan kızının güzel, hem de 
çok güzel olduğuna dikkat 
etti; fakat bu güzellik erkekde 
arzu uyandıran bayağı bir 
güzellikti. Kadın Ellen - Roku 
dikkat ile dinliyor ve anlaşı

lan onun sözlerinden zevk 
duyduğu için gülüyordu. Aynı 
zamanda da parmakları ile 1'ir 
gitaranın tellerini dalgın, dal· 
gın okşuyordu. 

Ellen tikannı gözetliyen bir 
avcı tavn ile ona doğru eğil· 
mişti; söylediği her kelimeyi 

· düşünerek söylediği ve Italyan 
kızının bu sözlerin tesiri altında 
kaldığı anlaşılıyordu. Natali 
birdenbire kızardı ve sakla
mağa lüzum görmediği bir 
hiddet tufanı ile sarsıldı; bu 
kadar kısa bir zaman içinde 
bu kadar ileri götürülen bu 
teshir sahnesi, ister ciddi ol
sun, ister cali erkeğin kadına 
gösterdiği bu alaka kalbini 
şiddetle çarptırdı ve !·Jirden
bire, bugün, ikindiden itibaren 
kendi harekatını düşündü, bu 
H!lreketini beş on dakika İçinde 
mağlup olan italyanın hareketi 
ile mukayese etti: Ellen-Roku 
o da üç dört saat evel tanı

mıyordu. Fakat işte buna rağ
men güya en aziz ve en emin 
bir dost karşısında imiş gibi 
kendini ona teslim etmiş, onun 
peşinde evinden çıkıp burala
ra kadar gelmişti. Bu müm
kün mü idi? 

Genç kız bir kaç saatten
beri içine dalmış olduğu dal
gınlıktan uyanmağa başladı 
ve o ande de içinde Ellen
Roka karşı bir hiddet dalgası 
belirmeğe başladığını hisetti. 
Şimdi bütün istediği kaçmak, 
bu esaretten kurtulmaktı. He
men karamı vererek yürümeye 
koyuldu. İleride bir kaç otomo
bil vardı, bir tanesine atlıyarak 
şoföre: 

«-Estirele aideceğizh emrini 

verdi, «Tırayas istuyonÖndan 
iki kUometre ötede Mirador 
köşkü vardır, orada duracak
sınız, ben size gösteririm.» 

Bindiği açık bir otomobil 
idi, hızla yürüdükce genç kı
zın ciğerlerine taze bJr hava 
doluyor ve ona bir inşirah 
hissi veriyordu; fakat kafası 

zıt hisler ile doluydu ve bu 
hislerin en kuvvetlisi de kaç
mak, bu muhitten uzaklaşmak 
arzusu idi. .. 

ikinci kısım 
Bir Yunan mabedinin 

etrafında 

«1)) 

Natali kaçıyor· 
Mab s · m Dütillöl ile hizmet

çiler saat on birde avdet et
mişlerdi. Natalı eve girer gir
mez Maksimi dehşetli bir me· 
rak içinde buldu, delikanlı 

elinde bir fener ile bahçeyi 
araştırıyor ve mütemadiyen : 

- Natali, Natali, diye ba
ğırıyordu. 

Genç kızı görünce : 
- Ne oldu? diye sordu, ya 

Baron nerede, yoksa sizi yalı
nız mı bıraktı? 

Natali yorgunluğunu baha
ne ederek en küçük bir ce
vap bile vermeden odasına 

çekildi. 
Ertesi gün Janin ile Hanri

yet geldiler, fakat vaziyet 
gene değişmedi, Natali onla
rın suallerine de cevap vermi-
yordu; hadiselerden haberdar 
olan F orvil de kısa bir müd
det sonra yetişdi. Fakat irad 
ettiği suallere o da cevap ala
madı, mamafih ısrar etti 

- Anlaşılan sokağa çıkmış
sınız, dedi nereye gittiniz, 
yoksa o adam sızı zorla mı 
götürdü, bu tak9irde elinden 
nasıl kurtuldunuz? 

Natali omuzlarını silkerek 
istediği gibi harkette serbest 
olduğu cevabını v~rdi. 

Natali kaşlannı 

fakat buna rağnıeO 
devam etti: 

- Ne oluna olSUO 
ze fikrimi söyliyeyilll! ~ 
şu baron denilen ad 
konun ilk safta bulu•~ ~ 
şeriklerinden birisidıtr 
mini kaybetmiş b~ _.
tavrını takınmış olJP":J 

münhasınn üzerine ,t 
celbetmek içindir, siı / 
siniz Maksim? 

Beriki ciddi bir sidt' 
nar ak: 

- Vallahi, dedi, 
zaınaJilarda bundan 
miş vo hissettiğim 
saklamak için- bu 
kudret ve kabiliyeti , 

~ 
takdirkar bir tavır 
tım. Evet azizim ço1' ~ 
H bir vaziyet kart""': 1 
lunuyoruz .. Binaenalef 
ce yapılacak şey , 
bir an evel savuşup I' 
Kendi hesabıma ben 
pacağım. ~ 

Aradan bir giin gef"' 
biraz geııit nefes 
fakat maalesef mab~ 
teler Mirador köşldi 'I 
nin heyecanım artırall, 
ber neşrettiler, MalC 
haberi şöylece okud~ 
Garip bir ıer4 
Jeriko çete&i ~--.J 

mühim ifŞI!';. 
« Evelki gece C5ld 

köşesinden nhtıma 
sikletli iki polis OJ~...i 
tımdan bir kavga "7 

ler, süratle yaklatırl,r 
adamın yere yıkıldı~ 
adama vuran şabsıJJ 
makta olduğunu g6 
çam tutmak isterle~ 
tişemezler, firari d'. 
kaç adamın idaresİ111 
nan bir sandala 
gecenin karanlığ111dt 
gider. 



Son Saat 5ahife ı 

GLE~t.jCE"Li /J\'1i~f 
--- -"';.....-. 

lfer t ,;, . So araJımz meydan-
k[( hiç b' .. " zr ger:nz: yDk. 

. Galiba . 
'1ıft . mıyoµşunuz. Göz... 
~ ll.Yahı beyaz görüyor. 

'ıt )(ijt ile Kadı
h~'kın bağına bir ö-
61rtı adı girmiı. Adam

ı(} kendi haline bı-
1 kadıyı d6Ye dave 
. Çlkarmıya uğraşı-

•hu! Demişler Ôk'" -
hır k . uzu 

-.. ---• 1•Yorsun da Kadıyı 
tı1. Bu Qe .Jal? 
do~teı Demif. Ôkizüa 

!\ad llca Yer aider. Fa- 1 
~ !ı:_olacak bu herif l 
~den ahrl ..• 

Doğru değil mi? 
Fasta, ihtiyar bir Faslı çoban çayırda ineklerini otlabyor. 

Hava çok sıknatılı. Çoban uykuya daldı. Bundan billatifade ine
ğin biri cıvarda komşuya ait harmana daldı ve bol bol saman
ları yemiye başladı. O esnada, l:arman sahibi zuhur edince 
ineği yakaladı, köydeki kadıya gitti ve ineğin yemif olduğu 
saman paraaı olarak çobandan 500 Frank iatedi. 

Kadı ihtiyar çobanı çağırtıp isticvaba bqladı : 
- Kaç yqmduın? 
- On beş! ..• 
- On beş mi? ... Adalet ile alay mı ediyoraun? Bembeyaz 

sakalın var. Nasıl olur da ~n beş yqında olursun? 
~ Kadı efendi! ineğimin bir saatte beı yuz franldak Mman 

yediğini bbul edip inandıktan sonra, niçin benim 01I bet J&• 
şında olduğuma inanmıyorsunuz? 

- Si:i seviyorum. Duti izdiuacmzza talibim. 
- Çok gli:cl.. Bu akşam bizde kalm. Bu meseleyi yarm 

sabah konuşuruz. 

oktainazar 
Pariste bankerin birinin 18-19 yqında, tenbel, ~plan bir 

oğlu var. Vaktini ~leden aonra At Yarıtlarmda, 6 dan 9 • 
kadar dansinglerde 9 dan birlere kadir barlarda ve aonramı 
nerede rast gelirse orada gcçirme~tc.. Bundan do~yı eve ıel· 
meal sabah saat 9 zu buluyor ve ancak ö;leden IODI'& 1Ut 
2 de yataktan kalkıyor. 

Banker oğlunun bu haline çok cam sıkılıyor ve glbıBn bi
rinde fU nasihatta bulunuyor: 

- Bu vakitlere kadar uyumak ayıpbr! Erken kalkan zenp 
olur! Vaktile babamın bana ulatbjına nazaran. erken kalkllUf 
olan adamın biri, yolda bir clizdan para bulmUf, İçiıade tam 
500,000 frank varmıı 

Ben hep hayatta bunu habrlanm! 
Oğlu, prinerek, babuına şu cevabı vennif: 
- Bab&cığıml Her halde cü:r:dana düşüren adam dalsa evel 

kalkmıt olmalı, değil mi? • 

Kocar:.ı g6rdum. Yokuşu nefes nefese çıkıyordu. 
O zaten ôyledir. Tam lazım olan zu.marunda kesilir. 

