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Nüshnsı her yerde 5 kunıt

, leppelın

uçtu
Barem kanunu

1
ı

1

Ey 1 ip idasınd.a tatbik
A

edilmiye

başlanıyor

Gelecek ayın iptidasından
itibaren memurlar maaşlarını
Barem kanununa tevfikan ai lacaklardır, yani eylnl bidayetinde Barem kanununun tatbikah başlayacaktır. Kanun
1 şimdilik yalnız muvazenei umumiden maaş alanlar içindir.
Muhasebei hususiyelerden maaş alanlara gelince, bir sene
zarfında vilayetler bu memur~,
Tal.sim meydanmm bugıinl\li manzarası
lann derecelerini tesbit ve bir
cetvelini Dahiliye vekaletine
,l~atı hu nıeydanımn tes\ lyei türabiye l e na mda irsal edecektir.
Ukuı 0ı>rak Fiyat uaru,h ya11111dakl sahipsiz ar aya
Dahiliye vekaleti de bunlan
~He,~eıue idi. Dün bir zat, ar anın sahibi olduğunu
~~l:tıfş~r~spat ederek oraya topral,. dökülıne ini me} \t vı, ·
\~tı ),' ııyeı kar t. uıdu toprak dökec·ck yer bulamıI ~l~~aııHt, dünden itibaren tes,·iye ameliye ini ta-

ta tkit ve bir derece listesi
ihzar ederek vilayetlere tebliğ edecek, hunu miiteakıp
muhasebei hususiyelerdc Barem kanununa tevfikan maq

l

tediyatına başlanacakbr.

Dahiliye vekaleti, bu muameleyi bir senede ikmal ede:
cektir.
istanbul vilayeti, muhasebei
hususiyeden maaj alaıi mcmurlann derecelerini terfik ve
Encümeni daimii vilayete tastik ettirdikleri sonra bunu
Dahiliye vekaletine göndermiJtlr.
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tanzim·

kaldı•• !

~~lucı Ş~h·. Şimdi

civarda toprak düJief't~k yer aranıl~"&r> ::. •. ı~u yer bulunduğu tal\dlrde Pazar günü
.~ 1'•) ata başlııııaca ktır.
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.Son Saat
, BuQün 16 ahifedir
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oprü en o·
eası
~ "~ lia'4~ Postasını yapan
'- llJ>ltl"u Yrıye?in 54 numara· 1
'~ft~tldiği Beşıktaş iskelesiYunanlılar
Y~ litıc d :ıanıan bozulmuş,
Atina, 14 - Türk mahsu~~~lal" Bv~nı edememiştir.
~~•aat bşıktaş iskelesinde latı için vazedilen iki misli
) a b. ekledikten sonra
gümrük resmi tarifesinin ya\l\ 11" '\1
r~ .iltı al apur gelmiş ve
rından ( bugünden ) itibaren
~i yafirak(S4) numaranın
~,~mı tır.
~eri

Türk emf

ve

tatbikına başlanacaktır.

1..ut::ıhUtı ın navra a
~v Ya Yet ordusunun her 1 Hudutta bir cinayet
doha
~ v~acağı bUyük ma~·1 lta21 l tatbikatları hakSofya, 13 - Sırp - Bulgar
•a. . li.. ..} anan talimatname
ı1..'ll t l ~.'tın ~- -d.
'
'\ · 't!ttı· ~ ıklerine ildi- hududunda Sırp a kerleri talllt~•/' ;.:_. R_esmi Ceride- rafından bir Bulgar daha katl~l§lir.

edilmiştir.

Çinliler

benziyorlar
Rusya ile Çin münaaebeti,
bir müddet tabiileşir gibi göründükten sonra tekrar eski
gergin fiekline döndü.
Bunun neticesi de zaten hazırlıklı bulunan iki tarafın yer
yer harekete geçmelerini mu-

ı

cip oldu. Bu hareketlerin sulhu ne derece ihlal edebilecek
mahiyette olduklarını
kestirmek müşküldür . Fakat
karşı karşıya geçerek bir birine mütemadiyen yumnık sı
kan insanların , birgün gelip
hoşa
gitmiyecek
herhalde
bir hadise doğurmaları da çok
mUmlcündür. Rusya ile Çinin
yekdiğerine

karşı

aldıkları

son vaziyeti hulasa eden te •
graflar aşağıdadır.
Temenni edelim ki bütün
bu gürültüler kanlı bir harbe
müncer olmasın. İşte gelen
son telgrafhr:
Berlin 14 (A. A.) - Lokal

Rus orduları baş kllmandanı

ceneral Budiye11i
ancayker gazetesine Şanpy·
l .an gelen bir tdgrafta, Rua-
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Singapur

Gazi J iz.

,,

Ussu bahrisinde

ve sabih •
bir dok

biiyiıh

Singapor, 14 (A. A.) - Aralarmda bUyük şahsiyetler
buluaan kalabalık bir kütle
mlluıuada

'Bahrımuhit

1

Artık insanların

Reisicümhur Gazi hazretleri dün akşam motörle
Pendiğ'e ve Pavlf adasına
gitmişler, mUteakıbcn Bü-

hükmü

yükadayı teşrif buyurmuş-

1

lardır.
"'ı
Bliylik reısı Ada halkı

coşkun tezahüratla karşılamlflardır. Gazi hazretleri
araba He doğruca
Kılıç

vali bugUn üHU

balarinin sahih
dokunun
küşat re911Üni yapmiıtir.
Bu dok Avrupadan F elemeDk romokörlerl ile getiril-

Ali beyin Büyükadadaki
köıkUnU teırif etmişler, bir
müddet istirahat buyurduktan sonra Yat kulübe git- -

miftir.

mfşlerdfr.

Bir fa yyare
kazaSI

Gazi hazretleri Yat kulüpte uzun mUddet kalmışıu ve ıeç vakit Dolmabahçe sarayına avdet buyur-

Londra, 14 (A.A.) - ingin%
bava kuvvelerine mensup bir
tayyareci Suton köprüsü yakananda yere dUşmüş ve 61-

T~a1c·.

muşlardır.
t1111111H11111ı Ulllll HRJ ıwn !illi!·

yüzünden
pkan kavga

ııene

Kadıköytindc Değirmen sokaiında Mehmet efendinin
kahvesinde oturan sandalcı
İsmail ağa ile Hasan bir çırak
almak yUzünden kavga etmiş-

idi.

Zepelin tokyoya
fidiyor
Zeppelin bu sabah 1,30 tla
Tokyoya

doğru

uçmuştur.

larııı Mançuri hududunda Pograaiıçkaya yakınında taarruza

pçtikleri bildiriliyor.

RuMz- tevkif ediliyor
Moskova, 14 (A. A.) - Tas
ajanaı din Soviyetler tebaatmdaa 166 kişinin
hudut
lmiciae çıkanlmıf olduiunu
n Şark demir yollan ıubele
riniıı hepsinde bir çok tevkifat
yapıldıtını Harbinden aldığı
bir habere atfen bildiriyor.

Harbe

do~r "J•••

Tokyo, 14 ( A.A.) - Ajans
dea nouvellein Manchuliden
aldığı bir habere naıa:-an Çin
ve Rus kuvvetleri arasında
Maachulinin garbındaki tepelerde bir milsademe vuku bul-

ıı nı UlltlllWllmi

Ç'ırak

bu
..mnd•
kua neticesinde vuku bulau
lll)'latm 2~5ncUsUdUr. Geçen
aeae ölenlerin miırt.rı cc?6ı>

Friedrikıbafen,14 (A.A.) -

1

ler, Hasan kama ile İsmail
ciayı sol elinden yaralamıştır.

'

Hemşeri iken
böyle yapmışlar
lımfnin Şaban olduğunu söyliyen bir Kayiserli dün gece
saat birde Ayasofya polis merkezine müracaat etmiş, hemşcrileriuden terzi Yunus tara·
fmdan h•çakla yaralandığını
söylemi~tir. Yarası ağır olan
Şaban Cerralipaşa hastanesine
yatırılmıştır.

\ az at

varı~ları
~

Hei~wümhıır

1fa. hıma\ ı>Jerinde
thtşHkil bmt't P~. Hz. ı·h nset e·
riııJl' ~ o.rıy \ c ı :.lnlı encunıı:nı
.ıl i:ı.ı nıımın:ı

1 uı.ııLuld.ı

16-23-30 Ağa tos
Cuma günleri
H

lkın

bı

c"h

İ:tıralııı

ı~ııruk

edr Ct:kıır. l lu

muştur.

Jtl r

Çin piyabesi, Ruslarıtf nçmış olduğu C!teşe mukabele
etmiştir. Mnncbulinide panik
bnkUm _ürmekte olduğu söy·
leniyor.
Zira l-.ı müsademenin Çin·
Ruı muhasematının mukadde·
mesfni teşkil elmes.nden kor-

ıt.r. ')ırkı'ı:İıh:n \'··lı "rı:'nJ

kutaıakt"dır.

ıenun

•

oıı nmuştur. \ ll(ı~a ~ t ııı \ .. ~üzıJt:

t"l f'ıtılıdPn Sır~cCı)

ütoLo~leı.

Ji~ f'

1 opl.ap•

l:ııı

lcdt:ıı

\ eı

b.\·llı

)Arıştıın 1:\tl iı
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Yelı
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H:; Hmaıın

11
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'ı edık.

eıı•ııJı} ı.
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.

altına

gırıyor

Nevyork, 14 (A.A.~ - Atlas okyanosunda yapılacak
ilk sabih tayyare karargahı
nın
gelecek sene ağustos
evasitinde kullanılmağa başla
nacağı limit edilmektedir.
Karargahlar sabih adalara
benzeyecektir. Bu karargahların tulu 1,200, arzı 400 kadem olacak ve deniz seviyesinden 70 kadem irtifada bir
iniş köprüsü bulunacaktı!'.
Her karargahta hangarlar,
tamirat atelyeler, bir lokanta
ve bir otel bulunacaktır.
Sabih kararkahJar, kat'iyyen sarsılmaksızın dalgalı denize mukavemet edecektir.
Fenerler ve işararet aletleri
ile mucehhez şamandıralar,
sisli havalarda yol göstermek
için, sabih karargahları tefrik
eden
mesafelere
sıra sıra
vazedilecektir.

