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N&ban her yerde 5 1mnq

"1earistanı taksim mı edecekler?
anlılarda saminii~tten eser yoktur

~ apa

ve Diyamandopu/osu
~etme/erinin
sebebi nedir?
Gtel
. iraflar, Yunanlılann Ankara sefiri M. Papayı u•
nıahkemeye vereceklerini bildiriyor. latihbarat ve
1
d~... n~zaran, Yunan hariciye nezareti, M. Papadm
rıldır ve ya öyle prilnmek te, Yunanfstamn Tt1r·
'-..... __ [ Mabadi 2 inci sahifede ]

"e

.

M. Dlyamandopulos ve lıf. Papa

~lgaristanın. taksimi?·· Yeni şimendiferler

L~Clnlarda ecne tchli- ~~a-Ere~li, F"Zipar.ı~li bulutlar var...
şa-Dıy~botlonnda
~~O

ltıı1

Q

- Belgrutta çıYa:etesi, Bulgar-

~<ısebatuıdan bahse-

aı~ Tntinasebatm iyi
Qrj~· l1_ulgar lıcmedanı

OlcJıı9~~lil
.~.b

yabancıl~ğı

nu ve Bulgans
"«l' istarı
r
•
llya
' } unamstan

~ '4z.ıınarasın~~ ı_aksim
,. .

ıaı

geldıgım yaz-

~çfte H~~· nazın

~ b il naş~n efkin
tea~ ~qnyat Bullaıatb ır ıcra etmiştir·
eyle '1ab bu neıriyab
'' lt lllektedfr.
'-._~Hudutta yeni

cinayetler olmuttur. Sarp arazisi dahilinde iki Bulgar köy-

lüsü maktul bulunmuştur.
İtalya sefiri ile 1ngiltere
maslahatgllzan Bulgar har. na·
zınm ziyaret ederek Sırn.Bul-r
gar meseleleri hakkında malômat istemitlerdir.
Belgrat , 10 _ Gueteler,
Bulgar çetelerile AmaYUtluğuD
teşriki mesai etmekte olduklarına, bu çetelerin Sırp ve
Yunan Makedonyasma girerek
icrayı şakavet etmek huırlıklannda bulunduldanna dair
Sırp hllkümetlnin bir takım
deliili müsbite elde etmif ol-

duğunu yazmaktadırlar.

--;jjjjjl-İİEiiiiiiiiii!!iiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilEill--------

~---er ~afmdan. iılta .ılil•elde ~ .Aılll.ara" &ejli ·~

Fenı .ptta- Diyanbekir hatl.n .aratle ilelilemekt:icHr. Fem
pqa haltında inşaat Malatyaya d~ 150 IOlometre fletlemiftir.
Ba hat bir müddet 80nra Malatyaya vuıl olacaktır.
Erefli-Ankara hattında ise her iki taraftan altım7ar kilcımetrenin teaviyei tllrabiyesi bitmit ve bu kı11mlar illerine ray
da f
dil · ti
erte mıt r.
•
•

Bır kadın tren

athnda
tlti

parçalandı

gGn evel .•lqam üatti
İanire giden Bandırma · treni
Çifli .ile Ulucak arumda bir
kadailı çiğneyip parça parça
ebaİf, kadımn hllviyeti anla·
plam&llQlbr.
Makinist Menemende naar~t ~na alınmıtbr.

jV~babı hücumundan
korkulavor
"Kudua, 12 (Humsi) - Va·
habilerin akın yapmalan tehlikeai kartumda bir miktar
lnıfilz Ukerf De tuklar Ye
11 aeroplan Akabe yanmacla-

sına ~aderilmfttir. Bu kıtut

Sim ç~llbatın ~k s.ııillerilli
muhafaza ~decektir• .

... __________________..;.__

hırsızlık
Evkaf memuru ·tavrı ·ile
ampul çalan adAin

camilerde
.

çalınan

DolmabahÇt camii

Son gt1nlerde buı camilere bir hınız muaallat olmaftV.
Faaliyet için sırf mabetlerimizi iDtfbap eda bu meçhul Hnerl
g~en glln Dolmabahçe camiinin bntnn elektrik ampullerilli
çalıaıf, Hoca pqa camiioden de kıymetli bir balı aprllllfbr.
Ampul hınızlıj'ı garip bit tekilde icra edilmiftir. Hınız helf,
kendine Evkaf memuru •110 vererek camie ,ıiımif, elektrik
llmbalanm muayeae edecetüıl a&ylemlf, sonra ne kadar ...
pal bulmut iae qırınqtır. Hoca.pqa camündeki halı gece aprllaig ile de ..ıapÜI kabramamam bu iti yapbpdan fllpm

Efgand'
Ayni

•

Bol bol samımiy.etten /xıh..
sediyorlar!
Atina, 12 - Nazırlar meclisi, çarşamba günü Türk- Yunan meseleleri için bir içti. maı mahsus aktedecektir. Se·
IAhiyettar mehafilde hakim
olan •rzu, iki memleket arasındaki muallak mesafle bir
ıureti hal bulunması merkezindedir.
•

Bir lsfanbullu

Rum

nazır!

Atina, 12 - M. Wenizeloıun şahsi dostu olan İstanbul
lu doktor Aleksandr Papas
Sıhhiye ın~ıtrl~na iayfn edflmittir.

Feci ibir kaza
Bayındır 10-Bayındmn Kurt

Pihalleainden İbrahim

oğlu

15 'Yaılannda Mustafa, yiiklü

6ir

araba ile şehre gelirken
arabadan yuvarlanmış, tekerleklerin altında kemikleri kı

nlarak

ölmüştür.

'iki ıakı öldür.öldü
Adana, 10 Şevki paşa
zade Kemal beyi Ceyhandan
Adanaya gelirken vuran şa
kiler, jandarma tarafından takip
olunarak ikisi meyyiten yakala~~' bi:-i kaçmıştır.
OldiirtılenlerC:Jen birinin ismi
u'bı1'alı Ali, öiğerinin ki de
tecilden bil istifaae hapisten

çakan

Kasımdır.

kaçak miialrif'let ve
ıiQara...
Galata rıhtımı üzerinde bakkallık eden ,Yunanlı yaninin
dtıkkimada bir çok kaçak
rakı, şampanya, Yunan konyajı, likörler; kaaımpaıada ara·
bacı sokağında Hasan ve T ev-

fikin hanesinde 2800 paket Bulgar sigaruı, sigar,a kağıdı ye
konyak; Kumbaracı yokuşun-

da

kaçakçı

Pandelinin evinde

iki büyük rakı kazanı ve saire
bulunarak müsadere edU~iştir.

edilmektedir.

'*

~velki gece Nuruosmaniye

camiinin içinde de cUrmü
meıhut halinde bir hırsız yakalanmış ve hakkında tahkikata başlanılmıştır.

Gazf Hz:1: I _,Uhid e

İmrali adasının Son karar Çar•

şambaya

•

unarınt

emır

verilecek

Ga:zi Hz. dün Sakarya
motörü ile ve refakatlerinde
B. M. M. reisi Kazim paşa
Hz. olduğu halde boğaziçin
de bir tenezztih icra buyur-

H:z.

lardır.

Reisicümhur Hz. lmrali
adasını ihya ve oradaki harabe iğin imarını ve 100
iskanını emretmiş

lerdir. Keyfiyet Bursa vilayetine tebliğ edilmiştir.
.JJP.~aristandan gelen mulıacirlerden « lOv >
ki ·
buraya iskan edileceklerdir.
J<ıendilerine sıhhi ev de ya-

o

Londral 12 (A. A.) -

La
Haya konferansının akibeti
hakkında Londrc:ının resmi mehafil'nde bazı ümitler uyanmaktadır. Hava açılmaktadır
deniliyor. Mali encümen içti·
maınm çarşambaya tehiri hüsnü 'telakki edilm:ştir.

İmrali adası vaktile memleketimizin mühim bir kısım
soğan ihtiyacını temin et..
mekte ve çok iyi cins soğan
yetiştirmekte idi. Cazi hazretlerinin işaretlerHe bu servetin tekrar ihyası memleketin ı%İraati hesabına çok

Zeppelin Tokl'OJ'& eidiyor

f&yanı şükrandır.

Diğer taraftan istanbalda balıkçılığın azalması ila
nazarı dikkati celbetm \;,
ve bu mesele de mevzuu
bahsedilmiştir. İş baııkası
nm muaveneti 4le bu muazzam sewetin inkişafı da
muhtemeldir.
--- - ----- .........__
- - -- - -

l'rıedrhs-hafen,

.\. ) -

Zoppeltn

12 (..\.Perşem

be uniıü Tokyoyu do{iı·u
m;aC'ald ır.

----

1

Bursa kaplıca.la- ı
'Bursa kaplıcalarının asri bir
hale ifrağı için Evkaf müdüriyeti umumiyesiyle bir banka
ar.asıııda yapılmakta olan müzakerata devam edilmektedir.
Müzakerelerde hazır bulunmak üzere Evkaf heyeti teftişiye reisi Sadettin bey şehri
rinıize gelmiştir. Mumaileyh
bu müzakerelerde Evkafı remsil edecektir. Bursa kaplıcala
rının ıslahına bu sene batla·
nılması kuvvetle muhtemeldir.

nakletmiştir.

du.

pılacaktır.

rının lSlahı

?

« Taymis » yazıyor:
han, Baha Saki ku
•
tazyikı altında, k"'
Hint hududunun pek

A

evvela Beykoz civarında gezmişler sonra Tarnbyede 1 o·
katlıyan oteline çıkmışlar
ve orada bir müddet kal1 dıktan sonra Dolmabahçe
sarayına avdet buyurmuş

ınıuhacir

. .

gırıyor·

Bu hal, Nadir ba~tll~
La Haya, 12 (A.A) - Dün , tarları arasında büyuk {
sabahın en mfihım hadisesi,
yecan uyandırmıştır·
siyasi encümenin M. Snovdenma k us b'ır tece ll'ıs ı' j}t
in teklifi üzerine çarşambaya
han Hindistana ilti~
tehir edilmesidir. Konferansın
bur olursa, Efgan ~~I
mesaisi inkıtaa uğramış olup
f~ı1a bir vaziyete ,gır
encümenlerde değilse de hususi
Diğer faraftan 1'~
mülakatlarda devam etmektememnuniyetsizlikler t,
dir.
termıştir. İktisadi bs1'
Dünden itibaren Fransız ve
fena ll'. Mamafi, soıı ıı
İ1'giliZ
mütehassısları temas
mevkii tedavU}de ef"1
haline gelmişlerdir.
Davetçi
pera görünmektedir·
devletler arasında yeniden
Sa1d, muta8ı h~l~fııt~re
hususi surette görüşmeler vupai bir tarıda gıyıııtıl
kuuna intizar edilmektedir.
lamış, resim çıka~ ıJi
Unıumi intiba, gerginliğin
daki memnuiyet eııır
zail olmak üzere bulunduğu
almıştır.
merkeziiıdedir. Ve M. Makdonaldin telgrafi hakkında bu
gıbi hallerin beynelmilel konferanslara alışkın olanlaı· üzeriıı8e h'i\! JJir-tmir yapmıyac::a
ğı mütaleası serdolunmakta-

buyurdular

muşlardır. Müşarünileyh

Baha Sakit
düt yoluııaJ

Postanede bir
kurs

İstanbul postanesi binasında

Telgraf muhaberatJ için bit·
kurs açılacaktır. Kursa müsabaka ile sekiz efendi alına
cattır. Bu kurs yeni muhabere
aletleri içindir.