- Eyvah! Fotograf alıgor
lar. Ya malJOm pallar«ı. 

- Emin ol .. Ufak ~ lJClf% 

bir otelde kaldık. Bizi lrlÇ gll
rm olmadı • 

- Demek beni param Wr 
adamla aldattın hal 



8 Sahife 

!.ki zamanda Ayşe ismin
de bet yapnda küçük bir ço

call vardı. 
Ayşenfn anası, babası fakir 

ocİuncu idiler. 
Her ' gtiiı dağdan kestikleri 

oclunlan pazarda satarlar ve 
l:nmuilla geçinirlerdi. Fakat 

a16k hu da kendilerine kAfi 
~emete bqlalDlfb. 

AJtecfk çok yalvardı. Çok 
.... dı. Hiç tesiri görülmedi. 

Za..ıJı yanu artık çekilip 
tfcllyordu. Bu esnada odaya 

l:aeyaz bir fare girdi. Hüseyin 
efacli beyaz fareyi görünce: 

-~ Eyyah. Kilerdeki erzakı 
yijecek!. · 

Diye 
i~i. 

fareyi öldürmek . 

.Mahmudiye oteli 
• Elektrik ve terko5l:ı müc•·hht..t 

n,e21&{et ve taharetilc müşterilerınin 

mazharı takdiri olan otriimi,.e bu 
cfefa müceddedcn lıanvo mahallile 
tek yataklı oôalar in~~ ediln;i~tir. 
Binaenaleyh aile ;kametine de 
son derf'CC elverişlidir. Ehven üc
rerle abonman kaydedilir. Rahatı -

nı ve İ8trahat ini arzu eden zcvıı

tı kiramın teşrifleri kendi ınenfo
atlaı:ı iktizasındandır. 

Adres 
~ultan l\lahmut türbf"~iııde

Tt•!efon ;-io2 

Son Saat 

iare masalı 

Ayşenin babası : 
- Ah.. diyordu.. Hüseyin 

efendi bize olan borcunu ver
se bugün bu kadar sıkınta çek

meyiz. 

· Halbuki Hüseyin efendi 
çok fena, parnı olduğu hald~ 
çok hasis bir adamdı. Bir t:Br
lü borcunu vermiye yanaımı· 

yordu. 

Ayşe fareye acıdı , nede 
güzel bir fare idi . Hemen 
koştu, onu ölümden kurtardı. 

.;_ Gel seni evimize götü

reyim. 

dedi, annesine de: 
- Anne; Hüseyin efendi 

para vermedi. Fakat bu güzel 
fareyi orada buldum, acıdım 

ve evimize getirdim; dedi. 

Küçük Ayşe düşündü; baba
ıına bir yardımı olsun diye 
hasis zengin Hüseyin efendiye 
gidip yalvarmak istedi. Gitti .. 
yalvardı. . 

- Çok sıkıntıdayız kuzum. 
Babama olan borcunuzu verin 
dedi. 

Fakat Hüaeyin efendi Ay-
9eyi: 

- Param yok •• 
Diye kovdu. 

Annesi: 
- İyi ettin kızım, dedi, va· 

kıa evimizde yedirecek bir 
şeyimiz yok ama , biz ne 
yersek ona da veririz. 

Bunun üzerine fare silkindi. 
Güzel bir kız oldu. 

- Ben, dedi, iyilik perisi
yim. Ma hsua fare şekline gir· 
dim. Görüyorum ki siz iyi 
insanlarsınız; Artık hiç sıkıntı 
çekmeyeceksiniz. 

ve sihirli değneği ile oda
nın içini altınla doldurdu. 

Evkaf umum müdürlü
ğünden: 

Miktarı 
Metre 1600 
Adet 100 

(( 100 
Çift 300 

)) 600 

Cinsi 
Patiska 
Havlu 
Yün fanila 
Terlik 

Guraba hastanesine lüzum ·olan balada muharrer beş kalem 
levazım ayn ayn münakasaya vaz edilerek Ağustosun yirmi 
dördüncü Cumartesi günü saat on be,te ihaleleri icra edilece· 
ğinden ta!ip olanlenn şeraiti anlamak üzere levazım ·idaresine 
~e ilıale piıüde idare Eaetmeainc miracaatlan. 

oynanır. . 
Evvela taş tutarak 1 

den -birini ebe yapa-dıııri!i• 

Ebenin gözünü bit 
dU ile güzelce h..f 
Sonra karşısına ayrt 
geçip ve sesinizi değif • 
sorarsınız: 

- Ben kimim? r U1 
Ebe sizi sesiniz~en 

yarak isminizi söyl 
zaman siz ebe olurf 
Söylemezse başka at. 
şımz aynı oyunu eb, 
nünde tekrar eder. 

için 
taf, yilzük, düğnıeı 

gibi bir şey vermiY' 
burdur. Bunlar onull 
sıdır. Sonra bu itared 
araya toplanır. M 

d·1 · · k r "' men ı ıçme onu 
kesin kur'a ile , .ayli 
cezayı ebe yapmıya 

olur. 
Bu oyun çok eğleJJ ti 

ve esasen bizde ele 
edilir. Bilmiyenlere 

mek için yazdık. 



Sahtfe 9 

~ 

1ı Nivyork duman ve ateş içinde 
ligilizler istikbal harplerinin ne şerait altında cereyan edeceğini 

gösteren mu•z%am bir f üim yaptdar 

i ' • l~ 
iiiiiiiY~3 

~ıiz-ilcaıaı edilen yeni ve bOyllk bir lngiJiz filimi geçen bafta içinde Londrada bükllmet erkim ile gazetecilere ga.terilmiştlr. 111 19
40 senesinde vuku bulacağı tasavvur edilen muazzam bir harbin saf 1habnı göstermekte, en geniş m\. hayyel !leri bile 

.\hi ;adecek kadar itinalı tekilde yapılmıt bulunmaktadır. 
td~manda sesli olan bu hayal ve tasavvur filiminde bir ıebrin 1940 ietieai hu.-p .vuıtalan ile birkaç 4aklka i~'nd~ ııual! 

bete ıle~~leceğfni g6ıteren sahneler bilhassa çok cazip ve meraklıdır. 
ettigım~z ~esim Nivyorka havadan vaki olacak bir taarruzun nası! bir netke vereceğini göste~ekte, beş z~plinln . ~u_.. 

ıehn hır toprak ve tq yığımna çevirebileceği iabat edilmektedir. Filim bu hayalt sahnelen vOcuda getırn. ek ıçın~ 
l) n Paralarla çok pahalıya malolmuıtur. 

iinyanın en bi1yilk tiyatrosu Beyaz perdelerde şöhret kazan-
Hollivutta yapıldı. mak kolay bir iş değildir. 

~~. 
t' ~n daima en büyüğftnü yapmaktan zevk duyan Am· 

' ti•lllenıa payıtahtı Hollivutta ahiren muazzam bir açık 
lllt Y:tro~u İnşa etnüşleı·dir. Sinema aan•atkirlannm 

tlf enısiller verdikleri bu tiyatro bir dağ etrğine 
' ve diinyanm en genif tiyatrosu olarak ilin edil· 

'FiT1m şehirterlnde bayat hl1h- lllliptedi:. lçtı 1- mmn 
~.;vkli değildir. Holi9Utla bir taraft:~ dii.e: t~ah artisi.leri l!e 
kadar ,.h.tstz bi: vazirette naklettiklerme dı .. l:at edeneaiz 
bana siz de kani olursunuz. 

Reamimiz ( M. G. t.l ) firlcetinin ikf studyo!u eruırıda tat 
ve toprak yeriK dtiay•JMD en güzel kız ve kM1111laru11 tafayan 
bir kam,..ı ,Wermekt.dir. . 

' 



Son Saat 
-

Türkocağı piyankosu 
Çekilip bitti; biletiniz. varsa aşa~ıdaki nurntl' 

raları bir defa gözden geçiriniz, 
bakalım ne kazandınız? 