Bakırköyde
müıamcre
Bikes ve fakir çocuklar
menfeatina bu akşam 9,30
da Bakırköyünde Miltiyadi
bahçesinde Himayei etfal cemiyeti Bakırköy şubesi tarafından büyük bir müsamere
verilecektir.

25,
Yerli malları ıerQiıini
ziyaret edenlerin
adeti yükseliyor
yerli malları sergisi dun
Atina sefiri Enis bey, Hollanda, İtalya, Osmanlı bankaları
direktorları ve memurları, bir
çok devlet memurları, Harbiye mektebi zabitan ve talebesi tarafından ziyaret edilmiş
tir.
Sergi heyetince tabettirilen on bin broşür bitmiş ve
yeniden tabedilen on bin
nusha da bıtmek üzeredir. Bir
çok ecnebi san'akarlar teşhir
edilen emtialar, alelhusus tri·
kotaj ve kirepdüşin mamulatımız karşısında Türkün fikir
ibdaını takdir ve hayretle
karşılamaktadırlar.
S er giye
dUnde 9760 ziyaretçi gitmiş,
şu ha.e göre dört gün .zarı imda sergi 25010 kişi tarafından gez.imiştir.

Istanbul - izdi
maçlarından '1'
kan man~ t'
lzmirde çıkan « Hıı.,.,
gazetesinden :
f,t".
« Alt:ıylı futbolcular _-,,_
bulda lzmirin yüzünil •1 ,;J'
11
lar, kendileri cidden t• ~
layıktırlar. Ancak bu oecfd'f
lerden çıkan mina fU .t
Türk futbolculuğu iubil;J
ziyetindedir...
~
Biıim oyunculanmız o~

seneler binlerle lira ıo tJI I
anterene edilmiıler ' ·sı~
Olimpiyada giderek (~
milel) olmuılardır. T ,
yabancı memleketlerd~
riyetle lıtanbulun ~ ~
rayı ve Fenerbahçeıı
etmekte idiler.
,(
Bu itibarla İzmir ta;'~
nuna hiç olmazsa O· bil I'!
ielmeleri zaruri ve t•
Alınan neticeler lzmir fçs ~
kadar terefli ise Türkİ~'
bolculuğu için de o ~
berbattır. Bu hal karr
bir İzmirli gazete sıfsti e
vinmek mi, yoksa bire~
gazetesi sıfatUe yeriı;;
lazım geldiğinde müte ·~J
Olimpiyatta ne.den ~eti "
duğumuzun hıkmetıPI '/
daha iyi anlamış buiuo"i
Ne yazık, ne yazık! ..~

f''

~

re

oJtı ~o
•

Kepsutta 1'
vak"alar teJS'1
ediyor••

Bahkesirden yaııhY0 ':
sut nahiyesinde geçef'
·r
kanh ve dehşetli b1
oldu.
17it
Bir çocuğa ablaP
kat .yüzünden kadıtıl~
elli altmış kıpti sop• ı.ı
birine girdi, berke!
ve korku içinde kal~lı
ded'e altı kişi
yat fiil
bunlardan üçünün Y'
ağır ve biri kadındır'·
Vak'a bir tokaH•"~,ı
deniliyorsa da bu tD
bir vesileden ibaret Ji
yor ve Kepsutta teıP' ıf
bu vekayiin adi ~.elıııı'
smda miltaleasına ıd'
madığı söyleniyor.
"
Şayialara göre bu. e
mevkileri nlifuz tesi•:,Jıf
it bazı zevat arası 0d_ıı;
lafların halk ar&SJ.IJ
leridir.

Son Saat
•

it

Sahife 3
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Son Saat

komşu
Ona göre lüzumsuz yere yıkanıyordu

Genç
-

83 -

Bu takdirine

ve beğenişine
onun hakkında biç

ıalme•

bir ima fikri yoktu. O latif
açları

okşamak,

o cazibeli

pzlerin nurunu mas. etmek
ft o ifizel bumu dilile 1Slatmak gibi çirkin düşünceler
clcn, mücrim heveslerden tamamen beri idi. Yalnız onlan
pel buluyordu.
Şehnaz, belki bir ay, l'compunun güzel ve çirkin nok~
talarmı ve adetlerini tetkik
• teceasü.s etmekle oyalandı.
Artık ldmaeslı:lik
elemi,
metrukiyet Ye mensiyet sıkfn
tm duymuyordu.
Eyi bir eğlence, eyi bir

meuaJe

bulmuştu. Yıldızlann
pmlblma, kehkeşanlann dağı·

lap toplanmasına da bakmıyor
cfa. Gecenin büyük kısmını,
pencere anünde komşusunu
mll.talia ile geçiriyordu.
En ziyade memnun olduğu
cihet, bu temaşanın hem zevkengiz, hem mahrem bulunmuıdı. Genç difcİnin renğin
•çlarına, cazip gözlerine uzun
llK1ID

bakuıaktan

zevkıyap

oluyordu ve bu zevkin kimRler tarafından bia olunmadığını düşünmekten de ayrıca

Muharriri: M. Turhan
di.

Şehnaz

, o sahneyi seyir

ıçın

oda kapısını sımsıkı
kapar, halazadelerin baskının
dan nefsini masun bulundurduktan sonra hemen kafese
yapışırdı.

Genç dişçi bergün yıkanı
yor ve kurunmayı müteakip
tenine kemali ihtimam ile
massaj
yapıyordu. Şehnazı
i.stiğraba düşüren bir noktada
bu yevmi istihmam idi. Derede, ırmakta olsa eğlenceye
hamledebileceği bu muttarit
yıkanış onun için gayri tabii
bir hareketti.
Komşusunun
her
gece
düş

azmasına

uğradığına

hükmederek içinde bir nevi
merhamet duyuyordu.
Bu duygunun istilzam ettiği
düşüncelerden ise üzülüyordu.
Vaktile kendisini de' böyle
gusül aptesti aldığını ve her
gün yıkanmadan çektiği ıztıra
bı hatırladı.
boş

Fakat

komşusu,

yere, kadınların tabirince,
pisi pisine yıkanıyordu ve bu
hal Şehnazın rıkkatine dokunuyordu.
[Bitmedi]

-

tfyar hanında " Türk ıP~İ;Pİ
yurdu,, na müracaat edeb•

Mütekait kaymakam Mehmet Emin imzası ile aldığımız
bir mektupta Uali vekili Mu~
hittin beyden tunlar rica e-

~
Celenbevi lisesinden a~

let yapması, saçlannı
kokular sürünmesi

taraması
tuhafına

dderdi , bir erkek için bu
yit bulur ve kahka·
ülerdi. Şüphe yokki
.ıslı sabahjarı geçer-

)lf

Zayi

tastikname zayi oldu. ~ ıı~'
çıkartacağımdan eskisinın

dilmektedır:
« Y akacığa

herkes saf ve
temiz hava almak için bir
zarureti sıhhiye ile gitmekteHalbuki bir aydanberi tamir yüzünden kapahian yol,
Y akacığa
gidip
gelenleri
müşhülata maruz bırakmakta
ve binnetice rahats:az etmektedir. Kapablan yolda az amele iatihtam edildiği için bu
yolun tamiri daha uzun silrecektir.
Şimdi Y akacığa gidenler dere ve bayırdan geçmek mecburiyetindedirler. Bu itibarla
daimi bir tehlike içiıideyiz .
Binaenaleyh lüzumu kadar
amele istihdamı ile bu yolun
bir an evel ikmali için icap
edenlere emir verilmesini selameti umum.iye namına rica
ederim. »
lf

lş anyan Türk

mü yokhır.
sf'
Mektebi mezkiir taleb~
den 261 Y ~
Tıp fakültesine ait by(
yet varakamı zayi ettiIJlnı;
nisini alacağımdan
b
yokhır.
..
Tıp fakültesi 3 üncu tan Ahmet Mükerre

*

dir.

gençlerine

Sanayi mektebi mezunu
olup az Almanca bil~n türk
gençlerinden arzu edenler bilihere ihtisas kesbettikten sonra yevmiye sekiz, dokuz lira
ücretli kalorifer montörii yetiştirilmek üzere galata, Bah-

sen alıyordu.

Onun, genç ve güzel komfUDUD öyle yvı çıplak ve
hazan da çırılçıplak odasında
dolqmasından
ilk günleri
memnun olmamış ve kendi
bakJfından onun haberdar olmaclığıw bildiği halde oturduğu yerde kızarmıştı. Git
gide bu utanış ta zail oldu.
Şlmdi dişçinin her halini tecesIDsten çekinmiyordu.
Nuıl yabyor, Nasıl kalkı
yor , bunlarla ciddi surette
allkadar oluyordu.
Gördüğü şeylere hazan gii'lerdi . Komşunun - tıpkı bir :
acnç kız ve ya gelin gibi ayna önünde uzun uzun tuva-

1<~

yolu süratle
bitirilmektedir

Yakacık

.,1

Bir muhta;dan

şikb.~

Nilfus tezkeresi 01111~1',cf
nüfus memurluğuna ınur 'I

ettim. Mahalleden bir ilıs'
ber istediler.
ıl'I
Ben de mahallemizin .~
tarı sanisine müracaatlıı ~ t
haber istedim. Yapıla'. ;
mühabere mukabil iki /ı
istedi, bir Ih:asını soııt'~
mem şartile bir lira
·
razi oldu. Naçar kabul e
Yapılan ilmü haber de ııl~
yazılmış.

Nüfus nıeOl

kabul etmedi.
~
Hem fazla para ala~;. ~
1
de ilmühaberi istenild1J ,
yazmıyan

ss

muhtar

şikayetçiyim.

~

Aşık paşa mahalle rl'
imam Hasan sok1 1'
5-6 HüsPll

Tam itimat
- Anneciğim! Bntiln
oldum değil mi?
- Evet yavrum
- Hiç sözünden dışarı çıktım mı?
-

mi?

