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,Hindistan sular altında 
Zaferin tes'idi Terfi 

tGrk eli içinde İstanb l Poliste d~ 30 ka
. h•• l U dar terfı yapıldı lln teza ur er yapıyor Bir mllddet eve! terfi imli-

-:- banma a-iren komiserler ile 
~~~ poliıllerin terfi emirleri diln 

- .. alıraman askerlerimi: geçit resminde ilerliyorlar 
~oı Tayyare hayra- itibaren talimhane meydanm-

;c ~ mücadelesinin da toplanan Oker kıt' alan, 
Ötıtinıü milnuebetile bu askeri ve sivil mektepler, es• 
. T •kaimde çok parlak naf cem1yetleri muntazam saf-
~ Yapılmışbr. lar tutarak mevki almqlardı. 

a-elmiş ve kendilerine tebliğ 
eclilmiıtir. Terfi eden komi
•er ve poli8ler otuz ka-
dardır. Buıılann aruında 
Emiaönll merkezi komiser 
muavinlerinden Nuım bey 
ikinci komiserliğe, ikinci komi-
Rrierde Y qar bey ıer komi
serliğe, komi8er auaviıılerin
deu Ata ve Enver beyler 
iklaci komiaerJiğe , santral 
poU. memurlarmdan Osman 
~ müteferrika polis me-

1' mUilarından 'Kadri Omu, Hil
mi efendiler komiser muavin
lipe terfi edilmişlerdir .. 

Tehdit 

Aziz gün 
Halas ve hürri 
yet cenginin yıl 
dönümündeyiz 

·~ 

"4 I ·I 
Bug:lln lstanbuhm yqadıiı 

sayıh bayram gtınieriDden 
[ Mnbadi 2 İnci sahifede ] 

mektubu 
~yin saat 9,30 tan [ Mabadi 2 inci sahifede] 

Araplar - Yahudiler Emanet makine müdü-
. rünü öldürmek 
ilistinde taral, taral istiyen kimdir? 
\truQmalar devamda Şehremaneti müdürle-
~ y •• rlodeo birisi evelkl gün 

dra, 28 (A.A.) - Filis- idare teklini protesto ede- garip 1'1r tehdit uıektubu 
b alınan son malümata ( Mabadi 2 inci sahifede) · almıştır. Tehdit edilen 
Gkunıeti mahalliye her IPı!iiBiiii!!i_iiili______ zat, heyeti fenniye, ma-

~~ ~edlen imdat kuvvet- Zeka Q\TUilU kine şu1'esi nıüdürü Şe-
~ •~n e vaziyete tama- J tık beydir. Tebdil mek-
~ kıuı olmuştur. '1'141ktdı, giizel bir Y•· tubunu kimin yazdığı 

da, burada devam et- zıdır, okuyunuz. mahim deölldlr. Mektup 
olan bazı iğtiıaşlara Gönülden göntile tefrika- posta ile gelmiştir, imza· 

ili h.ı. ve mevkide mız dtin bitti. Bugthı, onun sızdır. Bu m~klU(lla Şefik 
ç bır ciddi tehlike yerine birkaç gün devam beye « 1 » Eyhile kadar 
•ttır. edecek yeni ve hakiki bir vazifesinden istifa etme-

L lJir Protesttt vak'anın hikayesini netredi- d'Ol takdirde öldürüleee-
~ta 29 yoruz. «Zeki oyunu » nn- Ol blltltrilmektedlr. Mek-

(A.A.) - Röyter vanlı bu yazayı M. Turhan tup hayli uzundur. ~nk 
: Kudüıten aldığı beyin «Sevinç hamm » atlı bey bu husu ta kendisi 

nazaran Filiıtin tarihi, nefia bir tefrikası ile· yörüşen bir muharrl-
~~ Y~i Suriye fırkası takip edecektir. «Sevinç ha- rlmlze cevap vermek l -

.ınualümanlar birliği mm» kimdir? Bunu da ya- tememlş: 1 
ti11ıd· t,ekküller, Filiı- rın arzedeceğiz. - << Höyle blr meklup-

ıki hnkümet ve tan haberim yok. :u 

Makine müaürıi Şefik 'bet 
Demiştir. MaamaCI ha

dise vakidir ve bu bu~ 
\a tahkikata başlanılmıştır. 



I-Iintt~e 
Sular bir cok 

J 

köyleri söküp 
götürda .. 

Londra, 29 (A. A.) - Sim
lldan çekilen bir telgrafta 
fiddetli yağmurlar yüzünden 
clndüa» nehrinin senelerden
~eri g6rftlmemiı bir surete 
kabarıp mlicavir araziyi istila 
9ttiği n bir çok köylerin 
dar tarafından ~ürüklenip 
~üğn bildirilmektedir. 
'Ka,lller aruında bir çok 
Wefat 'Nkuundan korkuhnak
taclar. 

Zeplin 
Dün Nevyorkta 

yere indi 
Nevyork 29 (A.A)- Zeplin 

•halli saatle saat 13 te ye
• imaittfr. 

S. S. - Beloa hu suretle 
llevri ilem se y a batinin 
lçlnctı merhalesini de 
9Ulftffakiyetle ikmal etmiş ol
laaktac:br. Son merhale Ne-.
,.k-Friclrhhafa olacaktır. 

Bclgratta 
tevkif at 

Belgıat 29 (A.A·) - Zabı
ta, Be1ıratta bir komünist te
p1dc91n ketfetmiftir. 16 kişi 
tıe..ldf • edilmistfr. 

Yunanlılar 

Atina, 29 - Libeyden ge
len mahimata nazaran küçük 
de.ıetleria hesaplan hakkmda 
humle gelen itillf üzerine Yu
nallİltaD senevi ( 425) bin lngi-
liz liralık taksitlerin tediyesin
den kurtulmuştur. 

Bu lıaber efkin umumiye 
llıerinde pe!c iyi tesirler yap
llllfbr. 

Eski türbede 

• 

A.rnavutluk - ltalya 
• 

Mali işlere sıkı bir 
kontrol konuldu 

Belgrat, 28 - Tirandan bildirildiğine göre Arnavutluk 
kıralı Ahmet Zogu Arnavutluk maliye nezareti tarafından ya· 
pılacak her hangi bir masrafın İtalyan mali müıavir « Mer
lino>, nun tasvibine iktiran etmiş bulunmak lazım geldiği 
ve meclisi meb•usana tevdi edilecek ma!i liyihai kaouniyelere 
gene mumaiıeyhin bir esbabı mucibe liyihası merbut bulun
mak iktiza ettiği hakkında bir emirname istar eylemiştir. 

Bqildot Hilali 
ohm erinde 

Hillliahmer Beşiktaş kaza 
heyeti idattti reisliğine mn
derrfs Ethem Akif, katipli
ğine tair Sıtkı ve muhasipli
ğine de Baba Kamil beyler 
intihap olunmuşlardır. 

İzmirdc tütün 
hareketi 

İzmir, 28 - Şimdiye kadar 
hariçte bulunan tütibı kum· 
panyalan mfldllrleri piyatanan 
~ılmaaı zamanı geldiğinden 
İzİnire dCindüler. Onun için 
bugünlerde fevkalade piyasa 
hareketlerine intizar ediliyor. 

Zat erin tes'idi 
[ 1 inci sahifeden mabat] 

al ve rüesayi lınkametc, - me
murlar kumandanlık binasına 
giderek kolordu ku~dam 
Şükrü Naili pqaya arzı tebri· 
katta bulunmUflardır. 
Başvekillmidn tebrOd 
Başvekil itme pqa. Hz. de 

Kolordu kumandanlık binasına 
giderek tebrikitta bulunmut
tur. 
Tayyarelerimize at kon

ma rasimea 
Bugün öğleden sonra saat 

15 te yeşilköyde 3 tayyaremi-
ze at konma meruimi yapı• 
lacaktır. 

Tayyarelerimiz dliıa Eskf.. 
şehirden şehrimize gelmişler
dir. 

«Beyazıt» «Fatih» ve «lı
tanbul» «Balıkçılar» namı ve .. 
rilecek olan bu tayyarelerlmf
zin üzerlerindeki bayraklar 
Hakkı Şinasi paşa tarafından 
kald1nlacaktır.Tayyarelerin pilot 
ve rasıtlanna verilmek üzre 
altın Baatler lıuırl&µlllllŞbr. 

Tayyarelerimiz İstanbul Ü· 

zerinde bir cevelin yapacak
lardır. 

Tayyarelerimiz. renk, renk 
kiğıtlara yazılı tebrik vara-
kaları atacaklardır. 

Bir katil mahkum 
İzmir, 30 - Urlada Sadık 

lazı Müzeyyeni öldiirmekten 
maznun Alinin muhakemesi 
dün bitti ve h:ndisi on sene 
hapae mahkfım oldu. 

Gazimi 
Yalıvadan a 

det buyurdıtlı 
Rerisicümhur haır~ 

dün azimet buyurd 
Yalıvadan Dolmahah:r 1 · 
det etmişler, bu sa / 
leye kadar bir taraft ,1 
mamışlardır. Ôğledell 
ra, zafer bayramı 111 

betile bazı zevat ~:,,1 
• I~ 

açılan hususi ciefterı ('·, 
lıyacak ve arzı teb 
edeceklerdir. 

biridir. Bugün, 
danlık muharebes · 
askerinin, memleketi' ~J 
mi ismetine kadar ;'ı 
ve Türk istiklal fe 

nefsi milliıini ayakla! 
çiğnemek istiyen ~ 
beline kahhar t~~ 
dirdfti ~ doıı--j 
sine müsadif aziz bit 

BagGa Tlrldla, ~ 
reketle, dl\fmanıarae 

17 
aleybtan olanlanD d'-' 
mitlerini kırdaiı ~ ~ 
bugnnnn tereline<llr ııJ 
Türk eli ve lsta0b tJe' 
içinde çalkanıyor.~ 
kırmızı ıancaklatl 



Son Saat 

•• NUN 
.. Aa:;;.;.-.ı 

\itekcitlerin maaı 
.:1Clrnalctrı haşladı 
~ 4 rna. nasıl, kimler 

11 hangi ganlerde 
): . Yapılacak? 

Par anın ağırlığı 
!Hayret etmeyiniz; hazan 

zengin olmak ta 
sıkıntılı oluyoı· 

Sahife 3 

Götürsün 
bakalım ... 

Vk.tlmıya gdltirıiyormuş/ 
Zavallı, tam bir haftadır ge
celeri yalağmı ıs/atlığı için, """tfe "k · zı redilen esasat da-

~e tekaütlerin yetimlerin 

9 1arın bütün şubelerde 
f t.Jyar.ın Monkafiyeri şehrin- 1 f haminnesi bilmem kiPıdPn sağ

lık aldığı nefesi ke:;kfn . bir 
lıoca ha.uma nef ~ etlirmiye 
g6iliruyorm·ış... Dlin sa:ıah 
tramvayda orta yaşlL bir ka
dm, yamrulaki evlfttltk kızı 
di,t/er bir lw:·ıma göstererek 
böyle söyltiyordu: 

de g:ırip hir hadise cereyan et-

29 ikinci altı aylık yok-
311rıuanıeiesine baılanmış-

a"' 2 k 8'Ustos, ,4 ve 7 ey-

~i~tir. Rikardo isminde bir adamı 1 
ı~ı çocuklu olan ailesini ge
çındirmekten aciz ~alarak her 
şeyi yüz üstü bırakmış ve or-

ginleşm 'ş , milyonlara sahip 
olmuş bir Rıl::ardo. 

Maamafi taliin c:lvesine ba
kınız ki madam Rihırdo , bu 
beklenmiyen misafiri tanıya
mamıştır. Her :re hadu biça-adınların; 1, 3, 5, 8 ey

ttkeklerin muameleleri 
~ktır. 

tndaı ı ka,-bolmuştur. Bu hcl 
altı sene devam etnıiş ve Ri
kardonun ne olduğu, nere~'e 
gittigi bir tilrlQ anlaşılmamıstır. 

re adr.m zengin olmak. a~Ie
sini refaha kavuşturmak 
için altı sene memleket b· sahiplerinin beheme

Cllı~ııat müracaat etmesi 
.. anındakı fotografı me-

l0•termesi şarttır. Cüz
a tnusaddak fotuğrafı 
~t al caklan ilmiha
te fotoğraf ilsak etmeli-

Nihayet bundan bir hafta 
eve) Rikardo memleketine ve 

ailesi arasına çıkagelmiştir. 
Fakat fakir, sefil bir Rikardo 
değil, altı sene zarfında zen-

mcmle1·et dolaştığını iddia 
etmiş, yalvarmış, yakarmışsa da 
madam Rikardoya dert anlat
mak mümkün olmamııtır. 

-Okutmak, nefes . etllrme.k, 
kurşun dökltirmek, {ala bak
tırmak. llirbeye adak ada
mak, görümceye lniyıi yap
tırmak ... Bunlar çoktan hapı 

Şimdi bir heyet hakem 
sıfatı ile bu garip davayı hal
ledecekmiş. 

yuttu sanıyorduk. Meğer lul
la böyle şeylerle u/jraşanlar 
1Jarmış. Tevekkeli polis geçen-

~· lık ve maluliyet hase
~ııat ınUracaat etmiyen

lloı·'Yfiycti bulunduğu ma
. '; dairesine tasdik ettir-

Dün bir kayık 
parçalandı 

Bulgar atletleri
ni davet 

lerde Sultan Ahmette şık bir 
cift1rıikçtiyıi cıirrmi mqhut 
halinde e11selemedl. /(ıyıda~ 
bucakta hala böyle şeylerle 

. lıırndır. 
~berter behemehal yeni 
•tfıer.U.~ yazılmış bulu-

l<unıı maıwı aslisi olan 
~~~:-.. ~Mmilin vereceği iJ-