Haziran sonunda Türk ocak• 
ları merkez heyetine ait olup 
şehrimizde çekilen btıyUk etv• 
piyankosunun ikramiye liıteai 
tabedilmiştir. Bir çok kariJe .. 
rimizin iştirak ettikleri hu pi-

Ki>:met 
ikramiye Ura -Hereke battui)•eıi 2.5 

Mendil 3 
1 " 3 
ı1 Yorı_aa 14 

yankonun ikramiye kazanan 
numaralannı neşrediyoruz. Nu
maralar, liste bitinciye kadar 
birkaç gün devam edecektir: 

Mendil 3 

1 

Mektep çantnı 5 
ipek aeccade 250 
Mektep çuta~ı ~ 

.. '' s 
ikramiye 

Kıymet 
lira -Kütahya vazosu 25 

Mektep çantası 5 
Hereke battaniyeai lS 
Yorgan 12,50 
İpekli yaıbk 30 
Erkek çamatın 4,90 
Salon halısı 900 
İpekli mendil 3 
Gümüş tabaka 15 
Aynalı • 35 
Pijama 6 
Abajur 18 
Erkek çamaşın 4,90 
Hereke battanJyeıi 15 
Şevrole otomobili2500 

İpekli bliiz 25 
Bavul 30 
Kombinezon' 13 
Bluz 12 
Bavul 50 
Hah seccade 100 
Fildişi tabaKa 28 
Kütahya vazosu 25 
İpekli . mendil 3 

« (( 3 
('C (( 3 

Hereke battaniyesi 15 
Halı seccade 100 
Evrak çantası 10 
!Pekli mendil 3 
Erkek çamaşın 4 
Hereke battaniyesi 1 O 
Çay takımı 20 
~ vrak çantası 1 O 
Ortü 2,SO 
Eğer takımı 100 
Hereke battaniyesi 15 
Halı seccade 100 
Alb peçete lS 
ipekli mendil 3 
BaYul 50 
Eğer takımı 100 
Bluz 9 
Evrak çantası 1 O 
kombinezon S 
Hereke battaniyesi 30 
Bir çıft vazo 60 
Bavul 50 
Evrali çantası 50 
İpek seccade 250 

Erkek çamaşırı 4,90 
Evr<lk çantası fb 
Dört peçete 10 
Çay takımı 32 

'o iki artü ıo i S~ Hereke battaniyeai 15 
Mektep çantası S 

4
7

04
01 

Herek:• battaııiyeai 20 
Mendil 3 

?73 Mektep çaııtaıı S 
992 ipekli yutılc 10 

1039 Aereke battaniyeai 25 
1246 K 10 ttus avanoı 
• .,.. Mendil 3 
1474 Kombinezon 6 
1766 Çocuk elbisesi S 
2170 Mendil 3 
2197 (( s 
2578 y orıan 11 
2696 Erkek çamaşırı 4 
2969 f pekli yastık 25 
2985 ipek eccade 1.~ 

36l5 Yargan 14 
3914 Hah seccade 100 
4202 Kütahya çini 1 O 
4342 tabağı 
442~ Mendil 3 
::~ ipekli yaıbk 2S 