HaNyırd···d.
·
e· e

ı ısen

k'
pe ı

•v·

annecıgun.

d/

Dedin yavrum.
dif/
- O halde artık bana itimat e . J
değil mi?
~- Vawum! Anneler daima çoc:"
itimat ederler.
- İtimat dedimse yani tam
itimat.
-

.

fil

Odasına yalnız gitmekten çekinmiyor
musun.
- Hayır. Yemin etti.
- Neye?
- Çıkarken beraber çıkacağınıza.

. - Elbette yavrum.
•
-:- O halde anneciğim demek bıfeJı
meden bana şeyi.... söyliyebilirsin deJ1S
yorum.
- Neyi?
- Reçel kavanozunu

Son S at

Sahife

S

rl r
besit" ' t

-65- Muharriri: M. Turhan

af'. ~~Y"o:~'

Öyle oldu. Beni
t bo<" ~eti b~rdı. Hergül yetişti.
. Y~ bttordu ırer birer tepeledi.
bübı9 :' l>ek · Ara sıra da:
~tı b muhteremin ne ol~~ u. gece anladım. ~şi
bir' ~ıdden tek yaradıl-

. si

~~ a. 8 tnınış:

()~~~e.

herife ait hakiki
Recek· ııbare savaşıyordu.
1
1 b\I
nıaceranın birinci
,kt8 suretle nihayetlendi.
S LQİrYatagı"' na çek'ld'
ı ı, saray,
'1tdYuva halini aldı.
tıyd ıra hakimi, ertesi
lırdu...
1
tapı
gu ya anın caize~e danııya hazırlanırken
o"'
k:.11ı il ~ru imperatorun
,~ Çagnldı.
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' h~ki urndarın yanı ba-
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tıtreyen
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par\· .1'llatı ar yarattığına
'llirtl b edeceksiniz. Bu~ t'tor aşnıetmeap!
' ark
~ Par
asını çevirmiş4 A avana
""\ret b
arkasında
~~da"ga öaşı.. ile Afrodit'
PUŞerek sah-

nenip zevkini çıkanyorlardı.
Süklüm püklüm odadan
çıkan pek muhterem, bira%
sonra saraydan da çıkmış
ta. Şu muhavereyi, alakad r olanlardan başka işiten
olmadığı için, onun ansızın
saraydan müfv.rakatı gün gün
tevillere bais oldu, herkes bir
çeşit mutalaa yürüttü ve nihayet celadetmeabın
htini
incaz için yola çıktığı noktaül ün
sın d a k arar kıl ın d ı. H erg"
sözünde duracağı muhakkak
görülüyordu. Ancak hangi
Türkü yakalayacağı kestirilemiyordu. Orh n beyi mi, Çandarlıyı mi, Kara Mürseli mi,
kimi zincirlere wrup Bizans
sarayının eşiklerine yüz sürmek için ç.eke çeke getirecekti?
Gene o gün, matrut kahr manın saraydan uıaklaşbğı
gün, avcıbaşı Kontofres, bir
Rum kayıkcı ile «İmrali Ad sında Kara Ali h ıretlerine »
bir mektup gönderiyor, Samandıra hakiminin heıey nını
büyük bir Türkü tutup pazara vermek için yaptığı ahb
peymanı - alett fsil - hikaye
ediyordu. Merkum, pek muhteremin elinden Afroditi
makla, kendisini imperatorun
yanında terzil etmekle hıncını
yenememiş, onun Türkler tarafından ağır bir cezaya çarpılmasını temin için jumalcılığa da lüzum görmüştü.
İşte Akçe Kocanın Kunur
alpa verdiği h bcr, Kara Ali
vasıtasile kendisine vasıl olan
şu malfımata müstenitti.
'f
Akça Kocanın kur. alda et·
fırkası Samandıra
tıği türk
önüne gel diği vak'ıt, pek muhterem ölüm buhranlan geçiriyordu. imperntonı kızdırmış,
Türklerle uyuşamamıt ve nihayet kapana sokulmuştu. Onun Türk istilisınd n mülkünü değil, fok.at canım kurtarmak için ötedenberi düşündüg"',.ü iki nokta vardı ve o iki
noktadan birinin behemehal

Ankara Zafer caddesinde Zafer otellnde iki numar.a
da mütesekkll hali tasnvede bulunan

.

.

Ank ra Milli Mensueöi Türk Anonim
irkcti ta fiyc memurluğundan:
1- Ankarada San kışla civarında kain 41254 metro mBrabbaı arazi dahilinde tarzı inşası kargir çabsı çinko ile mestur yeviniye 150-200 metro kumaş imaline muktedir Ankara
Milli Mensucat Türk Anonim şirketinin müceddet
n sistem
mensucat fabrikası bilumum tesisab, mebani, arazi ve mllşte
milatiyle birlikte bilmüz yede sablıktır.
2- Fabrika arazi ve binalanna ve tesisata mütealrık plAıı•
lar ve müzayede şartnamesi arzu edenlere bila ücret ve derhal tasfiye memurluğu tarafından posta ile gönderileceği gibi
mufassal izahatta verilir.
3 - Fabrikanın bedeli muhammeni yfiz elli liradır. ~ıiıt
haddi layıkta görülmediği takdirde tasfiye memurluğu kat'ı
ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır.
4 - Müzayede 29 Ağustos 929 perşembe Ankarac:la Zafer
otelinde 2 numaroda Ankara milli mensucat Türk anonim şir
keti tasfiye memurluğu yazıhanesinde saat onbe te aleni ol rak
icra edilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerde saati mezküre kadar kabul edilerek muhteviyatları nazan itib
alma·
cakhr•
5 - Müzayedeye iştirak edecek olanlar evel emirde mftza.
yede şartnamesini aynen kabul ve bir nüshasım imza ederek
tasfiye memurluğuna te~di edeceklerdir•
6 - Arzu edenler tasfiye memurluğuna mllnıcaatia maJtlmat
alacaklan gibi fabrikayı da gezebilirler.
müsmir olacağına kanaatle
müsterihane kuyruk sallıyordu.
Hakim cenaplannın münasip ğördüğü iki çare şuydu:
Ya kaleyi bırakıp İstanbula
savuşmak,
yahut TUrklerle
miıhremane uyuşup kemafissabık Samandırada fermanfcrma
olmak!
Avcıbaşının hain eUle maskesi düştükten sonra, İstan
bul iltica ümidi suya düşmüş
tü. Birçok kumandanların yaptığı gibi o da lstanbula gitse,
firari bir asker sıfatile çarmı
ha gerileceğinde şüphe ,yoktu.
Gerçe öbür kaçak beylere, kumandanlara bu cez yapılmamıştı ve yapılamazdı. Zira firar eden bir değil, on değildi.
Her tekfur, her kale muhafızı, Türk fırkasının yaklaşhğmı işitir işitmez « siz sağ
ben selamet » diyerek olufuı

İstanbulda

alıyordu.

Ancak

kendisinin imperator nezdinde
mevkü düşilktn, eski itibanm
tamamen kaybetmişti, . o
heple İstanbul yolu kapanm11
demekti.
Pek muhterem hesabına şa
yanı esef bir biçimsizlik te
Türklerle uyuş maması idi,
Bu ikinci çarei halb dahi.
Türklerin inatçılığı yllzllnden
kuvvede kalıp fi'le ç.ıkamalJllf'"
b. Dertli hakfm, Akça Kocaya güzel atlar gönderdi, k31eliğini tevsika çalışh, fayda
vermedi, giden atlar aynen
geri geldi. Konur Alpa para
gönderdi, götilren herife ili
bir sopn çekilerek par lar İa·
de olundu.
Apturrahmana
gönderilen kıymetli hediyeler
de aym muamele,e hedef
oldu.

{Bitmedi]

6 Salnh

Son Saat

« Son Saat » in
Tefrikası
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Asri Korsan

Muharriri

Jl1oris .Löblan

Bilir misiniz bu fotograf nereden çıktı?
- -Ciddi bir siması olduğu
nu, herinden vakar aktığını,
hflla.sa Natalinin aradığı kahramanlara benzediğini ila"Ve
etmeii umdtunuz.
- Bir roman kahramanına
benzemiyor ki...
Natali:
-Bir veliye benziyor, deye limmi? dedi.
Doktur.:

.

- Ha,.., dedi, onda hazan
g&Olen gurur, sesinde bazan
...Den nqe bir peygamberde

.......m.

ı.

Söm

Jaoin

Godu.an da ka-

nP:

-Bix dıe bu adamm mucize
..,..edlğhıi de işittik.
Oı*tor:

~mnış olabilir, dedi,
b4ıbfibalde onun fevkalade-

-

tiğt:· ..ıam namrında,

mühim
Wr me eı1eJi derhal kavrayaMı hıde, sfbirkir tesirinde
dh. &.. harika ad edilen
kmwetkii, boksda, eskırimde
tıP ri im- DeTi ~rda ibraz
:...
IDlllıareti de ilave et-

- . mılk üzerinde kazandı
p dlfmu D!llJe atfediyorsunuz?
- Bir defa, sergüıefti ha~' ~ela mpisini
maduNf olması ona bir fev•.ı&deUk -.enoektedir. Halk
CJDDD herkese benzemediğini,
lwıkewia. f~kmde bfr mahluk
dltktğw zan ediyor.
Natali:
- ~ ben bu adamı
germek isti10nnn1 diye bağırdı.
Forvil güldü:
- Hayaliniz gene kabardı.
- Fakat sebepsiz değil !
- Biraz enel Prens Jerikoyı merak etmiftiniz timdi
ise para kazanmak için rol
yaparak ihtiyar kızlar ile hanım nineleri
aldatmak ile
meşgul olan D, Ellen - Rok'1
~üşünmege başladınız!

-:- Ne yapayım, isterseniz
beni de ihtiyar kız veya bamm nine addediniz . bu adam
alakamı uyandırdı, kendisini
tam kahraman dediğim vası
ta buldum.
-Kahraman deyecek yerde
prlatan deseniz daha iyi e-

d.ainiz.

