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Vunanlılara cevap verildi
Yunanlılara cevap

Bir nezaket dersi

~kdon t, İnq!iliz Hari- Dün verildi. Bu cevapla
tıtesini fena azarladı
neler teklif ettik?
1

İngiltere de
iktidar mevkiıne
geçen amele hükümeti, İngiliz hariciye nezareti
memurlanna
mühim bir ih·
tarda bulunmak mecburiyetini duymuş
tur. Başvekil
ve hariciye nazın, meb'usan
meclisinde kendilerine sorulan
suallere
cevap vermek
için muhtelif
nezare tier den
izahat istemektedirler. Baş
vekil görmüş
tür ki hariciye
nezareti nd en
gelen cevapttle .
111. Makdonalt
larda,
diğer
Q'f~~. cevaplarına nisbetle dürüştlük vardır. Bunun üze~;~ ~ik ıl •. bu gibi cevapların, meb 'uslara hitap · ettikleri için
•~e kbır şekilde olmasını nezarete ihtar etmek mecbuletin a~nıış ve memurların nezaket öğrenmeleri için
e bırer amele fırkası programı gönderbniştir.

Atfna 9 ( Hususi) - TürkYunan müzakeratmın sebebi
inkitaına ait ve Yunan hükumetinin teklifatına karşılık
teşkil eden Türk cevabi notası , dün orta elçi Enis bey
tarafından
Yunan hariciye
nazın M, Mihalakopulosa tevdi edilmiştir.
Türk hükumeti, bu cevabın
da, Yunan hilkumetinin Cemiyeti akvamın hakemliğine
müracaat teklifini reddetmekte,
buna sebep olarak ta mevzu
mesailin siyasi mahiyetini ileri
sürmektedir.
Mamafi bir tesviye zemini
olmak üzere muhtelit komisyonun bitaraf azasıeın hakemliğini teklif eylemektedir.
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göndermiştir.

Rus-Çin
Müzakereleri
durdu
Moskova,7 -Rus gazeteleri
Rus - Çin müzakerabmn inkı·
tamı tasvip eylemektedir.

1 erkos şirketi feshedi •
meli, su işlerini Emanet
almalı••.
Bazı

!itı akaaar tacir dört
~.~_d.enberi ortada yok
gelen bonolarını tediye edeınediği için protesto edilmiştir.
Bu vaziyet ü:r:erine Osman
Zeki efendi ortadan yok olmuştur.
Dört
gündenberi
k
d
aranma ta U'.
Son hafta zarfında diğer bir
tüccarın vaziy t: de birdenbire
bozulmuştur. Mamafih bu tüccann alacak.ıtarile U)'Uf&cağı
tahmin edilmektedir.

hükumeti,
budan
kadar ahklmı
infaz edilememiş olan muahedelcrin ademi tatbikleri esbabının da bitaraflarca tetkikini serdetmektedir.
M. Mihalokopulos, M. Venizelosla istişare etmek için istimhal etmiş, bu huausta Llhide bulunan Yunan başvekiline mufassal bir telgraf

Emanet fikrinde musır

~!lir iflas vak' ası

:; v~ k~ e~tiası üzerinde
~ 1S9oo111!~Yon yapan bir
~} Ödiy ıra kadar olan
~~ıı
ernenı· 1'fi~
t
~ ttıi~r
ış,
ası aL. t" "' ır.
~ ~f liccarın . . O
ttıd'd
ısmı
~d
ı İt, M
. sman
..
.e Must umaıleyh Mutllı.~tttta n afa ve İskeçeli
ttı:ıi§, E: a olan borcunu
1 t,taf rnlak ve iş ban•ndan da vadesi

Türk

başka, şimdiye

'ferTws şirkelı muduru
J/. Kastelno

gazeteler, Şehremane
tinin T erkos şirketi ile )1eni
bir itilafname yapmak üzere
olduğunu yazmışlardı. Emuet
erkanından salahiyettar bir
zat bu hususta bize demiftir
ki:
« Bu havadis aılaz iır.
Emanetin böyle bir itilift m
haberi yoktur.
T erkos şirketi ~ her ne
şekilde olursa olsun bir itillf
yapmak Emanetin ve şehrin
zarannadır. Terkos şirketi te•
essüs ettiği gündenberi taahhüdünü ifa edememiıtir. Bu
cihet bizzat mUdürlerinin imzaları ve tezkereleri ile itiraf

Son Saat

ı
1

l\1üsolini

Araları çok gergin

Acaba sehrimi,
.z e de gelecek mi?

Bulgar hariciye nazırı
istifa mı edecek?

*

Roma, 8 (Hususi) M.
Ma.olininia Orara yab ile Ak
• denizde bir seyyahat icra ede. ceğf teeyyüt etmektedir.
Yat birkaç gündenberi Tarantta bulunmaktadır. Bahriye
müsteşarı amiral Siranni de
hlıfvekile refakat eclecektir.
Seyahatin
hedefi _mektum
tutulmaktadu.

Sırp - Bulgar ihtilafı ayni merkezde ve hatta
gerginleşmektedir. Hariciye nazırı bu vaziyetten müteessir
olup .istifası bile muhtemel görülmektedir. Sırbistan « Prut »
itilafı hakkındaki noktai nazarlarında ısrar eylemektedir.

Cehalet

bir. ce- İki delikanlının
Romen hcrp Qe- velan yapmaları hayatına mal
mlleri Qeliyo~
muhtemel
oldu.
Btlkreş, 7 - Romanya ıçfn
İtalyada inşa edilen üç harp
pmıisinhı

*

Köstenceye gelmeintizar edilmektedir.

BulQoridanda tidddli yatmurlar

Sofya, 7- Dün hemen büt.Gn
Balgaristanda şiddetli

yaj- düşmüştür. Hararet
derecem (34) ten birden 27 ye

lamitf6r.

Cevat B.
Sabık

merkez

kumandanı

vefat etti
Çatalca müstahkem mevki

liva kumandam Cevat bey
evelki gece kalp sektesinden
vefat etmiştir.
Cevat beyin cenazesi dün
kolordu ve merkez kumandaalan tarafından merasimle
Karacaahmede defnedilmiştir.
Cevat bey umumi hap esnasmda İstanbul merkez kumandanlığında uzun müddet
bulunmuştu. Ondan sonra da
askeri müze müdürlüğünü ifa
etmiştir. Son defa Çaçatica
nrilstahkem mevki liva kumandanlığı vazifesinde bulunuyor·
du. Allah rahmet eylesin.
edil.mittir.

Dünyanın her yerinde su
işleri belediyelerin elinde ve
onlann hakimiyeti albndadır.

Terkos şirketi taahhüdünü ifa
edemediği için mukavelesi ,f~
hedilmelidir.
Bu
takdirde
Emanet Terkos gölünü bizzat
işletecek ve şehrin su ihtiyacını tatmin edecektir.
Bu tasavvurlarla çalışan Emanetin T erkos şirketi ile bir
itilaf yapmasına, takdir eder·
sini& ki, imkin yoktm. »

Şehı.rde

1

Malatyanın Bürüngüz köyün·

Reisicumhur hazretleri dün
akşam Boğazda ufak bir
tenezzüh
icra
buyurmuş ,
bu sabah ögliye kadar bir
tarafa çıkmamışlardır.
BugUn fırka merkez bürosu
da ıehrimbe gelmiştir. Gazi
hazretlerinin bugün şehirde
bir cevelin icra buyurmaları
muhtemeldir.

de

düğün alayı gelmiştir.

j

(

EfQanda
karışıklık
Pqaver, 8 (A.A.) -

Efga-

nistanın Şark vilayetlerinde
anarşi ve iğtişaş hüküm sür-

mektedir.
Birçok nüfuz sahibi kimselerin Kibil hükUmetine arzı
mutavaat etmek fikrinde bulundukları söyleniyor. Kabilde
fevkalade bir heyecan hüküm
sürmekte olduğu da rivayet
edilmektedir.

Rüştü
Qel~.tedi

Tevfik

esnasında iki

kişi ölmüştür. Bu feci ölümlerin sebebi şudur:
Bürüngüz köyünden Mustafa
namında bir genç diğer bir
köyden alacağı kızın evine
gitmiş ve bir müddet sonra ela

Sergimiz ,
Sanayi birliği yerli malları için «11 » ağustosta, Galata!aray lisesinde bir sergi
tertip etti. Bu sergi ile yakından alakadar olmak hepimize borçtur. Bu borcu
yerhıe getirelim.

bir düğün

B.

Hariciye vekili Tevfik Rüştü
beyin bu sabah şehrimize gelecekleri
haber verilmişti.
Tevfik Rüştü beyin muvasalırtına dair hiç bir malumat
mevcut değildir.

Buralarda hala cari olan
fena bir usul vardır :
Erkek tarafı kızı alırken kız
tarafına mum, kirli mendil,
yapma bebek ve saire gibi
bazı
şeyler
verirler,
ve: «Biz kızı aldık, siz derdinize yanın» derler.
Bu düğünde de Mahmut
namında kız tarafından bir
adama kabaktan yapma bir
bebek verilmis. Mahmut ilç
defa evlendi~i halde çocu• ğu olmadığı için bunu kendisine bir hakaret addetmit ve
kavga baş göstermiştir.
Neticede Mahmut ve gliveyi
Mustafa ölmüşlerdir .

Da. vekilimiz
Osm·amyede
Osmaniye, 8 (A. A.) - Da
biliye vekili Şükrü Kaya beyefendi bugün saat 18,30 da
Osmaniyeye muvasalat etmiş
lerdir.