Mendil 3 
4543 Ewak ,antaıı 10 
4935 ô t " 6 
4976 H;l~ eeccacle 100 • 
~~~ Hereke battaniyeli 1 O 

• ~utahya çini tabq.10 w; Pi?Atin kadm kol ~00 
6102 M&b 
6259 S.vul SO 
6311 Ewak çantaşı 10 
6351 Halı ıeccade 100 
6646 • 100 
7019 Evrak çantaaı 10 
8204 Herek• hattaniyQi 15 
8253 Y nı lem11 so 
8739 ~nalc çantua 10 
9684 ~kH yubk 30 
9790 Evrak ~tuı ıo 
9830 S.v.il so 

10185 56ıa•n d6 tabi 17 
10953 ~ereke ya.ııjı 25 
1M91 Herek• l:aattaniyeai 10 
1069E Hah seccade 100 
11051 Yorıan 13,SO 
11215 İpekli mendil 3 
11315 » 3 
11329 Hereke l attaniyesi 20 

Kotayha vaJOSU · ıs 
11429 • 2S 
11610 Mektep ~ S 
12417 Halı seccade 100 
12631 Huekt battulyotl 3G 

Kiymet 
).71 İkrdmiye lira 

129'40 Örtü 13 
13239 Mektep çantası 5 
13355 İpekli yastık 20 
13430 Bluz 6 
13587 Bavul 30 
13998 Hah seccade 100 
14003 Bavul 30 
14434 Pijama 6 
14774 Halı seccade 100 
14496 Çay takımı 3S 
15223 ipekli mendil 3 
15453 Orttı 11 
15889 Mendil 3 
16095 Pijama S,SO 
16130 Mektep çana11 5 
16330 ipek ıecade 250 
16614 Hereke battaniyeaı 25 
16710 » » 20 
16893 il » 20 
16966 !Pekli yastık 20 
17363 Pilltin erkek ko1 250 
17400 
17964 saab 
18494 

Fildişi tabaka 30 

18914 Mektep çantaıı 5 
18938 Bavul 30 
18953 Hveke battaoiyeti 10 

» » 25 
19058 Mektep çantaıu 5 
19090 Erkek çaıııaşın 4 
19311 pekli mendil 3 

1 ~ay takımı 80 
19446 Halı seccade 100 
1~95 Evrak Çantası 100 
19759 ipekli mendil 3 
19762 » » 3 
20125 Evrak çantası 20 
20321 Bavul 30 
20841 Hereke battaniyeıi 10 
21114 » » 15 
21233 f pekli mendil 3 

!pekli ya1tık 20 
22301 !pekli mendil 3 

22608 Mektep çantuı 5 
13078 Şörnen d6 tabi 30 

23088 Hercke battaniyesi 10 

23164 Qeş, peçete 15 

23216 1 ôrtil 6,SO 
23507 Yorgan 13 

238lO İpek seccade 2S.O 

23994 Yorıan 13 
24676 jpekli mendft 3 
25689 ipekli yaıtık 20 
25767 Mektep çanta11 S 
26190 ipekli mendil 3 
26417 Hereke battaniyNi 10 
26683 Mektep çantaaı 5 
27041 Evrak çantası 10 
27783 Tah.ka 13 
28523 İpekli mendil 3 
28558 Çav takımı 17 
28924 Pilatin kıdın kol 
29108 saati 200 
29313 İpekli mendil ~ 
29547 Hercke-battaniyesi 15 
2'87Ş « (( 15 

Kifı111et 
~2 Ilı ramiye lr• - _. 

30044 Kütahya vaı01u 2S 
30554 İpekli mendil 3 
30684 Mektep çanta11 5 
30813 • (( s. 
30978 Kombinezon 6,50 
31141 Bir çift vaso 60 ,,.c 
31340 Örtü 4,#;, 
31364 " lS 
31413 Hereke battaniyeti30 
31436 İpekli yaatdc 10 
31517 D numdil 3 
32027 Hereke battaniyeailO 
32617 Bavul 50 
32682 • 30 
32941 !eeklf mendil 3 
33251 Hah aecad• 100 
33544 • ıoo • 100 
33741 Hareke yaıtıtı 20 
33745 Hereke battaniyesi 2.5 33805 Evr,k çentuı 10 
34209 Mektep çantaıı 5 

Evrak çantaN 10 '" 
34223 Hereke battaniyesi 20 
34282 ipekli mendil 3 t 
34845 Y aıı levhası SO 
35069 İpeirli mendil 3 
35327 Hereke batt~ııiyui 10 
35762 Halı şeccado lOA 
35872 13avul so~-
35855 ipekli mendil 3 
3S907 M~ktep çantası S 
36398 ~arp 35 
36726 ~rkek çamatın 4.90 
36838 Hereke hattaniyeıi 10 
36875 Evrak çantası , 10 
36880 Battaniye 20 
37036 1 İpekli mendil 3 
37187 • • 3 
37440 • » 3 
37471 » • 3 
37614 Bavul 30 
37659 Battaniye 20 ~ 
37839 PU&JD• S,,., 
37942 lpUJI muclil 3 
381:i7 !D\mdil 5 
38158 • 3 
38511 llluı 9 
39161 ipek: Mcade 250 
39206 Alb _peçeto ıo 

39217 Evrak cut-11 10 
39649 Bawl 50 
39913 ~li mendU 3 
40120 ~ çutaaa ıo 
406so ıo 
40980 Mektep çaataıı 5 
41603 Kombiaeıon .S 
41732 !J>eldi ~endU 3 
41848 Battaniye 2D 
42142 fil eliti talııaka 25 

Ôrtll 18 
42l91 Battaniye 15 
43122 « ıs 
43223 lpaldi mendil 3 

(( yutık 20 
43534 Halı secade 100 
43629 • 



Son Saat Sahife 11 

Neresi tozsuz ki? ip . . Leyli ve n.ehari . 

~~nız Çatladıkapı de. 1 ~keke FE\~!.!!1 ç~~~~~;.?ı!, ~D~~·k:~ . .!r 
iti, belli başlı her yer Bütün sınıfları teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt ve 

kabul itlerine 19 ağustos pazartesi gününden itibaren toz dery g•b- başlanmıştır. Müracaat zamanları cumartesi, pazartesi, 
~Velkt .. .. ası ı i... . perşembe günleti saat 10 dan 17 ye kadardır 

•t », Ça yunku «Son Sa- j dışarısmdakl oazinolorda Telefon; İst. 1995. 3496 
Olnden lladıkapmın pisi)- I kadm ga.~sonl~tr çnlı.~mıya, 
a._t bahsedh·ordu. }l.,a- Cuma gunl<'rı kadın müs-" Ya&n . u toı• t ız Çalladıkapi mı teriler gollı• oturmıva 
lı dl 0 Prak içinde ve san- haşladı, liildn oranın tozu 
~~ıh Oer kapılar bal dö- toı•rağı, hele otomobiller 
~ .. ~p le yalanacak liadar geçerken hiç yc•nilir, yu
t eınız mı·e İstanbulun tulur ~ey değildir. 
'~il.ne fukara plajı olan Cuma uiinleri .~dalara, 
"'lhkapı sahiller çakıl Boğaza, ı>IAjlara gideıııe-

J)t nıı döşeli'? 1 
YIJ? te tenezzüh l<;ln o ta-

~ ""\ler bugünle ·d H raftaki kırlara alrnn bir 
..._~ki A k 1 e a- kısım halkın buradan 
~~ek ~hırs~ı;:~an .. hl~ geçerlerken yuu ukla r ı 
t .. lc~ın1z ki gore tozun hesabmı de{Jnw 
~lünü~ 1 1 ~radakt toz muhasip bulup ta çıkara-
1 Qeçnıek 11 en mas~e- maz. TO(lkapı keza öyle .. 
ll~n kabil deuil. lUevJanelrnın bel~ Yedi 
~l'e b~~r 'diye ayağını kule görülm'ıve eza! Ha~ 
q~ll ar basmaz yer- h .. 
~ havaya 1 0 

' usus ki lJurall\r seyyah-
~ .. ~!bı l;ir d~~ıa'"n~lıı~~i~~ ların _hergün gezdiği ycr
~ş10r ve iki kişi karşı ler. Karşı tarafta ise Ka
btttnfa gelince sisten bir- sıınpaşa... Kasımpaşadan 
~ .. UI Oör~\m_tyen vapur- 'l'atavlaya doğru {)iden 
~"ak bi hırbırlerine çar- o geniş, işlek yollar blt
~lr O~çlyorlar. Gelelim mPz tülrnnmez hirer toz 

\' nekaiusma: madeni ocağı ... Dua ede-
lıi.~ :kıa burası son zaman- liıı~, hayırlısı Ue bolca bir 
~k f\ey şenlendi, tram- Y~U!_nur yağsm da biraz 
~..; elektrik geldi bir gozumüz nünliimüz açıl-
lla,. anlar ()eçesiz bl' k· sm! ... Yoksa tozdan boğu-

ın hil r a- lacanız. y- •e ıwçemedlfil Seyynr mııhalılr 

enı pull Ne havaya, ne de-
~S .

1 
ar Yere siltJh atma-

lı mı yonluk d "' l 1 Oata pulu tab- ıgmı sôy fiyor. 
" ettirilecek O halde? .. 

" Oata İkinci cezada Şerafettin is-
ı-...: • .... ve telgraf müdüriyeti is-...ca.... 1 minde bir gencin silih 2tmak, 
L. 'Ooo,ootu . tabettirirecektir. polise hakaret etmekle mu-
(" bu lıra kıymetinde o-
..._~ Pullann tabı için Is- nunen muhakemesine başlan-
' ınatbaacılan tarafın- mışbr. 
~ ~~~) ~ulan müracaatlar Şerafettin Ef. o gece Top: 
"riİI llltın' rn,ış ise de muvafık hane civannda kendisinin do-

dtr ıştır. . '-t e, b nl )aştığı sırada bir silah sesı· Q.._, · u ann Avrupada 
~r karar vermiştir. yeni 
~Caktt~Ynen şimdikiler gibi 
L..:: ikia.'. Ancak bunlardan 
~ d ının üzerindeki re.im
L. ı e"· -,Qlıııu ilştirilmesine lüzum 
~tür. 
8eva=--:h:--.---
~-- atten avdet 

~d~!~•pısında tramvay 
~ lbi M·~ 25 numarada diş 
~Pa 1 ran Kasapyan Ef. 

~ittir. seyahatinden avdet 
~· .. Miiıterilcrini eskisi 
~ at 9 • 12 ili 14 - 19 da 1 

eloıeJctedlr. l 

işittiğini, silihı atanın kaçtığı

nı ve polislerin kendisini silahı 

atan sanarak yakaladıklannı 

söylcmiıtir. 

- Bulunan tabancayı sizin 

elinizden almadılar mı? 

- Hayır, ben sHih ta.~ı
mam ki... Yerde buldular, beni 

atmış sandılar. Halbuki ben 
ne yere attım, ne havaya! 

Muhakeme, Şer af ettin Ef. 