Kim bilir belkı de sukutu hayale uğranın, ne olur:.·
-

sa olsun bu zab görmek isti.yorum.
- Canım açık söyleyiniz:
şimdi de bu zat ile evlenmek
istiyorsunuz?
- Hayır arzum sadece tanışmaktan ibarettir. Mümkün
mü doktor?
- Elbette, D, Ellen - Rok
saklanan bir adam değildir.
Söyleyeyim de dostum doktor
Verlak onu size prezante etsin.
F orvil omuzlarını kaldırarak
alay etti:
- Bu zat · kendi kendine
arzı vücud edemez mi? Ma-

Ve önüne bakarak ağır bir
sesle üç defa çağırdı:
- D, Ellen-Rok, D, EllenRok, D, Ellen-Rok...
Tam o ande mermer tırabzanların öte tarafından evvela
bir baş sonra bir vücut belirdi, nihayet bir adamın taraçaya atladığı görüldü, bir
saniye içinde bu adam taraçada oturanlann yanına yaklaşmış, şapkasını çıkararak so
ruyordu:
- Beni mi çağırdınız matmazel?
- 3-

Bir kaç mücize

dem ki ona sihirbazdır diyor·
lar, bir sihirbaza yakışacak
sur~te birdenbire meydana
Bu akıl almaz hadisede haçıkı?ersin.
zır bulunanların °duçar olduklan hayret o derece büyük
Doktor güldü:
- Hakkınız var, D, Ellenidi ki aralarından hiç kimse
Rok rast geldiği adama tehlihiç bir hareket yapamadı,
keye düşen bir kimsenin kentek bir kelime söyliyemedi.
sisini çağırabileceğini söliyor:
Oyun oynarken şeytanı çağırBinfun için · isteyenin iki elini
mağa kalkışıp ta onun birden
üç defa birbirine vurması,
bire çıkıverdiğini gören çocusonra da yere bakarak üç klara benziyorlardı. Ellen kardefa D, Ellen-Rok diye bağırşılarındaydı, fakat onlar ona
ması kifayet edermiş..
bir hayale bakar gibi bakıyoN atali sordu:
rlardı.
- Doktor bu hikayeye siz • Nihayet ]anin saffetle mıinanıyormısınız?

nldandı:

- Vallahi tecrübe etmek
her vakıt mümkündür.
- Evet ama şimdi tehlikede değilim ki..
Maksim yerinden fırladı:
- - Fakat Jerikoyı , bulduğum ayak izlerini unuttunuzmu 7
- Masal..
- Katiyyen! telaş etmemeniz için size söylememiştim ,
amma vaziyet son derece
ciddidir, bu ayarda bir adamm yardımından istiğna gösterecek halde değiliz...
_ O halde ç.~ğırayim?
- Hemde derhal..
Natali ayağa kalktı, taraçanın mermer hrabzanlarına
doiTU yürüdü, uçuruma saıktı,
beyaz ellerini üç defa birbirine vurdu:
Gördünzmü, dedi, ne
gelen var ne giden...
Doktor:
- Tabii, d~ye mukabele
etti, çağırmayı unuttunuz.
- Hakikat öyle, bana bir
korkudur geldi de ondan, fakat latife bertaraf, cidden ge- ·
lir mi deramiz?

- Nereden çıkbnız efendi,
bu tırabzana tırmanılamaz.
- Eğer Natali Manolsen
çağırırsa tırmanılır.

Mümkün değil tırabzanın
arkası dik kayalarla dolu bir
uçurumdur.
Bu mütalayı Maksim de
teyit etti:
- Evet, mümkün değildir,
kendi hisabıma benim aklım
ermez...
Fakat uçurumdan atlıyarak
gelen adam tebessüm ediyordu:
- Farz ediniz ki bir sihirbaz gibi hareket ettim...
- Nasıl
söylediklerimizi
dinliyormı idiniz??
- İşitmek için dinlemeğe,
görmek için de bakmağa lüzum yokdur.
Yavaş yavaş kendini toplmağa başlıyan Natali şimdi
tebessüm ediyordu, surdu:
- Fakat elbette bir taraftan geldiniz??
- T abü.
- O halde söyleyiniz nereden?
- Nisden.
-

JI_

- Yüzerekmi?
- Hayır dalgalar US
yürüyerek.
,.
- Ala, fakat Baron p,
len - Rok sizsinuya?
~
- Evet kendisine bıJ
verilen adam benim.
Zayıf görünmesine r•
çok kuvvetli. adali d• 'I
0
malik otuz beş yaşla~~ :1
adamdı, arkasında . go,~
genişliğini ve .hatta . elb~
tından adalelerini g6~
altın gibi parlak d ~
kurvaze, koyu mavi bir
başında denizde giyıni~e,,
sus bir kasket vardı, 111 ~

i,/

bıyığın süslediği es~er

nün sağ tarafında bır
yarası görüniy~rdu. . .
Natali neşe ıle eJını d"Jı
- Ne olursa olsun
mademki davetimi kab ·
niz, sefa geldiniz, bi:ıde
bahsediyor, doktorun
larını büyük bir a1'
dinliyorduk...
tat
- Evet, dedi, Dok V
ron aziz dostüm Doktor
ğın arkadaşıdır "e
hakkında çok dikkat~
bir kitabın muharriri~i
Sıra ile doktoru ,
. i
hemşireleri ve maksııtı

;!,

j

ladı:

J

etı

- rylatmazel Harı)'O
mazel Janin, mösyö
değilmi? ·
Jı
Hayret tekrar bat
Natali sordu:
efİ
- Nasıl , siz herk
yormısınız? ·
~ı
- hayır , habrhyo
. d' _,..,.
hutta tahmın e ıyoı ..
Janin Godvan: . b~
- Bize sizin sibır
.ı·y•·

ğunuzu soylemişlero•

Elen:
- sırasında onud•
diye mukabele etti'
arasında gösterdiğilll dl
san'atlar arasında 0
bildir.
. ~
Genç kız ellerin! . 0
- Ne iyi, ne ıyıı
dün bu taraçada k~
sadef gerganlığı b
k 1ı
bilirsiniz.
- Tabii, bu ço
şeydir, matmazel. cfi,
- O halde tı-Y
veriniz gerdanlığı?
, ·Al
- işte.
(SiUSIP"'

•
1ki lılekt ı·

~Ienfaat ~

ep ı kız da kotarak
~ le k oynarlarken bir
0
~"ru VUiunda bir baykuş
tlll!iftre

1

~.a.:~ buldular.

bıJ ~

~tı.,

'

1

Yavrusu hem daha

olmadığından

'ici11~' ~

~. Ilı IÇUı

\~

'k&

uça-

de vakit gündüz
etrafını görmiyorbaykllf

yUvasını

be götürdüler. Mek·

PlClluuiı bir kedisi ve

•

j

ı

)razısız

hikaye

bir de ördeği vardı.
,
Baykuş, kedi ve ördek, bun- 1
ların her üçil de daha henüz j
yavru idiler. Hem çocukların, ,.
hem de kapıcının verdikleri
ufak gıdalarla.yiyeceklerle be- ı
raber yaşayıp beraber büyü-

1

yorlardı.

Artık

birbirlerine alışmışlar, 1
birbirlerile arkadaş olmuşlardı. J
Akşamları talebe mektepten çıktıktan sonra mektebin
sıraları üstünde ve altında
gezerler, gündüzleri talebe
sınıfta ders alırken de pencere kenarlarında hocaların
ders takrirlerini dinlerlerdi.
Böyle
böyle · kendilerini
artık okumuş, alim . olmuş
zannettiler.
Bir akşam!...
Üçü de mektebin konferans
salonunda toplanarak tarih
hakkında münakaşaya başla
dılar.

Kedi ilk önce söz aldı.
- Dünyanın en medeni,
en büyük devleti, milleti eaki
Mısrilerdir..

Dedi. Buna Baykuş itiraz
etti:
Hayır.. Eski Yunaniler
Mısrilerden çok daha mute-

-

rakki, çok daha kahraman
idiler.
Ördek atıldı:

----·

,ı
ıl

t:
i

'
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f

ihsan!

Şairi mqbur •Betar» ama
imif. Bir gün herzevekilin bi- Amma yaphnız ha!. Ya
riaile sohbet ederken herif:
Romalılar ne çabuk unuttunuz.
- Ya ~ Beşar»! AllU bir
Dünyada Romalılar kadar mu-. adamı gözden mahrum edince
azıam kahraman bir millet
cna bedel mutlaka bir fey
var mı?
ihsan eder. Sana ne ihsan
buyurdu?
Müzakere münakapya münDer ve şairden şu cevabı
cer oldu.
alır:
Bu aralık ortaya bir fındık
- Senin gibi heriflerin yüzsıçanı çıktı
lerini görmemek!..

1'

-- '

/ ..,.

- Nafile yoruluyorsunuz ..
Dedi. Çünkü ıözleriıüzde aa·
mimi değilsiniz. Biriniz eski
mısın medhediyor. Çünkü ea·
ki Mısırda kediler çok makbuldü. Baykut tabii Yuaanileri
sevecek Çünkü
Yunıniler
Baykup çok hürmet ıöıterir·
lerdi.
Romalılar ise ördeklere ba·
yılırlaadı. Siz kendi dütüncai·
ze kafanıza, bil,riııize fÖre
değil, menfaatinize ıöre IÖy·
liyoraunuz. İıte bütün imanlar·
da hep sizin gibi düşünürler.

Gördüğü

(
ı

1

iki kel!

iki kel.. Yolda giderken fD
difi bir saç tarağı buldular.
- Evveli ben gördüm.
- Hayır, ben.
- T araiı ben buldum.
- Hayır.. ben!
Diye birbirleri ile ka•pya
bqladılar. Nihayet kelin biri
öbür kelin kafaaını yardı, 61dürdü ve fil difi tarağa ıahip
oldu...
Oldu amma, cinayet itleye·
rek elde ettiği tarak, bqı kel
olduğundan Kendi İfİDe de
yaramadı.

itte

birçok

imanlar da

böyledir.

iki şeytan
Adamın birine:
- Niçin evlenmiyorsua?
Diye sormu§lar.