ct pula tabi değildir. 
'l'ilen müddet zarfında 

llıllaıflelesini yaptır
\ 

111 Yoklama muame
._._,_ d'Ylık maaş tevziatının 
.... .-. .... aıı sonra vapılacaktır. t . 

"'- olupta ba§ka bir 
'' ve ücretle mfis

b bulunanlar yoklama 
ttl . i 

' erın ait olduğu da-
taauk ettirmelidirler. 

ile kadınları hakkında 
atta bulunmak üzere 

. ielen Mis Maryon 
1&11ı • , 
~ 1ndeki Amerikalı 

etecJye dü T·· k b· n ur o-
• it "a" . f . 

• r ~ zıya etı ve-

~~C•kta, şehrimize ge
tilti 

. ~ sta?lı muailimler 
tft 'bır çay ziyafeti 

s. Q 
. tr~si ~~.ebiyat şubesi 
~~ un toplanarak 
• tok heyetini intihap 

• «:. le ' 
ı,...ı rıyct nisbı hasıl .. \l•n . . 
. ıçtırna aktedile-

'tfitirn · 
ltteıu ız Enis B. bu-

t, ~ ?en İstanbula geJ-
tı tııs b • y 
• ()ta81 h ı.~Yın unan 
~t i 81U(ında Baş-

\ -•ı ı~~tat ve maruzatta 
tı t teınel<lir Nota 
ı e;rit d · • 
ıttecı· e eı nıahyette lt, 

Dun otomobfl listiğf ile 
dolu olan büyük bir kayık iki 

vapur arasında kalarak parça
lanmıştır. 

Bulgar jimnastik takımının 
uğraşanlar var demek . 

El'iallığı geceleri yala!Jım 
ıslatıyor diye onu ok11tn11ya 
göltiren kadw/ 

Deniz sert olduğu için ka
zanm inllne sıeçmek mümkün 
olmamıştır. Kayıktaki otomo

bil lastikleri denize dökülmüş, 
bunlardan bir çoğu kurtarıla
mamıştır. Kayıkçı etraftan 
yetişenler tarafından tahlis 
edilmiştir. 

((q}inoptaki kibrit fabrikası 
~ve ona ait ormanlarda tet
kikatta bulunmak üzere onnan 
mütahassisi M. Bem hardin 
riyasetinde bir heyet Sinoba 
gitmiştir. 

fililozan muabedena mesinin 
~gümrükler hakkındaki ah-
kimı 6 Ağustosta bitmiıti. Bir 
kısım devletlere verilen müh-
let de dün nihayet bulmuttur. 
Bugünden itibaren al1lmızda 
ticaret muahedesi olmıyan 
devletlerin bütün müvaridahna 
azami tarife ta~bik edilecektir. 

mün lzmirde müess;f bir 
kaza olmuştur. Seydiköy 

afakında bir tec.riibe uçuşu 
yapan tayyareci binbaşı Resmi, 
yüzbaşı Fehmi beyler ansızın 
sukut ederek fehit düşmüş
lerdir. 

Ajehremini ve valf vekili 
~Muhittin B. dün yalıvaya 
gitmiftir • 

Deni Asır gazetesinin mu
hakemesine on iki eylülde 

başlanacaktır. 
Bu davayı mustantik Hik

met bt;y a~mı§br. 

Ankaraya davet edildiğini. 
haber veren « La Bulgarie » 
gazetesi, henüz bu davetin 
tetkik edilmekte olduğunu 
haydeylemektedir. 

Bir aydaki kaçakçı.ıklar 
Son bir ay zarfında müski

rat inhisar idaresi (50) yerde 
kaçak rakı, (32) yerde de ka
çak rakı imalathanesi yakala
mış, muhtelif kaçakçılardan 
da (300) teneke ispirto müsa
dere etmiştir. 

Drtişa maznunlarının dün 
yeni ceza usulü mucibince 

duruşmaları yapılmıştır. 
rr.f.ilahlut yağ imali meselesi 
~halledilmiştir. Emanet, Sıh· 
biye vekaletine mahlut bir 

yağ nümunesi göndermiştir. 
Sıhhiye vekaleti bu nü~uneyi 
kabul etmiştir. Nümune mar
garin yağı olup herkes imal 

ve satışında serbest olacaktır. 
Margcrin yağının mahlutu ıu 
suretle olacaktır. Yüzde 30 
süt yağı, yüzde 55 iç yağı ve 
yüzde 15 te nebati yağ. 
f.filuhtelit mübadele komis
~yonunda birkaç güne ka
dıu bir heyeti umumiye içti
maı aktedilE'cektir. 

Nehremaneti yeni lıir Ve
~rem hastanesi yapılıncıya 
kadar bir bina bulunarak ve
rem hastanesi açılmasına ka
rar vermiştir. 

Dstanbuldaki bilumum orta 
ve yüksek mekteplerde 

Teşrinievveliıı birinden itiba
ren tedrisata ba§lanacaktır. 

Hangi as1rda, lıan,qi devir
deyiz görmıiyor musım'I in- · 
sanlar nerede ise tayyareler. 

:}Jqlonlarla gvkleri W?lip ~e 
tarafa geçecekler, saat gıbl 
duran kalpleri yeniden işlete
cekler, sen halci nefeslen, u
f ürıikten bahsediyorsun... ve 
mademki tramvay gibi kala
balık bir yerde sen bundan 
ulu orta bahsediyorsun. de
mek senin gibi lu'Ud böyle 
şeylere bel bağlıyan budalalar 
var. Ara sıra görüyor. du
yuyor, haber alıyor, hissedl
yonım ki siz genç nesilden 
gizli olarak hala bu gibi saf
satalara baş mırııyor, hatla 
bazı servi, incir diplerine şer
betler clölmyor, yıkık taş du
varlar arasma mumlar yakı
yormuşswmz. Fakal bunları 
::.annelmcyin ki kimse bilmi
yor, gormliyor. Yahut gören
ler hoş görtip geçiyor. Kar
galar bize her şeyi .'ıaber Ut!· 

riyor. jsfanbulıın ne katlar 
kenarmda olursam::. t)/u11, i11-
Jalô.b1,ı profriklöruncien kabil 
değil kaçama::sım:. 

K6rojj; .. , 

~~----------------Tablo teshir cdenl~r 
Türk güz~} san'atlar birli

ğinden: Galatasaray resim ser
gisine iştirak etmiş olan zeva
tın eserlerini b::hemhal «31» 
:Ağustos ile «1 ve 2» Eylul 
günlerinde 2 den 5 e kadar 
aldırmalan riaa olunur. 

• 



Ah, civanım ... 
· Seni k~ran ıkta bıraktım, 

iz·n verde lftmbaları 
yakayım 

- 98 
Görgiisüz ve bilgisiz kadın, 

sevgilisine güzel görünmek 
için dantelalı gömlek, kısa 
don giymeği düşünürken söz
lerini ta'dil etmeyi, biraz in
celmeyi taakkul edemiyordu. 
Kendisi , dişçinin sözlerine 
meftundn. O, «Gülüm, ruhum, 
mehtabım » gibi beğlik ve 
basma kalıp kelimelerle hitap 
ettikçe neşesinden bayılıyor, 
kocamnm 80Vllk sözlerile hu 
mzik kelimeleri karşılaştırarak 
genç dişçiye yüz kat daha 
ısınıyordu . Fakat , biunefis , 
aym tekflde konuşmayı bece
remiyordu. Nasıl alışmışsa o 
)"\Olda hareket ediyor v~ bazı 
.rıcderinin alqmıyanlara sakil 
geleceğini hatırına bile getir-

~ . 
Bazen, chlikanhnın oynak 

.azlerindıen teft:e gelerek ken
dİllİ de incelmek ister ft o 
vakit bihrbtitün gülünç şeyler 
.c>ylerdi. Bir gece eYel, temi-
ni muhabbet için gençliğine, 
namusllDll ve bütün mukedde-
aabna-usnlen-yemin eden sev
gilisine cevaben: <<ainime it 
işesin yalansam, sana ıevda-
landım ipe!» cümlesini savur
muş ve Hikmet efendinin: Ri
ca ederim, lfıtuf buyurunuz» 
gibi niyazkar sözlerine karşı 
da: « topuğunu öpeyim, kirini 
yudayım.» Şeklinde mukabe
lede bulunmuştu. 