Dİll yqmuı teabiti için kaldı. 

İstanbul viJayeti defterdarlığı ilanları 

Üsküdar mal müdürlüğünden: 
Üsküdarda Selimiye Ku·ak deposunda tahminen 5 ton 

m;kdzrında hurda demİrin beher tonu 6 liradan sablmak 
üzere 10-8-929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzaye
deye vaz edilmiştir. Taliplerin 29-8-929 tarihine mftsadif 
perşembe günü saat 14 te yüzde 7 buçuk pey akçelerile 
Üsküdar mal müdürlüğünde müteşekkil satış komhıyonuna 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Nafıa vck&lctinden: 

Serbest mühendis ve 
mektepten mezun 
fen memurlarına 

Şose ve köprüler ve sular umum müdürlüklerinin merkez 
ve vilayetler kadrolarında muhtelif maaş ve ücretlerle kulla-
nılmak üzere en yüksek dereceden itibaren muhtelif kıdem 
ve liyakatta mühendis ve fen memurlarına ihtiyacımız vardır. 
Ağustos nihayetine kadar müracaat edecekler teıbit olunarak 

mevcut şartnamelerimiz dairesinde kendilerine teklifatta bulu
nacağız. Arzu edenlerin m,ektup ve hatta tel~afla mezun ol· 
duklan mekteplerle haiz olduklan vesikalardan bahsederek 
Nafıa Vekaleti müsteşarlığına müracaat etmelidirler. Bilihare 
vesikaları asıl veya musaddak suretleri vekaletçe tetkik olu-
nacakbr. • 

Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak müracaatlar 
ayni şartlarla kabul ve tetkik olunur. 

---· --------
Devlet matbaası mü

dürlüğünden: 
500 tura siyah yerli meşin 

1000 ayak vişne r~ngi koyu marüken 
1000 » » » yarma » 

500 • nefti ,, koyun » 

500 ,. siyah » » » 

1000 » nefti » yarma » 
Mikta::- ve ecnası balida muharre?' meşin ve ma--üken numu

neleri veçh üz~re mübıwaa olunacaktır. 
Taliplerin 12 eylôl 929 tarihiı:e müsadif p<-rşenbe ~;nü saat 

16 da matbaada müt~şekkil miibayaat komı~yonurıa ve şart

nameyi görmek i .. .!eyenlerin her gün muhasebeye mürar..ailtlan. 

Ticaret odasından 
mühim ilan 

1929 senesi Oda kayt ücretlerile kazanç üzerine mevzu 2 
Oda resminin cezasız tahsil müddeti 30 ağustos 929 akpmı 
hitam bulacak ve ücreti tuviye etmemiş olanlar 1 eylülden 
itibaren iki misli ceza tahakkuk ettirilerek tahsilat maa ceza 
ve icra vasıtasile ~apılacakbr. 

Allkadarlann bu cezaya maruz kalmamak üzere müddetin 
hitamından eve) Oda veznesine müracaatle borçlarını ö~me
leri mon defa olmak üzere ilin olunur. 



ıı 
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ıVlahll"ılat rn iidiri yetinden: 

91

11 ve 34-2 cedit No. lu bir kıt'a ananın taııı1~J .... -- - -- --- -
!~ıdayeti ilan (~ı-s-v2;J) H<:1ft~~ l ı ı ~1.ıaye-t 

ilan ( ıs-n- n~o) ç ... rşn nıhrl 
1 

403 68 Şehzadebaşında Balaban ağa mahallesinde ~~ 
kuyu sokağında 100 arşın 92 desimetre ter~ 

----·--------- 13 mükerrer No. ile mürakkem bir kıt'a • 
Kıymeti muha. 

Lira 
90 

725 

1000 

Kuruş 
Üsküdarda Murat reis mahallesinde Çavuş dere 
sokağında 177 atik 213 cedit No. ile milrakkam 
iki odalı ahşap bir bap hcnenin nısıf hissesi 
Kumkapıda kazani Sadi mahallt":sinde patrikhane 
sokağında 7 No. llc mürnkkam 4 oda bir sofadan 
ibaret mabah~e ahşap hanenin tamamı. 
Rüstem paşa mahallesinde Papasoğ!u ham deru-
nunda &st katta tahminen 65 zira mıktarında 13 
No. ile mürakkarn odanıu tamamı 
Fındıklıda Fatma hatun mahallesindo Gümüşsuyu 
cadpesinde 284 arşm ~ıktarında. 47-49 maldup 
numaralı 

----czcı=========-~- --r- . - -
Bidayeti iJan ( 14-S-~~\J ) ha! ut 1 :! l 

= 

Nihaveti ilan ( ı 1 -D-\1:2~ ) rcır~i' P 1"'n 
Kıymeti 

Lira Kuruş 
591 50 lshakpaşada Saraçhane sokağında 1 No. ile mü-

450 

rakkam 591 arşın 12 parmak terbiinde muhter\k 
konak arsasının muayyen mahallinin tamamı. 
Samatyacla Mirhor İlyas bey mahallesinde Me1·haba 
köşesinde 200 arşun mıktarmda 34 No. ile mü-
mürakkam 3 oda 1 sofa 1 kuyuyu n!ilştemil maa 
bahçe ahşap bir bap hanenin t;- mamı. 

2439 60 Cicaiide Üskübi mahalie!linde Bostan hamamı so
kağında 4056 arşın mıktannda S No. ile mürak
kam bir kıt'a bostanın tamamı. 

875 ~ Mahmutpaşada Hacı köçek m:..h: ilesinde ve cad-
desinde 239 atik No. ile mürakkam dükkarun 144 

. 
2'15 

hi~e itibarile seksen dört hissesi. 
Abiçelebi mahallesinde Limoncular caddesinde 36 
atik 67 cedit No. lu 25 arşun mil<tarında fevkinde 
2 odayı müştemil kakir dükkan 120 lı issede 1 O 
hissesi. 

Bidayeti iJant(7-8-ü29) Ht ta L3 J Nihayet iıaıı 
( 4-9-929) Ça rşa nı he... 

Rıymeti mubamminesi 
Lira Kuruş 

500 00 Kasımpaşada hacı Ahmet mahallesinde Uzun yol 
caddesinde 281 atik 7-19 cedit No. lı 400 arşın 
mikdarında iki ahfap odayı müştemil bostanın 

1200 

200 

584 

834 

beşte bir hissesi. . 
Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde kavun ve 

Irmak sokaklannda arka arkaya 19 No. lı maa 
bahçe kargir ve 41 No. lı tahtani fıçer odadan 
ahşap menzilin tamamlan. 

Üsküdarda Rum Mehmet pqa mahaJlesinde çeşme 
meydanı sokağında 24 arşın · mıkdarmda 2 atik 
No. lı ahşap kahvehanenin dörtte bir ğisscsi. 
Rumkapıda Kürkçü başı Süleym.ın ağa mahalle
ainde iske?e caddesinde atik ve cedit No. h 48 
arşın mikdannda fevkinde iki odayı müştemil 
kargirdökkanııı 120 sehimde 40 sehmi. 
Çarıuyukebirde Sahaflarda 89 No. ile mürakkam 
31 metre terbHade bu!unan dükkanın 12 hissede 
dört hissesi. 

Bidayeti ilan (31-7-<;;2;1) Hatta L 4 j Niriaycti ilün 
(2~-8-U29) Çarsanıha 

Kıymeti muhammenesi 
I..in Kuruş 

575 40 Kadıköyünde Osrn;ın ağa mahallesinde hasırcı başı 
sokağında 1644 arşın mıkdarında 1-3 mükerrer 
atik ve 34-1 cedicl No. lu ar:1amn tamamı. 

S62 80 Kadıköyünı:le Osman ağa mahallesinde hasır~ı başı 
aokağında 1608 arşm terbiinde 1-3 mükerrer atik 

2200 

1000 

2500 

tamamı. · I 
Üsküdarda Selimiye mahaBesinde Duvar d~ ~ 
kağında maa bahçe 570 arşın terbiinde 2 1 
mürakkam bfiyük ve ktiçük 14 oda 2 sofa 
fak hela ve saireyi müıtemil bir bap 
tamamı. /.. 
Ga!atad~ Topçular caddesinde 229 No. lu ~ 
de iki odayı müştemil 70 arşm terbiinde 
dükkanın nısıf hissesi. 
Beyoğlunda Tımtım mahallerfnde yeni çarfl .,,.,,, 
sinide 165 arşın terbiinde 24-26 No. lu da_. 
vardan ibaret olr kıt'a arsanın tamamı. • ~ 

Baladaki err.lfıki mahlule dört hafta müddetle alcnı ~ 
müzayedeye konulmuştur müz~yedeye iştirak edecekler 

1 
tin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat olarak d0_ 
haftanın .~h~l~ gli~ü _saat on dörd~ ~adar Çe.nberli~_aıta i;ı, 
Evkaf mudurıyetı bınasında mahlulat kalemıne muraca• 

Mahlülat ml.~düriyetinden: 
lira 
8500 

. 
zıraı 

715 Galatada Kemankeş Mustafapafa mLı.halleaio~ 
Hamam cedit Heivacıbası sokağında atik 1, 2 
cedit 2 ila 14 numaralarla mUrakkaın ~.Z 
beş adet düklianı mHştemiJ kagir hanenin ~~. 
yedi hissesi (17-8-929) tarihinden itibaren 
sekiz gün müddetle ve kapalı zarf usulile , 
yedeye konulmuştur. Talip olanlar baladel6 
meti muhammenenin yüzde yedi. buçuğu ııis 
pey akçesi veya banka kefaletnamesile teklif 
tuplannı yevmi ihale olan (14-9-929) cumate 
Mat on dörde kadar İstanbul Evkaf rııUd 
binasmda müteşekkil idare encumenine te\'di 
mcleri ilan olunur. 

Malf.dat ınüdüriyetinden: 
Kıymeti 

lira 
6000 

metro 
95 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde 8' 