Sütten zehirlenenler
İzmirde çıkan Hizmet refiki mızin mürettiplerinden Ah·
met efendi, evelki gün içtiği
bir bardak sütten zehirlenmiş,
hastaneye kaldırılvııştır.
Son gUnlerde sütten zehir·
lenenler !zmirde çoğalmıya
başlamıştır.

inkıtaa uğradığıP•

terdiği gibi Yun•0
nin anlaşma fikirle
olduğunu ve biıe dl

ettiği siyasette
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~

eser bulunmad.tğııı1jtl'r ·~
daha isbat eyleıJJe

Sahife 9
•

lstanbul vilayeti

defterdarlığı ilanları

caddal~tada Yenicami maha1içsinin Karaköy

edil ~sınde Mehnıct Ali paşa )Janındaki ihale
Yed ~ 1 Y~n dükkan ve od.~lar:ı,-ı ~rasının uıü~
lar e erı temdit olundu. Talipler kapı nym,raler:~~ g?te aşağıda tayin ediI:n müzay~e güotıa -~ lstanbul l)eferdarhP-ı ıhf:le kon;\! yonu1( 111 uracah:t eyleyecekle~djr.
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SATILIK EV: Kumkapıda şeyh Ferhat mahaHes!nin Havuz.lu
No 49, üç kattır. Bodre;n katmcb odunluk, kömürlük birinci katta 1 oda, 1 hela, 1 sofa ikinci katta 1 sofa,
1 heli, üçüncü katta 1 oda 1 sofayı müştem;ldir. Muhammen
lledeli 2000 lira dır. Müzayede 3 eyliii 929 tarihine müaadif
salı günü -.at 15 te defterdarukta yapılac~kbr. (903)
4- SATILIK EV BAHÇE: Feri köyünde ~akız ağ2cı:ıda Sakız ağacı .sokağında 150 lik listeye dahil polis müdiirü Hasan
Tahsiııe ait bir tarafı ~akız ağacı caddesi ve bir tarafı Efti~e so)<ağı diğer tarafı Şevket paşa arsası ve bir tcwafı rabli kirikoır ,arsası ile mahd~t No t, ::, mubamn:-en bedeli 1200
sokağında

lir~dır müıa.yede
te Pefterdarlıkta

1

temdiden 20 ağustos 929 salı günü saat 15

(742)

lf Si\. TILIK EV VE Kumka pıda Şeyh Ferhat mahallesinin bavµz.lu hamam caddesinde Ne. 47, 3 lattir. Bodurum kabnda
odunluk kömürlük, birinci katta 1 oda, 1 hali. 1 sofa, ikinci
katta 1 oda 1 sofa bir hali, üçüncü katta 1 oda 1 sofa11
müştemildir. Muhammen bedeli 2000 liradır. Müzayede 3 Eylül
929 tarihine müsadif Salı günü saat 15 te Defterdarlıkta
yapılacakbr. (902)
* SATILIK ARSA: Aksarayda baklalı kemalettin mahalle- ·
sinde küçük lanğa sokağında 37-39 numaralı 179 metre, mu hammen bedeli 708 Jira, bedeli dört taksitte verilecektir. m8·
:zayede 2 eylül 929 pazartesi günü saat 15 te Defterdarlıkta
yaptlaca.kbr. (797)
ıf KiRALIK MERA VE MANDIRA: Ayazağada 5000 d6nüm miktarında, senelik kirası 540 lira olup 3 sene müddetle
kiraya ve~lecektir. Müzayede 21 Ahustos 929 Çarşamba gfinll
saat 15 te Deftsrdarhkta yapılacaktır.
(719)
lf KİRALIK EV: Anadolu kavağında Macar caddesinde
mükaddema torpil efradına mahsus 4 odalı bina, senelik kirası
75 lira, müzayede 21 Ağustos 929 çarşamba günü saat 15 te
Defterdarlıkta yapılacaktır.

(720)

*SATILIK DENiZDEN DÖLMA ARSA Balatta Karabaş
mahallesinin Balat caddesinde, bir tarafı lehi derya ve iki tarafı denizden .dolma yer, bir tarafı iskoçonun hanesi ile mah-'
dut No. 907-67 metre murabbaındadır. Bedeli defaten verilmek
şartije muhammen kıymeti 464 liradır. Müzayede 2 eyliil 929
taribJne müsadif pazartesi günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacsıkbr (504)
SATILIK EŞYA ve KOK KÖMRÜ CiRUFU: Adliye
ambfl'Ulda mevcut koltuk, masa, hali taşları, yazıhane h... ı ve
kilim parçaları, hurda demir ve saire gibi ceman 24
ıem
eşy,yi muhtelife ile Jahminen 140 ton mikdarında kok kömürü ci111fu1 C§yanın 342 liraya cirufun 150 lira muhammen bedelleri vard.ır. ;\.yrı ayrı müzayedeye konulmuştur. Müzayede
Ağustos 929 çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta

*

n

yapılacaktır.

(747)

Haseki v~ Cerrahpaşa hastaneleri Sinir hastalıkları mütehassısı
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Gmcttc

fabrikası
müştah temininden

.dokuz da dördü
((

pima veni bıçJ)dan muayımı dJfttlutdır
ga)rı munt.ıızam bu·
lunan bı~-aklarbcr ;..:ıman ıptal
ı;diln.ıcktcdır Bu ya den Gıllcııe
ficr v;ılı:ıı ıVı t~ okıa:ı,zı ıemin
cıdcr.

((

Yob çılcmaz~r. C\'\'el bir ı>:lk·
et flaıanw derbıtır cdirıız
----~

...en
-:M&::..

)oktor Ae f{utiel
·;ıektırık makınclerıyle belsoğukluğu, ıdraı
darlığı. prostat, adeınıiJctidar, be! gev,et.
'.:ğı Cilt ve fırengiyi ağrısız tedavi eder.
Karaköydc llörekçı fırını sırasında 34.

Beyoğlu beşinci sulh
hakimliğinden~

hukuk

Bir borctan dolayı mahcuz
furulıtt mukarrer karyola
yat~k, yorgan, ayna 18 Ağus
tos 929 pazar günii saat 9dan itibaren Galatada topcuIar caddesinde Koca eli karamursal otelinde bH müzayide
sablacağından talip olanların
gün ve sa&t mezkurda ma~Ui
müzayedede hazır bulucdurul#lcak me'rnura müracaatlan
iJAp 'tlunur.
ve

Son Sal\'t
u

s

:ıw

.. 1

'\!

.

ı enı

•

ması

. avanı
$>

..

fükrandır .•
Her sene yaş meyva mevsiminde çoğalan kfiçfık çotuk
hastalıkları hu sene hiç yok
denilecek kadar azdır.
Bilhasa kavun karpuz mevsimi btt hastalıklann en mebzul zamanıdır. Fakat kavun
karpuz mevsimi olduğu halde
bu hastalıklara tesadüf edilmektedir ki bu umumi s'hbi
;ı~ Jin tayanı şükran bir hal·
de <lduğunu ~österir.

Tü.ı·k

müsünüz,

değil misiııiz?
Fran ad TUrk tebasmdan
bir zat gene Türk tebasından
olan arkada ı ile kavga etmiş,
döğüşmUşler, karakola gitmiş
ler, mahkemeye verilmişler;
bu ner gün görülen, olağan
şeylerdendir. Hadiseye ehemmiyet verip yazışımızın sebebi
ise. büsbUttin başkadır:
isimlerinden
anladığımıza
göre ecnebi memlekette yekdiğeri ile kavga ederek karakola düşen bu muhterem
zatlar
ırkan
yahudidirler.
Fakat vak' ayı haber veren Fransız
gazetesi bu
yazısının başına « iki Türk
yekdiğeri ile kavga etti» ser, lavbasm1 koymuştur, Filhakika
kanunen de öyle olduğuna göre Fransız arkadaşımız aldanmış değildir; fakat ne çare ki
biz bu satırları okurken orada
kendilerine Türk sıfatını veren
ve ancak bu sayede açık kapı
bulan bu adamların burada
halle tabakasına mensup olanlan da dahil olmak üzilrü
Türkçe konuımayı adeta bir
zül telakkı etmekte olduklarını
düşünuyor ve gayri ihtiyari
müteessir oluyoruz.

Hakikaten garip
bir düello
Meksiko, 12 ( Hususi ) Geçen gün şehir civarında
garip bir düello olmuştur. iki
ki~i, bir meseleden dolayı münazaaya kara.r vermişler, Mişel Martinez isminde biri de
hakemliği kabul etmiştir. Fakat atılan kurşunların her ikisi de gelmiş, hakeme isabet
etmiştir. Etraftan yetişenleı·
biçare hakemi m 0 zara götürürlerken iki düello _u kahra•
man da selameti firarda !:ulmu§lardu.

1

Artrk İstanbulun
bir vasfı oldu
Şehrimizi

ziyarete gelen bir
ecnebi gazetesinin muhabiri
ınakalelerinden birinin mühim
bir kısmını gene !stanbulun
dilenc"lerine hasrediyor; filhakika sokaklarımızda hiç eltsilmiyen dilenciler bu günlerde
gene büsbütün arth. Polis müdiriyetine ve Şehremanetine
iki adım mesafede olan Ankara caddesinin yan sokakları çocnldu, çocuksuz dilenci
kad'ınlar1a doludur ve alakadarları buna lakayt kalmakta
veya bununla baş edememekccdir.