Buna rağmen, dişçinin işti
hası gene Kemalde idi. Şeh
nazın bazı sözleri hoşuna git-
memekle beraber onun dolgun 
ve olgun t eninden kuvvetli 
hazlar alıyordu. Kendince yük• 
sek bir aşka layık görmediği 
mahluk hakkında yatak ka
dını muamelesi yapmayı tasar
lamıştı. Hatta birinci gece 
aşktan, aşkın lezaizinden filan 
bahsettiğine şimdi nadimdi. 

• 
Romanlardan, şiir kitapların-
dan iltikat olunan o güzel 
sözlerin hu fik ir yoksulu kadı
na söyJenmes~ni heder sayı
yordu. 

Mahaza dişçi, bu hükmünde 
kıs'llen yanılıyorbu. Şehnaz, j 
i§ittiği sözlerin mefhumunu 

- Muharriri: H. Turhan 
tamamen idrak edemiyorsa 
da onlardan zevk te almıyor 
değildi. « Bu gece benim 
mi'racımdır! » Diyen aşıkının 
her halde saadetinden bah
settiğini anlıyordu. Ancak 
mi'racın ne olduğünu bilemi
yordu. 

O, sevgilisinin sözlerinden 
güzel bir musiki neşesi duyuyor
du. Hikmet E, işte bu samimi 
ihtisası anlamıyarak ve kadın
cağızın kullandığı kelimelerin 
garabetine bakarak onu has
ran yatakta okşanmıya, hem
de söyletmeden okşanmıya 
layık buluyordu. 

Delikanlı, ilk gece bu hü
kümde de müteredditti. Şeh
nazın -korku ve telaş ile-

' 'raz durgun duı:uşundan do
layı ~e bir kabiliyete de 
malik olmadığına zahip olmuş
tu. Fakat bu gece onun veh
leten gösterdiği hamle,bu nazik 
işte hassas, hatta erkeklere te
fanuk edecek kadar hassas ol
duğunu gösterdiğinden ditçi 
efendinin zehabı düzelmiş ve 
neşesi yerine gelmişti. Şimdi 

dudaklannı ve bütün tenini 
tecrübeli kadının iradesine 
tevdi ederek o güne kadar 
tatmadığı bir zevkin, kadın 
tarafından idare olunmak zev
kinin raşeleri ile sarsılıyordu. 

Şehnaz, isabındaki feverana 
mağluptu. Mütemadiyen öp
mek, kucaklamak ve fasılasız 
bayılmak istiyordu. Bu iştiha 
tuğyanı yüzünden lambayı ya
kmayı da unutmuştu. 
Kucağındaki delikanlının ka-

ranlıkta ve sessizce ödiye 
geldiği cizyelerin nzaen mi, 
yoksa ıstiraren mi tediye olun
duğuna hile vakıf değildi. 
Mütevaliyen kam alıp ·vermek 
sırasında bir şey düşüumiyor 

ve düşünemiyordu. iık musa
velelerin rehaveti zail olduk-
tan sonradır ki aklı başına 
geldi. 

- Ah civanım! - dedi - seni 
karanlıkta bıraktım, izin verde 
lambayı yakayım. «Ay cema
iini » doya doya göreyim. 

D!ŞÇİ , bu tekliften me.ı.mun 

Asan atika elbiseler 
Bundan 50 sene evel kibar 

mehafil kadınlarının giydikleri 
gayet yeni 4 - 5 kat elbiseye 
malikim ve satacağım. Acaba 
bunların bir meraklısı var mı? 
Ve yahut Darülbedayi, müze
ler alır mı? Liitfen muhterem 
gazetenizin kariler sütununda 
[eğer ilan mahiyetinde değilse] 
bendenizi tatmin edecek bir 
cevap vermenizi rica ederim 
efendim. 

Kasımpaşa karilerinizden 
Salih Şükrü 

S. S. - Bu hususta tara
fımızdan birşey söylemek müm-
kün değildir. Mezkur idarelere 
müracaat ederek teklifte bu
lunmanız lazımdır. 

>t-
Dava vekili beylere 

Menfaati şahsiye uğrunda, 
bir kaç müfterinin kasten na
mus, hukuk ve hurriyeti şah-

oldu. Ancak şimdi metresini 
yakandan ve biletraf seyrede
bilecekti. Pencere temaşaları
na ve dudak dudağa geçen 
sürekli dakikalara rağmen şu 
hararetli kadının hüviyeti uz-. 
viyesini tamamen tanımıyordu . 
Onun güzel olduğunu uzak
tan görüyor, ve tenindeki ha
laveti ise temas ile anlıyordu. 
Lambanın yanmasile her şeyi 
vazıhan tetkika fırsat bulmuş 
olacaktı. · 

Zaten Şehnaz hanım da, güzel 
kam~usuna kendi nefasetini 
apaçık göstermek ve aynı za· 
manda yeni biçim giyindiğini 
de anlatmak istiyordu.Her güzel 
kadın gibi o da; parlak göz
lerinin, çekme burnunun, ren
gin dişlerinin, beyaz gerdanı
nın mütenasip endamının ve 
dolgun kalçalanmn, karşıaında
ki erkeği meftun edeceğine 
kani idi Bu kanaabnm isabe· 
tini sevgilisinin gözlerinde oku
mak için lambayı yakıyordu. 

Hikmek, biraz eYelki masa
velelerle intizamı bomlmuş, 

fakat cazip bir perişanlığa 
bürünmüş olan dilrüba saçlar
la kar~ısında beliren kadını, 
baştan aşağı süzdü ve onun 
hakiki bir güzel olduğunu 
gördü. Değme kızlar,] bu otuz 
beş yaşındaki kadınla boy 
ölçüşemiyecekti. Bakışından, 
kalçalarının latif tedevvürüne 
kadar her tarafı ve her hali 
ayrı ayn güzeldi. 

Hihmet E. nefis bir metrese 

siyemize leke sürmesi 
den beş nufustan ı1l 

namuskar ailemiz 15 ~ 
ra cebren sokak o 
atılacaktır. 

Müfteriler hakkında 
dava ideceğim. F aki~ 
bedel adalet huzurUP ...... 
muslu aileyi müdafa ~ 
alicenap bir dava ,,e 
mudur? Gazeteniz <I 

cevaba 

S. S. - Alakadar 
yetli zevatın nazarı d' 
arzederiz. 

* Kaybettim 
Gebze kazasının 

kariyesinden almış 0 

ilk mektep şehade 
kaybettim. Yenisini ,, 
ğımdan hükmü olmadı 
yan ederim. Ahoıet 

malik olduğunu an 
mütevellit bir hazzı 
ile kadını kucaklad~v 
kırdı. 

- Nur imişsin, b 
nur imişsin. 

Şehnaz, bu iltifa 
bir sevinç duyarak_ 
bilaihtiyar delikanlı 
elleri arasına alıp "' 
muhtaris - baktıktaO 
cevap verdi: 

- Ya sen kafir 
Amasya elmasına be 
hatır hatır ısırasııJJ• 

geliyor. 
Hikmet. güldü. SjJ 

kadının teşbihlennd 
tet, konuşuşundaki 
sadelik kendisini d:..i 
Onun, iyi bir terbıy-
görmesi halinde ne 
bir mahluk olacağıll' 
za etti. -

Hayfa ki o, hilk~A 
sine ihsan ettiği ~-~ 
iktifa etmiş, d~ 
etmek. duygulanJll t# 
imkimm bulama.JJJ1f 
duğu gibi yaşa~ 
renk Te şu lıilki ııtJI• 
yüzüm:len ve t~ 
ortada hazin bit 
başka bir ıey kalııı11 

Genç dişçi, bil ~ 
.. · Şh za•cJ uzenne e na . e 
yavaş yavaş terbıY' • 

biraz inceltmek be~ 
pıV 
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. ag attan atlanna eyer Her ne iae. Nazlı hanım, ko· 

ıtı k ~den sipahi ağası, gü- caıımn mektubunu bir kere 
arısına şu cümleleri ya- daha okuduktan, kendi dilira tdu· 

[ ~ · endamını, ayan ve nihan gil-
iyorsun ya atla avrat zelliklerini melüllne c:ro"zden 

trıc~· h ' • 
lla gın em eğlençesi, hem geçirdikten sonra halayığJnı 
td lllUSudur! Seni bana na· çağırdı. Topuklarına kadar 
k tıı allah, burada da se- uzanan saçlarını ordürdü, ıtn-
. adar güzel üç at ihsan ıahiler süründü, kenarları iş-

~1· .Fukahayi kiram, müçte- lemelı pembe renkli ipek şal-
.. 12aın in:1anın topraktan, vannı, giyindi, üzerine yarı bi-

;:zıardan halkolundukla- leğe kadar açık kollu beyaz 
Ylerler. Ben, senin nur- gömleğini ve onun üstüne sır· 

1 au.... d 
dı~ ~,nun a ateşten ya- ma nakışlı, altın düğmeli en· 
iına kaniim. Burada tarisini geçirdi, kemerini ta-

~ saraç yok. kındı. Ve sonra yaşmaklan-
tlarıaıa layık eyer yaptıra- mak behanesile aynanın kar-
. · Sana, gönlUmce bir tısına geçti. 
~ giydirememiı gibi üzü- Libasına değil, saçlarındaki 

ın. Hatırım için bizzat şa'şaaya, gö:derindeki muhrik 
lç~ye kadar git. Filin ~a?1tılara, dişlerindeki cazip 

na selamımı ıöyle. mtizama ve bütün vücudunda 
tl san'atını göstersin. Üç tebellür eden nefasete uzun 

~ eyer yapsın!] uzun baktı ve halayığına ta .. 
~1 hanım, bu cümleleri kıldı: 
u.re ve bir kere daha - Şimdi kocam yaııımı.ıda 
li olsa beni beğenir, «at gibi 

ile ty allahım .. dedi - beni güzelsin!» derdi. Değil mi? 
d ?,tene yaratmı,sın. Ne Halayık, hemen itiraz etti; 
~ u, bahtımı da tenim gibi - ~eye ata benziyesiniı. 