sokağında büyü.lr ve küçilk on oda ve 111 

latı saireyi altında bir dükkanı havi ve ı 
beraber kagir olarak altı kattan ibar~~ 
mara mürakJ\am hanenin tamamı OU""d 
bedelle kapalı xarf usttlile dört hafta ıoil 
milz~yedeye konulmuştur. Talip olanlar ~I 
muhaınminesinin yüzde yedi buçuk ni~ 
pey akçesi veya banka mektubile tel< 
tuplarını yevmi ihale olan 28 - 8 - 929 Ç 

günü S;lat on be\)e kadar ÇemberlitaŞ~~ı 
bul Evkaf müdiriyeti binasınde milteşelc1'" 
encümeni riyasetine tevdi eylemeleri ilitı 0 

Mahlu~at müdüriyetinden: 
Kıymeti 

lira zıraı 
35140 1757 

• 
Bahçekapısında Hobyar mahallesinde Af1 

caddesinde yeni postaıte arkasında vak1 

kıymeti muhamınene ve mıkdara zıraı 1 
çeşme sebil ve mektebi müştemil arsay• 
yedesin<le verilen bedel haddi liyıkoadaı ~ 
mediğinden bir haf ta müddetle ve kaP 
uıulile :nüzayedeye konulmuştur. TaliP 
kıymeti ınuhammenin yüzde yedi buçu~ 
tinde pey akçesi ve ya banka kefaletini h4, ( 28 - 8 - 29) çarşamba günü aaat on d6t 
dar Çemberlitaşta İstanbul Evkaf 111ild 
binasında müteşekkil idare encümenioe 
caatları. 



/}. lıiUr&1ı olurken.. 

a111ad1n metre-
si çocuğıy/a 

0~Ya afl/dı ve •.. 
1 'ele' Beyoalu Ruın klise

~' n birisinde ıarip bir 
' 011111..t..~ 
~ -, .. ou. 

- .... 
1iaede bir çiftin nikahı 

ı1tl)'or p 
ft.t)i • •paalar gelin ve 
' b takdiı ediyorlarmış. 
..__. u eanada Jlliaenin orta-...q' b' _ J) ır ses yilkıelmiş: 

diy, ~n papu efendiler, 
f.t hagınnıştır. 

hl~t~ea mUtehayyir, sesin 
ita dti tarafa bakarken bu 
ftat cvam etmiı ve damadı 

ererek: 

~l ~irye evlidir. İşte çocu
' iye bir çocuğu papas
ıı.ı .... kiirıisine doğru göDder-
'ttır. 

~ ~ •aziyet tabii bir şsş1nn
~ :vlit etmif, bu aradada 
~~n filhakika damadın 
~d olduğu, bağıran kadı
~ damat beyin metresi 
~•U dutu, alAkasmın hila 
~ blcdiği anlaşılmış, mamafi 
~ " efendilerin tavassutu '1 llıesele halledilmiş, gelin 

,.Ilı bu hazır evladı kabul 
~ IDetres damat beyden 
~ t alarak aynhmya rui 

ııikih ta kıyılmqbr. 

~~tranh Şose 
ş.unakasası: 
~ ;reınanetinden: Bedeli 
~-.ı_k~69.6 lira 40 kurut olan 
~I 1}stınye ıosesfnin ıeki
~tila .. ılonıetrosundan lstinye 
~ne kadar olan kıımm 
~1>'1 olarak yapbnlmaaı 
,, zarfta mlhıakuaya 
~llftur. Taliplerin kefif 
)i aL Dl ranııek ve ,artname-

"'lllak · i --dtırı ıç n hergün Levazım 
~~ iltnne gelmeleri teklif 
cıı_._ l1•ruıı da ihale ıünO 
"-t i~ Eyini 929 Salı günll 
'ili.. fe kadar mezkQr mtl· 
'-.... le verıneleri. -.....__ 

Satılık 4--

Yeni ev 
"t~adebatında, Balaban 
~-U ınahalluinde bili nu
l .ıı 

1 
Yeni bir ev satılıktır. 

b,1!.~ ."~illiyet» gazetesi 
~t . nıstı Ahmet efendi

ltlUracaat etmelidirler. 

1-IilAliahmerin 
YAZLIK BALOSU 

29 Aluıtoı Perıcmbe alqamı, Büyükado 
Y ıat kulüpte verilecektir. 

En iyi caı-Zengin kotiyon- Mükemmel büfe 
.. \ lu11u ! bir ' ' apur letanbnldan ,.c muhtelif cmtlerden gelecek 

ıe' atı Adaya götürPeek ,.e sabaha karşı avdet edecektir. 

Biletler: 2 kişilik: 5 lira-Y almz erkek: 3, yalnız kadm 2 lira 
Suare clbi9Cl!İ mecburidir . 

Asansör münakasası 
Şehremanetinden : Bedeli ketfi 11040 lira olan Cerrahpıa 

hastanesinin aıanaör monttrajlan kapalı zarfla mfinakuaya kon
mUJtur. Taliplerin prtname almak ve keşif evrakını garmek 
için her glln levazim müdürlüğüne gelmeleri. Teklif mektupla
rını da ihale gilnil olan 2 EylUl 929 pazartesi günD mezkCir 
mlldtırlOğe vermeleri. • 

• 

Ista11bul küçük sıhhat memur-
ları ınektebi müdiirlüğüı1den: 

Her&ün zevale kadar kız ve erkek talebe kaydedilmektedir. 
Kayıt müddeti aiustoı nihavetine kadardır. Tahail mllddeti iki 
•enedfr. Nehari ve meccaoidir. Talebe tahsil eanasında uker
likten mlleccel ve mezun olunca hizmeti makıureye tabidir. 
Mektepten mezun aıhhat memurlanna ilk ıenelerde ayda 50-70 
lira verilecektir. Sonralan kıdem.İDe göre diier devlet memur· 
ları gibi maqlan artbrılacakbr. Müracaat Sıhhat vekaletine ve 
ya mahalli aıhhat müdürlüklerine verilecek bir istida ile olur. 
Fazla ' izahat almak isteyenler Sirkecide Demirkapıda mektep 
idareıine mOracaat edebilirler. Arzu edilirse taşraya matbu 
mufaNal duhul teraiti varakalanndan glSnderiltr. 

1 - Türkiye cumhuriyeti tabasından olmak. 
2 - Yaşı yirmiden aşağı ve yirmi beşten yukan olmamak. 
3 - Ablikı mazbut ve her şaibeden ari bulunmak. 
4 - Aakerlikle alakası olmamak. 
5 - Lise altı derecesinde tahsil görenler imtihan ile ondan 

yukan tahsil görenler imtihansız kabul olunur. 

Pertcvniyal vakfın
dan: 

Şişlide lzzet paşa sokağında Yalde 

apartnıadının 2 ..,.e 6 numaralı daiİe· 
leri, 

Sarıyerde Hamam !!Okağında bah-

çe mahalli ile hO) uk dükkan ve kü· 

çük dGkkanın arııalan, 

Sanyerde Dere boyu 153 ve 149 
1 s l numaralı boıtanlnr, 

Aksara) da Alem bey mahallesinde 

Vezir çc~nıede 2 :ı mııııaralı hane, 

Köpru ha ıııda \ 'a1de ham rıhtı
mında Kapı maball~ 

Perte,·nı) al \•akfı aknratıııdan ba 

lide muharrer emlak müzayedeye 

konulmuştur. Taliplerin yevmi mü

zayede olan Ağwtoıun )İrmi seki

zinci çarşamba gOnQ saat on beşe 

kadar İstanbul e\·kaf müdüriyetinde 

vakfı mezktır idaresine 'eya encüme. 

ne müracaat eylemeleri. 

Gazi Hz. nin büatleri 
Türk tayyare cemiyeti mevk 

mlldürlüğtınden: Gazi Hz. nin 

beykeltraş Sinyor Kmonika 
tarafından yapılıp mlldiirlOjii

müzde satılmakta olan alçı 

büstleri fiyatlanndan aşağıda 
yazılı mikdarlarda iskonto ya· 
pılacaktır. Sabn almak isteyen
lerin Sanasaryan hanının birin
ci katında Türk tayyare cemi· 

yeti sevk müdürlilğiiııe müra
caat eylemeieri. 

1-5 tane alçı büıt alana 
0 oS, Il-10 tane alçı büst atana 
0 o 7 ,25, 111-50 tane alçı büst 
atana 0

/ 0 10, IV-100 tane alçı 

biiat alana 0 o 15, V-100 den 

fazla alana 0ıo 20. 
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Seyri sef ein 
Merkez acentası : Galata 

k~rü başında. !icyoglu 2,62 
Şu he acentası: Mahmudiye 

hanı altında. İstanbul 2740 

t~mır sürat postası 
(GÜLC&\fAL) w.puru 23 

Agvstos cuma 14 , 80 da 
Galata nbtımındcı ba:ekctle 
ccmartesi sabahı lı.aıire gide
cek ve pazar 1 .. SO da lz
mirden hareketle pazaıteSi 
sabahı gelecebr Vapurda 
mükemmel bir orkestre ve 
cazbant mevcuttur. 

Boz~a ada post111 
(GEUBOLU) vapuru 24 

ağustos Cumartesi ı 7de idare 
nbumından hareketle [Geli
bolu , Lapseki , ÇaııUkale , 
lınroz, Bozcaada] ya Jrideçek 
ve [ Çanakkale, LApsefi, Ce
Jibolu]ya uğrayarak gelecektir . 

Antalya postası 
( KONYA ) vapuru 26 

Ağustos Pazar ıo da Galata 
nfitımından hareketle [ lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike , Antalya ] ya 
gidecek ve dönüşte mezklır 
iskt:lelerle birlikte [ Andifli , 
Kalkan , Sakız , Çanakkale , 
Gelibolu] ya uğrayarak gele 
cektir. 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 
Karadeniz muntazam 

ve 1 üks postası 

Sakarya 
vapuru 2 5 ağustos 

PAZAR 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [ Zonguldak , 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
Giresun , Trabzon, ve Rize ] 
iskelelerine azimet edecektir . 
Tafsil~t için Sirkeci Mesa