Bu

mz.nzaranın

yabancılar

üzerinde nekadar fena tesir
yaptığını anlatmak üzere bizzat işittiğimiz bir fıkrayı anlatalım:

Birkaç ay evel Almnnyada
bir tabı makineleri fabrikası·
nın müdürü ile konuştuk; muhatabımız miıtareke Sl"nelerinde şehrimize gelmiş, üç beş
gün kalmış bir adamdı; bize
bir gece Tokatlıyan otelinin
öntinde yan çıplak bir çocu·
ğun yatmakla olduğunu gördüğünü, çok müteessir olduğunu sö~Jfdi ve yeni idaremizden llalisederken:
- Tstanbulun dilencHeri kaldı mı?

Sualini irat etti, şimdi anlıyoruz ki boş bulunmuşuz:
- Çoktan, cevabını verdik,

...

Bir i ema
atelyes · mi?
Habet aldığımıza göre Ertoğnıl Muhsin bey ile arkadaşları tarafından İnekçi biraderler hesabına yapılan « Ankara postası » ismindeki filimin henüz gösterilmemiş olmasına rağmen meınlektimfz i~in
muvaffak bir eser olduğunu ve
şimdiden
bütün Anadoluya .
satıldığım, bu suret ile daha
gösterilmeden masraf.mı çıkar
dığını

gören bir grup memleketimizde yeni bir sinema
atelyesi yapmağı düşünmüşler
dir. Bu atelye vücude gelirse
gene Ertoğrul Mühsin bey ile
arkadaşları tarafından
tesis
edilecektir.

Marangozlar
için ispirto
Marangozlara lazım olan is~
pirtonun kolaylıkla tedarik
edilebilmesi için marangozlar
cemiyeti
Müskürat idaresi
nezdinde teşebbüsatta bulunmuştu.

Müskürat idaresi bu müracaatı nazarı dikkate alarak
marangozlara mahsus olmak
üzere ucuz ispirto imal etmiş
ve bunlan şişelerle marangozlar cemiyetine teslim etmiştir.
l~pirto almak istiyen mara~
gozlar cemiyetlerine müracaatla istedikleri ispirtoyu alabileceklerdir.

fakat ...
Bıt!yoglu .posta, telgraf
O günki.i muhatabımız b ·r
müdürlü~ö
kaç günden beri şehrimizcie
Posta telgraf müdiriyeti
dir, dün bizi ziyarete gelmiş
umumiyesi
memurin muamelat
ti. ilk sözü:
mümeyyizi Şücaattin bey Bey·
Siz bana dilencilerin
oğlu posta telgraf müdürlükalktığını söylemi.şdiniz. Halbu ki gene duruyor, hatta ziğüne tayin edilmiştir.
yadeleŞmiş demek oldu, işi
latifeye dökmekten başka çare bulamadık:
davası
- Dilencileri kaldırm!ştık,
Evkaf idaresi Balkapanı hadedik; fakak baktık ki şehrin
nı
mutasarrıflarından Fevziye
husuşiyeti kaybolacak, tekrar
iade ettik...
hanım aleyhine kadastro mahYalınız bu dakikada kaniiz ki
kemesinde bir hududu tecavüz
Ecnebiler bu dilenci bçlluğunu
davası açmıştır.
memlekette sefaletin çok~uğu
Evkaf idaresi dava}'ı kazana, işin azlığına, en nihayet
nırsa bu han için mühim bir
te bütün iddialara rağmen
tazminat alacalrtır.
Türkiyed.ı değişmiş çok şey
olmadığına atfetmektedir.
Yeni neşriyat
Paramız yok diyorm; hakıkaten de öyle; sokaklanmızı
esimli Ay
temizlik, intizam, güzeHik itiKesimli Aym bugün çıkan
barile Avrupa şehirlerinin sonoshası, geçen ay etrafında
kaklarına benzetmiyoruz, Fahayli gürültn kopan putlan
kat hiç olmazsa dilenci boll
kırma meselesi hakkında izaluğu itibarile Çin şehir'erinin
hat veriyor, ve bunl:ırı niçin
sokaklarına benzetmekten kurkırdığım anlntiyor. Resimli Ay
taralım, bu bizim için artık
bu nushasında (Alfabenin) de
beledi bir iş olmaktan çıktı,
mekteplerden
kaldırılmasını
vatani bir vazifc halini aldı.
istiyor.

Hududu tecavüz

Evlenme
İlanlarından

şimdilik

bir

şej

alınmıyacak
Evlenme ilanlarından alı~•
cak rüsum Maliye vekalet ~
den sorulmuş,
bu husus
karar itasına kadar evleJJ~
ilanlarından bir şey tahsil ed
memesi tebliğ olunmuştu~

Darülbedayi
.. ,

Bu ~ene ne yapactılc· ıtJ
Darülbedayi
sanatkatl de
dün toplanarak bu mev~rl'
temsil edecekleri eserler e ş•
fında müzakerede bulun~~
lardır .
Şimdiden reji~ 0 ete
elinde tetkik edilmek uı ,,
bir çok eser toplanmıştır, ıJJ
mafi bu eserler arasında ıııeııt
hur bir kalemin eseri ıııe"~.e
0
de$ildir; fakat esasen şiııı :~
0
kadar temsil edilmiş
pİ
eserJerin hemen hepsi e~~
lisanlarından adapte eclı (11'
olduğu ve bundan sonra te bi
sil edilecek eserler de
lisanlanndan adapte ed .0e
olacağı için Darülbecl•Y'ııı'
toplanmış olan eserler ar~:nıJ'
da tanınmış bir kalem go lJtfı
memekte olmasına büyii~'f
1•
ehemmiyet verilmemekte 0

r

ec;;u

lf

K. Kemal bey ha51~

Darülbedayiin mümtaz ~-1
at karlarından küçük 1'~ ~U
bey mllhim addedilebflece cJİ·

hastalık geçirmiş

ve

şi:eS'

maşallah diyelim. talll~ ~'.
ifakat bulmuştur, mamafl ..,,&
1
dukça zayıf düştüğu için ~ e'I
Heybeliadada istirahat eı::~
tedir. Küçük Kemal beY 17"
bir doktorun elindedir.;~,?
zat Kemal beyi kış iptı 1' Je'
kadar seksen kilo gelece}Jt et'
recede şişmanlatmağa SJ
mişt!r. Sevimli ıan'atlC
kısa boylu olduğuna göre f~
de seksen kilo geliı'Se J,"
şirinleşecek demektir·
şifa temenni ederll:. _, ·

Bf'I
br

Kiralık f ırınl~' ~~
Beyoğlunda Tozk P~~~

çifte fırınlar odaları ve t ~
lan ile beraber kiral~~U
ralamak istiyenler kuÇ ~~
zarda camii şerif so1'!tlcY
8 numaralı eve ı.oU
etsinler.
~

11

f..

(l'!kıliip tiyatrosu) t~~
Üskü~arda BeyleroB,Jı

çesinde 13 Ağustus S J
akşamı [ Ceza kaııUJl'&I
vil 3 perde.

fl

Y

Son Saat

1

~ S..· Saat,,

,,

in teme lbtcsi

İze fe ketzedelerin
yardmı ediniz...

l

A

•

~ . iş

bitince...

O luıvaliıle tufen fel~11e ut}rl.JltJn1 ~ 1'e
açıktıı kalan on Wnlerce korde;tmt;.e yardım
eflliek mukaddes bir vaufedir.
Rtze, Slnnene ve havaliai mftthiş bir felaket g~.

~Yeın kadını ayıff.,
maia çalıştı

~t

-63- Muharriri: M. Turhan

t- ~~
. 11·0fres yad"u mesut
'
aya1 t:

~.,a~ftı. Karanlıkta
•

pek

~ tti fazlerile etrafını

~ -~I

' bikaydane kıwılıp
~~ an..nı, ce1adetmeabm
~ a! U.ttınde süı ünen
~ le dl, sonra eğilerek
~ b,11
adını g6zden geçirdi.
~- ~ ~ bar macera atla!'_,._ at hbasına ---.ı'len ı•-

l

~·"ftll

-- ....

~ bta e:erden

•

belli idi. Avcı
~- ernaşadan da mem·
'
~' L'
ftt

~ ' t~eı

·dedf.. saray

~?lcaabayı~ nişanlanırlar.
~ tepın şimdi.

lllqale ziya11 gö-

le....::..l<ontofres, yılanla
..~p oradan sa-

k d tk bir ağaca tır·
"- ~llaruı anuuııa sak._\ ~p ettiği hasmın
t
•ıaınıru yakından
~~ . ıçuı için glllmiye
~
~~'°~ HergiU sahnede
evel
~- odıtin habegifuaa

•e ..

~den

narası,

~tQİ.

~~ ' güzel Venüs! Sa~' leni saran döı-

b• ecel geliyor!
ııı te . ile
'enı
o ağaç
~:;'" L _adun atabilen
.

'°rkak nazarla-

'--'

·~ ._:~ aradı.

ı.~i d:!~~nuu anlayınA~f ve aıacak

ı.._ ~Otf'tin
1

~}'illa

Y-.a ya•
.· fııt. ka.duu muay.eae
~ llaıar ona feci

b~, sev~iıinin
a llUlp ol~

Uty Yete

dikerek

_, clikt&a ~ h~ta
-:_ç1 "1Gt •ndıra hi·
..._~,ir ~h~~~rdi. Fa..
"

ejİldı.

O, her
yahut
w.__ • "1retle wkua
9'I

libıi....._._.
-......

'1

dllil.ata

~ .,..__ . .

ah-

~Jl-

kendiliğinden geJeceğiııe

ı

açmışbr.

Bu ianeye i§tirak,

edenlerin hediyeleri tarafumwlan
Hilaliahmere devredilecek ve isimleri gazetemizle Defl'edilecektir. Az, çok, gönülden ne koparea vermek ve on
binlerce insanın alamını bir az olsun tahfif etmek lbımdar.
Haydi vatandaşlar, vazifemin yapalım.
•

kadım ayıl1-ya gil'işij,
kün olan şeyleri yapb.

bğıni

sersem senem

yordu. o öPiitler, knnetli der-

ağuşlar

ve

keııdinin mettiği

teslimiyet birer birer gölü-

nüa önüne geliyordu. Nişanlı
sma karti bilihti;ar irtikap
ettiği cürümden dolayı mahcup oluyordu. Bu hicap ile
ellerini yiiıüne
kapayarak
inledi:
, - Ah, Hergül ! İlaaım öldördün de elindeki kanlan
·-Lamıya •gittin. Ya benim
yaa
lcuı mı kım yıkayacaJd (1J
Sahte pehli•an, miiteessir
kadım kucakbyarak dodaklannd'an öplit:
- GiUe elem hiç )'liklfmıyor. G61 gelmeli, ağlama)'!
bülbüJe bırakmalı. Zaten ~
lamıya se9'ep te yok. lıas yaşıyor ve Hergül onun ayaklaYa hatama gelenler?
Ne geldi ki yavrum?