Müthiş fırtına
Liyon,, 9 (A .A) - .Franche - Comte
lıaYallsinde
müthiş

bir

fırtına olmuş

mahsuh1t için hakiki bir

felc1ket teşkil etmiştir. 20
nahi~ e 1uahvolmuştur.
Rüzu&r bir<;ok evlerin
tlamlaı·mJ vh(J gülürmü~
..ı{ju ç ları ve hatta vagonları üe virınişt ir. Ha sarat
50 milyon
nıcktedir.

tahmin

Vahram efetı ,
ye farelerin. 0~
nadığı muzıp ,.
Y enikapıda oturan .,e,)'
yazıtta

Sofya, 7 -

Gazi Hz.

Talih··· Jt

et.111-

kunduracıl~ ~

V.

Vahram efendi fareleriP
bir azizliği.ne kurbaJl ..-'
tur.
~
Vahram efendi her. ,d~
kazancı ile geçinen bıdofo I
dır. Taliin nadir · tetaerO' -~
mak Uzere geçenlb. iJ.':,
adamcağum eline ;ı,ıa)J•r
etmediği halde b
«500» lira geçmiştir.
~
· O güne kadar «5 » eW.
bir arada görmiyen a~
bu ((500» liraya ka~dl ~
parayı nasıl sakhyacas-:-_ r...
hayli dUşünmüş ve btitdtl~
raları «50» ter liralı1' ~
notlara tahvil ederek;3_z
bir kipi& sarmış ve •
lık sandıimm içine ko ~
Aradan birkaç ~bit il!'_
ten sonra paralardaıı ~
mmı sarfetmek nzere
İU yerden almak isti)'..,
re adam paketin y~_.
ler estipi ıörür g6rdl P'J
ne bay11nhklar gelmt) ~
miı, dili tutulmuş, ( 1 __.
bir yatıi• bq kaydur.
c:hk zevcainden füpbel

0

bqlamqtır.

.J

Vahnm efendi meh••

talihı

bu makrıs t
d6f6Dürkeıı gene bir
taadiif yesini ıevinCC
etmit, paralanna telual'
mUfhır:

Vabram

ıandıtmm

efendi a
bqmcla d

ken
sancbiuı albld
ru bir takırdı itibllİft
dıjı çeTirip 1D11ayene
ve bu defa ikinci bit
baygmhiı i~~
paketi aandığın deh
çıkaran fare bunu taaı ~
dôşemeden aşağı ç
imiş. Şimdi V abram e
se'rincini kolaylıkla
edebilininiz.

Bulgar hay
tetkik ,_
Buliar gazetecilerfod

Panço Dorev, bir mudd,
beri şehrimizde «1871
~
evelki Bulgar baya

vesaiki tetkılt etmdP'
guldUr.
Mumaileyh, '"'

evr~~ J?:ıiihim vesik/,
geç.ınnıştir.

Vakit

""..I

ırure•

Bugün
Galata 1' ';J
konması mukarrer olaP ~
küresi buı noksanlar tP'A
edileceği için konun1• _.
br. Kiirenin ancak 17~
sonra yerine konabilec:et·

edilmektedir.
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Sirkecide

afif savuş-·

~IJ~!~r~ı[~~ va17

~tll s·&ondan mürekkep bir
ltkn • •
•
"ıtc
. "'cı ıstasyo:ıuna gl111~ ıı. sUralin' tevkif edeme' Rard k
~akı a i tamponu aşarak
ı..y0 ıkları parçalamış, is-

tbl_

s·ıri:<ecı

' "Uya
1 rıunk

1

•

kısmındakı

~~ adar ilerlemiştir.
"ııdaıı '. frenlerin tutmama'tt!iJt ıleri gelmiştir. Komit,~ltı 1Ve kumpanya tahkikat

l'fiic~~adırlar.

tP

~ Yauslanınız, şehrin ihti-

f~ L'~rl çları iç.in bazı esaslar
~,I "C!iıı31lıışlardır. Bir muhhra
~"f. ~ e bulunan bu esaslar

b~ ~~Yct1ikkate alınmak

i'
eD

'lİr.

belediyeye

ı ?~ r

"el

fı ~
8) I
-~

°'ı

üzere
verile-

sıgortanın ılk ıda

Uker

.

.

.

rer
~~t Xlleclisi dün toplanmış,
t~ Ze~·. Hüsnü, ikinci reisli-~trd~ı beyler intihap edilır.

ı darı

l\e ada Şevket paşa zade

~ \ı~d~a~ ?~yi yaralıyan şeol
~Cd ıkısı saatlerce müsaNit. tıı sonra

in·

dukt

I...""'

~lda

z b

öldürülmüş-

i

stanbulda bulunarı müddet zarfında

~. llle~hş~ak ~zere H. fır~·
kezı burosu bugu-n
. ıte gcl . .

ı

ili
nuştır.
~biahnıer doğum , tebrik
ı1

~~a .. hayırlı işler

için huı•tlar
vu"
d
· •
~
"
cu e getırmıye
l'\ık ernıiştir • Bunlar 15
're •atılacaktır.
~ ta}~ kanununun tatbik
· tdit. ~atnamesi bitmek üt.1 urnartesi kesbi kat'·
~ecekr
tytı
. ır.
1

~

~

Qarip

.

ı

Atina 8(Hususi)- Bura zabıtası bir hırs:z kumpanyasını
meydana çıkarmış~r. Fnkd
işin tuhafı şudur ki bu kumpanya muazzam bir sermaye
ile tesis edilmiş ve herkesin
gözü önünde k5rlı ticaretine
devam etmek yolunu bulabilmiştir. Bu garip şirketin müdürleri (Otonopulos) isminde
iki kardeştir.
Şirketlerinin yaptığı işe gelince, Amerikanın muhtelif
yerlerinden otomobil çaldır
mak
ve bunlan Avrupaya
nakledip ucuz bir fiata satmak

Yeni

ı

t

imiş.

Bu, son derece asri
şirket Amerikan ve Yunan
sermayesi ile tesis edilmiştir.
Yunan ceza kanunu, başka
bir
memlekette
yabancı
kimseleri zarara cokan bı"Bı~hk
meselelerini nazan dikkate
almamış olduğundan, ilk evel
tevkif edilmiş ole..".l Otonopulos biraderleri serbeıet bırak
mak icap etmiştir.
Fak at idare ettikleri garip
şirketin garip ticaretini :icra
etmek hususunda serbest bırakılıp bırakılmıyacağı henüz

belli

değildir.

amvay yolları

Ku anya bazı imtiyazlar a mıy-- bazı lanıyor.
Şehremaneti

Eminönü - Eyip
yolu için proje üzerinde hazır
lanmış olan yol etrafındaki
istimlak işlerini yapar ve bu
hat yapılırsa, tramvay kumpanyası, imtiyaznamesi muci·
hince taahhüt ettiği yollan
bitirmiş olacaktır.

Ancak bazı hatlar üzerindeki izdihamı dağıtmak maksadile inşa ve Gazi köprüsünden geçecek olan Beyazıt-Şi
şane ile Maçka - Beşiktaş yolu
bu taahhüdün haricinde kalmaktadır. Mamafih bunlan
mütenkıp inşası lazım gelen
diğer bazı hatlar daha vardır ki bunlann imtiyazını al·
mak için Tramvay kumpan-

yasınm

müracaat
etmesi lazım gelmektedir. Bu
hatlar meyamnda bilhassa Bebek-Rumelikavağı yolu vardır.
hükumete

*

Diğer

taraftan aldığımız
malumattan, Eminönü - Eyip
tarmvay hatbnın inşasına baş
lamak uzun bir m
için
imkansız olduğu anlaşılmıştır.
Çünki tramvay şirketi bu hattın inşası

için

lazımglen istim-

lak parasını Emanete vermİ§,
Emanet ise bu parayı başka
yere sarfetmi bulunmaktadır.
Halen Emanetin vaziyeti
maliyesi müsait olmadığından
bu istimlakatın icrasına imkan
yoktur.

~

tttccç~

Nazun

~gi

kaslediyo:-ıız.

Allah Ankarada tıraşını
dinliyeceklere sabır ve !ahammiil

ilısan

buy11rsun. Filorinalının son zamanki harekellerini görenler bu zatın
cidden tedavi ihtiyacında bul un d uğuna
hükmetmekte
idiler. Bu zat, günün birinde
gazetelere ücrelli bir ilan verdi ve resmini koydurdu. epeyce para sarfelti; bu iltlnda

' Ankaraya gideceğini yazdı.
sonra gene ikinci bir ildn
verdi,· hareketi dolayuile Eyip.tc son Tefik Fikret ihtilalini yapacağını bildirdi. Nilıa yel üçüncıi bir iMn ile Ankaraya hareketi gününü yazdı
ve kendi kendine « yeni neslin en büyük ve en meşhur
şiir

ve edep üstadı Filorfrıalı
Nazım bey. gaz.el lstanbulıunuza ve bütün üstat. ve

dostlarile muhtelif meshklerden tanıdığı münevver ve
muuakkar simalara ve bütün
kıymetli arkadaşlarına veda

ve hürmetlerini arzederek bugün Ankaraya gidiyor» diye
bir reklam yaptı. En nfhayd
hareket etti. işin garip cihdi
şudur Jd Filorinalı giderken
istasyona bir iki çocuk getirtmiş, onlara tqyi şiirler{ okutmuş, kendisi de bir manzume
ile cevap vermiştir.
Bir insanın arkasından
söylenilmez ama. bu garip
cinnet aldmetlerl karşısında

gayri ihtiyari:
« Haydi güle güle/» demtJmek rmimkün olmuyor.