- İki ıeytan ile uğra.taeak
vakti• yok! demif.

s s~ruf~

Son Saat
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çıkan

kaka

Tren kompartunwunda bir komed_ya- Amcasmın sinelı.:leriı1 1.
kovan nıerha1nelli bir ~veğen - ı,'-,akayı pek severim - /laydı
hırsızlık OJ ·unu oymJralun - Yannı saat sonra am-:aı111
uyandırın, ben yandaki konıpartımandc~ylnı -Şaka ile
başl~y~aıı o~J ·ıttı kaka ile nnsıl IJittı~?
Dihı Iİ%e dolandıncılık

Mıo::ıl, mışıl uyumaktadır.

sahasında çok kurnaz bir zeka
nlm~nesinden

Bir aralık delikanlı.
- Bilirmisiniz, dedi, ben

bahsetmiıtik.

şakaya bayılınm.

Bttgijn de yine böyle zeki bir
dolandıncımn oynadığı oyunu

- Ben de severim.
- Amcam da bayılır. Bilsenfz ne kadr nekre bfr adam-

ynıyonn.

Paris - Marsilya
ekspresi
Pin-isten hareket edeceği sıntda ikinci mevki kompartıaanlardan birine M Muşeron
İlminde bir tüccar girer ve
1-mpartunanda kendisinden
evel gelmjş iki kişi bulur.
Bu ihi kişiden biri genç ,
diğeri biraz yaşlı ve oldukça
şişmandır. Yaşlı ve şişman

dır.

bir taka yapalım.
- Nasıl oyun.
- Mesela ben sizin ve
amcamın valizlerini alıp yandairi kompartımana çekileyim.
Biraz sonra da siz amcamı
uyandınn.

- Kompartımana vagon hır-

Çok iyi.
İsterseniz ona bir o~n,

-

•

ır

sızlan, tren haydutlan hücum
etti. Eıyalarımızı aldı.

k ope
-· k poli.5 h a fi y es·1

bu uyuyan adamın üstüne adeta titrer gim mukayyettir.
Elinde bir gazete yaşlı şişmanm yüzüne konan sinekle- ı •
ri kovmakta, ayni zamanda
gtnlerindeki tatlı bakışlar ile
omm üzerinde müşfik bir bekçi
vazifesi görmektedir.
M. Muşeron bu gencin yanındaki adama karşı böyle
alakasını
görünce
candan
memnun olur.
Delikanlı da uyuyan ada- 1 ı
mm böyle komparbman ne- 1
:r.aketine muhalif hareketini
Rçsmini gördtiğünüz bu köpek Belçika polisine çok büyü/\.
mazur göstermek için:
- Affedersiniz.. der, amyardtmlarda bulwwwş ue en nazik meselelerde insanların bucamdır. Çok yorgun olduğu
lamadığı carıileri ada/ele !eslim etmiş bir köpektir.
için biraz uyudu. Eğer rahat-

l

olmazsanız

uyandırmıya

yım.

M.

Muşeron

iyi kalpli bir

adamdır. Kompartımanda baş
ka yer mi yok. Varsın uyusun.
Artık delikanlı ile tüccar

adam akıllı ahbap olmuşlardır.
yolculuk esr.asında insan çok
Amimi olur.
Şurdan hurdan, havadnn,
sudan konuşmıya başlarlar.
Amca.. hali horul horul..

Delikanlı amcasmın "epd'
(Muşeron) un bavulları eli

kompartımandan çıkarke~
- Ben der, yandaki ~
partımandayım. siz yarını
sonra amcamı uyandırır51
Aradan yarım saat geçeı
M. Muşeron yavaşça u

amcanın kulağına eğilere1'

ol~m uzanmış uyumaktadır.
Karşısında oturan genç ise

sız

Deyin. Onun te]işı ile -'
kadar güleriz. Olur mu?
- Olur.
~ıı'
Şakayı güzel bulan M. le'
şeron sonunda oldukça t'~·
ceği için şimdiden sevintı'
tedir.
-.

Kereste

miinakasası

Tüt··n inhisan umum
müdürlüğünden!
İzmir fabrikası için eb'adı muhtelifede 400 metre mi1<'abı
kereste pazarlık s1:1retile almacakbr. İtaya talip olanların eb'adı
öğrenmek

üzere her gün müracaatlan ve yevmi ihale olan
21-8-929 çarşamba günü aaat 10,30 da Galatada mübayaat
komisyonunda bulunmalan.
&

sıldar:
- Hırsız var!

. /
Amca birden gözlerin• •
- Ne, ne dediniz?
/.
- Siz uyurken hırsızla~
di. Eşyalanmızı soydu, g~t ~jİ
Amca öy]e büyük bı~ '/
dete kapılır, öyle mütb•f el_
teessüre düşer ki M. ~ıJf ~
onun şişman gövdesi ıle
beynine sıçnyarak öle'
den korkar ve:
~
- Merak etmeyin, det·
sız filan yok. Y eğeniniıb#
şaka yaptı. Bavulunuz,
bavulumla beraber onıJıJ p!
nmda ve yanımızdaki k 0 "'

JI
i

f

bmandadır.

-

Yeğenim mi?

Evet. Karşınızda

0

r/

delikanlı.

- Fakat ben onu t
yorum. Benim yeğeniıt'
yok.
p
Bu sefer telaş sır~
Muşerona intikal eder. 1'
yandaki kompartımans t
aradan geçen yanın sa•
fında tren iki istasyoncl~
muş ve kurnaz delik' b
bu
istasyonlardan
valizlerle beraber iıÜP
mıştır.

Yeni filimi er
«Kalp ıııeJodisi ~

,4/n lQn larııı

.
,1 larrırıslrııırlrL
:aptıklan bu ('Ser lnlj .,.ik
liVajfakiy-etler kaza1111u~ı;ilr

~n

ıinemacılan

maruf
Erih Pommes, Maks Piffes ve
~rta l&n'atkir Villi Friç ve Dita Parla ile beraber bir
danben Macaristanda bulunuyorlardı. Bu ziyaret Macereyan eden bir vak'anın filime çekilmesi ile ali-

kadardı. San'atkir (<Kalp Melodisi» isimli kurdel nin !•ar:c· ·
aksammı çevireceklerdi.

Alman ga:.etelcrinin v~rdiklerj malümata göre bu mesai ahhiren nihayet bulmuş. Alman sir"emacılan Berline dönmüşlerdir..
«Kalp Melodisi» (Vfaton Grossfilus) hesabına yapılmaktadır.
Dekorlar meşhur mimar Erib Kette} tarafmdan imal edilmiştir.
Efycv:n Berlinde dahili aksamının ikmaline çalışılan bu kurdele iddia edildiğine göre gelecek mevsimin en ıgüzel eserle- · ,
rinden biri olacaklar.
« Kalp Melodisi » nin Mac.ariıtanda çekilen aksamı Macar
matbuat mensubinine gösterilmiştir. Macar gazeteleri filimi pek
mükemmel bulduklarını yazmaktadırlar. Resimlerimiz bu eseria
bazı Mthwelerini ~atermektedir.

Moris Şövalye
~Iaruf Fransız san·atkılrı
~da birçok büyük aktörleri kukan~ t •cak kadu ra~bet ttörüyor
'anaıı

san'atkin Moris Şovalye bundan bir kaç ay
" •Ja liderken onu sinema payıtahtında bu kadar
t
llllitezayit bir rağbete mazhar olacağım kimse
~~ Herkes « Kafeşantanlarda numara yapan bu
d~da dikiş tutturamu! >> diyordu. Fakat bütün bu
• Otru çıkmadı. Moris Şövalyenin ilk filimi bilyük
~er kazandı. Bunu bir diğeri takip etti. Gazetel111•

'şimdi bir üçüncü ve bir dördüncüsün~n hazırlandığını haber
veriyorlar.

Moris Şövalyeni~ yeni filimi ~Aşk» ismini ta,ımaktadır. Dün·
yanm en büyük vaıii sahnesi addedilen (Ernst Lubiç) bu filimi
idare etmeyi kabul eylemiştir.
«Aşk» Bir kaç güne kadar nihayet bulacak, bunu müteakik
Moris Şovalye iki ay mezuniyetle Parise dönecektir. San'atkir
Amerikaya avdetinde Nevyorkta dördüncü filimini ~virecektir.
Bunun ismi ve nevi haklcmda sıkı bir ketumiyet gmterilmektedir.
Bir çok Alman ve İngiliz san'atkarlarının işsizlikten Hollivotu terkettikleri bu günlerde sinema payitahtında dir Fransız
aktörünün bu .şekilde rağbet görmesi isimleri cihanda malüm
b6yük sinema adamlarını bile kıskandırmaktadır.
Resimlerimiz Moris Şövalyenin ilk filiminden iki aahneyi
giateriJor.