(1 >.. Gen6 Yunan masallarında soylendiğine göre Hergül,
nedimi olan güzel İlası öldür-

mit ve

elhıe, ~e

bulapn

kanhan Bursa kaphealaımda
, . ........

J---

Esat B.

48875 Yektin

Galata ithalat

miim-

düı,ünü

1 Kuruş

4867~ Dunku yek\ıD.
100 Le n Zakaryan .B.
00 Dini muc!\r,cgeJer rmi<lürü

kani

Afrodit, biraz sonra gözlel'İDi açtı. gamla gamlı bakuadı.
Mqale Ye nişanlısı on• mitehayyir ediyordu.
Avcıbaflllln nereye gı'ltiğini,
pek muhteremin nereden çık-

iane IWai

Kunı~

idi:
Pek muhterem bu cibeti
kararlqtırdıktan •onra baygm

-

it

en ev.el

çıkarmayı

*

-

tat-af!Mla

~d

.

b

u hadiseden yep yeni
bir töhret vesilesi
düşünüyordu. Baygınlık maddeli kendiaini teşci ettiğinden ve asan meşhut olan
arruzdan kızın haberdar olm..
dığıa.a hükmettiğinden enikonu
müsterih olarak plan tasarlıyordu. Her halde A&oditiıı baş...aman
_. t arafmd an tasarruf olunduğunu anlamaımş görünecek
Ye o fi'Un faili sıfahm takmacakb. Maceramn mabadinin
hatta

nm öpüyor!

.._ '-cia,

1

Zarar ve ziyan büyGktor. 15,000 den fazla kardefimit
yurtsuz ve bfr ı.bna ekmeksiz kalMifhr.
Memleketimizin en zengin ve çabfkan bir mmtakallD&la
vuku balan bu felidtetin hepimizi dillıun ettiğine ıttphe yOk.
Böyle bir veayette, felaketzedelere yaf'dtm. etmek .....
.niı için bir borçtm.
Bunu nazarı itibara alan « Son Saat » bir iane Jiit..ı

gümrüğünden:

Cins eşya:

ş.ker ve tekerleme ve repl

Çekirdek kahve
Kabuklu badem ve ıamfıstığJ

Arası listik torba
Kilrke mahsus ub apn

adet

-..i

70

prça

3

S

5

ldılıe

W l50

8 750
3Cf 5M

«
4'

n

c

500

kum po.tu l
«
1 l90
Yün şark kilimi
2
«
2 8
h... erkek taPkMı
ı
ktda
ıs Met
Üç No. anbarda mevcut lcins ve evsafı yazılı 8S puça etl•
bili sahip hilkmüaü iktisap eyl~iii 13-8-929 a 20 gtin mtlddetle müzayedey~ konulmUf Olmakla 2S..S:.929 ve dl mlteakıp
giinlerde sab1acaktır.
Adi bir

yılandan

korkdaa,
bayaldın. Ben de yılanı tepeledim, seni ayaltbm.
Afrodit, doğruldu. Gözlerini, bayaau herif:.n yüzüne dikti, uzun uzun süzdü ve scrdu:

. -

Beni

bayıldaa yıla. ay.o

dı?

-

Evet, şu ajaçtan dqen

iri biz yılandı. Eğer baydmayayc:lm onu bir darbede nuıl
tariimar ettiğimi görür, ejltr

nird.in.
- Yılanı paraladm&z, puçalanaı ne yaptınız?
- Sen korkmayasm diye
ulaklara athm .
- Yılan hikiyeai
bitti.
Şimdi benim haliıni konQfAlnn:
Garie~rsanm ki ben artik ka-

dınım. Şu İDkiW.D bu. llıada

vukuunu n...& iab ~
ıriz?

-

Gayet buit.

•YP1•

...... .Oblik.. oı.,.... iaanmakbn ve sizi o 1-leDi daı.
güzel wlm-lRan •....,.ellft
ifıkine bir iaticaliD Delicesi!
.......: Demek ki b;uıltiiim iJI..
1.....1 .... L.
~-=ıı
~m . - ısuınaız.
- Şlpbe mi var ...,.._,

:!= ..

...... mi · - ••irimi
Afroeit .,... kellcls:
- Si. ba itleri• DleflUI oldunuz. Şu mataleyi kim ptirip ti hıp-ni- dildi, onu ela

liilf• . ,.. misiaiı?
Pek mullterea1t kiti kala
k·ı·•:
--Şey -eledi· ıey, - - 1'Zllll

batma

siireeek. bir muele. Şimdi m
breın 841iııD. belli dinleyiaiz.
ŞeNfimiz, mlftenk t•dimi&
a.....aazı icap ettiriJor, bat
başa ve el ele vermemek izdi·
vaç etmemi:& mftfh'Oıı11•

belki mnlml olkM.

'8'• ...

Son Saat

6 Sahife

Asri Korsan

« Son Saat·» io
Tefrikuı

3

~

~

- Evet, dedi, bir halk
tiridir , fakat bana heyecan
veriyor; ne derseniz deyiniz
ben biraz eski kafa<la kaldım,
lııilhaaa san' at sahuında asri
~ hiç yok , söylemekten
ç.ekiniyorum ama eski orklann
ortadan kalkmış olmasına teellif ediyorum.
Forvil bir suiye likütu

müteapp mırıldandı:

:.._ Natali ....
Genç kız hemen :
-

Hayır, dedi.
Miye hayır diyorsunuz ?
Aşk

ilim istemiyorum

ela oadan!
- Hayır qk illn edecek
~hn, lıiasiyyabmı esasen

Wlirsiniz.
- Ôyle! mehtaptan ve ya
pnefİD

doguşundan istifade
eder.ek hemen ıöylersiniz, ta·
Wi aamanlan bulmağı hiç bilmeuiııiz.

-

Fakat ıimdi mehtap yok.
Mehtap yok amma mu-

var.
.,
Ponil içini ~ktl:

· litj

. . ~ . ~ vakit
-· ~ıı,

ptJrbr:.

İili

ber ·.zimıan yeniden
- ele geçirmeli?... '
- E'V'Veli, ilk defasında mu-

wı&ak ohnahydıl

- Nasıl, beİı zı.nnediyor
clmm ki. ..
· AJdanıyon'IJlluz: Bir kadın
aenelerce takipten sonra da

e&de edUeİnezse bu takibin

netleeleameai ihtimali yok gibi-

· cHr.
- Ba gidq ile size kim teshir edebilecek?
' - Meçhul bir adam.
- Ne vasıta ile?
- Y ıldınm gibi tesir eden
DU&rtar vardır, derler, ifit+riftiniı:dir?

F omlin alm bunıştu, hakibten ıZtırap çekiyordu.
- O halde ümit yok demek? .
- Hiç üıııit kesilir mi?

Babanız baıia miisaade
wrmitti Natali. beni taktir
ediyordu, size ne kadar merl>ut old~ğumu biliyordu, hahlarsınız. Napolide son mülalmbmız esnasında talebimi
ıiı:in önünzde · sarih surette
kabul etmişcli. siz de lıayır
-

dememiştiniz.

Natalr latife etti:
- Hayır dememek ile evet
demek arasında çok fark vardar, IİZ ise bu hususta çok

dostum.
- Ne mftna.aebetle?
-Benim zayıf noktamı arat·
bnyorsunuz da ondan.
- Sizin
zayıf
noktamıt:
yok ki.
- Fakat siz gene anyoraunuz, beni bir kut gibi faka
bastırmak istiyorsunuz, halbu ki ben kuneti ve cesareti
ıevmekliğime mukabilgizli hlcumdan, insanı tutmak iç.in
uzanan, görünmez koldan nefret ederim.
Forvil sabırsızlandı:
- Fakat, dedi, Natali, ne
istersiniz ki yapayım, muvaffak olmak için neye bq vu·
rı. ım? itiraf ediniz ki imanı
cidden sinirlendirecek bir Jıa..
reket karşısında bulunuyonım?
Genç kız cevap vermedi,
musikiyi dinlemiye dalmışb
ve F orvil blltün söylediklerinin havaya gitmekte olduğunu
lıisaediyordu. Şarkı söyUyen
kadının sesi ona daha fazla
hey~ veriyor. şişman çal~ :ta'9U!'lan ise onu bir
çocuk gibi gnldürüYordu. Çalgı. bitince Malmim çalgıcılara
şarap . geti~, sonra da onları
sokak kapısına kadar götürerek arkalanndan kapıyı ka-

ve o vakit geniş bir

nefes aldı:
- Of, dedi, şimdi rahabm,
•

~

kurtarmış bir kaç esır iıt /.
geçmiş şeriki cürümlerirı rJI

kadere namzet telakki ediyorum ve bütün dünya bana
müstesna telezzüzler hazırla
mak mecburiyetindedir, diyo-

lediklerinden ibaret: b:ot'~
ifadeleri de birbirinı t~kO ~
bazılarına göre Jer• ··re'
hayduttur., bazılarına go g~
bir centilmen. Rivaye~ ~
bir çok "kadınları çıtdı
adam ..
Forvil:
- Lif, dedi.
~~
- Sonra hakkındıı
nenlerin bu adaına., "uı···
0
esrarengiz hali düşüotJ ıı,eJİ
- Evet idamlar, işJce e~
- Tehlikeyi istihkıır pe(ı
sine ne dersiniz? A f
torpitosuna yanaştığı '
sahillerinde bir köye yaparak halkı topladıg ' ;c
cut altınlarına getirJJJİ)'~ıııi
ettiği herkesin ına!il

rum.
Forvfl:

İşte bu kanaattir ki size
diğerlerini istihfaf etmek arzusunu veriyor, kanaatini ızhar
etti.
- Bilakis diğerleri bana
dikkate çok şayan görünüyorlar. fakat onları ya çok zayıf,
ya çok ihtiyatkar , yahut ta
fazla kurnaz buluyorum ve
başımı kendilerinden çeviriyo-

JI

rum.
Oo~or başını salladı.