8-16-23-30

Ağutos

Cuma günleri alb hafta
Halkın

esbabı istirahati temin
olunmuştur. Yarışa yeni ve gftıidc
ntJar iştirak edecektir. Hu.sust trenler. Sirkeciden Yeli efendiye, Veli
efendiden Sirkeciye

ertlnıiştir.

•

ı

Utobii ler: Topkapıdan V:ell

ınaglô.p

'tde11 Mde şehrimizi ziya\ı 1 ~uı ısırlı Enadülehli ta~ Ut (l~;rların Leviski takı
,~,r sı) berabere kalmış,
~lrtp avyasına da (4-1)
o1nıuştur.

Filori:zalı

Hz. hima,,elaiiıde
Başvelcil ismet Pş. Hz. riyuetlanndc yarış ve ıslah encilmeni
lliıi namına Jstanbulda.

j de

ll'<lu e

b11Jıseltiğimizi araştırma

den
ym.

Reiııicümhur

işaretleri araUıı b' u etmiştir.
~ ltıiş ır ~dam vilayete gel~U-: Dalı n_ıuavinine müra~ tttttı evletın bashğmı id~tt t~ Paralardan hissesine
')ltı~tir eB(I) 25 milyon lirayı
~ ~ adam hmarha~

daha doy/'usu gldebıldi. Kim-

'az at )rarışları

tııi ~: bılel
Salibiahmer,
'ıh.ıışlre~ !Jlunan Hilaliahme0
kab

Zavallı adam nitayet gilli.

efen.

di}e· Hususi otomobiller Y~
leden Veli efendiye

Hpano aatln kn)dı Sipabic:Y la,
yarıştan evci her hn!...olctpı an
,,__
L- ~il
onan
a"'"9"".ı na iV"
d

Doktor -

Hasta -

Neden korkuyorsunuz efendim?
llcr gördüğunı erkeği l~yipli llalil ::.annediyorum.

.. .......
~

.;r onan

a

DnJ~~ler içiade bı·

(Bitmedi]

Son Sııat

4 Sahife
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Şehnazı hemen tuttu
Mindere yatırdı, serbest

clile

soymıya başladı
-

77 -

Şehnaz, bu ağır söze daha a·
ğır surette mukabele edecekti.

Eminenin gözlerindeki vahşi
lcmadan ürktü. Kocasını silleUycn ve bayılttıran bu kt vvetli ve cüretli mahlukun ken·
disini paçavraya çevireceğini
dütünerek ürküntüsü . ziyadeleşti ve bila ihtiy=-r yalvardı:
- Beni incidiyorsun Emine
cl&fün ki senin misafirinim.
- Misafir olduğunu unutmıyorum, fakat sen, düpe düz
bana orospu deyince susayım
mı? Ben orospuyum. Korevet
lıltünde de, tarlada da, kbruda da gönlüm i8teyince soyulmf'\IDlı oynaşırım. Lakin yalan söylemem, oruspuluğumu
aklamam. Sen yaptığın işi
eaklıyonun. Üstelik bana kafa tutuyorsun, beni pis kendini temiz görüyorsun.
- Hili inat ediyorsun Emfne. Benim bir şeyler sakladağımı nereden anlıyorsun?
- Soyonmadığından!
- Soyunursam ne anlıyaaksıo? Vücüdüm ter temiz.
- Sana öyle geliyor, bir
de ben göreyim, bakalım doğ
ıo ma?
!mi~ bu sözü söyler söy_.. lemez seri bir hamle yaptı v«!
Şehnaz hanımı belinden yakaladığı gibi mindere yatırdı.
Bir elini ufki vaziyette göğ• tine koyarak onu tepreıemiye·
eek bir bale getirdjkten sonra
8el'best kalan elile kadının
elbisesini açmıya başladı. O
kadar hızlı ve o kadar mahi. ıane hareket ediyordu ki şu
ani hilcum önünde· sersemlefeD, nutku tutulan Şehnazın
aklı başına gelinceye kadar
istediği neticeyi elde eimiş ve
onu yarı çıplak bir hale getirmişti.

Nihadın kansı

tan

ancak bacak-

çıplaklaştıktan sonradır

feryadı kopardı :

ki

•
- Bırak, beni bırak. Yoksa
ıimdi bağınrım , can ktırtaran
yok mu diye haykırırım.
· Emine, işliyen koluna şimdi
bir bacağını da teşrik ederek

.-

____..

.__

Huharriri: M. Turhan
faaliyetine devam ediyor ve
kesik kesik söyleniyordu:
- Bağır , istediğin kadar
bağır , bakalım , yardıma kim
gelir?
Bir nevi taarruza benziyen
bu garip muamele üç dakikadan fazla sürmedi. Emine
biraz eğilerek Şehnazın kıs
men uryan tenini şöyle bir
' gözden geçirdi
ve sonra
kadını serbest bıraktı.
- Haydi kalk - dedi - kuzuyu kaybettin.
Köy fahişesinin kısa bir
muayeneden sonra tebliğ ettiği şu hüküm, Şehnazın yüreğine~ o taarruzkar hamleden
ve o cebri soyunuştan daha
giran geldi.
Hedef olduğu hakaretten
dolayı bağınp çağırmayı, kavga etmeyi, hatta açılan yerleri kapamayı unudarak gülünç bir .ş~rsemlikle sordu:
- Kayıp mı ettim, neden?
- Çünkü sen sevicisin, arbk inkar edemezsin.
Şehnazın evelce
sararmış
olan çehresi simdi kızardı ve
kadıncağız kekeledi:
- Halt etmişsin sen. Baldırlanma bu yalanı uydurmak
için mi baktın?
Emine müstehziyane güldü:
- Ben -dedi- ebeyim, anamdan izinliyim senin gibileri bir
bakışta tanının.

Ve sonra ciddileşti:
- Şimdi örtün, baldırlannı
kapa, güle güle konuşalım.
Şehnaz, hüngür hüngür ağ
lıyordu. Bu coşkun ağlayış,
lekesinin yüzüne vurulmasın
dan mı, yoksa bir oruspunun
tahakkümüne ve tehakkümüne
hedef olmaktan m~ doğuyor
du? Orasını kendisi de takdir
edemiyor, ellerile saçlarını
çeke çeke göz yaşı döküyordu.
Köy dilberi, misafirinin
hüznengiz figanina karşı lakayıtti. Ocağa tezek yerleştir
mekle ve kirikadim el değirmeninde nohutla a.rpadan mürekkep halitayi üğütmekle
meıguldü.

Cuma tatili

Saraçhanebaşında tütüncü
dükkanım var. Şimdiye kadar
cuma günleri kapıyor ve önünde cigara satıyordum. Bir
kaç hafta evvel bir zabıtai
belediye memuru yalnız tütün
satmak şartile açabileceğimi söyledi. Ben de açtım.
Geçen hafta bir başka memur geldi. Dükkanımı kapattırdı. Guya ben tütün ile beraber potin bağı da satıyormusum. Bu nasıl iştir. Dükkari"ı kapalı bulundurmak lazımdı niçin açtırdılar? Açtırdılar ne diye kapatıyorJar?
Saraçhane başında
tütüncü Ali

Tütün amelesinin

şlk!Y~
I

Memleketin her k ş
yapılan sıtma ve v~r~ /!
cade1elerinin iyi netıce
diğini görmekteyiz. üc•d
Bu hastalıklarla rP İf
için yapılacak başlıc•
mizlik olduğuna gör~, ~il
l ırı ~
depolarındaki ame en ·ıJeY
tıklan yerlerin . de teını
.l
si lazımdır.
vr
Bu depolardan ba~~:ıı ~
berbat bir haldedir.
el'

ti

polarında

çalışan

aıı>~ıtf'

sık sık hasta olmakta/

Bu depolarc ı. bilhassa ~it·
te ehemmiyet veriJnıehi
1•
Selanilc ~

İsmail fb

lf

Kaybettim

lf

17 Eylül 341tarihinde, Ka ·

bataş lisesi 9 uncu sınıfından
aldığım 557 numaralı tas di ı ~-

fş

arayoruw

~

y•~
19 yaşındayım okur
k 01~

kim-.em yoktur, ço
namemi zayi ettim. Yerine lise
1 inci devre şehadetnamesi : bir vaziyetteyim, bet ~ /:
çıkaracağımdan yedi aherde
bir müe~sesede çalı!i 1118
görüldüğü takdirde hükmü yorum.
olmadığım beyan ederim.
Samatya civarında,
İstanbul, Ortaköy Saadet Yusuf mahallesinde, Al
~okağı N. 5 335 Vahdettin
çeşme sokağında

J:

Ziya

.

:.

Kuzuyu i:azandığından dolayı sanki neşelenmiş ve şim
di kahve içmiye hazırlanmıştı.
Şehnaz,
belki bir çeyrek
ağladı ve ancak Embenin
kendisine bir fincan kahve
sunması üzerine hıçkırıklarına
fasıla verdi :
- İstemem - dedi • senin
kahveni de istemem. Sen eteğime leke sürdün, ırzıma iftira ettin.
Emine, güzel kaşlarını çattı:
- İftira edenin dili kurusun. Ben gördüğümü söyledim.
Yaradanm önünde de çekinmem, göğsümü gere gere bu
sözleri söylerim.
Şehnaz, biraz şirretlik yapmak istedi ve bağırdı :
- Nasıl söylersin kan, ne
hakla söylersin hain! Benim
vücudumda yazı mı var, yok·
sa içimde sana söz söyliyen
cinler mi var?
- Ne o, ne bu. Eline bir
ayna vereyim, istersen sen de
bak. Dediğim yalansa yüzüme tükür.
Ve sonra anlatmıya başladı.
Sevıci kadınlarda vukua gelen
uzvi tagayyürleri malumatlı bir
ebe ve hakiki bir doktor gibi
uzun uzun tarif ediyordu.