~ t\ıt!:ataydın. Atla avratı Ahu gibi güzelsiniz. 
· erlfoklere beni dü· - Adam sende! Hayvana 

'/ ~dio! bcnzedildikten sonra ister at 
•rını ve .aşıklannı ka- desinler, ister geyik!.. Koeam 

l!laynıuı:ıa, ayıya, öldize Baidatta yqıyor, sen de bu .. 
, ~ kadınlar zamanı- rada yastıklarla güreşiyor mı-
~tk çoktur. sın? İater güzel ol iater çirkin 
(l tl kapeğimt Hepsi bir! · 

~~b tl rnavmunuml Sipahi ağası, aşk ihtiyacı 
U 1 ilzerine mesut bir taşıyan bir kadın yüreğinin 
c sevgililerinin dizlerini en küçOk bir temas ile 
~ koşan erkeklerin müteessir olacağını düşün-

~t ' gün geçtikçe ÇO• seydt gtlzel kansım Saraç-
• t- - kı haneye gCSndermekten çeki-

~· &:.a devirlerde iae 1 tcvcihat ve 1.,.c.bihat nirdi. O. nikih denilen rasi-
~l"d -... menin herhangi bir kadın 
al en kadınlara babşU kalbini « arzı memnu » hali-

' · Unurdu. Keçi gibi ne ifrağ ettiğine inananlar-
,\tltıek gibi kan, yılan dandı ve •imdi bu itimadının 

. tat v . l y 
it. e aaıre o elim e· cezumı çekecekti. 

L -•~,, Evel Bağdattan latanbula 
~h •ncak ve ancak vukua gelen şu eyer sipari-

l •ntl' :k···--'arı ar••ında şı"nd b" d h d' · d v ~ ~ - en ır ıev a a ısesı og· 
~ bulabilirlerdi ki o mak mukadderdi ve fU güzel 
~ )) .dı; kocalarının as- hanım, o mukadder olan emrin 
'ttl~t.ılrneıinin ilk izdi- tahakkuku için Saraçhaneye 

rıne 111ı~-L- _ kald 
h. .. bttlid wıuıuır ı- gidiyordu. Her gün ve hepimiz 
;,'Cf\ \te ir. Şu kadar ki - hoş, nahoş - bir sürü badi-

tı ltı avrat arasında yü- seferle karşılaşmıyor mıyız? 
lt~)if~kaycıeye, her türlü Kimimizin başına evlerden 
ltttr~ ~·~e ve tema· kirli su d5kü1Ur, kimimizin 
~ b· e ıdı. Maamafi ayağına buknot dolu cnzdan • tr h , 
ı 'tl anını, o devirde ilişir. Bunlar hep tesadüftür 
ltte. Clrla \>ir seviyede ve hayat işte bu tesadllflenn 

il ruhen hofnut ka- heyeti .mecmnuıdır. 
Nazlı H. ııazaııü hıraman, 

1 icare i Bahriye mekte
bi Alisi. n:ıüdiirlüğünde~ 

Teşrini e\'velin onuncu günü tedrisata ibtidar 
edileceğinden talebe kayt ve kabulüne başlan
mıştır. ~lektep Nehari ve meccani olup sef aini 
ticariyeye kaptan ve makinist yetiştirir ve de-
recesi 1üksektir. Tahsll müddeti ikisi tali ol-., 

mak üzere dört senedir. ali birinci sınıfa liseyi 
ve tali birinci sınıfa lise dokuzu ikmal eylemiş 
talebe alınır ve liselerin onuncu on birinci sı
nıflarından münakale suretile talebe kaytecti
lir. Talip olanların eyh1lüıı yedinci Cumartesi 
gününe kadar istidalanna atideki evrakı rapt 
ederek ortaköyde Çırağan sarayı ittisalinde 
kain mektebe her gün öyleden sonra müracaat 
etmeleri lazımdır. 

t - Hüviyet cüzdanı. 2- Aşı şahadetnamesi. 
3 - Mektep şahadetname ve ya tasdıknamesi • 
4- ~iaznun ye mütteheın olmadı~ına dair po-
lisçe musaddak ilmühaber. 5-Dört adet kar:
tonsuz vesikalık fotograf. 6- Veli, veliyeleri
nin musaddak imza suretleri. 

• • 

. istikşaf münakasa ilinı 
lstanbul vilAyeti yollar bAflllühendislitlnden 

Ankara civar yollanndan Ahime.ut • Kııılhamanı ve Ankara:
Kaya, ve Ankara .. Gıslbafl yollannm istı"kpfı vahidi kıyuü 
fiat üzerinden kapalı zarf usullle mtbtakaaaya koomQ§bar. MO.. 
nakasa 15 eylül 929 pazar günft saat onbqte ADkarada Nafıa 
Vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya iftirak edeceklerin tek· 
Uf mektuplannın ayni günde saat onbeıe kadar yollar umum 
müdnrlfiğilne vermeleri llzımdar. 

lstikşafı münakasaya konan yollann muhammen tuln yek6nu 
yüı on sekiz kilometrodur. 

Talipler milnakasa şartnamesini ve umumt istflqaf ıartoame· 
sini tetkik ve tedarik etmek fiz vre Ankarada yollar mlldllrlll· 
ğiine müracaat etmelidirler. 

Saıaçlıa.neye geldi. Bütün u
raçlann gözlerini feracuinin 
eteklerine takarak ileriledi. 
Kocuuıın ismini yaıdığl usta• 
nın dükkinına kadar muattar 
bir iı nalqederek yürlidü ve 
o dükkanın önünde kadiai 
de • reftarma hayran olan er
keklere benıiyerek - birden 
bire 1endeledi. Çünkil koca
sının intihap ettiği usta, hey· 
kelbraşların bile tahayyül 
edemi) eceği kadar pul bir 
gençti. 

Aç bir adamın taze ekmek 
kokuau önünde duğduju mü
ziç İftiha, bu sevgi yoksulu 
kadıncaiızın yüreğinde ansızın 
belirmişti. Kocasının aiparifi 
hemen hemen habrmdan çık· 
mıı, bütün benliiinde ıu gü
zel crkciin kavi ve zarif şah-
siyetinden uçau bir 1tr1mÜi• 
kir dolaşmıyaa baflalDJfÜ. 
Gen~ saraç, ar.kıısmda bir 

halayık, dükkimDID ÖAÜDe di-

kilen ve gözlerinin iftiyabu 
banana ytlzilne d6kea dilber 
haDUDa IOl'da: 

- bir teJlllf eöyliyecek.miz? 
- Oh. evet, bir fCY a6yU-

yecektim. 
- Buyurun, söyleyin. 
- isminiz nedir efem? 
- Mehmet AH usta 
- Aradığım eizalniz efe& 

Erimin size aipantleri Tar. 
Nazlı H. koc•11Dm .ıp.,..

anlabrken güzel saracia boy· 
nuna urılmamık iç.iD hayli 
miifküllt çekiyordu. Kelime
leri ıqınyor, eyer yerine me
mer diyor ve sonra iti pel•N 
çeviriyordu. 

Mehmet Ali usta, bu br-
makanşık siparişi stikbetle 
dinledi •e mlitebesalmue: 

- Anladım -dedi- yont ... 
yın. Emrinizi yerine ıetirirlm. 
Yapacaiım eyedere bllBa 
Bağdat lıalkı parmak wrmaa-
sa parawzı ıeri veririm. 

[Bitmedi) 
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Ylınanlı efendi mecburiyeti görünce .. 
Y apınış olduklannı birer birer sayıp 

11.tfyar kadın tCl'eddütsüz 
milılsafirlere doğru yiirüyordu; 
fakat arkumdan gelen genç 
im onları g6rilnce ikif er 
pımağı ile ikişer tarafından 
tahmkta olduğu fistanini ha
~ kaldırarak zarif bir kaç 
dam hareket ile sağına soluna 
Mllancfo 

Kendisinden bahsedilen de
li kız bu idi: saffetle tebessnm 
.&,ordu, yüzünde, annesinde 
w Pulmrellada görülen vakar 
}'Olçbı" billkis tasvir edilemiye
cek kadar gllzel ve aynı za
man.da da taze ve temiz bir 
ytb:l1 anh; zahiren de mesut 
fÖl"ODl7ordu, aynı mevzun 
d.m le ftd üç hatve ilerle
clikten ıonra bir çocuk şarkı
• ımnldandı, sonra da bulun
dıai'u noktada hareketsiz kaldi: 

Ellen - Rok onu evelce gü· 
allm6ş bir sima karşısmda 
balanayormuş gibi mtltehayyır 
bir nazar ile tetkik ediyordu; 
kim bilir belki de onda Paska· 
rellanm simasımn bazı hatları· 
m buluyordu; kızın annesi: 

- Selim ver Löteyla, dedi. 
Löteyla bir reverans yapb 

• Elenin, ilerliyerek, pek ya· 
1rmdan kendisini tetkik et
llM!kte lolduğunu görünce ba· 
f1111 kaldırarak o da ona 
),aktı ve tebessümü birdenbi
re dadaklanndan silindi, gü
ya karf ısındakini bulunduğu 
Mktada durdurmak istiyor· 
maş gibi kollarını gererek 
mattı, yüzünden bir korku 
clalgası geç.ti; fakat gene ani 
IMr tebeddül ile Ellene te· 
1»emnm etti; yalnız bu defaki 
Kı, müessir tebessüm idi; 

biitün neşesi uçmuştu, yorgun 
~rilnüyordu; o derecede ki ba
tını Ellenin omu:pma dayama
ğa mecbur oldu,utangaç ve ma-
aam bir eda ile Ellenin gök
ıti üzerinde hafif hafif salla-

narak böylece bir kaç saniye 
durdu, soara doğrularak dan
llDID hafif sallantısına ve ayni 

zamanda da işitilir, işitilmez 
bir ses ile şarkısına başladı. 

Ellen-Rok müteessir bir ıes
~. --h; 

anlatmıya başladı. 
- Lötelya sizin isminiz de

iil mi? 
Deli cevap verecek yerde 

mendilini Ellenin yüzüne doğ
ru götürerek salladı. 

Ellen bu mendili yakalıya
rak uzun uzadıya kokladı, 

fakat Lötelya mendilini çekip 
aldı. Sonra Elleni kolundan 
tutarak bah~nin bir kena
rında demir tel ile aynlmıt 
bir çit yerine kadar sürükle
di, güya: 

- işte buradan girdiler, 
demek istiyor gibi idi; geri 
döndüler; Lötelya bu defa da 
bir anbann duvanna dayalı 
duran bir merdiveni gösterdi; 
bu merdiven ihtirual odasına 
girmek için kullanılan merdi
vendi. Şimdi Lötelya b:isbütün 
halsi:: dfışmliştü, bir ot deme• 
tinin üstüne düşerek harcket
ıiz kaldı: 

Paskarella inliyordu: 
- Zavallı kardeşim. 
Annesi ise kin ve kebecan 

ile sarsılıyordu: 
- Eğer g'..inün birinde in· 

tikamımm ahnmıyacağı.nı bil
sem ölmeği tercih ederim! 