-

Natali siz dünyada hiç

~ı

kimseyi sevmiycceksiniz.
- Ben de yavaş yavaş bu
fikri beslemğe başlıyorum ,
yahut ta benim için cennet
kuşunu bulmak lazım.
- Sizin cennet huşu ne
tekilde olacak?
- Bir kahraman şeklinde.
- Kahraman kelimesi ile
neyi k.utediyoraunuz?
- Her feyin fevkine ç.ıkanlan
Foml güldü;
- Çok hayalperveniniz
- Olabilir
Maksim müdahale etti:
- Fakat modası
geçmiş

hatırlamıyor musunuı· el f

ler...
-

Natalinin yanın
geçiyordu, Forvilin genç

ima:
· - Bu vaziyete nihayet ve~
meli, söyleyiniz ne yapayım,
didiğini işitti. ve genç kmn
yerine cevap verdi:
- F orvil, hem aşk, hem de
hörmet göstermeli, atılganlığın
yanında itaate da yer vermeli,
yekdiğerine zıt bir çok hislerin içinde bocalamalı, hulasa
size acırım. F orvil.
Taraçada toplanmışlardı ,

elan

-

sanlık yapmağa JP~;e
ması da istisğar eo•

şey değildir.
·tkti'
F orvil omuz s~., b
genç kızda gördügudl ·
ihtiyar doktoru eğl~8t
- Natali,
haki ·ıe
s~nda kalmak şartı .,•itJ'
size takdim edece$ d
bir kahraman var01;jııJ'
- Jerikonun fe"I 0tı- Hem de pek~
- Amma yaptıı' tJ'•

hafızamda saklıdır.

l

-

Lat!fe etnıİY()J'IJttl

hayalin tebdili şekl e

şahsiyettir, beninı "d"'J

ise ayak üstünde
mevcudiyettir.
j
- Adı ne?
rı Jı
- Baron D,EJle ·
if
- Fakat bu b 1~
değil, Antip cadde
bağçenin ismi....
eıı'
Vallahi bilJIS.tl'

Eh.. Olabilir.-

- Natali, siz hayattan çok
- O halde şimdiden tezi
fey istiyorsunuz.
yok, Jenkoya haber verelim.
Genç kız güldü:
Genç hız gülerek:
- Mazur görünüz, dedi,
- Fena olmaz, dedi.
kendi meziyyetlerim ile hiç te
Eorvil litifeyi aolamamışb:
nisbet kabul etmiyecek dere- Fakat Jeriko haydudun,
cede büyük arzulanm var, orkatilin biridir, diye haykırdı.
tada hiç sebep olmadığı hal- 1 - Nereden biliyorsunuz ?
de kendimi harikulide bir Bütün ifittiklerimiz Yakayı

er;

'.

şüvey. .~J

seydi daha iyi ede ~
- Bende size onıl
lek halinde takdiın eel'e
ya, fakat Şark meJPl
1
birinden çalındığı
ıl'
eski bir İngiliz zı~sı d
tün Latin alemin~,
gark etmesi, bu

Maksim göldü:
- Bu masal kahramanların..
dan biri ile evleomeğf istiyecek kadar bu hnsusta ileri
gitmezsiniz ya?
- Evlenmği, hayır••
- Kaçırılmağı?

Fovril devam etti:

•

« Ben

yagmacılar kıralı la~

genç değilim, sizin için Jaoin
Hanriyet aşk hayatın icabatına
uyan mekul bir histir, benim
için ise.... ben bu hususta elan
eski zamanlann hayali hislerinde kaldım, anneme büyük
annemden kalan ve çocukluğumda benim elime geçen
orta asırlar mas:tllarının izleri

malıyız.
Bu sırada

Doğrusu mükerııf.11 .:J

lüttanka kadar b~=
deniz kıralıyım, dedif
mayınız.
. · _.,/
-rorVil eğtt™di!
- Kendisine öld bJıı'

bir ruhtur.
Natali kabul etti:
- Öyle, esasen ben de pek

il

mamafih ayakkaplarmı muayene ettim, benim gördüğüm
izlere tevafuk etmiyor, fakat
ne olursa olsun gözümüzli aç-

dan

1lforis Löblan
. ile e

bccerikaiı.ainiz, zavallı

padı

Muharriri

kahramanım bu is•

j

tanıhr.

Son Saat
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ihracı:
Ticaret ve Sanayi

Rusyaya deri

odasından:

kanatlı
ö1ümı

20/Ağustos /929 tarihi ne kadar Rusya ya ~h
raç edilrnek şartile mezklır memlekete sev kedilecek 29,400 kilo
işlenmiş ve 27,000 kilo
ham deri tevzi olunacağından talip olanların nehayet13/ Ağustos

Sinekler hummai tıfoıdi vP c;air c;ari has
talıkların mikroplarını vuc•dunuza, yemek

0

lerınızc , melbusatınıza aşılarlar . f Flıt Ji
kendi tulumhac,ıyla sıkınız Bır kaç dakıka
zarfında hanenizi bu gıbı muzır mıkropları
taşıyan

sıneklerı , c;ıvrı sıneklerı ve saır
hasarartan ıemizliyecektır
' Flit, tahta kuruların , karıncaların veya
hamam böceklerinin gızlendiklerı yuvalım
tahrip , yumurtalarını ifna ve umum haşa
rafı illif eder. Aynı zamanda sizede zararı
dol.;unma1 ve kat'ıyen leke bırakmaz
( F 1 ı t ) i sair haşarat öldürücu adı ma·
yilerle karıştırmamalıdır . Daha büyük ve
daha kafi tesiri c;ize mcmnuniyetbahş se·
mcreıer tcmln edccektır

Tulumoasıyla Sıkınız

929saJı~ij.nü akşamına

·kadar- ·oifaya tallriren

SiCAKLARA ~:.\RE
~T BEY -

ilıuracaatları.

Üç gündenberi evde kimse
uyuyamıyor.

Ticareti Bahriye
mekte•
bi 3.liSi müdürlüğünden:

Adeta hasta

hb..._
olduk.
~T BEY - Siz asrın1ızın adamı değilsiniz

()~E

s

de ondan; ben sı
caklar başla yalı beri geceleri vantilatörünıü işle
tiyoruın ve adam başına
2 kuruş bir masrafla, ben,
karım ve iki çocuğum
saLaha kadar rahatça
uyuyoruz.

TİE

DEN

antilatör
'

Satın almahsmız.

~ltk~ .han, Tünel meydanı, Beyoğlu
rık evi, Beyazıt İstanbul

beşinci

günü tedrisata ibtidar edileceğinden talebe kayt ve kabulüne başlan
n1ıştır. Mektep Nehari ve meccani olup sefaini
ticariyeye kaptan ve makinist yetiştirir ve derecesi yüksektir. Tahsil müddeti ikisi tali olmak üzere dört senedir. ali birinci sınıfa liseyi
ve tali birinci sınıfa lise dokuzu ikmal eylemiş
talebe alınır ve liselerin onuncu on birinci s1nıflarından münakale suretile talebe kaytedilir. Talip olanların eylôlün yedinci Cumartesi
gününe kadar istidalanna atideki evrakı rapt
ederek ortaköyde Çırağan sarayı ittisalinde
kain mektebe her gün öyleden &ODra müracaat
etmeleri lazımdır.
1 - Hüviyet cüzdanı. 2- Aşı şahadetnamesi.
3 - Mektep şahadetname ve ya tasdıknamesi.
4-1\1aznun ve müttehem olmadı~ına dair polisçe musaddak ilmühaber. .S - Dört adet ~
ı tonsuz vesikalık fotograf. 6- Veli, veliyeletjnin musaddak imza suretleri.
·
Eylulün on

l

•

cyrı
'3t3

bıÇak arı

Merkez acentası : GJl a
o· 6"
koprü başında. Beyoğlu ...dİ'·e
Şube acentası: Mahrnu '

a

hanı altında. İstanbul 274°

Trabzoo ikinci

~-

«Hakiki Radium )) namı altında son zamanlarda piyasaya çıkardan
braş bıçakları sahtedir. Şu halde şekli baladaki klişeye mevzu (< adium )> bıçaklarını mustrrane istemeniz menfaatiniz rcabındandır.
Yalnız Almanyan•n meşhuru alem Rot - Bohner fab ikası tarafından
imal edilen rnezkOr « Radium » tıraş bAçaldarını Ketenciler, arpuççular ve Tahtakaledeki muhterem tuccar ve dükkancdardan arayınız.
Fiatl : ı o adedi 75 kuruş, adedi 7 ! kuruştur.
Tempelfiofta Rot - Bohner sirketfnin Türkiye umumi vekili
Gala ada Kürkçübaşı hanında , 4 numara a

İYE

Sokağı
Semti
.Kadıköy Y oğurtçü çeşme
((

.cı

((

Cinsi
No
b
Nısıf dül<kan t

((

((

({

((

"

((

«

«

1\1üştemila tı

)\ı\ meti

• turammene J

18UU

en.

fevkinde bü· oda bir hala

3

1i30

((

((

((

((

({

.:>

-1230

((

:<

((

((

((

1000

((

((

((

((

((

{(

((

Dükkan

((

((

((

((

g

ST5

((

((

((

((

((

((

((

((

({

11

873

((

((

((

((

((

((

((

ı\Ioda

({

((

9G

1000

((

((

((

((

(<

((

«

((

((

H

101

1230

((

«Mutfak«

((

((

(('

((

((

((

103

12::!0

((

((

((

((

,..