--

.• ,
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Son Saat

t;ÔNÜl~E
töNÜLE
~Qc}ı bir Sezar

on Saat,, in iane listesi ·

·ze felaketzede erin
ra ı~ ın ediniz...
al

O havalide tufan f el&ketine uğrıyan. ~ç ve
açıkta k ıılan on binlerce kardeşimize yardım
etmek mukaddes bir vazifedir.

\l Uece dilruba

11' olmak

Rize, Sürmene ve havalisi müthiş bir felaket geçirdi.
Zarar ve ziyan büyüktür. 15,000 den fazla kardeşimiz
yurtsuz ve bır lokma ekmeksiz kalmıştır.
Memleketimizin en zengin ve çalışkan bir mıntakasında
vuku bulan bu felaketin hepimizi dilhun ettiğine şüphe yok.
Böyle bir vaziyette, felaketzedelere yardım etmek hepimiz için bir borçtur.
Bunu nazarı itibara alan " Son Saat » bir iane listesi

istiy

~-~"~ilYet
~
-:59- Muharriri: H. Tur an
d( ı::1 old dagılma zanıreti
Fakat o, merdiven cl.ibinde
tUO ~ --~ a la.~· Tecrübeli ımperauşakları gen çe";rdı:
;

el~ r.~
J~

ıı.&ır

_...f'
dit·

pV

i:
1'"1

-

.. ~,ı"ı.tf
"af·,
t11 tıf

b'
1' : /

ı-

1.
İ.

h''

·ıt

bl/
~

ıP. /

Beni -dedı- Hergfi üm
götiuiir, siz gelmeyin
çlUkJ
hıy
ordu.
İştihalarını
Uşaklar bu eır.ri şükran ile
1!ıj C ı
~,~iten . apteden sarhoşların
kabul ederek hemen donmüş'(Jtı; h'ıradelerini kaybedeler ve misafirleri de ihmal ile
~Şata.pi 1880lunuyordu.
kendi aralarındaki zevkin it. \'c a dumanlanmış gözmamı Ç<ırekrine b~ş vurmuş~ şahlanmış emeller
lardı. Zaten misafir erin çoğu
k~~ • Peratorun varlığı - git- 1 da aynı tehalükle odalarına
~ '•tıdgayr'1 mer ''lı eşecek ve ı ve b a hçeye d ağılmışlardı.
~
CU al •iye bir çift sarhoşun
İmperator, merdivenin yarı~ ~ltı tında inliyecekii.
sında ansızın durdu:
l\
~r,
hu
._
k
b
ti
~ ,"tı~tek
yaKın a ı e
- H ak'ım.' - dc d'ı- hahnma
lıı~Cd ve Şerefi hurnayunune geliyor, biliyor mu un?
~l~ı Ccck manzaralarla kar- . - Hayır, başmetmeap!
'(J~~: istemiyerek av~g·a
- Antinoü 1
~~
- Anlamadım efendimiz.
\\!il'
Dedi - beni
- Canım, imperator Adricratorlar da kuvvet- yenin meşhur kalesi •
.!, ~t"' ~re muhtaç olmaktan
- Ne sebeple onu hatırla1
• onda

biraz daha kal-

"t;:. Çttk'
~'ııı: h.,. •n neticeler vere-

~ı

j

ıı>'~I

bıJ

~

i

rJ1

bJ

'!

"~':/.
ei

iftJ' ,

111
/.:

t:ül! ·
\hhct}

e

I
eljJ;
J<ef'~
JI

f

i
edi

İane listesi
F'tik ,·ekün
Artın Kcşişyan

S.

evlet matbaası

-

· müdürlüöünden:

1000 kilo mücellit tutkalı
1000

dmız, h~metmeap?