det hanı altında acent'ahğına 
müracaat. 

Telefon lstanbul: 2154 

·Yelkenci 
VAPURLARJ 

İZMİR SÜRAT POSTASf 

,:ü~~ri lsmetpaşa 
25'a!;:tos Pazar 

günü tanı saat 15 tc GalaUı 
nhumından doğru 1Z MlR E 
h:ıreket edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentesine 
müracaat. Tel lstandul 1 S 15 

Ve Gal:ltada merkez nhum 
hanında Celipidi ve Stafilopati 
acenteliğine müracaat. 

Telefon : Bev~lu 8 4 
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Rezaletı 
F ransada bir 
muallim neler 
yapmamış? 

Müllıavz, 21 (awmsi)
Hanscr ismlndt~ lıir kö) 
muallimloiu idare elliyi 
muhtelit mektebin kız ve 
erkek talebesine l.:arşı 
olan hali taYrt zabıtanm 

nazarı dil\katini celbet
mlş, evelkl gün iki me
mur nıel.:lebe yiderek 
muullimi isticvap elııu.>k 
istemişlerdir.' f"'akat me
murlaı· sınıfa girdilderl 
zaman smıt'ı ho<'f\SlZ bul
muşlardır. 'falebe, mual· 
IJmlerinln, bir lrnç daJd ka · 
evet, bir kız talebeye Hac; 
vertnek lt;in odasına çık
ıığlnı söylemi~lerdlr. ılle
murlar, yul\arı kata çık
lıkları zamaı:ı, mualliuı 

HansPt'i kız lalelıesi ile 
pek at;ık ve feci bir va
ziyette görmü~lerdir. Du
nun üzerine nıua!llm der
hal tevkif edilmiş, ve ccrt» 
se•edenheri bu muallinıln 
« ıo »ye yakm kaz ve 
erkek Ullebeyi IJe!'lmt cl-
tlOI, batta bunlardan biri· 
ne fena bir hastalık <la 
aşıladı(Jı anlnşılmışttr-. 

Amele ... 
Bir gün işine 

, ·gitmezse kayıt
ları silinecek 
Cemiyeti belediye , Şehre

maneti amelesi hakkında 
evelce bir karar vermişti: Bu 
karar m~bince Emanet ame
lesine hiç mezuniyet verilmi
yecek, her hangi amele ne 
sebeple olursa olsun bir gün 
vazifesine gelmezse kaydı ter
kin edilecektir. 

Bu karar eskidir. Halbuki ye
nj .kanunlar mucibince ücretle 
çalışanlara senede on beş gün 
izin, hasta oldukları takdirde 
de ücıetleri iki ay tam olarak 
ita edilir. Cemiyeti belediyenin 

karan ile kanunun bu madde
si arasında büyük bir fark 
vardır. Hangisi mucibince 
amel edilmesi lazım geleceği 
tereddüdü mucip olmuş, key-

fiyet sorulmuş ve nihayet ce-
. miyeti belediyenin karart veç
hile hareket edilmesi · tasvip 
edilmiştir. Binaenaleyh her ne 
sebeple olursa olsun bir gün 
vazifesi başına gitmiyeiı üc
retli amelenin kayıtlan terkin 
edilecektir. 

rrürk ameleye iŞ.: 
- [ 1 inci sahifeden mabat ] 

etmek emelindedir. İmalat da
irelerinin şefleri tamamen 
Türktilr. Fabrika dahilinde 
amele için ayrı ayrı giyinme 
ve soyunma salonları, lokanta 
yapılmışbr, « İyi yiyen iyi ça· 
\ışır» diye düşünülmektedir. 

Bunun i~ direktör de ame
lenin yediği lokentada ayni 
yemekleri yiyecektir. 

Bilhassa çoluk çocuk sahibi 
olanlar fabrikaya tercihan ka
bul edileceklerdir. 

H. Rivanın dedikleri .. 
Müdürü umumi iv.. Riva bir 

muharririmize demiştir ki: 
«- Türkleri ümıcimin fev-

kinde zeki buldum. Türklerin 
her işi en az zamanda mlıkem
melen yapacaklarına kani:m. 
Fabrikada kaldığım müddet 
zarfında sade Türk amele 
kullcmacağım. Bütün · şeflerim 
Türktür. Kendim de 'ı'iırk o}a .. 
cağım, Amerikadan buraya 
geldik. Çc, ~uğumu çocuğumu 
da buraya getirecek, burada 
tavattun edecek, onları bura
da terbiye edeceğim ve Türk
lerin bizden, bizim Türklerden• 
istifademizi temin edece~iz. 

Hülfısa Türklerden çok 
memnunum. Bu memnuniyeti
mi Türkçülüğümle ispat ede
ceğim. » 

- Fabrika çok asri 
Fabrika cidden miikemmel 

olup Amerikadan gelen par
çalar, fabrikayı dairen madar 
ihata ederi bir tezgah üzerine 
k?i:ıulacak · ve bu parçalar, 
otomatik bir tarzda tezgahın 
üzerinde yürümiye başlıya
caktir. 

Tezgahın iki tarafında .ame
leler oturacaktır. Her amele 
tezgahın üzerindeki cisim ö
nüne geldikçe, ona bir parça 

·ilave· edecek ve ' tezgahın ö-
bür başından mamulat amba-

l
i rına artık üzerine hiç bir el 

1 
değmiyecek olan mükemmel 
bir otomobil çıkacaktır. 

! Otomobilin boyası bile 

ı bu tezgahın üzerinde otoma-
1 tik bir tarzda yapılacakbr. 

r Ameleler de bir makine 
kadar muntazam çalışmak 

mecburiyetindedirler} çünkü 
gelen cısım her amelenin 

önünde ancak muayyen bir 
zaman duracak sonra otoma
tik tarzda ilerliyecektir. 

l\1üthiş şey Kana t 
Brukselde iki !1ezbahl10 
boa yılanının 
yaptıkları 

Bruksel, 21 ( Hususi ) -
Geçen gece şehirde mevcut 
at canbazhanesinin fki büyük 
boa yılanı ·bir suretle kafesle-
rinden kaçmıya muvaffak ol
muşlardır. Bunlardan biri ilk 
rastgeldiği bir beygire sanla• 
rak derhal boğmuştur. Hayva
nın bütiln kemikleri kırılmışbr. 
Diğer yılan ise, hayvanat bah· 
çesinde bir koyunu diri, diri 
yutmuştur. · · 

Şehrimizde buz 
saı-fiyahnın derecesi 

lstanbulda iki · gündenberi 
sarfedilen buzun miktarı -kar 
müstesna- nüfus başına bir 
kiloyu bulmaktadır. 

Buna rağmen buzsrizluktan 
şikayet eden yerler vardır. 

Hacı Recep 
Köprü, Kadı.kör iskelesinde Ha

-.an pu~a fımuıun şubesinin şer
betlt!rİni \'e ittisalindeki maballe
bid dükk.i.nının süt mamulati Ha
cı Recep mahtumu Rüstem efendi 
t urafın<laıı ihzar ve imal edilmek-
ıedir. 

kanlar satıla~ 
ğa benzfJ'01 

Cemiyeti belediye aı 
Nurettin Münşi B. Meğ 
atılıp giden kanların 
senevi 150,000 lir• 
temin edeceğini iddia 
te idi. Mezbaha JG 
ida~e reisi Tahir -Ait 
bey bir mubaı•~ 
bu husustaki sualine 
demiştir ki: clfJ 

« - Biz kanlan 5~ 
ya Nurettin beye ,,e 
sin deruhte etsin. » 

Haber aldığımıza 

Mezbahadaki kanlat' 
f,.ansız şirketi ta.liP 
fakat cüzi bir para ~' 
tiğinden hu tait. bi te 
memiştir. , 

Birkaç gün evel ~ 
car şirketi de bu kaol 
kında bazı teklifatta • 
mak ilzere · tetkikit 
müsaade itası için~ 
etmiştir. 

Yazı 
satın almadan evel 
Haraci sokağında 10 ıııJ 

VİT ALi BEN~,. 

Liman şirketi munakasa• 
Yeni dubalar inşasr .. ~ 

Şirketimiz için inşası mukarrer olan dubalann ~ 
tarifname ve şartnameleri ryapılmışbr. Karadeniz 
Bartın ve Alaplı iskelerinde inşasına talip olanların 
atiye dairesinde müracaat eylemeleri ilin olunur : 

1 - Şirket fen heyetince tanzim edilen pilan t • 
ve şartnameye tevfikan ve her sene ellişer parça t 
edilmek şartile her iki mahalde iki sene zarfında 
duba inşa edilecek ve İstanbul limanında müteahhit 
f ından şirkete teslim olunacakbr . 

2 - Münakasaya iştirak edecek olanlar beşbİJI 
bir banka teminat mektubunu veya nakti teminatı 
mektubuna raptedeceklerdir. İşbu teminat münakat' 
rine ihale edildikten sonra talip tarafından onbill 
iblağ olunacaktır. 

3 - Talip olanlar şirketin fen heyetinden pilill• 
name ve mukavelename alarak tekliflerini kapalı 
derununda eylôlün sekizinci pazartesi günü akşaınııı• 
Şirket Umumi müdürlüğüne tevdi eylemiş bulunaıab 

Demir ve zincir münakaS 
1 - 3-4 linye çapında 1800 kolaç 

5-8 linye çapında 1500 kolaç mavna zİJJ 
120 kiloluk 34 adet ve 75 kiloluk 16 adet 
ile 4 ve 5 kollu ırgat alınacakbr. 

2 - Münakasa 1 eyliil 1929 pazar günü saat oO 
yapılacakbr. 

3 - Şartnameler Sirkeci Liman handa mübay~: 
yonu reisliğine ve ye Galata Haydar ha1J'o"

1 

misyon katipliğinde görülebilir. ,f!jı 

Umumi müdürlD 
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Qj~_eftali sokağında ... 