Ellen - Rok gözü ile bedbaht 
km tetkik etmekten hali kaimi
yor ve Natali onun ilk konufhık· 
ları. zaman köşkte lambayı kal
dırarak: 

- Sizi evelce de gördDm, 
hayabmm bir dakikası sizin 
hayatımz ile birleşti, dediğini 
hamhyordu: 

Acaba hakikaten genç kızı 
görmlit mü idi, bu takdirde ne 
vakit ve hangi şerait içinde 
görmiiştü? 

Ellen-Rok doğruldu ve tek 
kelime söylemeden, hatta ba· 
ıım bile çevirmeden yürümi
ye bqladı. 

Ellen - Rok Zafirosun kaç
mamıt olduğunu memnuniyetle 
gördü. Adamın külübesini 
sordu. Ona köyün Segest ma
benine hikim olan küçük 
meydanından, yaİıında iki sey
yah ile mabeCle müntehf 
yolda yiirümekte olan bir 
adamı gösterdilerdi. 

Ellen-Rok bu adamı taras
RL-Mm• .W., Z .... IJle•• 

sonra bir ecnebiye daha arzı 

hizmet etti. Akıama doğru 
i9C köye dönerek biç fftp
heaiz Nataliyi gözetlemek 
tizere otelin etrafında dolaştı, 
en nihayet Dolçilerin bağçc
leri ciYannda bir tur yaptı, 
anlatılan Paskarellamn köye 
avdeti Natalinin gelişi ile 
ayni zamana isabet ettiği için 
Yunanlı efendi meraka düş
müştü, karanlık çökünce otele 
gelerek yemek yedi ve geç 
vakte kadar orada kaldı. Fa
kat Ellen mülakatın Natalinin 
yanında olmasını istediği için 
Yunanlı ile konuşmıya teşeb· 
büs etmedi, yalnız ertesi gün 
olunca doğru Dolçilerin ev· 
lcrine giderek Paskarellayı 
buldu Ye otele giderek Nata
liyi alıp nazan dikkati cel
betmeden Romalılardan kalma 
eski tiyatro harabelerine ge· 
tinnesini tenbih etti, kendi de 
Yunanlıyı bularak bir bahane 
ile ayni noktaya getirecekti, 
hadisat tam onun istediği 
şekilde cereyan etti, Zafiros 
henüz genç denilebilecek bir 
yaşta, kısa, kısa boylu, fakat 
Çok çevik bir adamdı, Elleni 
alelade bir seyyah zannederek 
muavenetini teklif etti, birlikte 
Segest mabedini gezdikten 
sonra eski tiyatro harabelerine 
ind:Ier. Zafiros gezdikleri ha
vali hakkında mütemadiyen 
izahat veriyor, Ellen de heri
fin fÜphesini uyandırmak için 
aruıra birkaç sual sorarak 
onu dinler görünüyordu. 

Fakat tam tiyatro harabe
sine geldikleri zaman bir ağa· 
can albnda saklanmakta olan 
Natali ile Paskarella Elle
nin bir işareti üzerine mey
dana çıkınca Yunanlı derhal 
pşırarak az eTel başlamış 
olduğu izahata fasıla verdi, 
ve tehlikeyi hissederek bir 
adım geriledi, Ellen - Rok ise 
derhal rüvelverini çıkararak: 

- Sakın savuşmıya kalk
ma. Kurşun beynindedir, dedi, 
bot, zaten savuşmak için or· 
tada bir sebep yokya, ıen de 
pek ili bilinin ki her hangi 
~ -..w..a.aa lletbsi Z&• 

bıta ile ka~aşmak o1d'L I 
Yunanlı telaş içindeY J 

lamıyarak: b'1 
-Ben size ne yaptıııl' ~/.. 

ne istiyorsunuz? diye s6~ I 
Zafiros münakaşayı k• ';I 
mişti, Ellen silahını 
yerleştirerek: 

11
( 

- Ne mi yapbn, ve 
ya başladı: i 

- Evvelemirde LZSt '/ 
kaçırılmasına yardıJJJ f 
binaenaleyh kızın ci~l 
timiş olmasından JJJeSJ ~ 
saniyen Mösyö Manols ~ 
kip edenler arasınd• b"'ı1 
dun, binnetice onıııı ~ 
gelenlerden de mes'u)S~~ 
dilik daha fazlasını s;,; 
lüzum görmüyoruın,~, 
anlaşmakta menfeatt 
duğunu takdir et · ~ 
zannederim: ,rf':"J 

Fakat Yunanlı kat,fl~ 
fikirde değildi, maaıo. .. 1 ,.M 
tehlikenin tahmin etti~~ 
büyük olmadığını ani• ,J 
müsterih görünüyord~: J'J 
fi münasip göreceğ!, 6 
vermek üzere şimdilılı. q 
sine söylenecek şeyi eti l1i': ·J 
meyi faydalı buldu "le ~'İ 
kütüğüne oturarak af " 
bir birinin üstüne attı 
kin bir ses ile: 

- Bir tuzağa dü( IJ 'Yj 
ve bu işte PaskareU,J' 
sizinde alakadar 01° t '! ~ 

, görüyorum, dedi, fa~f ~ 
yiniz bakalım maksa 
lıyalıml 

- s- b 

Manolsenİil .. ~ 
··1 .. rıı 11 f oıı ..... ı1~~ 

~ .t..... e .,.. rJ h 
ı unanlının neı;:,~det, \ 

kimiyeti uzun 111 \~ 
vam etmedi. Ellen °~ ~~ 
bir nazar atfedince b , I ~b 
hal ayağa kalktı: . ~J f~~ 

- Maamafi - dedı' trJ ' 
söze benim başl~~'~ ~ ~~01 
ederseniz, bilirsıniJ >'~~e ~ ~~ 
mesleğim seyyahl~1ef1' ~~ 
~maldır, binae~ ~ ~ 
dan da çekinmeJll' ~~_~iti ' . ~- ~ 

ı 
de~h~l i~a eden_"'~~~ ~ili(~ 
leyımz sızc neyı ls":.J 
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Yı1znıe ya aı1 
lleynel.mikl yanşkır gdecek seneye kaklı. Bu leZle her mll-
kt kendi arasında yanş yaptı. Almany:.a, Avustıuya, Ma-

• 

caristan, f.çoer . ve Fransada alman' llJt!lln:Jw 

J 

1 

'1hna11 kadın yıi=ıııe şampiyoıııı: Erkens . ~llsız kadın yüzme şampiyonu So/lta Solgotn tıı,~Y~•lnıilel deniz sporculuk 1 Binaenaleyh biz ba - J•pmak lizım ııeJine Meear 
ı,. 

11
?>•nio hu senenin spor 1 mfinferit olarak Japı)aq Jfiı:me Buami 59 ADlye ile birimci v,::·~ne ait olan sahifesi, 1 yarışlanndan bahsedeceğiz. gelir. 

ıı, ..._ olo kısmında oldukça• Bunlann içinde en mlihim- Diğer müııabakalar içinde 
~Dıiyeu; ve beynelmilel lerl: Almanya, lngiltere, Fıan- Fraıwz Tan. iyi bir mevki 
~ '~nıalar yapbğı halde 

1 

sa, fsveç, Avusturya ve Maca- İfgal eder. 200 metreyi 2,19 lı. 
6

<111Qk •abasını kısır bırak- ri~tandır. • dakikada, 400 metreyi 5,2,5 

~,.~ bıraktı diyorsak sakın 
~ u sene yüzme müsaba
~llı:. 0hnadı şeklinde telakki 

f Sa Yitt. 

ı ~~rtıek istediğimiz cihet 
~ ile} yüzme yarışları 
~~sı cihetidir. Yoksa her 
~t' et Ve her millet ber 

, I ~~be.· 8
Porun bu mühim 

. •tıde de .. 
l.'d,11 ayn ayr: ve mun-
.".'lııi .. Çalışarak kendi bilgi
~o~0sterdiler ve milli şam-
~ tıtıı nıeydana koydular. 

,., ~t il Avrupa beynelmilel 
' ~ i~ Urnunı müsabaka· t ~t Viyana da yapılmak 
~ ~~L;. itle L 

' " te.: seneye tehir 

lngiltere müsabakalarının ne- dakikada, ( 1500 ) metreyi de 
ticesi daha belli olmadlğl için 21 dakika 31 saniyede k.iet-
biz ondan gayri olan millet- miştir. 
lerden bahsedeceğiz.. Eğer beynelmilel yUzme 

Müsabakalan iki kısma müsabakalan bu sene yaı>dmlf 
ayırmak lazım: olsa idi (Taris) in mu•affak 
Kadın yüzücüler, erkek yü- olması ihtimali çok kuvvetli 

zücüler. idi. 

Sanra her birisini de (100), Kadınlar arasmda kazanan 
(200), (400), (1500) metre ser- müsabıklar da Alman Erkem, 
best yüzme ve (100) metre Macar Zot, lsveçJi Efyuon 
sırt üstü ve (200) metre ku- ve Fransız So1ita Solgotodm . 

' Iaçlama kısımlanna tefrik la- Bu müsabakalar Alman te 
zımdır. Erkeklerden: Fransız kadın şampiyonlan 

Alman Dcrih, M!!car Ba- içinde iki simayi ;ükseltmiı-
rami İsveçli Bory, A\'USturyaJı tir: Erkens ve Solgoto. Her iki 
Gadberger ve Fransız Taris kadın da pek az farklarla 400 

j (100) metrenin şampiyonlarıdır. metre mukavemet ve 200 metre 
Bunlar araamda bir mukayese Slıt üıtü Yarıtlanm ktı•arak 

eheı ·ı••....,bamr 
tir. 

Bu mGnf'ent ı ••tr•fwnfan 
çıkan netice ge'r rls aeae 
Viyanada yapılacak &e,nel
miel mfiılabablar için mühim 

\ neftcelet' • .........,., ghter-
...wtedir. 

1932 de 
--• anjelo• olim

piyatlarına 
hazırlıklar 

Gelecek Mille AmezW..ın 
Los AnjelOI tebriDde yapda-
cak olu alempiyatlar iç{n 
Amerikahlar ,.pbklan b&yük 
baırbld.. bitirmek ttza.eler. 
Şimdiye kadar yapılan Rad

yom için 3 milyon dolar sarf. 
edllmifti. Bu ltad,om, bepıl-
DİD de üstii kap,Iı olmak 
bere 125 klpyi alabilecek 
kadar biytlktlr. 