-

fakat salon- ı
Sebebini i•
etmek
1 h
ısa·
~ ~G.
daha
müşkül. Fakat başı taclı bir
• ercümerç
~~. ~ Bızzat jilpiter, o 1 seıar olacağıma, hele bu gece,
\~~ utbe okusa kimseler dilrüba bir köle olm k isfyoi.~aıtı.ıyacaktı. Herkes nım.
~ dtişucı:xıın?e, kendi zevki_ •••••.•
~ ~ inınçeaınde idi. Binaen- Susma Hergül. Büyük
~ ~r~~ratorun sözü, zaif başların bazan böyle kuçük
d,.~1• ~ u gibi arada kaydüşünceleri olur. Helyobugalı
~tdıı~ tebessüm, ne alkış unutma.[1)
'1~ do"'Antak o söz, doğ- Her düşüncenizi takdis
~ ~t l iruya Samandıra ha- ederim haşmetmeap. Ancak
~~
~Ytij:;ci~ ~dilmiş bwir edmir kulunuzun bu bahiste re'y ni
~llht
a z oldugun an sormak tenezzülünde bulun ~~'dı crcın, tabiati!c lakayt
yorsanız Sezarı Sezar, köleyi
~ k~ sendeliyen ayak- de köle görmek taraftan oltı. .
;"et vermiye çalıştı,
~ilk a.ıinı ile impera- duğumu arzedeceğin:. Yaratı'r: Una girdi ve mestane dıldığınız gibi ali olunuz. Ad, ,.. "'ttı:
riyen sönUk bir hayal, Siz
~ '-l6nc
muhteşem bir hakikatsin iz.
-._. , ' Yatağına gidiyor.
,.ı~.~t ile 1 L bu mUjdeyi farlı
Pek muhterem, sarhoşlukla
acar } d
agw zına geleni söylüyordu. Zu'\ı. "'il ~ fı a ı ve ıarap
~ hırı-&lı ağızlar müşte(1) Bu isimler t rihen meş~~ y Clı:
burdur. Köle antinoüs, lmpe~,;; olsun iÜneş ıön- rator Adriyenin gözdesi idi
~ii~ ltı~~!
'
ve ikisi zevç-zevce gıbi yaşa~ İlıtiyarı er~~, koluna gir- I mışlard • Helyobagal; deli 'kle\ , t de .. s~ruklerken AfrilCt vahşiyane zu.ümlerile, fıs
~~~ tcla~~ııle işaret etmif, 1 ku fücurile müştehirdır. 'adın
~"'il!. li ıye gitmesi~i an- 1 tipinde yaradılmış bir adamdı,
~"'« lttıp •dcnıe güruhu, u- 1 ekseriya kadın ele·sesi giyer
~, eratoru takip edi·
ve sevdiklerine hemen teslimi
nefsederdi.

1

cc

kalın

paket ipi

10,000 ya*la kanaveçe
Mıktar ve neVileri balada münderiç üç kalem levazım mliuakasai aleniye suretiyle matbaamızca mlibayaa olunacağından
talip olanların 31 Ağustos 929 tarihine müsadff cumartesi
günü saat 16 da matbaada müteşekkil mfibayaat komiyonmıa
ve şartnameyi görmek isteyenlerin de hergün komisyon kitabetine muracaatları.

\di

'';J L''4
ı ~J

Bu ianeye iştirak edenlerin hediyeleri tarafımızdan
Hilaliahmere devredilecek ve isimleri gazetemizle neşre
dilecektir. Az, çok, gönülden ne koparsa vermek ve on
binlerce insanın alamını bir az olsun tahfif etmek lizımdır.
Haydi vatandaşlar, vazifemizi yapalım.

l

idlı iJtJfıt ~~dir.
e~~ ~·,_! h· UYUktü,
b'{·

açmıştır.

p

münce mat.ıh imperatora dal·
kavukluk ediyordu. Sözlerinin
sadece mfinasebeti var mı,
yok mu bunu düşünmüyordu.
Kayser, hafifçe içini çekti:
- Yürüyelim • de, i · fikirlerimiz taaruz ediyor. Umarım
ki emellerimiz tekabül eder.
Ve habegahın önünde sordu:
- Senin odan nerede?
- Henüz bilmjyorum haşmctmc a ! Bendeganınız elbette kapı yoldaşlarını açıkta yatırmazlar.

- Peki, geceniz hayrolsun.
Yatak odasının muhafızları,
haşmetpenahı selamlarken esniyorlardı ve odadaki «hususi hizmetçi» de ayni esneyişle
efendisini karşılıyordu.
Kayserin oda eşiğini geçmesile beraber pek muhterem,
ağır bir yiikten kurtulmuş gibi
sevinerek hemen merdivene
atılmış, kademeleri çifter çifter atıtyarak aşağı inmişti.
Şarabın tesirile endeliyen ayaklar, «bihişti mev'uda» bir
an evel kavuşmak emelinden

doğan kuvvetle zindeleşmifti,
sağına, soluna bakamıyor, kı·
lıcını şuraya, buraya carparak koşuyordu. Henüz zevk
yuvalarını

kurmıyan

ve perakende dolaşan bir kısmı uşaklar ve bir kısım misafirler
onun mütela,iyane kotmua•
bakarak gülüyorlardı.
Çünkü nereye ve niçin gittiği hepsince malümdu. Diğer·
leri gibi onun da bir afk k6şesini aradığım, bahçenin ışık
!tz bir yerinde ve ya bir ağaç
kümesinin karanlık kucağında
Afroditle birleşeceğini herkes
biliyordu.
Filhakika Afrodit te tellki
mevkiinde harırdı. Günfin kahramanını, Bi:ıansın biricik Hergiilünü bekliyordu. Yemek
sofrası başında içileai waplar'
gözle, elle ve ayakla yapılan
mulıtelif tem.ıslar, teali olanan
muheyyiç nükteler omm da
damarlarını alevler içiade bı·
rakmıştı.

{Bitmedi]

Son Saat
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•

iki

başlı

bir

Pariste bi~ fahişe
bunun bir delikanlı
lanan

}'iizenler yalnız kadınlar
clrılll. paç çocuklar, delikan-

pw.da

. . . d. wnıchr.
Bu *1lk llÇW'UlDund•
wwwhıamılara karşı

-

yu-

polis ara

mkı tedbirler ahı; mua-

)lllCJe

snkeder.

Geçenlerde gene böyle bir
'9clbiı' ...,amnda yüzü mtiteeam hıbite kadın yakalanarak
...,eneye mevkedilmif.

Ba, beryerde görülen ve kalahallk pbirlerde sık sık tesadüf
den fe11erdendir. Ancak
im kadmların muayenesi es•emda içlerfııden birinin kadm değil, erkek olduğu hay-

.de göriilmilf.
Ye.deye derha? vazıyet
eden polis kadın rolünde fahiteliğe çıkan bu delikanlının

abl&kıızhk
..ı.kuı

yolunda bir çok
olduğunu meydana

pbrDUf.
Eı4tek

ismi Lui, kadm rolü111 yapbğı zaman takındığı
lmri Luiz olan bu serseri ta
klçfik yaşta, henüz on biri9de
ilıen menfur mesleğine başla
llUI- Bu, onda adeta müzmin
bir fpti}i şeklini almış.
Hükumet Luiyi Vozg eteklerinde namuslu bir köylünün
JUına yerleştirmiş.

fakat Lui. bu köylüyü ken-

1

di menfur işine yarar tabfatte
göremeyince oradan kaçmış .
sonra
tekrar
Bir · az
yakalanarak bu sefer bir islahaneye kapatılmış.
Lui burada da rahat durmamış ve istediğini elde etmek' imkanını bulmayınca oradan da kaçmış.
Bu defa üçüncü sefer yakalanmak korkusu Luiyi tebdil
hüviyet ve cinsiyete sevketmiş.
Güzel yakışıklı ve bir kadın
. gibi tenasübü endama malik
bulunması
yüzünden
tebdili kıyafette muvaffak olmuf. Nis civarında bir maliye
müfettişinin yanına kadın hizmetçi olarak girmiş.
İşin asıl garip ciheti iki sene
burada kaldığı halde müfettiş
bir an bile hizmetçisinin erkek olduğuna şüphe eimemiş.
Hatta meseleden malumatı
olmadığı için kendisine mektupla eski hizmetçisi Luizin
hizmetinden mf.mnun olup olmadığı sorulduğu zaman müfettiş verdiği cevapta:
«Çok memnundum." Onun

ye

vermiş.

Mahkeme reisi maznuna neden eski hizmetçilik ettiği evden çıktığıni sorduğu zaman:
- Artık canım sıkıldı, ceva hını almış.
Başka bir sual sormuş:
- Peki menfur ve iğrenç
ahlaksızlığını erkek kıyafetin
de niçin yapmadın.
Lui buna da şu cevabı vermiş:

- Her iki surette de çalı
şıyordun. İtime göre bazı ie-
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"tevsinıin en heyecanlı nıaçı

1 Drwis kupası kimdf kalacak? - Pariste Davis turnw•asınm
~I'
son OJ ·unlan çok he, )·ecanlı oldu - Fransa az daha
·~ ıı.,
kıqJaJ ·~ elinden kaçınyordu
ol

~- ·~~e Avrupa ve Ame'ia t\ırndunyanın en büyük te-

Bugünkü yarış
ve futbol maçı

Uvası yapılır.

'

~ltt~rnuvalara, galibinde
~ I ~ttt11 Üzere verilen kupaya

,.~

~r

[Davis

[),;.

kupası]

iıtanbul viliyetince tertip
,edilen at yanşlarınm üçüncüsü
de bugün Veli Ef. koşu yerinde icra edilecektir.
Bazı zevatı iliyenin gelmeleri ihtimaline mebni yanş
mahallinde tertibat alınm ;ıtır•

ismi

~tt ıa kupasını elinde tutan

S

0

•ene zarfında bütün '

tenis şampiyonu olmuş~ c~ç,11

'-t. '

.llltay -

sene Davis kupası
~ttlllarda kalmış ve bin"'-Pİ) Fransa da dünya tenis
~ 0 nu olmuştu.
' ~ne bu turnuva aylarbütün hızı ile devam

?·

~""•
Pt

1
·k·
ı kısma ayrılmıştı:

L't.. lt ~e Amerika. Her iki

~ b· er~nde bulunan millet°" ll'bırlerf ile müsaba'.tceler, Avrupa
ve
~İitrillı? finale kalanları da
'otı k ile Çarpıştıktan son~it alan galip taraf ge~~ Davis kupasını alan

(~~-d~la ~oy ölçüşecekti.
~. "1111 finale

Almanya

"' Jc-.. anlar, Amerikalıtılaştılar ve kaybetti-