~..,n ~aat

Telefo~ iptilisı

İtalyan

hikayesi

Bu işte maSum kim?
20 ya,ında bir hanımı, bir mek-

tepli çocukla

allcıi

dava ediyor

fstaobul üçüncü ceza
mahkemesinde Bedia Is·
mlnde genç bir hanım aleyhine l\ecmettln erendi
isminde bir talebe ile an•
nesi ve hemşiresi, l'·ımet
\'le
Mukaddes hanımlar
tarafından açllan bir ha·
karel davasının rü'yeUne

taş attı,

bir cam kır<h.
E\·e glrebllse)'di, belki de
tecavüzünü arttıracal\lt.
Ben bugüne bugün ....•
- Slı 1\ecmettin Ef. nin
annesi ve hem~lresi halikmda da bir şoy sölcruc-

başlanmıştır.

tanmm15 blr liadmım.
<< Söyledim » desem bile
kimse inanmaz!
Şahitler,
Bedia H. in
aleyhinde şehadet ettiler.
O, hiç birisinin ifac.h•sini
kabu1 etmlvordu:
- Biz . o mahallede ki·

dlnlz

mı·t

- Ben bngüne bugün

namusumla,

terbiyemle

Davaetlar mahkemeye vekil göndermişlerdi. Bedia .
B. gelmişti. Vekil, anlattı:
- Bedia u· müekkillerime madde tayini suretlle hakarette bulunmuş
tur. Mesela, şöyle demiş·
racıvız. Onlar Yerli. _,ıa
tir.-••
hallell hep biri ~birini tuDavacıların vekili, hakaretamiz bazı sözleri hl· tuyor. Şahitler aleyhimde
rer birer saydı. Reis, Be· illtfak etmişler!
- Haşa, kabul elmeviz.
dla iL a döndü:
Biz Allah lc.·in ~ehadf'( et- Şimdi söz sırası si- tik. kom~u hatırı i«.•hı dezin. Ne dlyecekslniz"f
(flU
- Çok sözüm var, e- Ben de şahit getirerendim. Bunlar, bize kom- ceğim. Bu, ueniru h; ln
şudur. Neemettln Er. yl
şerer meselesidir!
Şükrü Ef. isminde bir
- Yaşımzm yirmi oldu·
arkadaşı arada sırada ••••.
ğunu söylediniz, değil mi?
Arada sırada olsa, gene
- Evet. l"irmi~indeyim!
- ~üfus tezkere in z l
ne ise.... Sıksık ziyarete
gelir. gülme, oynama, şar getiriniz.
- ~hit te getireceğim.
kı, gazel kıyamet kopar.
Bu
işte ınasuın beolm !
Gürültüden kafamız şlşer,
Muhakeme.
EylülP. lrnldt.
gene ses
çıkarmayız.
« Niçin şarkı söylüyor,
eğleniyorsunuz ·? »
de·
M. Bey - a.h karıcığım. Bu
meyiz •
Halbuki iş bu
.kadarla kalmıyor. Bahçe- hafta cuma nakadar çabuk geçti. Bilsen evde ıenin yanında
ye de .;ıkıyorlar. lJlz, e,·.
rle kapanmıya mecbur O• kaldığım müddetçe nakadar
mesudum. Her gün işe git..
Juyoruz. Geçenlerde bir
Her a1qam yayan iel.. Sana
arkadaşım bHnnn gelmiş
doyamıyorum.
ti. Ona söz de atlılar. Kız,
1. Hanım Hakkın var
fazla duramadı, çıktı, yavrum. Fakat böyle haftada
gitti:
bir doya doya bir birimizia
i'\'ihayet o kavga gunu, olmak daha t'\tlı. Bilhassa bu
N'ecmettln Et'. bana bir gece bütün günün hasretini

Ah bu cocuklar
,

söylemediğini bn·akmadı.
_ Bir süylemediğ l n i
bırakmıyan siz misiniz,

l\ecmettin Ef. mi?
- Ben yalnız,« ..\yıptır,
yakışmaz. Mektep talebe·
sisiniz! » Uedim.
-

Ya o·?
Uana « Kasım paşalı
kadın » dedi!
- 1-! epsi hu Kadar mı'!

-

Yol\, efendim. Bütün
b•~ nim ~öylediğimi iddia
et t l(}i h\kırdıları kendisi
bana söyledi. Hatta, bir

çikarmıyor

muyuz,
- Doğru. Bilirim. Sen beni
çok seversin.
Bu esnada küçük Nevzat
babaama yaklaştı :
- Baba.. erkekler kadın
larla konuşurken şapkalannı
çıkarmazlar mı?

-

Evet.

-

yalnn:

şapkalannı

mı

çıkarırlar

- Evet yavrum.
- Peki amma.• Gündüzleri
sen burada yeli iken annemin
yanına bir bey ge!iyor ve o
bey şapkasından hatka ceket
ve pantalonunu da çıkarıyor.

Her kadının mulıakkak ki
hayatta bir iptillsı vardır:
Süs, köpek, kokain v. a. gibi.
Sevdiğim

• kadının

iptilası

ise bunların hiç birisine ben..
zemiyordu. Onda diğer bütün
berbat iptilalarını baabran
bir iptila vardı: Telefon.
Kendisile sevişmeğe baş..
lıyab iki sene olıyor; yanf yirmi dört ay... Bu yirmi dört
ay esnasında bana her gün
sabah akşam ayni saatlerde
telefone etti.
Hem de bir
defacık bile sektirmeden.
Sevgilim acaba bu iki yıl
içinde hiç mt hastalanmadı?
Başına hiç de mi felaket gelmedi? diyeceksiniz.
Size şunu haber vereyim
ki sevgilim
yirmi dört ay
içinde tam yedi defa ağır
hastalık

geçirmiş;

anasuıın,

halalarının

ve iki kardqinin
ölüm feliketlerile kutılatmıf,
bir defasında da yangından fiiç
bela kurtulmuıtu...
Fakat bil tün bunlara rağmen
muntazaman telefonla konuı·
maktan vaz geçn1edi; ve b'nf
tam 1462 defa telefona kot·
turdu.
Bu netameli itiyadından bir
gün ppa, eminim, çıldınrdı.
Yahut bir deliden daha mana·
sız işler yapardı.

Netekim de sonunda öyle
oldu ya... Biraz sonra hiklye
biterken ne yaptığını anlıya
caksınız.

Faraza gece uykusuz lcalmışım. Sabahleyin geç vakte
kadar uyku kestiriyorum.. Ne
mümkün... Derhal keskin bir
çıngırak ...

-

Allo ... Allo...

- ( Bu esnada ben yatak·
tan fırlayıp telefona koşarım )
- Bonjur....
- Bonjur cicim•.••
- Uyandın mı?
- Evet.....
- Allaha ısmarladık...•
- Güle güle•...
Ve bu muhavereden aoıır•
tatlı

uykumu

daiıtmıt

bir

halde homurdana homurdau
tekrar yatağa girerdim. Ge·
celeri de ayni hal...
Uıatmıyayım
sevişmemiz hep

iki
bu

ıenelik

minval

üzere geçti.
Nihayet bir gün nasıl oldu
bilmem sabahleyin, ıili İfİt·
meyecek kadar küfelik sızıp
kalmışım.

Sevgilim çalmıf çalmıJ, (a.

lü işitir mi? ), Bir türlü 'd
alamamıı. Öfkesinden 'JJ
kudurmut; telefonu ~
çaıpmıt, üstünü başını \ 0~
saçlarını yolmuş... ·ve. ~1 bf
ya atlıyarak çılğın gıbı
koımuf...

,/

,'I

Ben de lıenüı yarıOJ

b;,dl

evel

elbiselerimle
yabnldıj'ım yatakta kell 1,
geç.mit bir halde uv~ı}''Ne merdivenlerdek• sJS ~
tüyü, ne de oda kapıJJI'
nldığuıı iıjtmemifim. ~
Ancak kamıma ve lı ",/
bir iki tekme yedikte" "'
kendime gelir gibi old~
O, tam manuile bit
keailmif. mütemadiyeD .O
mü
tekmeliyor;
~
haykıruak bir taraft'
kendi aaçlanm yoluyord~·
Bereket hizmetçiler
de ben muhakkak bit
den kwtuldum. Tabii
16z yanlınak ve hu..-ıt'

vul ıibi tifmek .,etil•· '

Ba

badiıeden soıst•

zin de hutaneye na~~
mi.zi llylemeğe bibnetll

zum var mı? ŞüpbdİJ
nb Cerralıi kısmana,
Haıumfendi de AkUy•
fWl& ayrılmak ruredW-·

Artık

•bereıo tı ·

yaram

dı. Bntün C:lostlanma t•

t

ıudur: Zinhar her bts'
teYe müptela kaduılat'
teli olmasınlar.
NakledeD·
CelAleHln

Rozet

QfiO~

17 ağustos, Türk :;.,cemiyetinin yevınii 111
ve ro~et günüdür.

Türk milleti içiD0e

bir kişi bile kal
ça4faıı bu cemiyete
.•
em~.
d

M1Utrl/ ce""1-"
routlerinden iJlıtt

Mahmudiye ~,

ElelctTil.: ve tcrl..°'lı !'11 ·
ner.afet ve tatıaretile rn~ttııil
1
1nubırt takdiri nlan ~te
dda muaddedcn han~ 0 eJil
tek ) afaklı odala.r ! .ı~ tf1(1
Binaenıleyh aile . . ik•t1''~
50n dcre.:c ch·criclıdır. . .
f'I
retle a~cmnıın_ ~aydedıl~et'l
ııı \'C ıtrrıhatını arttJ d'
1

tı L:irınıın teş1"fleri J..eıı
atları iktiu.sındanı:fo·.

Adres

Sultı.n Mahmut

.jl
~·

rUJ:.,

Tele{on l-40 ...

~LE
G

lii :ı

~
ı Y., ı

tak·

1

(J

şak...

.

~ ol !~ınd~k·sadra~amlardan

.

un """'"'-

CELi. I
Sokakta ..

Diri
gı
rllden dl U§agını dirayetsizli,/ "lttda.rı ~l~yı kovmuş. AhbaıOS 'ıİ ııtnrı ••• dırısi ile gö .. .. k
bet' d ''«lSıp b"
ruşur en
ocl
tl'rtıtsini ır. uşak bulursa göne ,yo~ ::-- B rı~~ ~.tmiş, adam da:
• ~~ ~llasj lf .. ostune
efendim,
~ ~· p bırıni bulurs~m. De~ a.draza
'~ak: nı tekrar söze baş•

d

Dilenci - Hu!... Bana kırk
kuruş veriniz!
Adam - Ne olacak?
Dilenci - Başınıza kırk bela gelc:-ek! onun ~ef'i için!
Adam - Al şu bir kuruşu
git! Belanın biri def olsun da .
ctuz dokuzuna Alfalı kerim!

Besmele!