c kız, zor karşısında kendini pen-

c .. 1erede11 attı. a,ra~:ı a~ır \Taralı 
... "' cuatada ş ft r k w • '- u J 
~ ieee S e a ı so agında oturan Sultananın nişanlısı y orgi 
~. bu Ü ~tanayı gezmiye götürmek istemiş, Sultana fİtme
~ haı/e ~öevn ~ral~nnda kavga çık~:ştır. Yorgi, Sultanayı 
"iterek S Jt müş, ~ır ~ralık fazla asabıyete kapılmış, bıçağını 
.._Oda k u ananın uzerıne atılmıştır. 
~ can apısı . daha evel Y orgi tarafından kapahldığı için Sul
~likten ~e~ıI: pencereyi kırmış, kendisini dört metro yük-

Otgi Yak salo aga atmışbr. Sultana ağır surette yaralanmıştır. ot\ anmıştır. 

sab~ı !~:Zlü bir hırsız yakalandı 
'-te Ak uçuk Haydar dün Bunlara kanaat etmiyen Hay-
"halles~day~a ~acı Bayram dar, Kazgani Sadi mahalle-
~e iİrnı. e er er Osmanın sinde Çeşme sokağuıda müte-
~•dan çıl::n~:ZıHe~ya ~alm~, kait Ali Rıza efendinin e•ine 
:..aıı i useyın aga 
\ J.f ea nde Hamam sokağın- pencereden airmif , aOmllf 
~i:llldi efendinin evine de para çalmış, bahçe duvarından 

' gene eşya çalmışbr. atlarken yakalanmıttır. 

{1.rkasından 
r1~ak/a vurdu 

ıt-~tı~~~ Türbe sokatında o
~ ıe&tli .17 yaşında Sabri 
., isın· tvıne giderken Ta
~c ınde birisi arkasından uJ Yetişmiş, bıçakta Sab-

1 tı yerinden yara1ıyarak 
t r. 

~ tı - koca kaveası 
~ğ~~~paşada Hekim oğlu 
~an ha 1 O numaralı evde 
L.~a k amal Hasan ile kan11 
~-- adv~a etmişler, Hasan 
~ ovmQf, Fatma da 
~.:eçfrdiii aefer taıını 

ı:.. baıına vurarak ya-

J~~~~· e--... ~.f~b-ir-..... v-cf_at_ 
~de~et Fgazetesl muharrir-

t'İ elek Burhan beyin 
-...:,~ 11 Tiçvet ve zahire 
... ~in brrı~•i katibi Niza-

' •)'ın kayua pederi 
~ 11 Şu.rayı devlet aza~ 
~ iki .Mahmut Ziyaettin 
~ltlı"gijn devam ed~ ra .. 
~tt~ı lllltteakıp irtihal •Y-
.Se~ . . 
~"'l'li esı bugUn Üıküdarda, 
~Qd z~~edeki köşkünden 
d~ · "•• ihtifalib faika il 
~e~İd~ki aile makbereıfn: 
~~rkad::ştir. 
~llıetti fıbız Burbanettin ve 
~ ~ilet 0

• eylere ve mUked
~~z. Mtıne beyanı taziyet 

evla rahmet eyliye. 

1'bn
l ;wUnkü borıo: 

}li 'Rıliz 10l6 ı4ıl9,0Q . ,00, Frank 
tJ~8,0() 10Lıret 9,12, İsviçre 
'llll(i 96' olar47,70,00, Da
~ do1'00, Altın 886,00. A-
\~tnv~ 2?400, Rumeli 6,65, 
't ~ ; Düyun 192,10, 

atandan alınllllftır, 

Bir kadına 
araba çarptı 

Çengelköyünde muhacir 
MevlQt ağamn yUk arabası 
dün Sait beyin zevcesi Zahide 
hanıma çarpmıştır . Muhtelif 
yerlerinden yaralanan ZahJde 
hanım Haydarpqa hastanesine 
yatırılmıştır. 

Rıhhmdan denize 
Beylerbejinde Çamlıca cad

d~sinde oturan Cemil beyin 
oglu 10 yaşında Peyami 
dün Beylerbeyi nhtımında oy
narken deni2C dUfmUfSe de 
kurtarılmıştır. 

Ya,1uz 
Ay sonunda ha
vuzdan denize 

• • 
ınıyor 

l'araları taman1en ka
panmış olan Yavuz zıhlı· 
hsı aynı yirmi eklzlode 
denize lndh•llecektlr. De
nize tenzil anıellyeslne 
nezaret etmek üzere bir 
müteluıs ı celbedllmlştir. 
Ge~ıl t1cnlze lndlrildlkteo 
sonra bazı elektrik terti
ball illi.Ye edilecek, sonra 
açık den izde tecrübeleri 
yapılacaktır. 

leppelin arıza
ya uğradı 

Tokyo, 21 ( A.A.) - Han
gardan çıktığı sırada vukua 
11elen bir arıza dolayııile zep• 
pelin bUyUk okyanosta yapa
cağı sefer için hareketini 
tehir etmJftir. 

Muallimler döndüler 
Kö,-Iiiler ile temasın neticeleri 

.1 

lıakkında rapor hazırlanı)'Of 
Bundan bir . · -

ay kadar cvel. · 
Şile kazası ci· 
varında bir ir
ıat ve tetkik 
ıeyahatllle çı
kan Şile köy ~ ~ 
muallimlerind- I t; \ 

en beş efendi . 
seyahat le rini 
dün ikmal et· 
mişlerdir. 

Bu muallim
ler gezdikleri 
köylerde köy
lillerle samimi 
hasbi hallerde Genç m11allimler .:lvranlıcla köylü ile beraber 
bulunmuşlar, onlann okumak ve yazmak hususundaki istidatla
nnı ölçmOıler ve kendilerine irşad~tta bulunmuşlardır. 

Mecit Sadık. Cemal, Yusuf Ziya. Zühtü ve Şakir beylerden 
ibaret olu mualliıata heyeti, gezdikleri köylerden faydalı ma-
1\\mat lle avdet etmfıler, köylünün maarif ihtiyaçlarından başka 
mat, iktisadi ve malt Taziyetlerini de tetkik etmişlerdir. 

Genç mua11fmler, icra ettikleri tetkikat neticesini Maarif 
idaresine bir raporla bildireceklerdir. 

Acaba öld&r
müşler mi? 

Balakctlr 20 - Buraya ta
bi Giresun naDlyeıinin Yunus 
pınarında bir in Jçinde üzeri 
toprakla örtülü bir ceset bu
lunmuş ve bu cesedin Deve 
ören köyünden Mehmet oflu 
Hasan olduğ\I anlaşılQl.lf, tah· 
hikata başlanmıştır. 
• 
lzmirde medent 

akitler 
lzmir, 21 - Son Uç ay zar

fında evlenme •dedi, lıtanbul· 
dakinin aksine olarak boşanuıa 
adedinden fazla olduğu gibi 

dojuq) adedi de ölüm adedin
dea fala olduğu anlaşılmıştır. 

Yunanisf anda 
zelzele 

Atina , 21 - Argostolide 
şiddetli bir zel:aele olmuş, bir 
ÇGll haneler yakılmııtır. Ayıai 
zamanda Girit adasının Sitia 
cihetinde de hasarat yapmı
yan bir zelzele olmuştur. 

Avrupaya flhniyor 
Dahiliye vekili ŞükrU Ka

ya beyin Avrupaya gideceii 
hakkındaki haberlerin dotru 
olmadığı anlaşı1mışhr. 

Ercüment Ekrem bay 
MatQuat umum müdürü Er

cüment Ekrem bey bugünkü 
trenle Ankarac:ian şehrimize 
ıeln:ıittir. 

Attan indi, 
eşege bind·~ 

Berlin, 21 (Hususi) - Sa
bık Kayserin hemşiresi pren
ses Viktorya ile evlendikten 
soma bir çok rezaletlere se

bep olan Zupkof, Şimdi bura
da, bir ıazinoda garsonluk 
yapmaktadır. 

• 
Mısırın lneiliz 
muhafızları 

Londra, 21 ( Hususi ) -
Mııirla yapılan itillf mucibince 
Suveyf kanalımn muhafaıası 
için kanal kenannda ikame 
edilecek lagiliz kuvvetlerinin 
mıktan (4000) 1 tecavüz etmi
yecektir. 

Kuruçeşme cad-· 
desinin tesviyesi 

Kuruçeşme ile Ortaköy a
r .. nda tramvay hattının en 
dar kısmındaki moloılar bele· 
diyece kaldırı1maktadır. Haber 
aldığımııa g~re, bir tarafı boş 
arul olan Defterdar-Kuruçeş
me caddesinin tevsii de ta· 
karrür etmiştir. 

Bugünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

ahamışbr: 
Dlln uami hararet «33» 

derece, bu sabah «22» de
recedir. Bu gece rüzgar 
mütehavvil, hava açıktır. 



Klynıetini tah111in 
etnıeyin ... 

1Bizzat ôlçün! •• 
Bir otomobilin kıymetini yalnız harici manzarasına göre tayin etmeyin. 

oton1obili, her cihetçe tecrübe ettikten sonra .kat'i kar.arınızı verin Y ~ni DOÇ Si 
modeli, en müşkilpesent otomobil .meraklısını her cihetçe memnun edecek ~kilde · 
edilmiştir. Harici güzelliği, motörünün mebzul ç~knie 'kuvveti, nihayet meşhur D 
sağlamlığı ve istirahati ... 

DO Siks . 
' 1 

Bugün Bizzat Tecrübe Edin.iz 
Türkiye . için umumt vekili: 

Kemal Halil, Meh~et Rifat ve Şürekası 
idarehanr~ ve satış yeri: 1 Garaj ve tamir yeri: 
Beyoljlu lsllkhU eaddesl ~o f68 Ayaspaşa Jandarma karakolu başımia 
Telefon Heyoğlu 7 42 • 7 ~3 1'elgraf: Tatko Telefon Beyo()lu t 755 

Taşra acentahklan: 
\nkara : Zabılçı zade ve Şflrlkl Bursa 
it.mır : Mahmul Cel&lettln lJev 
Kayseri : ~luhnddis zade Alim bev 
.\dana : Muh rrem Hilmi bey· 

Samson 
: Nasuhi Esat bey 
: Esat Efendi zade 

bey 

"' 

Ga1lnyıntup: tlüzeJ Hey zade Hasan· hey Glresoo 
·Isparta 

: İsmail zade Yahlt ve ~ürekAsı 
Trabzon : llt•ı AhhAs VP ıhahtumları 
Diyurbcldr : Pirhu;<;i zade Sıtk ı ~ediuı ve Edip 

. heyler 

: intibah şirketi 

: Badılh zade Tahir bey 