Amerikalı

« Tilden » birinci oyunda

ler. Amerika, Almanyaya 5-0
galip geldi.
lf.
Şimdi mesele bu senenin
turnuva galibi olan Amerikanm
ile
maçın neticesine kalmıştır.
Fransa, ya galip gelmek suretile kupayı ve şampiyonluk
şerefini muhafaza edecek ve
yahut ta kupayı elinden ka-

Artık bu sefer kupa sahib:
belli olacak.
Sahada hiç nefeı bile alan
yok..
Bu maçın bütiin manevi ve
maddi ağırlığı gene (Ko,e)nin
omuzlannda.
Acaba F ransanın terc!fini
koruyabilecek mi?
'
ilk oyunda 6 - 3 Amerikalı

Geçen hafta Pariste yapılan
karşılaşma işte bu neticeyi
belli edecekti.
Oyunun devam ettiği üç
gün, oyun sahasını dolduran
on binlerce Fransıza çok heyecanlı , korkulu anlar geçirtti.
Amerikalılar bütün ümitlerini en mahir oyuncuları (Tilden) e, Fransızlar da meşhur
(Koşe) }erine bağlamışlardı.
lık gün.. Koşe, adeta nefes
bile aldırmadan (Tilden) j pek
çabuk mağlup etmesi Fransızlann yilzünü güldürürken
Amerikalılan hayrete düşür
müştü . ikinci gün (Kupl) lar

Eyvah!. Yokaa kupa gidiyor mu?
Koıe ani olarak gayrete
gelmiıtir. ikinci oyunda 6-1
yapıyor. Üçüncfi de 3-6 mağ
lüp. Fakat dördüncü ve sonuncuda 6-0, 6-3 gene galip.
Fransa kazanmıtbr. Davis
kupasını bir sene daha muhafaza edecek.
Halk çığlık içinde sahayı
inletti, muzika Fransız m&J'fJDJ
çalarken (Koıe), memleketine
kazandırdığı zaferin ıevinci
içinde ağlıayor, meserret yqlan döküyor.

Fransızlar

yapacağı

çıracakbr.

karsılaştılar.

galibi

GaUıtasaray maçı

· Bugün İzmir şampiyonu Altay ile Fenerbahçe arasında
ilk fütbol maçı icra edilecektir.
Altaylılar Galatasaray karşı
iyi netice alacaklarından ümit-

'-

Bu ikinci maçta Amerikalılar galip geliyorlar.
Şimdi her iki tarafın da birer
galibiyet ve birer mailıibiyet
leri var.
Son maç.•

kazanıyor.

vardırlar.

Maça saat «5,30» da bq1anacak, hakemliji M. Alen
ifa edecektir.

Bakkalların

bugünkü

içtimaı

Bugün· saat 1O da Bakkallar
cemiyeti umumi heyeti Betiktaı fırka nahiye merkzinde
toplanmıı, cüzdan ücretlerinin
tenzili, kayıt meselesinin kaldınlması, şehri taahhütlerin
esnaf lehine tadili, sıhhat
ctızdaiıları, sabun, mahlut gaz
ve yağ meaeleleri gBrüşül
milttllr.

'

Tunus muıaradatı muayBAe
edilecek
Tunus ,ehri civannda ~23•
temmuz «929» tarihinde bir
büboolu veba vak'uı görüld&ğUnden mezk6r liman milvaredatma muayenei hbbiye
tedbiri konulmQflur.

.._.l.
• 11

. l

. . merika/ı ( 1'ilden) Be FralVl.z
(Kpahd <:>«ne)

Snn Saat

..------~.... :_I'~dris
Muharrir:

.ııarset ~IPn

hkinc1l kitao

·Haydudun aşkı

şimdi) ·e

İdr;s Jfuhtefi

bilin ki--

$unu çok
Ben,

NakıH - -

A~arlar lteıırl/

/"edı.:inde bir irarkJ'e
o ~)!ur.' Si:::J se\'İl ·ortJ111

iradenıiıı
•

tesadiif etmediın,. Beıı ıze zstçrseıız
oe sizzn de beııi sevıtıeıı ı=i istiv,,orı tııı. .llcıcleıızki beız
(istiyorum), siz beni er P:-eç mutlaka seveceksini::.
v '

/'

o/

";I1

Janin gözlerini açıp ta bay- 1 maskeyi yUzümden almak lü· 1
Size çok yalvarırım, beni
Hayır o kadar a1 ç~k
gınhktan kurtulduğu zaman
zumunu gördüm.
bırakınız.
laksız değilim. Ancak ~
kendfıini görmediği, bilmediği
Janin. Seni çıldı:-asıya sevi- Çok şey. Demindenyavaş kendimi size 5
yabancı bir salonda buldu.
yor ve istiyonım ki sen de
beri sözlerimi demek anlamiye muvaffak olacağıd'·~
Burası Tigrisin ikametglhı
beni sevesin.
madmız.
Sizi
salıvermeyi
Ha!.. Bakın, az dah•t F."
1 •
- Fakat ben sizden nefret
aklımdan bile geçirmediğim tuyordum. Siz sey3b~
Genç kız bir an içinde her
ediyorum.
gibi kimse de gelip elimden nasıl bir elbise giymeY1
,eyi habrladı.
- Zaran yok. Bu bugün
alamaz.
edersiniz.
Artık haydudun, Tigrisin
için böyle.. Ancak bir gün
Matmazel ]anin! Son defa
- Seyahat mi?
elinde bir esirdi.
gelecek beni
seveceksiniz,
söylüyorum. Şunu iyi bilin.
- Evet.
Onun uyandığını, ayıldığını
Ben bugünü labırsızlıkla bek.. · Ben bugüne kadar kendi ira- Ne demek.
U
odanın köşesinden gören Tigliyeceğim.
demin fevkinde, bana hakim
- Uzun bir otomob
ris, uzandığı şezlongtan kalHatta beni daha yakından
olabilecek başka bir iradeye
culuğuna çıkacağız.
karak genç kıza yaklaştı.
- Hayır.. hayır beq
anlayıp öğrendiğiniz
zaman 1 ne rastgeldim, nt:! d~ bundan
.J
- Nasılsın güzelim?
benden af bile ta 1ep edeceks:· sonra tesadüf edeceğimi zanmem.
Janin cevap vermedi.
- Lüzumsuz israr
niz. Çünkü ben öyle kainatın
nediyorum. Ben ne istersem o
rar. Şimdi gecedir. 1:1•
Trigris devam etti:
zannettiği g1bi seP:! öir ha~·duf '> oMr: S:zi sevfycrum. Sizin de
- janfn! Janinl Benim sevdeğilim. Ben şimcl~ye kadar
beni sevmenizi istiyorum.
l
bir manto çok iyi o ur·, .4
gili meleğim. Evveli söyle..
hiç kimseyi öldürmedim. GaBinaenaleyh er geç beni
iP"' ~.
Mecburen yaptığım bu hareyem beşeriyetin ;.::ıyesinden
sevecev..siniz.
Zannetmeyiniz
seniz bir de kürk g ·~1,/
ketten dolayı beni affettin
k'ı sıze
.
t aarruz E> d ecesrım.
w•
Nereye gideceği
daha . bu···"u"kt:ı·r.
,
ı
- · -~2
• uecaa•
-nereye götürüyorsuntl'•
değil mi?
Janin gene cevap vermedi.
istimdat
Çok tuhafsınız PA• • ~
Fakat gözleri korkudan ziyade
nefret hissini veren bir bakışBen sizin o güzel bff
ı<.1ymeti
bağırarak bozulması~ jıi
la Tigrisin üzerine dikilmişti
No ~emti methuru Mahallesi Sokağı Cinsi mülk muhammine
t~r
miyim. Pek vtabiid~if
.sonra, ani bir feveran içinde
305 · Büyükdere Büyükdere Büyül<dere Dükkan l lSSOO
zınızı tıkayacagım..
~
bağırdı:
2
»
»
((
Apartuman I
rak etmeyin sevgiliıtı· ~ /
Beni bırakın., serbest
Evsaf ve müştemilat::
- Hayır.. Hayır b '/'
Zemin kah odunluk ve
bırakın.
kömürlük
1
inci
kat
2
mek
isterim. Beni nere ~
- Asla!.
oda 1 apdesane 2 inci
tütüyorsunuz.
~
- Sefil .. Katil !..
kat 4 oda 1 aptesane
Sevgilim!
1'ıJ:,S.,J
- Katil mi? Ne biliyorsu·
1 mutfak 1 çamaşırlık
kiipe
olsun.
Bana
1' tp
~ nuz?
1 daraca ve bahçeyi
havi.
( istiyorum) diyeıneS- Leon Rütii öldilrdi.lnüz.
Balada
ev~af ve m :i"'te:m\:atı ve muhammin kıymeti muharrer
yalnız ben im.
J'1et'~
- Leon Rüt ölmedi, sağdır.
apartuman ve a:·~ındaki d · kkun 4 ağustos 929 tarihinden 24
- Eakat.• Nereye.. . ~~~I
Benim elimdedir . Maamafih Ağc~.tos 929 tar!Mne k.ıdn; yirmi gün müddetle kapalı zarf
nazarınızda ister sefil , ister
- Öyle bir yere
usuliie mi.!:ac!ey~ \·azeclHmiştir. Bc-dcii ihalenin nısfı peşinen ve
ne
de hiç kimse sfıı /
r.;şfı diğeri de tarihi ihaleden bir sene sonra alınacaktır.
katil olayım , sizi seviyorum .
Taliplerin m;..!ı~yede ve münakas:ı ve ihaliit kanununun 10 uncu
yacaklar.
~
Sizin için hayatamı t~hlikeye
maddesi
mucfüince
teklif!cr'ni
b;ı
ı.arf
derunine
vaz
ve
temhir
Bu sırada ı:;alonuıı it
koydum. Bunu biliyorsunuz.
ederek ve üzerine is!m ve hüviyetini yazarak işbu zarfı yüde
- Demek itiraf ettiniz. Siz
vuruldu ve
."
yedi buçuk teminatı muval•kate v;;,ya banl.r-:ı ,.... ,Jr.,.J.,mm ~::avi
Maksim dö Püvisö değil ..
- Otomobil geld•· /..
diğer bir zarf dcn:nine koy rak ve temhir ederek ve işbu
Ti !p'İssiniz .
zarfm üzerine ( B.ü> ü... acr .:.O\. hı apartuhı ...ıı • .....
.t~-··u
)
dır.
. t1
ibaresini yazar"'k rn!jz;ıyedenin son g:.inü olan 24 Ağt:stos 92.J
- Evet sizi · k önce MakTigri~, bakim bıt '"" d
Cumaı tesi &"Ünü saat en clörc!e k<ıdar beyoğlu Malmüdör~üğünde
sim dö Püvi~ö ismi ile almak
1 fakat tatlı sesi ile Jaıı1
ve (Tigr!s) in hüviyetini gizle- t müteşEkkil satış tomisyorm riyasetine makbuz mukabiHn··e 1 ru yürüdü:
~of".
tevdi eylemeleri !aı:ı01dır. Talipler milzayede münakasa 'e
_ Buyurun. Gicb1,
mek istedim. Fakat Rüt ~
ih!Jit kanunu ahka;nile Du babdaki satış şartnamesi mevadını
'