Stadyom tebri merkezine 
Oll dairin meufecle olup ya
mada bir de ytizme yal'lflan 
~ giize1 bir havuz vlcude 
ıetirilmiftir. 
Bl:ule ve onlarda futbol 

Soa zamanlarda, dünyada 
tatbik edilen apor ıekillerlni 
tetkik edenler, banlann ara
sında en ziyade fotboliln çok 
oynandığını görmiiflerdir. 

Futbol, bilhaua lngiıterede 
fazla oynanmakta olup bu 
oyunu bir milyon ldşi oyna
maktadır. Almanyada futbolü 
oymyanlar « 900 » bin ld~fdir 
-6300» kulüp vardır. Bızde 
ise .fSOO» kitinin futbol oy
udığı tespit edilmektedir. 

Bugünlcil nuıçlar 
Bugün Beşiktaş 1'akımı 

Borsada, Horsa şampiyo
nu He, Galatasaray kü
çükleri Zonguldak şam-
piyonu ile Zonuuldak ta, 
}~ener bahçe küçükler i 
de Adapazarda, Adapazar 
şampiyonu ile ~la~: 
~ı.dır. 
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No uı vckAlcöndcn: 

Serbest mühendis ve 
mektepten mezun 
fen memurlarına 

Şose ve köprüler ve sular umum miidirlülderinin merkez 

9e vilayetler kadrolannda ...._.if 1aaaf ve ücrederie kulla
nılmak üzere en yiiksek dereced• itlbarea ımlıtellf iadem 
9e tiyakatta mühendis ve fen memurlanna ihtiyacımız vardır. 

Ajustos nihayethıe kadar mliracaat edeeeklef tesbit olunarak 
mevcut f&l'bıamelerimiz daire.sinde kendilerine teldifatta btılu

nacağu. Arzu edenl.m mektap 'fle hatta telgrafla mezun oi
duklan mekteplerle haiz oldaldan vesikalardan bahsederek 
Nana Vekaleti ~ima mlracaat etmelidirier. BilAbve 
l'eSikalan asıl veya musaddak suretleri vekaletçe tetkik olu-
nacaktır. · 

Ayni vazifeler ~ ecnebile.rdea vulm halacak müracaatlar 
a,m '8rilarla kabul Ye teddk oluıiar. 

lstmıbul ticaret ve 
sanayi odasından: 

Rusyaya ~k derilerin ~al 31 Ajustos 1929 
alqamma kadar latanbuldan yilkleamit ve 7 E,ttl 19'29 tari
hine kadar Rm limaaluma yetjpnesf Kas mlmeuilllğiııce ka
bul edilmiş olduğu lktiat vekaleti ceJile8iaden aldıjnmz mBl
tacel ifaretli • 204():.28 Ankara 8343 28-8-929 tarihli bir 
kıt'a telgıaftan •ralephnıı olmakla allkadaraaa ilAm keyfiyet 
olunur. 

Mektep kitapları 
tabileriııe 

Devlet matbaaaı müd6rl616nden 
1 - ilk mektep kitaplannm nihayet 7 eylil. arta mektep 

kitaplannm da nihayet 23 . eylale kadar fiat takdiri komisyonu
na teYdii icap eda-. 

2 - Geçen ._ fidlmı. komalan lôtaplarm da yine bu ta
n1ıleıe kadar lmmisJon• teslim edil9it almw muktezidir. 

3- Kltapç!lar, DeTletl matmu. fen memurluğuna tevdi et
b1deri kitaplara dair ihzar edecekleri tmllli bir paala imza et
tlrecdderdir. 

4 - MiieBiflere verilen lcnıte 8İt ~ nüshasının 
da komisyona ibrazı lizım<hr. 

Darülfünuna talebe kaicll 
Dar'iilfünun Emanetinden: 
1 - Darülfünun Tıp, Hukuk, Fen, İlihiyat F~ 

Eczaa .e DifÇi. mekteplerine 1929-1930 senei dersiyesı 1 

tlllebe kaydı muamelesine bqlanıhnışhr. fi 
2 - Fakültelerle şubelerine, ytksek mektepler ve relfJIJf 

hususi liseler mezunları alınacaktır. 
3 - İmtihanla talebe alınma. 
4 - Nemzetleıin Atideki vesai(i haiz olmalan lazımdlf! 
(A) Kayıt 9e kabal iatidanamesi. ~ 
(B) Lise veya yüksek mektepler, sıbha~ ap şehadetna111el 
(C) Nnfm tezkeresi. ; 
(D) Hüsnühal eshabmdan bulunduğunu mübeyyin fkaJlsed 

ilmühaberi (Zabitece musaddak olacaktır.) 
(H) 4,5 6 kıt'asında, mukavvasız iiç adet fotografı. " 

5- Kayıt muamelahna teşrinievelin iptidasında ııib'1 
verilecektir. oP 

6 - taliplerin pazartesi perşembe günleri saat ondaO ...ti'• 
albya kadar F akültelcr idarelerine mfiracaat etmeleri ilan ol~ 

7 - Tıp Faktiltcsiıae girecekler Fen Fakültesine müttP"' 
edeceklenlir. 

Beyaz ve sıhhf 

DiŞLER 
ile mnattar bir ağıza malik olmak 411 

eak ok5i.jen sayesinde istihzar olunan 

Bioks 
Dit macununun istima-· 

lile kabildir. 

Alman Lisesi ve Ticaret Melde~ 
~lektebimiz Eyhilde talebe kaydına başlayacaktır. Cuma ve te;İ 
zardan başka her gün saat 8 - ı 2 ye kadar kayıt mUAJ11de'' 
yapd1T. Beraber ,;~rilecek evrak: Har. tezkeresi, aşı şahı 

namesi, mektebin son tasdikn~ ve bir vesika utımi 

ENZARI AMMEYE Seyahatten avô~ 
Babçekapıaında tr " 

Muhterem ahalimizin sıhhatini nazarı itibara alarak fevkal&de dikkat ve itina ile it)eme
ğe başladığımız ve sıhhatini 1even ve 1'oruyaa mllnevver halkı.mızın mazharı rağbetini çok 
az bir umanda kazandıjmı iapat &dm feVkalade 

caddesinde 25 numarad' J· 
tabibi Mihran KasapyaJI ~ 
Avrupa seyahatinden r~ 
etmiştir. Miifterilerini ~ 
gı"bl saat 9-12 ill ~ 
kabul etmektedir. Büyükada rakısı 

Gördüğü teveccühten dolay; şimdiye kadar ŞIRAK firması albnda çıkarmakta olduğumuz 
KONYAK, VOTKA ve ROMu da badema BÜYÜKADA firması altında 
piyasaya sevketmekte olduğumuzu mWıterem ve kıymetli miifterilerimize arz ve devamı 
tevecclihlerini rica ederiz. 

Büyiikada müskirat fabrikası 
~ Galata-Beyazıt Sokak Numara (35-37) Telefon Beyo_ilu 1240 

Zayi ~ 
Çengelköyil askerlik dl 

sinden aldığ'ım tesk.ete ~ 
bazı senetleri zayi ett1111ij,~ 
lanın Beşiktafta, Bar• ~ 
nnda Albn bakkaliye :t tJ~ 
sı sahibi Hayrullah e r1JI" 
teslim etmesi ve ..,
edileceii beyan olunu~~ 

Buzhane karyesinde 



Zafer bayramı münasebetile~I 
30 Ağustos bngünkü Cuma günü Taksinıde kain 
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(JP AMO~&M&~ ve ~JKIEWlF) 
aile balıı;elt>ri şairane ve dil f erip h!r ınaııza r.ı arzt'd<'t'P k 1 Prd!r. ~I u hl f'Şl'ln 1 

l<'zyiııat \'O sancaklarla IPzyiıı ••dil<'<'<'(ji gilıf <'h•ktı·ik zi)·ııları J ARSENOFEHATOS' 
• dalualıwı içirulı• YÜZ<'<'<'klt•rılir J 

.''MAKSIM,, in Ha ~, oır e tra~~ 1 

Zafiyeti umunıiyede 
\'e hali ı nekatiette•en mües
sir ilaç ( A-senofera· 
tos)· şurubudur. ıle beraber üç türlü orkestra sahaha l·adaı· icrayı terennüm edeeektır/ l j 

Numaralar - Havai Fiş0n.ıderi - Sürprizler . 1 
Eozn rıeJerde ve ecza de
polarında bulunur \ 

(./ ........ U•a•im•a.-..y•a•1n~ız ........ 

damla (inme~ 
fanı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

HAMı.zı BEVLlN ( AStr UJUK) ruRRA.'N\..ARI 
Tıp akademisi ~ !lahılo pmf~ 

( Lansero )tarahndan aıvsiyt cdlknltdr 
Paris hastahanelert rm1taahhittert 

Şatelen müessesatl 

15 büyük mükafat 

;bamızı ~vl (asit dlik) ite tebirJen'D~, alim ve ıztuabat. 
tabb telıdidinde buJunlDUf olanlar ancak 

·tıRODONAL 
sayesinde lıalis olabilirler. ZVa urodonal; hamızı bevli 

lıalleden Yegine maddedir. bilumum eczahanelerde satıla. 

Devlet matbaası mü
dürlüğünden: 

500 tura siyah yerli meşin 

--

1000 ayak vişne rengi koyu marüken 
1000 » » >) yarma » 
500 » nefti » koyun » 
500 » siyah )> » » 

1000 » nefti » yarma » 

Miktar ve ecnası balada muharrer meşin ve marüken numu
neleri veçh iizere mübayaa oluna::aktır. 

Taliplerin 12 eylfıl 929 tarihine müsadif perşenbe giinü saat 
16 da matbaada müteşekkil mlibayaat komisyonuna ve şart

nameyi ~örmek isteyenlerin her 2ün muhasebeye müracaatlar.ı 

KOD AK 
fotograf ma kinala
r:le filimlerini kul
Janmak menfaatiniz 
icabatındandır. 

\llmınüt fot~ııflar içm 

~1ointeros 
kartlarını kullanınız. 

u~r y~r<I(\ satthr. __ ............. ~~ 
Piyango müdürlüğünden: 
Nömuneleri veçhile iki nev: 

divar afişi tabettirileceğinde.n 

taba talip olacaklann pey ak
çeierile birlikte 26-8-929 p~
zartesi gilnü saat On beşte pı

yango müdürlüğünde müteşe_k
kil tayyare mübayaat komıs

yonuna müraceatları._ 

-MÜKEMMEL BiR ~ 'l 
KASIK BAu! 

J. ROUSSEL Kasık 
bağı bütün bp ale· 
mince azinı taktirlere 
mazhar olmuştur· • 
aneak bu bağ ile em
niyet ve rabah trnme 
elde edilir. Bağtn~Lru. 

surn olarak tatbikini Jeınin için 

Yalnız Parlstekl 

3·~ 
Şubesi, Beyoglunda Tilnel mey· 
danında kain maguasında sabi
maktadır. 