~ ~!~~'""'.
efendi, tabiatimi
~iııtı e IUzum yoktur. Ala-

ıdu
bit

~

Şuara ve ziirafadan Bursalı

şeyh Zaik hakkında al~yhtar
larmdan birisi!

ti~'de u~ak, isterim ki pek

~il. ~ırayetli ve fetanetli
'"• ıçl olmazsa okuması,
~ 'da.k·1 0 malı, diyince, kar'

Dermiş. Şeyh,
-

b" d
ıra er, şunu da
B·
d
ıraz

a hoş sohbu ya!..
~ •ıtt ~ ır Vakitte, haydi ba~ı t•r~~et, yL h ıt Ahmet,
~~(ti -f k
an açıver deyince
~~ ~i talar, eğlenceli hikaP ~an eğlendirebilsirr
~ilim: ..1 efendiın... BöyTesitı İyip ga gayret ederim.

~tdttli b1: İnsanlık

Haksızlık
Adliye müfettişi hapisanc~·~
ziyaref eCliy<?r.
.
Mahkumlardan
birine sorar;.
r

~ •eltdtmıya davrandı.

~· et de :
. ır de f d'
"ı. ı dün e en ım, malum yal
..'1•da.n Ya başkalaştı. Biraz
o} da anlasın; Sesi de
bı ksun·' ha 1.. unutmayın,
. ~i~e ~~Yetli olmalı!...

~

·

Sözde bir saat çalmlfIID.
Halbuki avukatlarım iyi müdafaa ettiler. Hırsızlık olduğu
zaman ben iki gün uzaktan
ve başka bir yerde olduğum
on beş şahitle ispat ettim.
gene dinlemedim.

' Ş atahı:

de

-

~e· Sadrazam: .

~)t Yapacakmış?

•orun

t~.

Peki.. O halde nad

mahkum ettiler.
- Ehemiyetsi.ı bir sebeple ·
Çalınan saati cebimde bul.mutlar diye. Bu kadar haksızlık ·
olur mu?

Calib ca:

b'"·

- Sen neden mahkUmsuii(
..!:!'Sormayın müfettit bey.
Bel\r biğünah olarak barada:l'
yatıyorum. Haksız ye.re mah- :
kum edildim.

ıtıud~şı uzatır~ca , esasen
ıtıllh ettenberi sabrı tüke-

'~ uşak İstiyordu.

1

Ben, su fçerken bile
besmele demiyoı:um. Şarap
içerken nereden habnma gelecek!

ıı...' Canını
l"llltııı

·
b ıQİk'evketmaap efendimiz

bunu dayan..

ca, demiş ki:

·
: Yerek çıknııya· davranır-

:ıtt ayını
~ oJs ·

bes-

m~le ile içiyor!

' J> ~t:
b·1 ckı efendimi

ord°'

Şeyh Zaik şarabı

-

a sadrazam yapa-

'f ~

...
• ]) >kf <>r size

\~~t
clllZt'

gir-

meyi şiddetle menelmişli. Siz
. Pc.ruin plrija gitmek ve ye[li . mayosunu herkese g~sterm~~ . böyle· eteniz kLyajeliadesini::.. .
zsledı. Plaj kalabalıklı. Bir kabme foltu. Spyundu. 1 ıwale.lipı
Bu nasll ol ıır?
yapll. ipekli mayosunu giydi. Kabilleden Çlklzğz zaman ise
- Doktor denizi menelli,
~iddelli bir yağmurun pl.ô.jda kimse bırakmadığım gördü.
mayo giymeyi değil ki-

Son Saat

12 Sahife

liAMl.Zl BEVl.JN ( ASiT URJK) ınıRRA.NLARJ
Tıp akademisi reisi sabık> pmfrs1\1
(. Lansero )tarabndan cavsiyt: edihnf$t1r

Parts hasrahaneled miitaahhftlut
Şatelen müessesatJ

Eğer keskin ve sağlarıı
bıçak

istimal ederscniı
k~~zi traş etmekte

t 5 büyük mükafat

damla (inme)

hıç bır tnüşkülaca manı~
kalmazsınız.

semen
romatizma

fanı

Gillcttc bıçülan pelc ~·"'
Shcfficld çeliğinden mamuldut·

al.Amı mıdsaliye

Yola çılun.udan euvel bir ı-'"
ket almanm dertuı°' cd i a ız.

:bımm bevJ (asit unk) ile tehirlenmiş, aL\m ve~
tahb tehdidinde bulunmuş olanlar ancak

'URODONAL

Gillette
Dr. Abimele~

aayesinde halas olabBirler. Zira urodonal; hamızı bevn
'lıalleden yegane maddedir. bilumum eczahanelerde satılır. \

\

Satılık

Alman cildiye ceıııİY~
azasından deri, saç, teıı~
efrenci hastalıkları milt~;-.1aJ
sısı • Beyoğlunda , İ~
caddesi 364 Lebon ya0111

Muhasip istcniY0~

hamam hissesi ve arS)a:

Hasköydc piripasa mahallc... indc hamam sokal!:ında : numar·ılı hamamın bedeli 8 tak..;itte ödenmek iizcre 2500 lira bı.!ddi ınuh:ıınmt:n i'e nıı::ıf hiss ·sinin 'e Rc~ikt.:ı.~ta köyiçi mahallesinde cedit
t~ merdiven s0kağında ;! ııumarcıl. 290 zira ar:-anın ;"51) h:t1 ·ti muhammen \'C 900 lira bedeli
mtizayedc ile 17-8-929 tarihine musadif cumartesi günu .:a~·t 15 tc paıarlık suretile müıayedeleri
mukarrerdir. Talıplcrin ) li:-dc 7,.10 teminat makhuzlarilc cmrnli metruke satış komisyonuna
mtiracaat eylcmelcrL

FEYZİ.\ 1ı LİSESİ

~·nıı.Fn~-ı ı GalAta ithalat gümrüğ
tatı kısım.ar 1
mu·· du·· rJ u··g""'u··Il de"':

An•

Çifte saraylar vr:
Bütün sınıfları teşkil edilmiş tam devr li lisedir. Kayıt ve
kabul işlerine 1 q ağustos pazartesi gününden itibaren
başlanmışbr. Müracaat zamanları cumartesi , pazartesi ,
perşembe günleri saat 10 dan 17 ye karlardır
1 1
ijjği[i_i!ijji~ Telefon: İst. 1995. 3496
Divanyolu

matbdası
,
dürlü~ünden:

Devlet

mil-

1000 kilo mücellit tutkalı
1000 « kalın paket ipi

saat 16 da matbaadc:ı. müteşekkil mübayaat ltomisyonuna ve
şartnameyi görmek istiyenlerin de hergün komisyon kitabetine
müracaatlan.

satın

1

almadan evel Galatada
Haraci sokağında 10 numarada
mağazasını

ziyaret ediniz.

dık odası,

Doktor A. l~ııtiel
flektlrik makinelert) le

hel::oi;tukluğu, idrar

darlıRt, pro&at, ademıiktidar, bel ge'-1Cktlği elit ve ftrengiyi ağrısız tedavi eder.
l(arakOyde Börekçi fıruµ sılliU'da ~.

K•1r a11k hane
Cağaloğlunda Cezri Kasım
mahallesinde beş oda i:.i san·

VİTALi BENBANAST

1

Cinsi eşya
adet
nevi
kilo
Yün terliklik
1
Balya
157
Tuzlu inek ve manda 4
Parça
104
ve Kara sıgır derisi
460
Kuru çeşme antireposunda mevcut balada cins ve el
muharrer 5 parça eşyanın bili sahip hükmünü iktisap e~
ğınden 15 - 8 - 929 dan itibaren 20 gün müddetle miiz•Y'
konulmuş olm "'ğla 31 - 8 - 929 tarihine müsadif günlerle dl
linde satılacakbr.

,

Viyana beynelmilel sergisiO~o>S1

ı· .
"d' J:Jil; ,
.
Z.ıyaıet
fl< ınız. A\Tupanın ı·n mükemmel miibava:ıt mcrkezı ır.
ı\ \ usturya senayii ile A vrnpıuıırı en mühim de\ lctlcri tnrafındaıt tfg;in ve pek mühim ıncşherlcriie temsil olunmaktadır. iyi YC uc~~
··ııtın ulııwk iı;iıı ycgaııe fırsattır. Tafsilat Avusturya sefarethafl t -1

nlıııalıili:. i~tanbnl ~ Viyaı~a (Sofy~ tıırikile) ~çüncii sınıf aıİrJle~

n"IP,t hıleıı (. !.31) !ıra yerıne 100 lıradır. Hüvıyet varakaları rııil~01 1"'.

l.ıhrileri hulııııan Gal:ıta

\'C

Pcrapal:ı" karşısındaki ~at.:ı. ~ .,•ııhııt

lıanc::.iııJcn

1

ıılınabilir.

Posta ve T.T.

başmüdürlüğünd .

çatı arası,

mutbak
ve ayrıca bodrum: her katta
elektrik ve terkosu ve muşa n bayi havi bir hane kiralıkbr. Mahalle bekçisine müracaatları.

1"'

1 ila 8 Eylül 929 da devam edecek

10.000 yarda kanaveçe
Miktar ve nevileri balada münderiç üç kalem levaz1 m münakasai aleniYe suretile matbaamızca mübayaa olunacağından
talip olanlarm 31 ağustos 929 tarihine müsadif cumartesi günü

Yazı makinelerinizi

Tanınmış bir ticaretha~e .1
di usulü muzaafa vakıf bit
hasip. arayor. Talipler e~
namelerini, maaş mıktarıol l
vi talepnamelerini (A.H.)
muzile İstanbul 176 n od
posta kutusu adresine g5
melidirler.

Muhabere memuru yetiştirmek üzere otuz lira ucretb
mülazim alınacaktır. Yaşlan on sekizden aşağı yirınİ 1.,p
yukarı olmıyan taliplerin şeraiti anlamak üzere AğU&t0
inci güuüne kadar baş müdiriyete tahrirat kalemine Ol
atlW"l.

Son Saat

lakı bahsi

1Yyatro

Kış

b·1'thi8ar ı.daresi
ır

ıne

k tuba ce-

. ~~Qp veriyor
~1~0 ~e ispirtolu içkiler
~

"'r.

tlıüdUrlüv" d

r'!