larlDll alt üst etti. Ben de JI kabul etmeğe mecburdur•
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İstanbul icra dairesinden: Bir
deynden dolayı mahcuz ve fu.
ruhti mukarrer Ayosten markalı kapalı büyük binek otomobili 13-8-928 tarihine musadif salı günü saat ondan ·on
ikiye kadar Taksim meyda·
nanda bilmüzayede furuht edileceğinden
talip
olanların
yevm ve saati mezkurda mahallinde hazır bulunacak memuruna miiracaatları ilin olunur.

,rn llıali (~alatn~rırcn- Iİ!'lf•J Hamal haşı sof\ajfmda cll!fPr mf'thalt TlyAtro soka·
"O~l(i
· ıı,,".,• cı·ı r o ı an VP .\ ,·ı·upa
·
· na mi ı t• marul· hu ı unan ·kı
· ı ar
pasa.ıı
ı · tara rı ı (ı u.. k' um
1
11"

ı,.,, 1•ttlc•ld ollalaı· hiı· seıwdP
1

2:- ~ ~ih•,akitl \ "ü nısfı

ilil taksitte olmak üzere hP,dell ihalfl inin nı:lı
di<1<wi tarifıl ilrnlt~cı."ln hir st-ne sonra nlmmnk üzere ayrı
'fl

ltıı~ l l'1111nuz U~H taı·ilıindnn itih1tr('ll yirmi ui.m mfülclt•tln müzayNleere kon\..:~'1-il. ~ asujm krol,isl ill~ dülikfmların ie.a ratl ''e,, muhammin liıynH'tlerl ~e1Jula
~-..•-.c·ı'~'•~lit·. İsim in~ nwll~rin h~ş hin lirarı tee«n-üı Ptme~i ha. ehilc müzayedt•
''" \ (si ''"flall zarf us ıı [ti ile İl'ra kıltnaca{jmclan htllıılt>rin müddC"I i müzayPS'tıfl~'11 Uiınü olan I_,. .\üustos H2H c,:arşamha !Jİinü sanı ü<.·e kadar müzayedl'
~ ''ll,1 ~ Vp ihalılt kanununun onuncu madclPsi mucihin•·c 1Pkllfnamelerinl bir zarf
\~ Hı~ıa ''az ve h•mhir t•clt•rcl\ ve :wrl'm üzerine ismini yazarak l~hu memhur
1

~~l~t~:'''

Yelli huc; uk tc:nı_in~~l ı ..muvaldrnleye ait makbuz llnıülmherl vey~. banka
L_il.'ılan ~f~.sı Ut' di(jer n~uhur~u hlr ~arf d•~ru11u~1u vnz n• işim zarfın ~z~rh.~c·
~ mı·~ llın haııni düki,ana aıt olduuu i~ret Pcllh•rt>k H•!yoğlu mal mudurlu~ 11~ 1 , llle~el\kil satı~ komisyonu riyasetine makbuz mukahlllnde tevdi eylenw ...
~lQ~t otunu r.
1
nıuhaınıuine ~<.melik icar Çin 1
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fotograf makinalarile filim1erini kulJann1ak nıenfaatiniz
icabatındandır.
\laminut

fotograflar

ıçın

~1iı1oteros
ka rtJarını

kuJlanınız.
Her yerde satıhr.
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iitünler

\~A

Paketlerden

AHMET BEY - Üç gündenberi evde kimse
uyuyan1ıyor. Adeta hasta
olduk.
Siz asrın1ızın ada mı değ·ilsiniz de ondan; ben sı
caklar başlayalıberi geceleri vantilatöı·ünıü işle
tiyorum ve adanı başına
2 kuruş bir masrafla, ben,
karım ve iki çocuğun1
sabaha kadar rahatça
uyu)'Oruz.

azaltılacak
d~ğildir

ı

DEN

veresiye

OLARAK

Vantiatör
Satın aln1a]ısınız.
Metro han, Tünel meydanı, Beyoğlu
Elektrik evi, Beyazıt İstanbul

Tütün inhisar idaresinin Yenice sigaralannın gram nı azaltacağı ve 20 kuruşa, satılan
sigaralann 25 gramaan 20
grama indirileceği bildirildi.
Bu mesele hakkında tütiln
inhisarı umum müdürü Behçet bey bir mubarririmize
şunları söylemiştir:

- 20 kuruşa sahlan Yenice sigaralan esasen 20 gra•
mdır. t3ir sigara bir gram
üzerinden hesap edilmekte
ve 20 sigaralık bir paket 20
gram tütün ihtiva etmektedir.
20 kuruşa satılan Yenic~ tütünleri vardır. Bunlarda da
sigara paketleri gibi 20 gram
tütün mevcuttur.

Birilha~
Kütahya htıtl.
ve imam mek
kalkıyor~·

·.

lstanbul imanı . ~~:irı
mektebi talebe birligı ]\tettı'
ettiği taş mektebe 08 1

Öğrendiğimize g~re~

mektep imam ve ha!•P ç'rl
bine elverişli değild•t· ~I
. t1t :ıı
taş mektebin genıŞ
t· l'

addit odaları mevcuttU ~/
buki imam ve hatip ırı·t!

nin talebesi azdır. Bu.~
Ö
Kütahya imam ve battstf~
tebinin lağvediler' k bille \b
imam ve hatip mekte pi~
bakı ve bu iki mekte J
mektep halinde taŞ ı:JJ / ~

yerleştirileceği
mektedir.

ha:' J

/el •

omada dekolte Yeni usulü t
düşmanlığı
Roma 8 (Hususi) - Papaemri ile kolları açık elbise giyen kadınların kiliselerde
günah çıkartmalanna müsaade
edilmiyecektir.
nın

Cami

rıhhmları

yılalıyor
Beylerbeyi ve Ortaköy camilerinin nhtımlan yıkılmıya
başlamlfbr. Bu nhtnnlar daha
fazla çöktüğü takdirde tamiri
çok masraf ihtiyannı mucip
olacaktır.

Evkaf idaresi, ıimdiden bu·
nun önüne geçmelidir.

kanun1lı

:% t~

Ceza mahkemeleriı
za muhakeme usulii
nun tatbikine yirıni~- /

?.

:;:1

başlıyacakbr.

Şehremanetinin
lstinyede
inşa ettirdtği yeni beton köprü dün açılmıştır.

Esirgeme
Kolaylıkla tcınizlcmek

L-EVER BROTHERS
LIM~~O

PO~T

SUNLIGHT

ANO

için
nim ıslak bez .üzerine . biraz VİM
serpiniz ve nasıl ten1izleyip parlattığını göreceksiniz. Beyaz kapla tnaları, n1ermer ve her nevi boyalı ve çini eşyayı ten1izlemek için kullanınız. Bakır ve pirinç eşyayı 1'VİM,,, ile parlatınız. C~zve
tencereler için emsalsizdir. "VIM,,,i
kuru halinde kullanmavınız.
.

derneğinin

tenezzühü

16 Ağustos Cuma günü
Türk Hanımlan Esirgeme derneği yetimhanesi menfaatine
deniz tenezzühü tertip edil·
miştir. Vapur saat 11 de
köprüden hareket edecek saat
24 te köprüye avdet olunacaktır. Gidiş ve gelişte Boğaz
Üsküdar, Kadıköy, Adalar
iskelelerine uğranacakbr.
Vapurda Cazbant, incesaz,
ucuz büfe cardır. Biletlerin
fiata iki liradır.
.
.. (.;1. -i ;-·~=---..
...
i
. '· o . . '

Gazi köpri\sünü inf~~
olan Fransa mühendL, ı~
gelen bir surette pljJY'-~
edilmekte olduğu ~/'~
methm Avnıpa köP~ ~
alanın nO.munclerle ~
rüsüntln tezyin edilv- ,J
dirilmiştir.
/
,~

rilmesine~

Umumi harpte
oynıyan devletler,
bakiyeye kalan işi ~
için bir plan yaptıl•~et·
«Yung» plim decl f
Felemenkte, (.ibİ t>~
toplandılar, bu pi~ j
0
bik edebileceklet• rl'"t
yorlar. Bu arada A 1'if
tarafından ortay•
. ablmışbr.
d i!J
Bu fikir dUııy• '~ ~
olarak beynelmilel ibt~
rek bir albn par•

bj

PazariıKla gaz alınac9~ /
Şehremanetinden :
01,ıJ '

Pazarlıkla 90616 kilo Gaz ahnacaktır. TaliP
12 ağustos pazartesi günil saat on beşe 1cadat
müdürliiğüne gelmeleri .
.

"

Gazi köprüıaı'.J ~
plinı ~ıfJ.

lstinye kôprusu Paranın birli
açıldı

t~

ıe~

Son Saat

S:ı!ıifo

Ji

l

Frenf!İ ile mü adeıe ...
K rs bitmedi .. Gur ~ ha
a tanesinde tedaviler

lanmış

ve derhal Haseki hastanesine nakledilmiş, fakat yaralara tahammül edemiyen
yavru ölmüştür. Şoför yakalanmı~tır.

Dün Topane rıhtımına
yanaşan
Çanakkale vapuru
yolcularından Bursalı Enver
çıkarken
efendi vapurdan
sol elini rampoz kapağına
sıkıştırmış, üç marmağı tamamen kopmuştur.
3 - Şoför Corcun idaresindeki otomobil dün gece Beşiktaşta 12 yaşında hüviyeti
meçhul bir çocuğa çarpmış
çocuk chemmjyetli surette
yaralanmışhr. Çocuk ifadeye
gayri muktedir bir halde Etfal
hastanesine kaldınlmışhr.
4 - Şoför Kemalin idaresindeki otomobil madam Katineye çarpmış , madam başından yaralanmıştır . Şoför

2 -

kaçmışhr.

Memlekette kuvvetli bir ;frengi mücndelesi idame ettirmek için Sıhhiye vekaletinin
ayırıp Y enibahçedc Guraba
hastanesinde doktor Hulusi
Behçet beyin frengi kursuna
gönderdiği dol<torf oır üç ayclır
bu kursa ccvam ettikleri ve
ilk tesbit edilen kurs müddeti
bittiği hnlde, görülen lüzum
üzerine bu müddet bir ay
., daha uzatılmıştır.
1 Bir ay sonra kurstan çıka
cak olan bu doktorlar muhtelif mmtakalara dağılacak ve
memleketimizde ırsı frengi
ve nctayici ile frengiden mütevellit nesli harabiyetleri ve
ölümleri tetkik edecekler, bunların tedavisi ile uğraşacak
lardır.

Kursa resmen devam edenlerden başka hariçten dersleri
takip eden· doktorhr da vardır.

Son yirmi dört saat zarfın
da şehrimizde dört cerh vak'ası olmuştur.

1 - Hasköyde

çarşı cadde-

sinde helvacı Ahmet ustanın
çırağı Osman ile bcmşerisi
Satılmış koylerindeki bir tarla
yüzünden kavga etmişler, Osman Satılmışı bıçakla yaralamııtır.