Mağazamızı Z1yaret ve ya~ut 
kutnınuıu bildirmek ~et?yle 
. • ·n'ıı·ı posta vasıtuıle ıcra sıpanşı • n. 
d. · F'atlar: Adi bag 4 • e ınıı. ı · . • 

çift bağ 7 TL Lüks kuvvetlı ~ag 
8 TL. çift bağ 12 TL Lüks 
ekstra kuvvetli 10 TI.. çift bağ 
15 TL 

Bl~ŞİKT AŞ ~ ... 
DİKİŞ YURDU 
iktisat \Ckıılc ti hımavl'8İndf'dır. 

Bir "<'nf'rlC' ınusa<ldnk dıploıııa 
, rnlir. Biçkı 'e nakış ınC'ktehidır. 
J'nlf'bı kııyJına b:ışlıındı. Derııle 

t:' ıil hirtle ba~':ır. 
\kflrf't} r )O 

1Q 
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anşlar ! M. 'f uenbi 
Bugün çok güzel 1 Bu insaniye/ ha
bir araba lloşusu dimi lrıgilfz 

SOÇET'A İT AL YANA 
Dl SERVlTS MARİTIİMI 

yapılacak aramızdan 

( 1TALYA) 
\'Uapur 3 eylül 
Salı günü (Sit
mar levant eks
pres ) olarak 
[Pire, Napoli , Mevsimin son at yarışları 

bugün Veliefendi yarış mahal
linde icra edilecektir. Bugün
kü yarı§lar, bu itibarla evelki-
lerden çok daha mükemmel 
ve hararetli olacağı gibi, ik
ramiyeleri de bundan evelki 
yanşlardakinden daha çoktur. 
Ayrıca Karacabeyli cokeyler ta
rafından idare edilen miikem
mel bir araba yanşı da yapı-
lacaktır. Bqvekil ismet pqa 
yanşa gittikleri takdirde co
keyler mllşarileyhi arabaya bin
dirip dolaşbracaklar ve ara-
banın arkasından atlarla takip 
edeceklerdir. Yanşlann hita
mmda kazananlara mtikifat 
verilecektir. 

Bebek kayık yarışları 
Bugün öğleden sonra aynca 

Tayyare cemiyeti menfaatine 
Bebekte kayık yanşlan ya
pılacaktır. 

Yarışlar (11) kısımdan mü
rekkeptir. bir çok kulOpler 
iştirak edecektir. 

Y anş umumi kaptanı bahri· 
ye fabrikalar umum mtıdilrO 
Celil beydir. 1 

İcra memurluiu 
Utiyenlere . 

İstanbul müddei umumili
ğinden: 1 eyini 929 kadrosile 
muhtelif kazalarda 14 lira ma
aşla icra memurlukları ihtas 
edilmlftir. Adliye Meslek mek
tebi icra fUbesinden mezun 
ve memurin kanunundaki şe
raiti haiz olup askerlikle ali
kası ohmyanlann memurin ka
mınunda tadat edilen vesaikle 
beraber nerelerde memuriyet 
istediklerini tasrih etmek su
retile Adliye veklleti celilesi
ne müracaatta bulunmalan. 

Yani eserler 
Erzuruın oyunları ve 

havaları 
Halk Bilgisi derneği tara

fından neşredilmittir, Erzuru• 
mun mahaJli oyunları hakkın-

da tafsilatı ve oyun hava
larına ait on yedi nota ile 
bir resmi muhtevidir. Ffab 
(30) kuruştur. Şehzadebaşmda 
Konservatuvarda tevzi olunur. 

Muhit çıktı 
Çok nezih ve temiz bir 

aile mecmuası olan «Muhit»in 
on birinci sayısı çıktı. Seçme 
yazıları arasında ( Aptülbak 
Hamit) e dair olan makale 
cidden okuumıya layıktır. Yüz
lerce resim, elbise kalıbı .•. 
Aynca Ali Sami beyin ilave 
ve renkli bir \abloau. 

İngiliz Darülfünunu profe
sörlerinden M. Tuenbi Lon-
dradan · şehrimize gelmiştir. 
Mumaileyh, madam T uenbi 
tarafmdan idare edilen bir 
otomobile rakiben seyahat 
etmektedir. 

M. Tuenbi, mütareke sene· 
lerinde Gemlik ve havalisin
de Yunan mezaliminden ka-
çan halkı kurtarmak için Hila
liahmerin gönderdiği vapurlar-
la gitmiş ve çok insani 
hizmetler ifa etmişti. M. 

1 Tuenbi Londradan, mesarifi 
Yunanlılar tarafından tesviye 
edilen bir kürsüde hocalık 

etmekte iken bu insani hiz
metinden dolayı Yunanlılar 
kendisini azletmişlerdir. 
Refikası İngiltereye dönecek, 

kendisi buradan Ankaraya , 
Ankaradan da Mançester Go
vardiyan gazetesi namına Rus
Çin meselesini takip ~k 
ilzere halep tarikile Tokyoya 
gidecektir. 

Marsilya ve Cenova] ya gide
ccktır. 

(SARDENYA) vapuru ) eyhil 
Perşembe ( Sitmar Soria eks
pres ) olarak [ Rados , Mersin , 
1skendcron , Trablus , Beyrut , 
l Iayfa , lskenderiyc , ~ıesina , 
Kapoli ve CenO\'a] ya gidecektir. 
(ALBANİA) vapuru ı ı eyh~ıl 

Çarşamba [Burgaz. Vama, Kös
tence , Sulina , Kalas ve lbrail] e 
gidecektir. 

Tafsilat için Galatada merkez 
rıhtım hanında umumi acente
sine müracaat . Tel. Beyoğlu 
77 ı - 772 ve ya Beyoğlunda 
Pera palas altında Natta Nas
yonal Türkiş turist acensiye 
Telefon Beyoğlu 3599 ve ya 
Tokatlıyan karşısında beynelmilel 
yataklı vagon kumpanyasına 

Tel • Beyoğlu 2 3 3 O ve yahut 
fstanbulda Eminönünde lzmir 
sok~nda 8 numarada acente 
vekiline müracaat 

Tel. İstanbul 779 

Mailli gaziler pazarı 
'Fttk- -anonim şirketi tasfiye heyetinden: 

Kanunu mahsus mucibince tasfiyesine bqla
nılan malul gaziler pazarmda 

Büyük tenzilatla satışın 
EylUlün 2 inci Pazartesi pnü yapılacağı illn olunur. 

İstanhu l mıntakası tica.ret mtdü-
ri,retindeıı: ' 

KOZLU kömür madenleri T°"urk anonim tfrketi hinedaran 
heyeti umumiyesi 1 tcşrinievel 1929 Salı gtinll saat 11 de 
Galataca Perşembe pazannda Aslan hanında beşinci katta 9 
No. lı yazıhanede sureti adiyede içtima edecqinden hissedaran 
efendiler davet olunur. 

Ruıznaınei müzakerat 
1 - Meclisi idare ve murakıplar raporlannın kıraati ve mün

derecallarınm tasvip ve tastiki. 
2 - 1928 senesine ait şirketin mevcudat defteri ile billtıç.o 

ve kir ve zarar hesabının taıtiki Ue meclisi id're azalarının 
tebriyei zimmeti. 

3 - Müddetleri munkazi mecliai idare azası ile mura
kıpların tekrar intihap veya tebdilleri. ve ücurat ve aida
bnın tayini. 

Liakal otuz hisse senedatma malik olup ta işbu meclisin 
umumide hazır bulunmak arzusunda olan hissedaran yevmi 

• içtimadan bir hafta evel hJsse senedatım şirketin vemesine 
veyahut Bankalardan birine tevdi eylemeleri rica olunur. 

Meclisi idare 

8Y.~~!:ş Şemsülm eki tip ~~~~82• 
İlk ve orta kısımları leyli ve nehari kız ve erkek talebe 

kaydınA başlanmıştır. Arzu edenlere matbu talimatname 
gönderilir. 

Merkez acentası : Galata 
köprü başında. Beyoğlu 2 3.6: 

Şube accntası : Mahmudı)' 
hanı altında. İstanbul 2740 

hntalya posta >ı 
(ANAFARTA) vapuru 

Eylul Pazar ı o da Gal~t' 
rıhtımından hareketle [ tzIJllf 
Küllük, Bodrum, Rados, fe 
hiye, Finike, Antalya] 
gidecek Ye dönüşte meık 
iskelelerle birlikte [ Dalyafl 
Marmaris, Sakı.z, Çanakkal 
Gdibolu ] ya uğrayarak gele 
cektir. 

2 Eyl\ıl pazartesi TrabıoA 
birinci postası yaptlmıyaca 

Hantal zade Tayvar vaptırl 
AYVALIK İZMlR 

~T~~ 
\~ 1 eyl\ll 

PAZAR 
günü saat ı 7 de Sirkeci ~ 
tımından hareketle [ Geı~l 
Çanakkale, ve Körf e~ t a 
Ayvalık, Dikili ve Izıttlr ·:r 
azimet ve avdet edecektir. 

Dikkat : Pazartesi ~ 
[ Edremit ) e muvasalat ed~e 

Yük ve yolcu için Emin 
Reşadir.e caddesi Rıhtım h 
nındaki . idarehanesine müra 
Tel. İstanbul 1977 • Yo 
bileti vapurda da verilir. 

Yelkenci 
VAPURLARI 

IZMİR SÜRAT POST 

Lüks 1 t C: 
ve seri sme pa'i" 

;a~luı Pazar 
günü tam saat 15 te Gal

1 rıhtımından doğru tzM 
hareket edecektir. 

KARADENiZ POS'f~ 
Anadolu vapıır 

ı eyıuı Pazat 
akşamı Sirkeci rıhomın°1 
hareketle [Zonguldak, lnebdO 

or 1l Gerze , Samsun , 
<;iresun , Trabzon , Sur111 d 
ve Rize ] ye azimet ve a.91 

edecektir. 
Tafsilftt için Sirkecide ~ 

kcnci hanında kain acente 
1 

müracaat. Tel 1srandul ı 5 
V c Galıttada merkez rıhtı 

hanında Celipidi ve StafıloP' 
acenteliğine müracaat. " 

Telefon: Bevo~lu gc 



~on Saat 
~ t ll tc .. • 

Riisumatta •• 
Gayı·L ınu-

= 

Bazı mühim 
tavın/er yapıldı 

badiller .. 
Deniz faciası 

ffasköyde bu sabah ge. 
ne bir çocuk boğuldu 
ite liasköyde Okmeydanı caddesinde oturan 15 yaşında musevi 

• 
l.tanbul Rüaumat bqmüdü-

riyetinde bazı mühim tebed
dülat yapılmıştır. 