'

((

hane
33 60oo
« a.ı~:·u oda <> ~ 0ıa mut ak ,.e
({
<(
« .~rsa- ma rıhtım "~ 1500
875 züraında
alada cins ve evsafı n1uharrer 11 kıt'a emlak satılınak üzere 7-S-929
tarininden iti~aren 20 gün müddetle müzayedeye ıazedilmiştir. dükaanların hed~li defaten hanelerin bedeli ise bir ~ened iki taksitte tesvive
edilmek şartile taliplerin yüzde 7 buçuk tenıinat akçelerile 29-8-929 tarihine roüsadif perşen1be günü saat t4 te Üsküdar i\ aln1üdürlüğünde müte.şekkil ~tış komisyonuna müracaatları ilan olunur.
Abşap

3

Q

J

gunu akşaın Sirkeci rıhtt!1'1
dan ~areketle dogru [Z ~
dak, lnebolu, Samsun. e~·
Giresun , Trabzon . syft1l
,·e Rize ] ye gidecektir· )'"
Tafsilat için Sirkçdde ,1ııe
kenci hanındac kain acent~
muracaat. Tel İ5tandul 5
ııı

İstanbul beşinci icra ıııt
luğundean katibı adil: ıJt/,
Mahcuz ve fünıhtu 11'~
rer Jsveç ve Kınm ve
yeli sağman üç adet ~~
Ağustosun 21 inci
gilnü Bakırköyünde
~
damında 31 numM3h ~e

i

Çsboi

Bc:vottl unda llt,ı t) tıı aga. m naUe · k ~ c..\I i h.t b de 60,000
lira bedcli ro.ulıarruuen '~ •60,5:i5 lira mcf:;ı,ıh bedeli mukarrerli tahtnda l d :n ' b"r dukkmı
\'e 7 daireyi mu,~emil 71J numaralı Sofyanos aparamanınm hazine) e ·r rıı
tarih'nı.: mu:ıadı cı,ımarteı:;i günü saat 15 te pazarı:k ~uretil' m1.za)c" esi nıuh. rr.:rdir. Talipl~rh
yuzd.e ;",50 temınat makbuz1ari1e yevın 'e vakti mua~ ~eninde em va· metruke ı:;atış komisyonuna
m 1 tt~aat etmete1t
apamman

hL~c:-i:

711>-'

... , _ . . , . - - . . - . . . - - -

~--

- - -

-

-

0

saat ondan itibaren s~ ~t
ğından yevm ve saatı tli~
9
!&urda müşterilerin rnalı ıı/
haı.ır bulunacak pıeıııJılc
müracaat etmeleri ilan

°'

irahk ~~

Çağal oğlu

Ceırı ·1'İ $

mahallesinde beş ods 1ıı1ı1!~
çah arası
}.'il.
ve ay,oca bodW'.uOJ ~,e ~i
elekti.rik ve terko911 ~~,
şammayı havi bir bs?ee ~
lıktır. Mahalle bekçfsıJJ
dık odası

Muhasip

,

1..

i§feO:~,

Tanmmış bir ticaretf b~J
di usulü muzaıafa valc1 Jtl11~
hasi
rayo.r. Tali er 11 o! 1.
namelerini, maaş ıııık: tJJ I
vi talepnamelerini ( 'ıJ!I'
m.uzile İştttnbgl 176
. e
posta kq.tuŞU adre_şın

d6ııd

11

melidirler.
--....

ul

;.,,1

Ali ağanın mandırası

racaat.
:ıaulı r.. msıf

o~

lüks ve eurst P.

0

fırtn

bağı

VAPURLARI ~

•
.
Karadenız

1

((

« Mühürdar

Yelk nci

Çarşamb8~

erdarlığı ilarcıları

J\1almüdiır üğü 1

.::./

·tC'

(1ZM1R) ,·apuru 15 ağtl~ tJ
Perşembe akşamı
Ga 3
zarı·
rıhtımın~an hareketle [ _ ıı'
guldak, Inebolu , Sinop, ~d· .
..,.
Qc ~
~un, Unye, Fatsa,
J -e
Giresun·, Trabzon , Rııe ~
gidecek "e [ Of ' Trabz(ld~.
Pulathane , Giresun , G>r İ~
Fatsa, Sanı$un, Sinop ,·e k~r
bolu] va ugraYarak !Z'eıece

.
Vata n 14,·apuru
ağıJ~tO·

lstanbul vilayeti de

Dsküdar

postası

l!

Son Saat

NÜN

~da

\

,_Aı:il'f-11

Pazarın·da

an

.

şehir...

Istanbulun bilhassa
nereleri ıslah ve imara

clez-e t
YıJcııd aştı, evler
ı, sıı bastı

~

güzel
En
•

Sahife 3

muhtaçtır?

ca de .
. ap ol resı taşmış 9 ev
'}c muştur.
~ 'Vekilimiz 20 ..
teb ·
agus. i rn· rımfze gelecektir.
~ dün hafir Altay takı
q'sta areket etmiştir.
e tı ve Li tuvanya ile
f Vcı.ıt ti
tıh.. d·ı caret muahede-

Profesör Jansen, lstanbulun imarı hakkıddaki tetkikatına
devam etmektedir•
Mumaileyh İstanbul jçin gayet güzel ve şehrimizi dünyanın
en mükemmel beldeai derecesine çıkarabilecek bir pilin tanzimi
kabil olduğuna ve bu plan tatbik edildiği takdirde 10-30 sene
sonra lstanbulun büsbütün başka bir şekil alacağına kanidir.
" 1 nı· .
heku
ıştır.
Yeni planın tanzimine kadar şehirde inşaatın tehiri lazım
tlesi hazretlerinin cugelmektedir.
llıeld· Ankaraya nakli
Karaköy köprüsünün her iki başı, iki köprü arası,Demirka
ır.
~er
pıdan i~baren Y edikuleye kadar olan sahil, Karaköyle Topane
" 1 Vatanıye
• d en giya- •
'4 14
arası, ÜsUkdann bazı kısımları şehre sakillik veren manzaralari Q . seneye mahkum ı
dan addedilmekte ve her ~eyden evel buraların tanzim ve isla. esırn hoca ogvlu saıtd
hı lazım gelmektedir.
i tek;akalanmış, muhahire ~r edilmek üzere
Rüşvet alon memur
Bir karAl"lll nakzı
'tiki &?n~erilmiştir.
Geçenlerde bir mübadilden
iUuhtellt mübadele ko· mu. ret ·ıçın
b\retik zıya
30 lira Rüşvet alırken yaka..
~k afife perşembe- misyonu siva~f müsavirl
lanan iskan memurlarından
sabıln li'uat B. in ailesin~ttı a1eye gidecektir.
Kemal Ef. hakkındaki evrakı
tfl1 çıkarıl
den aldı{jnnız bir mektuperı M masına karar
la, mumailcyhın i ı~end•·· tahkikiye vilayet inzibat heyeqketıd alul gaziler pazatince tetkik edilmiş ve işten
ktır. e suretle tasfiye rlyeye gitllut l<aydedlldlkel çektirilmekle beraber mUlon
sonra,
Ceıııal Hüsnü
•ehri ·
maileyhin mahkemeye veril'tfiti Ern~ze gelen Atina
B. ile aralarlnda geçen mesi takarrür etmiştir.
~ttlli ti~ıs bey dün An-

~

.

~lt

r.

Udu~·· teyeti

fenniye
a~ u qalit Ziya bey
kadastro konfe-

~i ~~det etmiştir.

• Y lis:~iğinin Galatab~ k· .sındeki sergisini
lo ışı. ıiyaret etmiştir.
~ ~abtrıb"une

nazaran
ı~ası şah Rıza Hz.
8
b· uı kast tertibile
L e~rşr çok
kimseleri
. lla,l'J>l ır ·
Maznunlar
· e muhakeme edi-

de

~i~%adiµerden
) 40 )
Yenıden ( 3 b'

.

bir hadiseden dolayı Puat
B. hakkında üçüncü ceza
n1ahkemeslnce ver l J en
karardan sonra mumaileylıin af
kanunundan
istifade ettllfl hakkmdaki
neşriyatm do{iru olmadı
ğı, f;"uat B. in itirazı üzerine verilen kararın temyiz ınabkemeslnce nakzedlldiğl blldlrllnıektedlr.

Bir

hıyaneti

vataniye
mahkemede

ınaznunu
Hıyaneti vataniycdcn gıya
ben 14 seneye mahkum ve
firari iken İzmir zabıtasınca
tevkif edilmiş olan Bilecikli
Besim hoca oğlu Sadık kendisini mahkum eden Eskişehir
mahkemesinde yeniden muhakeme edilmek üzere Eskiıehl
re gönderilmiştir.

Mckteplcr_dcn Arabi, Farisi

kalkıyor..

•

"~ı:

~~e

b

tt lllek aılanmışbr.

ın

"tı·Unı~~l~rini bitirenle~h
ed· Üzere Gazi Hz·

taa .1 ıye

edilen ciltli
ıtıtn~ Y.e kitapları vili1Ştır
K'
~ llıtkteb··
ıtaplarda
'e h~i tnd,en çıkan ...

tn,...

Yenıair. Muıtafa

1eı·1

•u

lll •an
Yazılıdır.
· . f.ı~ığı tetkikab bitVcut p
"ttil
ara eytam
tcektir
llıeb'
·
tıa"' Us1uklar için
~z.etı ·
)'Qu ~tk
. erı yakında

« Jurnal Dorgan » arka·
dünkü nushasmda
okuyucularına yerli mamu~dtı
sergisinin açıldığını Jıaber
verirken bu « yerli » kelimesini Fransızca « Endijen "
kelimesi ile ifade ediyor: halbuki, bu kelıme Avrupalıların
ekseriya tezyif makamında
olarak kendi llükümlerinde
bulunan müstamere halkını
göstermek için kullandıkları
bir kelimedir; « Jurnal Doryan » ı idare edenleri tanı
rız, ve bu zevatın bazı zrkdaşları gibi Tüt'kleri şimdi
hakir görmemekle oldukları
m da, zannederiz; bununla
beraber anlaşzLıyor ki bu gazetede bu memleketin işlerin
den yabancı bir memlekete
ait işler gibi bahsedenler vardır ue bu adamla'hn yazüarı
da ara sıra asıl alakadar olanlarm gözlerinden kaçmaktadır. Tek bir kelimenin bazan kari üzerinde fena bir
tesiri olabilir; refiklerimiz.
içinde yaşadıkları bu memleketin işlerini biraz daha ~
nimsesel.er ue yava§ yavaı

daşımız

>ıarile,'ine
çalışsalar

~ nttıi be ~az.etesinin sa~~tte ~ 1 Yaralamışlar

~

Borun paan, siJr deveni

Niğdeye/

benimsetmiye

Alfabeye
ilanı

.

harp

/stanbul mecmualarından
birinin dünkii nüshasında halkın okuyup yazmasına dair bir
yazı var. Bu yazının muharriri yeni harfler kabul edildikten sonra okuyup yazma
işlerinde hasıl olan vaziydi
kendi noklai nozarına g6re
uzun uzun
anlatıyor. V•
« Alfabe>> me&elesine geçiyor.
Gerek millet mekteplerinde.
gerek resmf mekteplerde alfabe ile tedrisat yapılmaaını
gayet mızzıır buluyor, halla
geçen tedris müddetinde mil•
lct mekteplerinde alfabeyi
öğ~enmiş olanların şimdi kitap okuyamadıklarım iddia
edere/, arlık bu alfabe usulünden vazgeçilmesini söylüyor
ve bu hususla bir çok medonl
millellerirı bu usulü terkettiklerini zikrederek, maarifçilerl
alfabeye ilam harbe teşvik edl·

vor.

~ -dıttı ~tada neşrolunan

de

hem onlara, hem
kendllerine, hem de geleuk
nesillerine hizmet elmif olurlar, kanaatindeyiz.