2 - Dün gece saat yirmi
Uçte Topanede hamal Hüseyin
ile Salih arasında kadın yUzUncen kavga çıkmış, Hüseyin yanında taşıdığl bıçakla Salibi ağır surette yaralamıştır. Mecruh
hastaneye yatırılmış, carı"h ..~·
,useyin bir kahvede otururken
yakalanmıştır.

3 - Fatihte Man ·salı Mehmet paşa mahalle inde oturan 19 yaşında Lütfü bir alacak yüzünden Siirtli Nail ile
kavga etm'şler, Lütfü, Naili
bıçakla sol baldırmdan ~ara
lamış, kaçmqhr.
Nail hastaneye yatınlmıştır.

Guraba hastanesindeki cilt
ve frengi seririyatına her gün
80 · 100 kişi muayene ve tedavi için gcimekteci:r ki bunlann kırkı, ellisi frengilidir.
Zavallı lu:dınlar
Doktor Hulusi Bc!ıçet bey,

bu frengili hastalardan kadın
lann crkcklcrdc.n daha mazbut ve muntazam tedaviye
geldiklcrİ için
erkeklerden
daha ç.ıbuk iyi o!duklanru
ve bu k:ıdınlann hemen hepsinin namuslu aile kadınları
olduğunu, hastalığı kocaların
dan aldıklarını söylemektedir.

Gayri

müslimler_

Guraba hastanesine evelce
gayri müslimlerden hiç kimse
miracaat etmezken, son zamanda buraya gelip muayene
ve tedavi olunan gayri müslim
lıutalar, umumi müracaatlara
niabetle yüzde onu bulmak-

tadır.

Lahide

ış

Balkanda

karışıyor
La Haye, 8 (A.A) encümende milhfm bir

mtına

Mali

kaşa baş göstermiştir.

Porte-

kiz ve Sırp murahhasları yüzdelerin yeniden tetkikini Wep

''24,, saatte ''3,,
kanlı vak'a

.,

etmişlerdir.

M. Marinkoviç beynelmilel
banka meclisi idaresinde bir
Sırp aza bulunmasını iıtemittir.
Bunu müteakip M. Snovden
Yung planına karşı vaziyetini
vahimleştiren beyanatta bulunmuştur. Mumaileyh İngilte
renin yapmış olduğu fedakarlıklardan bah:;etmiş ve netice
olarak Yung p~inının derpif
etmekte olduğu taksitlerin tevzii için tali bir komite tesisini
teklif eylemiştir.
.Paris, 9 (A.A.) - Le jurnal yazıyor: La ~aye ~e bir
inkıtaın
neticeleri bılbassa
lngiltere için o kadar vahim
olacakbr ki
son dakikaya
kadar akıl ve mantıka rllcu
etmesine intizar edilmektedir.

Beynet'milel
hırsız Andan
Miitareke senelerinde İstan
bulda bir çok sirkatler yapan ı
beynelmilel hırsızlardan Andon '
iki gün evel başka bir nam
ve sahte pa~aportla şehrimize
gelmiş, f.,., kat kontrol esnasın·
da po.isler tarnfmdan tanı~mış,
şehre çık:ır.?mıyarak aynı vapurla Sc!~ğe iade edilmiştir.

Sırp

- Bulgar

hadisel~ri karşı
sında

ita/yanlar

( Chicago Sunday Tribune)
gazetesine Romadan bildiriliyor:
« Balkanlardaki siyasi silkünetsidik bu hafta İtalyada
fevkalade rahatsızlığı mucip
oldu. Büyük Avrupa devletlerinin Baıvekiletleri, bir Balkan yangınına başlangıç olur
korkusu ile, hergiin Bulgariatanla Yugoslavya arasındaki
Makedonya dahilinde wku
bulan hudut hadiselerini dikkatle tetkik etmekte bulunuyorlar. ltalyada, İtalyaya manialar ihtaıı için, Bulgaristan
hududu boyunca bu hadiseleri
kasten körüklediği ittihamında
bulunulmakta ve matbuat,
beynelmilel murakabe ve ec·
nebi devletlerinin tazyik yapmalarını telep etmddedir. »

Dünkü borsa:
lngili:r.

1016,50; Frank
İsviçre
Dolar 47,iS; Da-

12,20; Liret 9,13;
2,47,75;

hili 95,0C; Alhn 883; Anadolu 22,40; Rumeli 6.i5;
Tramvay 76; Düyw1 193,75.
İş Lankasından almm;ştı:.
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11
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P:tzar ı o d.ı C:ıl.na

nhtı mınd,m lıareketlı.: [ l znı ir,
Küllük, Bodrum, R:tllo~. Fer

.

hiye, Finikt: , ~ \ın:.ıJ_, J ] y:.ı
gidecek \ ı.: donlışte mezkur
iskelelerle bi'rlikte l .\ndifli ,
Kalkan , Sakıı, Çanakkalı.: ,
Ct.!libolu] y.1 uğrayarak g~le
~ektir.

(cEJ .IBOLU) \ ap u nı 10
ağustos Curnartt.!Sİ ı 7c.k idan:
rıhtımından hareketle ~Ge li 
bolu , Uıpseki , Çan :ık kalc .
lınroz, Boz~aada] YJ giJç:..:ck
\ e [ Çan.ıkldk, L:ıpsı.:ki, Cı.:
libolu]va uğraYJr.tk gek1.:~ktir.

TRABZON BiRİNCi ~OSTA )l
( CU!\lHURiYET ) ,·apunı
12 .\ ğustos Pazartcsi 12 Jı.:
Galata rıhtı mından hareketle
1 İn ebolu, Samsun , ( :irı:.soıı .
Trabzon , Rize , Ho pa J y~ı
gh.h:cek \C donü~te P.ıza r i-.kcleı;ile [ RiF-c ,
Sürııwne .
Tr.ıbzon , Gorele , ( :in.:son,
Ordu, C11,:. c, Samsun , ine
bolu, Zonguld.ıg] a ugnyarak
gelecektir.
Hareket gtıııü yük al ınm:ı7.
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Beyoğlu daireıindell:
kapı Çöp iskelesinill

2385 lira 85 kuruş i1J

(~iimartesi günü akşa
nn hitiyor hakkı rüc- ,
lıanını:zı istimal edi11iz
---

üaıp köpek
Bob,i ismi~( bn-n ~iPBvJ.
dok köpeği üç gündür kayıp
tır bulup sahibine teslim edene otuz lira verilecekti:. Galatada, kemer altında 50 - 52
JlUmaralı Ali beyin kahvesine
SOÇEl"A il"ALYANA. müracaat.
Dl SERVlTS MARITTİMİ '
Beyoğlunda Taksim tr.am·
( Koc.tantinopoli)
vay istasyonu karş ısında 40
N. h hanede mevcut bir çok
vapuru I..f :ıgus
zikıymet
eşyayı beytiye halı
tos ç.ırşamba
v•
saire
11-8-929 tarihine
günü [ Hurgaz .
müsadif pazar gUnü saat on·
\ .•ırna, Kösten·
birde mahallen bilmüzayede
ce, Sulina , Kasahlacaktır. Taliplerin yevm ve
bs, \ c lbrail ] c gidecektir.
saati meıkurda mahalli satış
( A LBA~ IA) \'apuru q a~us konıiıvonuna müracaat ~tmeleri.
tos Çar~amb,ı l~ ~poli, ı\laı sily.ı
• ı.ınt :ıl l :llk' ı ~l\ \ ı \ .tpt rıaıı

sin~

:I.!

Tüı·kıye iş bankasından:

~ostasl

AYVALIK - iZMlR

postası

~ ~ı~~X:~r

Çocuk babalarına tavslye:
Çocuklar için eylenceli ve
faideli bir kitap olan «Dans
eden su» Eserini tavsiye ederiz. İkbaJ Kütüphanesinde ve
kitapçılarda bulunur.

A\'\'alı k,

f' ikili ,.e lt.nıİt

.ı z·İınd \"e .ı n.kt n!cı.:ektiı.

JL

Dil,bt : l':.ız~nk::ıi !.!i°ınu
[ Ed remit ) e nım·.ıs1lat ~dı:r.
Yük ye -'oku ı..:'iıı
. Emi nömı
l{ ı:s:ıdi'.·ı: ..::ıl1 dc-.i

Rı htı m lı a

ı ıın~L l,i İl~.ırdı n 'in~ ımır.ı.:a,ıt
T d. İ-.tJnbul 1977 . Yoku
bik ti ':ı ı 'tırtLı da \'erilir .

zade

Biraderler Yapurları
Karadeniz ınuntazanı
ve lüks

po ~tası

Sakarya

PAZAR

gurı u .sa.1t ı; d1.· Sırk~ı.:i rıh
tı nımd :m lı:ııı.:l,t:tk [ C11.:libulu,
C:ın,ı kkaie, \ t: h:örl1;1. t.ırikile

1

Şışli çocuk hasta nesi
Sertebabefinden :
Otuz lira ücreti şehriyeli
iaşe ve ibatesi hastanemize
ait olmak ve sinni otuzdan
aşağı ve kırktan yuka· ı \,ulun·
mamak ve hafta tla b r gün
mezun olmak şartile ~ir terz1
ve bir hademeye ihtiyaç vardır. Talip olanlar Şişli çocuk
hastanesine müracaatleri.

Sadı k

\ aptmı 11

:ıg-ııı.,tl)S

PAZAR

kapalı zarf usulile mUO

konulmuştur. Taliple~,

namesini görmek şerail'
mak ve ehliyeti fe •
havi vesaiki görmek
fen memurluğuna 11e
7,5 nispetinde temin•
sini daire veznesine 1
tan sonre ihale
'
31 - 8 - 929 cumartesi
te daire encümenine
eylemeleri ilin oluııUJ'i

.Son Saatin ildn ttJ
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Telef c.ı ·ı

İstanbul : 21 B.:j

lstanbıtl

(:uzt:tcınizde inıişat ~;;,1)1
uı zılnrı rı h a kkı rrı:ı

.

A bone

\ ila ~etler için:

fi

şart~~ı
;:,ene~

aylık 900, iiç aylık 5. ·ifl:
l~cnt:bi

ınrınl ekr. tlcr

JOOO, altı a~·lık 1600,
1.: u ru~tu r.

ak~,11111 Sirkeci rıhtımın
h.ıre!\ctle [ ZongulJ,ık ,
l n ebl>hı, Sinop, Samsun, Ordu,

mürac.:aat.

,

•

.
.
J '1'" 't
ilan ınuh ıev iiııurıa 1 rııe'
makla beraber bu hususta
ka bul editıne'-

gunu
J.m

Gin.~sun, Trabzon: \'e Rize J
i~kdelerinc az;mt:t ede(ektir .
T:ıfsilat için Sirkeı.:i ,\le::-,1Jet hanı ;ıltında a..:ı.:nt;ılığ ına

•

Bakırköy şübei idariY . ·
Bakırköyünde İncirli ç·
başı boş olarak g d
iken derdest editip .
teslim kılınmış olan b~
boz renginde merkep ı•
beş güne kadar daire~edl ~
caat etmesi aksi takd~jll
müzayede satılacağı ıl
nur.
lf

-
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