İstanbul başmüdürü lsmail 
Hakkı bey tarife müdürlüğüne, 
tarife mDdfiril Raif bey ser 
mnfetlifliğe, mlifettiş Seyfed
din bey baımüdürlüğe tayin 
edilmitlerdir. 

Dün yapılan intihap 
kanun/, değil m.idir? 

Hiikilmet nezdinde teşeb~ 
bmatta bulunultMcak 
Dün gayri mübadiller kon

gresi Türk ocağında top-
lanmış, bu kongreye ~ehı:i
mizdeki gayd mübadıllerın 

lbaI bu sabah arkadaşlarile birlikte iskele civannda denize ~iş, yüzmiye başlamışlardır. Sahilden biraz açılan çocuklar 
....;.de şakalaşmıya başlamışlar, oynaşırlarken Kemal fazla IU .tlıtıııuş, boğulmuştur. Kemalin ceaedl çıkanllDIJbr. 
~ tkadaşları hakkında zabıta tahkikata hqlaınışbr. 

Üç yankesici Çabuk 

Bat mOfettiş İbrahim beyin 
tekaUde sevkedilec:eği söyle
nilmektedir. 

büyük bir kısmı iştirak etıniı
ler ve gürültülere, tokatlar~ 
müncer olan çok hararetli 
münakaşalar cereyan etmiştir • 

Tokat hadisesi heyeti ida· 
reyi tenkit eden Şahin B. 
isminde bir gayri mübadilin 
söz söylemiye başlamasile 
cıkmış, hatip sözlerinin so· 
nunda azadan Suphi Nuri B. 
tarafından tokatlanmıştır . 

ylı.kalandı söndürüldü .a..~Yoğlunda yeni çarşı cad
~de Rofokoli isminde bi
ta~ saatini çalan Hayri, yeni 
t;:!ıda madam Polihronyanın 
~anı çalan Agop, Alman 
.:-WQ&sından Korçun ~atini 
~an Mehmet dün gece ya

Dnn tehremininde Arpa 
Emini mahallesinde mlitekait 
Eıat beyin evinden çamaşır 
yıkanırken yangın çıkmlfbr, 
itfaiye derhal yetiJmitse de evi 
yanmaktan kurtaraaıamıftu. "'llnaıışlardır. 

Otonıobil kazası 
?ı Sof ör Cemalin idaresindeki 
-~04 numaralı otomobil dün 
~~llıez caddesinde Hayati 
~de bir çocuğa çarpmıştır. 
~lti hafif ınrette yaralan
~ Şoför yakalanmıştır. 

~ir kayık 
CQddebostanın
cla batmaktan 
kurtarıldı. 

'-'~bolulu Mehmedin 7 nu
~ sandalı dün akşam 
~ebostanı açıklarında ha-

' nıuhalefetinden devril
'-t batmak üzere iken Melı-
~ Ve sandalı, o esnada 

' dan geçen bir yelkenli 
~lll kurtanlmıştır. 
~•in h4pisn~sinde 
lt lraıııı bir vak'a 
~ ~tıin hapiaanesinde cina· 
t..., lbahkumlarından Kasım, 
\ b~ç Ve Hacı Ahmet arasın
\., ır lllünazaa olmuş, DçO de 

•urctte yaralanmışlardır. 

Batını yardı 
Karagümrilkte Sofalıçefme 

caddesinde oturan Zekeriya 
ile Recep ailevi bir meseleden 
kavga etmişler Zekeriya Re
cebi taşla başından yarala
mııbr. 

• 

Londra, 29 (A.A.) - ingi
liz matbuatı, İngiliz da
Yaaını müdafaa hususunda M. 
Suovdenin gösterdiii maharet 
ve metanei medih ve sitayiş 
ile yadetmekte ve lııgiltereye 
daha adilane bir tarzı mua
meleyi temin etmekle ihraz 
ettiği muvaffakiyetten dolayı 
mumaileyhi tebrik etmektedir .. 

lngiltere 
Laheyde elde 

ettiği muvaff aki
yetten memnun 

Askeri terfi listesi 
·Yeni miralay, kaymalcam, 

binbaşı ve yGzbaşılar 
Dün mfrilivahğa terfi eden 

miralayların iıimlerini yazmış
tık. Liste, ordu ve kolordu ku
mandanlıkları ile diğer aJa .. 
kadar makamlara peyderpey 
tebliğ olunmaktadll'. Listeye 
göre 70 kaymakam miralaylı
ğa, 130 binbaşı kaymakamlığa 

() ve 204 yüzbaşı da binbaşılığa 1 Ullkü borsa: terfi etmişlerdir. 
l2,1tıiiJiz 1017,00; Frank Bahriye zabitanından 72 
l 8_0() t· t yüzbaşının rütbesi binbaşı ve ı.;~) 2s b ıret 9.ıı; sviçre 26 milliziminki yüzbaşı olmuş· ~ '9 ; olar 47,7 J,88; Da-

l.mail Hakkı, Seyfeddin ve 
Raif beyler dünden itibaren 
yeni vazifelerine batlamı.t· 
lardır. 

lzmirde de 
dilenci derdi 

lzmir, 30 - Burada pek 
çoialan ve herkesi rahatsız 
eden dilencileri belediye dan. 
den itibaren tiddetle takibe 
ve toplamıya bqladı. 

Edirne valisi 
ıehrimizde 

Edime valisi Emin B. feh
rimize gelmiştir. 

Maliye vekili ve 
mwldrat mfldüıil 
Maliye Vekili Saraeoj'lu 

Şilkrü B. bugün Gülcemal 
vapuru ile lzmire gidecek ve 
bir müddet Menemendeki 
çiftliiinde İltirahat edecektir. 

'f 
Mnskirat inhiaan umam mU

diirü Zekii B. de bup Ma
liye vekili beyle birlikte İuıı
re gidecektir. Zekai bey İz. 
mirde Uzilm milbayaa ede-
cektir. 

Af erin bu ameleye 
Ortakaydeki huı tltlD 1-

malitanelerinde çalıfaD ame
le, 30 Ağustos, 6 Eylill Cuma 
günlerinin yevmiyelerini Tay
yare cemiyetine terk ve te
berrü etmiye karar vermiı
lerdir. 

Posta müdürümüz 
dlindü 

lstanbul Posta ve Telgraf 
batmüdürü Hüsnü bey mezu
niyetinden avdetle vazifesine 
başlamıştır. 

.. Posta 11tüdiri urnunus1 ~ dof'2~; Altın 88
7
,00; A- / tu'Askeri doktorlardan 2 kay· ~tnv~ 7

2
,00; Rumeli 

6135; makam mira!ayhgw a ve 2 bin-'-' b Y 5; Düyun 191 ,50; I 
ankasından alınmıştır. başı da kaymakamlığa terfi ~ .............. J etmiflerdir. 

Posta ve telgraf mildiri 
umum ısı Fahri B. Mersine 
JDuYasalat etmiftir. 

Neticede kifayeti müzakere 
kararile intihabat yapılmış, es· 
ki idare heyetinin kazandığı 
anlaşılmıştır. 

Heyeti idareye muhalefet 
edenler intihabattan evel gü
rtlltülerle içtima salonunu ter· 
ketmişlerdir. 

intihabata iştirak etmiyen 

fayri mübadiJler eski ida~e 
eyetinin mevkiinde ipka ed!l

mesinin gayri kanuni oldugp 
iddiamda bulunmaktadır· 
lar. Bu hususta hükumet nez
dinde teşebbüsatta buluna
caklardır . 

Maaş ne zaman? 
Barem kanununa tevfikan 

yeni kadroları gelmit olan 
devairin maaşlari pazar gü· 
niinden itibaren taviye edile· 
cektir. 

E"'manette maaş 
Şehremaneti dün eylül ma· 

qını tevzi etmiffu:. Yann~an 
itibuen licretlerın tevzııne 
bqlıyacaktır. 

Emanette Barem kanunu 
ancak yeni senei mal!ye ba· 
şanda tatbik edilecektir. 

Tevellüt 
Maarif Vekili merhum Ne

cati beyle polis mildür . mu: 
rini HüsnO beyin enııtesı birinci mülazim Operatör Dr. 

Turgut beyin bir kız çocuğu 
dünyaya gel:niş ve « Zafer » 
tevsim edilmiştir. yavruya 
mun ve mes'ut bir ~ayat te
menni eder, ebeveynıni teb
rik eyleriz. 

Bueünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

alınmıştır: 

Dnn azami hararet «28» 
derece, bu sabah «21» de
recedir. Bu gece rüzgar poy
raz, ha \'a kısmen bulutludur 



Daima şa3~anı 
emniyet 

Bir DOÇ kamyonile başladığınız işin 
Günün her saatte DQÇ kamyonu, 

vasıtası olarak elinizde olaca.,\<tır. 

,, 

.. 

yanda kalınayacağına enıin olabilirsiniz. 
yokuş ve arızalı yol dinlen1eyen bir nak' 

En yüksek mevadı iptidaiye... Dikkatli işçilik ve nihayet işletme masrafının azh 
DOÇ kamyonunu en istifadeli bir nakil vasıtası haline koyacaktır. 

DOÇ sahibine uzun seneler asgari tamir ve işletıne masr-afile çalışacak 
imal edilıniştir. 

Alacağınız kamyon hakkınCla kat'i kararınızı vermeden civarınızdaki 
yanlarından, bu . kamyonun yüksek hassalarını dinleyiniz. 

Nihayet bir DOÇ kamyonunun direksiyonuna geçerek, sür'atini yokuş 
liyetini ve motörünün mebzul çekme kuvvetini bizzat tecrübe ediniz. 

DOÇ nakliye işinize istifadeli bir şekil verecek yegane kamyondur. 

Türkiye için umumi vekili: 

Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekası 
İdarehane ve şatış yeri: 1 Garaj ve tamir yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddesi No 168 · Ayaspaşa Jandarn1a karakolu 
Telefon Beyoğlu 742-743 Telgraf: Tatko Telefon Beyoğlu 1755 

Taşra acentalıkları: 
: Zabıtçı zade ve şeriki 
: Mahmut Celalettin bev 

_ : ffluhaddis zade Alim bey 
Adana : Mubarrem Hilmi bev 

"' 
Gazi Ayıntap : Güzel beyzade Hasan hey 
'T'ca hzon : Hacı Abbas ve mahtumları 
Diyarbekir ~'Pirinççi zade Sıtkı Nedim ,1 

ve Edip beyler. W 

Bursa 

Samsun 

Gireson 

Isparta 

Malatya 

' 

: Nasuhi Esat bey 
- 'I' : Esa t efendi zade Seyit 81 

bey 
: İsn1ail zade Vahit 
kası 

: İntibah şirketi 

: Badılı zade Tahir bey 
' :~'; ~ ~~ ~-1 ·-; • • ~ ~~.,r,,.-. ~ . - 1 ' • • • ı: - :' 
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