.Mıılıa rrir kaldırılmaıuu

ıstediği

'Pıı,Cclk' ıntihabat eyçt
tır,
·~, ~rtıları İ k
ı . intih ' s e~ be't dıye ahını Türkler

~ h~duvakkaten küe çı~maktadır.

Bir kelime
münasebetile

bu alfabe usulü yer'nı

ne konıılmasmı sôyi.!miyor«ı
da sözün gelişinden bu zatın
kel:me ile tedrise taraflar olduğu ve herkesi buna lt!fVlk
ellitfi anlaşılıyor. Biz, lisanuı
resim gibi tedrisinin mümkdn
olmadığım zannediyorsak ta
bakalun maarifçilerlmiz ne
diyeceklerdir?

**
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Son Saat

.~l~iT
~.c

Duvar diplerinde serseriler

Bu evde...

Gülhane parkının duvar
diplerinin parmaklıklarla kapalı olduğu malümdur.
Geceleri bu patmakhkları
aşan serseriler düvar dibinde
yatmakta ve çimenlerin üzerinı müzahrafat ile doldur-

Kocalarını yekdi~erin
d~n kıskanan iki
elti vardı

Muhtekir k.,.,~

Y eniköy çar~ısınd• bl
kasap var. Bu adalJJ 01',
de 70 ve 80 kurtJŞ Jı
11ı1J
130 a veriyor ve ça ...it
., IY"
ka kasap olmB. dıgı ,
11
teri de buluyor. Bu ıJ?
111
Alakadar olan yok
t

maktadırlar.

- 81 ffuhan:iri: /ı1. Turhan
Bu serserilerin duvar diple11O, bütün bu semavi cilve- nice kızlar şimdi gelin ve
rinde yatmalarına mani olmak
En zengin ve en meşhurf
lerde, kendi bikesliğini avuthanım olmuşlardı. Kısa gömve bu suretle çirkin bir manDünyanın en JJJ3tıl
buan bir mel'abei nazar, bir
leklerinden
sırıte..11
kirli
zara arzeden müzahrafatı orkimdir? Ve dünyall~i
göz oyuncağı bulurdu. Komve cılız erkekliklerile ka tadan kaldırmak lazımdır.
ı:ırda meşhur adaJJJ1rJ ~
şuların sık kafesli pençereledın1arı güldüren nice oğlan
A. L
Karilerinizden
' e~
EİDe baktıkça, yalnızlığını adecıklar büyümüş, gürbüzleşmiş,
S.
S.
Dünyanııı
bot
ta unudurdu. Çünkü o kafesve askere gitmişlerdi. Onların
şirketi Hayriyeden b:r rica
gin adamı olarak JJJ~
lerin sakladıiı insanları ve o
yerlerini yeni bir nesle, gene
Akşamları köprüden Üsküfelleri tanırlar. Eıı
insanların geçirdiği maceraları
onlar gibi sümüklerini çeken
dara saat yirmide hareket
adamına gelince : •
bilir ve tanırdı. Mesela şu
bir sürü kızlar, donsuz dolaeden vapurdaki izdiham gö..
. f JJJlltJ rt,
Bu dunyanın
ıç ı
küçük evdeki kambur kızın
şan bir sürü erkek çocuklar
rülecek bir şeydir.
na göre degişir. Baıılal'
mrtındaki
ağ~ ve layezal
işgal etmişti
Bu vapur bir çok iş sahip- bı: zıları ölenlerden
talih yumruğunu şışire şi
On beş sene evelki sokak,
lerinin avdet zamanımı tesabazıları da meşhut ~Jel
şire
kaç
gorucuye çıktı
sabahtan akşama kadar, eski
düf ettiği için çok kalabalık
sonunn
ismini zikre
ğını ve bir türlü ere varagürültüsünü muhafaza ediyoi"olmaktadır.
lf
mayinca komşu kızların hasmı
du. Kız çocuklar, erkek yaŞirket bu postaya alelekser
Za]i ~~J
canı kesilerek tehlikeli bir
şıtlarından sık sık dayak yiküçük vapudarmı tuhsis etBir cüzdan için?e~
gammaz ve hayasız bir müfeyorlar, ve oğlanlar haşarı kız
mek suretile izdihamı teşdit
sikamla
nüfus tes 1'
ri halini aldığına vakıfll. Kıs
lar tarafından çamur topuna
etmektedir. Şirketi Hayriyekazanç vergisi Jtlll ti
kanç kambur, uydurduğu yatutuluyordu.
nin halkın ı ahatça sı yah~t
kaybettim. hüküpıle
lanlarla kaç kmn nişanını ve
Yalnız gençler, yetişmiş eretmesini temrn etmesi icap
Eyüpte
Otakçılard•
etmez mi?
hatta nikabını bozdurmu,tu.
kekler sahneden çekilmişti.
Ömer
o.ha ötedeki üst katı naTaze gelinler, muhabbetlerini
tamam ve sıvaları dökük evkucaklarındaki yavrulara, ih- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!r4!!f!!!!IJ • et
ınışb. Yatsıdan nihayet iki sa- cihetleri de birer b~e'
de iki elti vardı ve kocalarını
tiyar nineler bütün ihtimamat sonra mahellelerde her kes
nürdü. o, yenilikler
yelldiğerinden kıskanarak allarmı torunlarına hasretmişler
uyur, en kiiçük bir çıtırdı bile
evleri henüz hissedııf
labm günü şaç saça, baş badi. Her evde bir tahassur buduyulmazdı.
Halbuki
genç
ve
Görüştükleri kadınJ,t'ı
p kavğa ederlerdi, ve aynı
lutu yerleşmişti ve her kapı,
bekar kiracılar münferiden de,
leri gibi giyinen -1e
blkançbkla doğurma müsaarkasında ses~iz bir hicran
müçtemian de bulunsalar sakimselerdi. Fakat eljll
bakesiııe girişerek ber sene
ve ya hazin bir matem saklı
bahlara kadar ğürültü yapıyorkomşuda, filan da~t~
birer çocuk çıkanrlardı.
yordu.
lar,
saz
çalarak,
şarkı
söyliyelek, kısa don ve ıp_,,
Eltinin biri, hamam gününü
Harbin kasabada vukua gerek konunun komşunun uykugiymiye başlıyan 1'
f8fmr şaşırmaz, öbürü telaşa
tirdiği tahavvüJlerden bu sasunu kaçırıyorlardı. Evelce
sık sık rast geliyord&J.
dÜşer ve çok geçmeden o da
kin sokak ta hissedar olmuştu.
bağlamadan, davulla zurnadan ları şeritle bağlan•11 ~
kamım
ş.ışirerek rakibesine
Bir takim aileler. hayat bahabaşka saz bilmiyenler, udun, basma donlar, yırtll''
kafa tutmıya başlardı. Mahallıhğmın ibramile evlerini ·kıs
kemanın ancak ismini işiden- riler, sırmalı yelekl~
leli o iki eltinin evelce kavmen veya tamamen şuna, buler şimdi evlerinde birer ut
lu hırkalar, oyalı 1
galarından, şimdide çocuklana kiralamışlardı. Evelce seneveya keman bulunduruyorlar,
bilhassa gençler
nmn yapışkanlığından bizar
de iki lira getirmiyen evlerin
hicranlı
ve
matemli
aileler
mahsus
surette a:ıab
idi. Adetleri düzineyi aşan
şimdi aylığı on lira idi. Ev
istisna
edilirse kasabalımn
Şehnaz, bedeııl~J
bu rekabet mahsulü yavrular sahipleri tamahla değil, fakat
çoğu tebdili mişvar etmiş giinkişaf veren, çe ·171'
mahallenin müşterek evladı
uıruret sevkile bu karlı işe
bidi. Giyinişte ve yaşayışta
güzelleştiren bu 1ı
imiş gibi laübali
yaşarlar,
meyletmişler, ekseriyetle bibariz
bir
değişiklik
hissolutuvaleti
yenilikletİll~fft
komşuların sırtından geçinirrer kiracı bulmuşlardı. Vaktile
nuyordu. Görenek , o büyük
mahzunane içini ç
lerdi. Hemen her evde ve her
bekar olanlara maha!le arasın
kuvvet, orada da nüfuzunu ve
entarisinden,
•~:
gün bu düzinadan bir tanesi
da ev veya oda vermek imkudretini ihsas etmişti. Yer
donundan, ftç örs-.d~
sofraya yerleşirdi.
kanı yokken şimdi o kaideye
yatakları
tedricen
karyolaya
,
ve başındaki yeıoeol~
Şehnaz, lambayı söndürerek
de riayet edilmiyorgu. Parayı
yer sofraları - Çatallı, kaşıklı utamrdı. Bu utaıııft ~
ve kafesi açarak pencere önüveren beğendiği eve yerleşe
masalara inkilap ediyor ve ev
da derin bir ıoel
ne oturdukca bütün btınlan
biliyordu. Ne komşular ses
örınesi
yün
çoraplar
yavaş
memzuç
bulunurd0 •
düşünürdü. O sokağın ve o
çıkarıyor, ne ev sahipleri beyavaş yerlerini Avrupa ışı kıyafetini düzeltse,~
evlerin onbeş senelik tarihini
kar kiracı kabul etmekte mahipeklilere terketmekte, uzun
kollan kısa dantel
- hiçte bıkkınlık duymadan zur görüyordu.·
saçlar topuzlanmakta, iç çaler,
her gece zihnen tekrarlardz.
Bu kiracılar yüzünden mahallelerin bazı adetleri, öteden
maşırlan da değişip inceleş- donlar da giyse g '1'
SUrnüklerini çeke çeke, nalın
metruk, mensi ~e
lannı sürte sürte çamurlar
beri muhafaza olunan bazı
mekte bulunuyordu.
yaşıyacakh.
i~inde yuvarlanırken tanıdıgı
hususiyetleri de ortadan kalkŞehnaz, pencere önünde bu

*

;,i

baldırlan aÇ~e

l

Saliife 11
!

Islahat..

Müte1Jellil.er, Ev- Cuma günü Fikaf mütehassı•ı luryeye kaç kişı

~ir bekçi, kaçakçıyı ta-

ile temas edecek

ı.ı....
hanca
ile
vurdu
lıt•.••, bul İcra d · · ·
··
d"W i lü
·· ·

Evkafın ıslahı için celbedilen Avrupalı mBtehaa11 Ankarada işe başlamlŞbr.
Mütehassıs 3 ay zam.da İl·
1ahat layıhalannı ikmal .edip
memleketine avdet edecektir.
Mütevelliler cemiyeti, ...ntehassısı Tftrk vakıfları lt-hlnada
tenvir etmek üzere Anknaya
bir heyet gö9dermiye kuar
vermiştir. Maamafi mliteha•sın yakında İstanbula gelmesi
ihtimali de oldujundan bu
heyet Ankaraya laar.eketinl
bir mliddet tehir edecektir.

~f d..
aıresının
ıg
zum uzerme k aça k çı
~te ya k un gece saat yirmi birde Haliç feneri polis merke"tltlb •d alanmış, m~keze götürülmüştür. Mustafa merkezde
~tl'tk ok asında otururken memurun mesguliyetinden istifade
eli 'ia k açmııtır. Bunu gören Karagümrük bekçilerinden Hami(, ~çakçının peıine takılmış, durmasını söylemiştir.
~. Çüa çı Mustafanın durmadığını gören bekçi sııahma sa"-het ç el ateş etmiş, kurşunlardan biri Mustafanın koluna
,~ltılnı:t~iştir. Bunun üzerine ka:ıçakçı yakalanmış, hastaneye
ır. Bekçi yakalanmıştır.

gos t er

a. '
ır

genç memesine tabanca
ıı~~!tı, .~i~i de tentürdiyot içti

Fena

Glı.ıllştu . e ilu ıntıhar vakası
1

t ·

~d:-. l<umkapıda

'd

cerrahpaşa hastanesine yatırıll ınıtbr. intiharın sebebi anlakadırga şılmamıştır.

,'n••nde 13 numaralı evde

2
Usküdarda lhsaniye
mahallesind
orta sokakta
otur~n Sabri. efendi tentürdiyol ıçerek ıııtibara teşebbüs 1
. k

llıaliye tahsil memurtftıld·an 24 yaşında Adnan
aı.. 1 tabanc
l
.
c_q'
ayı so
memesı
:'llt Sıkarak · t'h
b
etmış, urtarı1mıştır.
fa..... ·'tt11ıi r
ın 1 arc: teşe :
Sabri efendı ailevi bir me~e
ş ır. Adnan efendı
seleden dolayı intihar etmek
aayri muktedir bir halde istemiştir.
'

.',.c1-0 tomobil dev-' Bir araba ile
1
r, Yaralanan- otomobil çar' .lar var
pışflla.r
1

~ . fQf kşam ıaat on
~dt

dokuzlr llitfünUo otobüsü

~de~nde Söğiltlü Çeşme
~

Dun gece,

faytonile

numaralı

rabacı Vanyanın

şoför

Cemali 19bl
otomobili Hezaran
çarpışmışlardır. Bey-

ilde Süreyya paşanın
~..lltıtnaralı otomobilloe
~lltıı ~'': Müsademe şiddetli
~:
otomobil devril~Ua r lıııan ellerinden,
~ llllitterilerinden Eleni
'Of~~ralanmışlardır. Oto-

sokağında

r.ı..~•rıbuı l~ kaza
~ind lııesi altıncı •ınıf

2025 numaralı otomobil çarpmaş, aiır surette yaralamıştır.

•of:•n

°",

girlerden

birinın ayağı kırıl-

mıştır. Şoför ) akalanmıştır.

Koço isminde bir
çocu'!< ezildi

Jl~Utfü yakalanmıştır. ismindeki çocuğa Galatada

,~~ b~~

;~t

Naci efeudinin

•ıklet,

Aksarayda
canı'"
11
t 111
önUnde sabık
İ)e eıııurlarından Ahmet

bth&~''P11ıı,, yaralamıştır.
~tı~d~ hofuldu

dtırı ~knılerinden Mehtit111 ~'f•llı Kanlıcada de~.~~ 1Önne bilmedlti

~l cereyanına kapıl~ ~nıuftur.

t" lrii horsa:
:'8 00· Li roıs,so;
11

1

b::

~
~,O().

Frank
9,14; lsviçre

47,75,00; Da-

~ 22 30 Altuı 884·

~ "'y' 7~. R~rneJi'

Ana-

6,75;

l.,llk ' Duyun 192,00.

asından ahnmışhr.

Şoför Ameht yakalanmış, Koço
lngiliz hastan sme yatırılmıştır.·

aşk..

Bir banka

Şarkı karip ticaret bankası
ihtiyaçtan fazla kambiyo alarak ilt,t&ar yapbjı için llç
g8n mllddetle Bonadan kambiyo almaktan menolunmUftur.
Verilen mal&Unata göre bu
bankanın gizlice Yunaniatanda müesses Bank Kommeniyal dö li Greı namına ,ahttığı ve her gllD piyasadan
« 1500 » •terlillg kıymetinde
kambiyo alarak ~ ithal
etmediği, bu ihtikara ilç aydan beri devam eylediği anlqdllllftır.

çiledt.'ll <;ıkarır:
lzmir uwuıleket hastaıwsi doktorlarından

ltuhl
beı) lJ<"t·en gün lıastane
lokantasmtla hütün hastnnc Prkam yem~k yerken
eczacı lu(iluh Hilnıl beye laıu·ı·uz elmi~,ndamcat}ızm · hoOazrna
sarılıp
~ 11·tıuış ve tatıkir etmiştir. Hu hadisenin
ehcbi bir aşktir.

uümlefiini

Boktoı• Ruhi tıey, hastane leki
hPm}ireJer«en
hlı·iul eczacı Hilmi beyl,ıskandığı

için bu

vak'a meydana gelmiştir.
Ruhi bPy, bundan ıevel

a} ni meseleden dolayı
hastanede dlğt•r bir arkada .. ma da tecuvüzde bulun mu .. tur.
tıaUt.'ll»

olan bu

udliveve
.

intikal

Beylerbeyinde Küplücede
Bayır sokağında oturan Urfa
Meb 'usu Ferit Gelal beyin
evine dün gece Aziz isminde
bir buıız girmif, efYB çalarke1 yakalanmıştır.

etmlslh·.

mesel<'

ıd

mİftİr.

\h bu luskan~·hk ah!
Huzan insana işte böyle

dikoduyu

ahnm1ttar:
Dün azami haraıet «28»
.derece, bu sabah «20» derecedir. Bu gece rüzgar
hafif pcyraz hava ekseri~
yetle açıktır.
, .......
____

gitmesi, bilhassa tatil günle·
rinde İstanbulluları deniz ke·
narlarına dökmektedir.
Bu hususta bfr fikir vermek için fU kadar söyliyelim
ki, j"eçen cuma, aile ve me·
mar karnelerinden
istifade
edealer hariç olmak üzere
Fiıu.yeye gfden yolcuların mik·
tan 18 bini bulmuş ve bu
suretle bir rökor tesis edil·

yapıyormuş?

hırsız

BuQünkü hava:
Kandılli rasat.mesinden

Havaların son derece ııca~

karıştırmış!

İznıirde ndamnktlh de-

Meb'usun evinde

gitmiş?

Bir hemşire iz- Üç aydanberi
mir hastanesini gizlice neler

d~n

Aynalıçeşmede oturan Koço

Birrökor

.

Polislere izahat
Ceza

mahkemelerinde 20
itibaren tatbikma
başlanacak olan yeni cez;a
muhakemeleri uıulü kanunu
hakkında bu sabah polialere
adliye kiltüphanesinde iuhat
ağustostan

verilmiştir.

Ekmek nerhi

Ekmek ve f ı ancala nerb!eri
ipka c.~ılmıştir.

--...,.---....--8 ük kur.su bitti

.Posta ve telgraf idaresinin
Hnk muhaberesi için açbğı
kunun imtihanlan bitmiş, kıırs,
tan «18» Hak mezunu memur
olmUfbır.

Bu

efeaıdiler muhtelif mer-

kezlere tevzi edileceklerdir.
Süreyya Opereti
Beıiktaşta Park tiyatnısun
da bu akşam:
Novart hanım ve bu kere
Avrupadan avdet eden Sllzan
ve Cemal Sahir beyin ifütakile Muhlis Sabahaddin beyin
şah eaeri: «Ayıe operet»
Orkestro: M. Ka)*çem

Doktor Fevzi Ahmet
ol

1''reııgı. belsoiııkluğu, .cilt, prosuuı zafı tenaslil ve kadın hastahklannı en son

ıamanda müsaıt

usullerle
,eraıtle

az bir
ttda\'i

eder.
Adrec;: Babıali. Cağaloğlu yok\lşu
kö~e başı mımara 43
Telefon İsJ.®l 38QQ

Son Saat

Her

parçasına

emniyet
edebilirsiniz

t~

DOÇ fabrikasını gezen en müşkülpes~nt otomobil meraklısının bile Doçun dik~~;

işçiliğine haryan olmaması imkansızdır. ln1alat hakkında sevkedilen her parça, o~vı

göre presizyon makinaları ve ) üksek tazyik altında dikkatle muayene edebilmektedıf·

saııtli

Her motör, ·kurulduktan sonra en dakik aletlerle mücehhez tecrübe dairesinde
mütemadiyen işletilerek tecrübe edilınektedir.
Diferansiel ve şanjmanlar, diğer bir dairede aynı tecrübeye tabi tutulmaktadır.
)

~ı'
;' Otomobil imalat hattından çıktıktan sonra evvela aksi istikamete dönen demir tekerle~~
·üzerinde işletilerek tecrübe ediimektedir. Bundan sonra Doç fabrikasının meyilli tecr
sahasında azami süratle sevkedilerek sık1 bir imtibnna tabi tutulmaktadır.
Bu tecrübeler Doçtan maada fiat hususunda. pek . yüksek otomobillerde vardır.
Türkiye için umumi vekili:

KE~iAI~ HAI.:İL, J\lEHi\lET RİF AT ve ŞÜREKASI
İdarehane ve satış yeri:
Garaj ve tamir yeri:
BeyoOlu lsllklltl caddesi Nu 168
Telefon Beyoğ"lu 2124 -Telgraf: Tatko

Ayazpaşa

Telefon

Jandarma karakolu
Beyoğlu !155

TAŞRA ACENTALII\:LARI:
Ankara; Zahıtçı zade ve şurekftsı
1zmlr; Mahmut CeUUettln hey
Kayseri; IUuhaddlszade Amll bey
Ad~na; Muharrem Hilmi bey
GaZlaylntap; Güzel beyzade Husan hey
_Trabzon; Hacı Abbas ve malıtumları

başında

._ ,,e

Dlyarbekir; Pirinççizade Sıtkı Nedim ve EdlP
Bursa; ~"esuhl Esat bey
1
Samsun; Esal efendi zade Seyit 81181 11'
Gireson; İsmail zade Vahlt ve ~rekAsı
Isparta; intibah şirketi
Malatya Dadılı zade 1,atıır bey