"ttet
.
gun en:
it 1576 t.ııizın 9-S.929 tarih

~ÇAi(nurnaralı nüshasında
l "'!Qda İııtiÇILIK ) serlivhası

Şar eden eski bir
c i,..nl tnektubunda idare.,..., ve ·
r kı
pıyasaya sevktll lar hakkında haki-

. kç1n1

~..

~r.

ıtınarn

ı~llllt ve . en

uzak bazı
~ . İ rılmektedir
L. eı nh·
.
•
~c ol ısarıyece imal edil."..:1 an rakıların muhtelif
• '"' "ard
tj
ır. H· arcı alem olan
• Lı nevi rakı 160 k
'lllia k
uruşltıa
uru üzüm somasın2C:ul olan ala nevi ra• tl' 2 kuruş ve aliyyül'alii
!ıe\'il kuruş ve fevkaliın erdde 300 kuruştur.
1
~7
ereceleri sırasile
)hı:_
"e
50 d.ır. F'ıatlann
~d
L~ ı: :r_akıların derecelerile
Q' ""il ı .
li ()}
nın müessir olduğu
't.tıı :kla beraber fiatça
ille d n rakılanmızın terl'l~~ sıhhate muzır mevat
1
tdij sureti kat'iyede tellıel-.tedir. Bil'akis kaın
•
Ucuz fiata mal etliy... söyledikleri rakılar
" ad· ·
'lire . ı ıspirtodan çaldttı .tile Yapılmakta ve
h~ k•nıal edilenler de
t,hi ontrol ve muayene
olarak
ö
'~l
n ve son
~ he beraber çekildigıv·
sı h t
()llıı a e pek ziyade
"b\lltt ınülevveıat ile a·
tih lltııaktad1r
h. et id
...
t""t td'l areı ınhisariyece
~
ı en b
.
kı
~ ttinde
. u nevı ra Ma11 kimya hanemiztahlillerle de tet ~Y ••
lkt
Yut eylemiştir.
~kik ~ektup mUndere·
dttı ta e tevafuk etmeevz'b •
'tfcl:ldirn.• ı kevfiyet o- '
t\
~tkte - O mektubu
· tibi n llıaksadımız maiÖrUnen aksamını
'
İd
areai nın
·
. •'~. bu
nazarına

25

1

s-.t

~

•b . suretle alınacak
JC8tnd k

tctt·1

e

~

açakçılığm

şekilde geçilmeeyley k
~illet h :re ayni za~ •iylıı 8Zınesinin men-

\'1. İd et

etınekti.

>lt...., itteai

b

.~
~

ktu

~
' u me
lı'
CtjYo 4-C\r
i a ır kısmına

r.

~

allah
ıa

lll

esaslı

llazarı itibara

~13

iV*~

bahisleri==

mevsiminde...

Komedi Fransezi tam heyetile
burada görebilecek miyiz?
fi'ransanın

me hur resmi
tiyatrosunun !1u ene lnş
iptidasında on beş temsil
vermek üzere tam heyeti
ile 1'1 ısırı resmi urette
ziyaret etme l tekarrür
etti, halla bu . eyyahatln
hazırlıklarına

dı:

Haber

da

başlan

aldığımıza gört~

elyevm Parlste bulunan
şehrimizin

•.,ransız

tiyatrosu müdürü mösyö Ar·
dittl bu l\lısır sevvahalinden bllfade edeı:ek J\omedl •"ran ezl hiç ohnaz
ise hirlmç gün için ol ·un
tam heyeti ile i tanhula
getirmenin mümkün olup
olmadığmı
lıenıcu

dü~ünmüş

teşebbüsatta

ve

lıu

lunmuş

tur. Dünyada
mümkün olmıyacak hiç
bir şey yoktur, falial al·
dığı cenıp bu imklinın
çok fazla tuzluya mal olacağını
mö yö Ardltiye
gö:;;ternılş
ve kendisini
hakli olarak derin bir
c-tüşünceyP

evketnıişlir,

maamaflh mösyö Ardilli
teşebbüsatma deYam etmektedır! acaba İstanbul
da muınalleylıln bu hususta ınnvaffak olma ·mı
istemlyeceli tlyatı·o merakhşı var mıdır'?
Bu sene şehrimize gelecek turuplar
Bu sene kış mevsiminde şehrimize gene madam Plveru ile mösvü
.
Aleksandırın, ve mösyö
Brünoııun riyasetleri altında üç f.,ransız lurupunun gelmesi mevzu hahs

.

idi, fakat

mezuniyet
üç

aldıkları fazla
~·üzünd('ll bu

arasmda
aksedecek ka-

san'atl<ftr

nıatbuata

şiddetli bir nıünalrnşa
çıktığı cihetle bu sene
bunların şehrimizi ziyaret edehilmeleJ'i çoli ŞÜf)
hall bir hal almı~t
ır, ına;o

dar

mafl bu

san'atkarlar illi
zlyaretlerlncle gördükleri
ral)bellen yüz bularak
fazla kazanmak hırsı ile

geçen sene yanlarında
ucuza toplanmış
kırk
ildncl snuf aktör gelir·
dikleri ve aldıJdarı neticeden kolay kolay uslanmıyacakları pek muhte-

nıel

olduğu cihetle bu
sene gelmenıelt.winden

müteessir olacak değiliz.
Huna mukabil Ji'ransız
tiyatrosu müdürü mösyü
Ardilli bu sene komedi
Fransez sosyeterlerinden
matmazel 1Uari Bel ile
bul varın en me~lıur bir
simusı olan mösyö l•'ransenln ve diğer taraftan
da gene Komedi fi'ransez
sosveterlerindPn mösvö
.
Hervenin riyaset lerl altında ild turup ueUrlmlye ve bu lurupların iyi
~

teşkil edilmiş olmasına
lışmalitadır.

çu-

~urasını

da
haber verelim ki mösvö
..
fi'ransen Alek:sandırnı tam
ayarıdıı·, Kowedi Fran ez
de bulunmaması sırf kendi arzusundan ve billıasa hrriçtc üç beş misli
para lmzanmakla ohnaından ileri nelmektetlir.
~lalmazel ~Jari Hele geJhıce

şürekfl

suufuıa

SPnc terfi <.~tmlştir.
d 1 fi'ransozin en

bu

ionıe

güzel

san'alkarlarmdan biridir.
Günden gün~ de dahtt
fazla nazarı dikkati celbetmektedir. Hcrve ise
bizzat Frmısız gazetelerinin tablrl• rl ile Ji.omedi
Fransezin en coşkun trajediycnidir, şunu da ilfıve
edelim 1'.i henüz bu aıı'at
k{ırlaruı hiç biri ile ınu
1

Jrnv('le

aktCldilnwmiştir.

İkramiye
Ağustosun
11 inci günü
köprü ile Galata yolcu salonu
ararsında bir vakıf davasına
ait üzeri sicimle sanlı sarı bir
zarf içinde bir takım ilan ve
saire bulunan dosya gaip
olmuştur. Her kim bulmuş ise
Bahçe kapıda Selamet hanın
da diş tabibi Muammer beye
&etirildiği takdirde memnun
edilecektir.
·

Seyri sefAiiı
Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2 362
Şube acentası: Mahmudiye
h.anı altında. lstanbul 2740

İzmir sürat postası
(GÜLCEMAL) vapuru 16
Ağustos cuma 14 , 3 O da
(;alata nhumından hareketle
cumartesi sabahı lzmire gidecek ve pazar 1'!,30 da 1zmirden hareketle paz.ırtu;İ
:,,1bahı
gelecektir Vap~rJıı
mükemmel bir orkestre \ c
1.azbant mevcuttur.

POSlası
(ANAFARTA) vapuru 18
Ağustos Pazar J o da Gal.ıta
rıhtımından hareketle [ lzmır,
Külhik, Bodrum, Rado , Fethiye, Finike , Antalya ] ) :ı

Antalya

gidecek

ve

dönüşte mezkur

iskelelerle birlikte [ Dalyan
, Çanakkale ,
( ;elibolu ] ya uğrayarak gele

~farmaris , Sakız

ccktir.
Şehremaneti

illi.nlar,

Beyoğlu dairesi müdüriyc·
tinden: Beşiktaşta Osman paşa sokağındaki çöp iskelesinin
tamiri 1016 lira 84 kuruş

üzerinden 15-8-929 tarihinden
itibaren yirmi gün müddetle
kapalı zarf usulile münakasaya
konulmuştur. Taliplerin proje
ve keşifnamesini ğörmek üzere daire baş fen memurluğuna
ve yüzde 7,5 nispetinde teminat akçelerini daire vemesine
yahdırktan sonra ihale günü
olan 4-9-929 çarşamba günü
saat 15 te ehliyeti fennfyelerini gösterir vesaikle daire
encümenine mliracaatlan il.in
olunur.
~

odacısı Salim efendiye mUra-

Üsküdar dairesinden ı
Balat atalyasında mevcut
25,000 adet parke taş!mn
mezkür atelyeden mavnaya
tahmili ve Üsküdar iskelesine
ihracı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Zarflar
Eylülün dördüncü çarşamba
günü saat üçte açılacaktır. talip olanların teminat akçesile
birlikte zarflarını vakti muay·
yeninde daire encümenine teslim etmeleri ve şartnameyi
görmek üzere her gün daire
Fen memurluğuna müracaat·

caatlarL

leri.

Sahlık

hane

Divanyolunda Karababa sokağında 8 No. hamam, Terkos ve elektrik tesisatını havi
karğir

bir bap hane sablıkbr.
Taliplerin Evkaf müdüriyeti

t .ı

Son Saa"t

1'4 Slliife

Bir caı~av a·r

1

Hem bır kızı

betbat etti, hem
katil oldu

Balıkesir, 13

-

Buranın

.·
Giresun nahiyesinin aşağı maballesinden Sürmeneli Mustafa
oğlu Yusuf isminde biri,
kızı Emı"neyı·
rRifat c-avuşun

Ş.ehrinıizd~

". istemiyorEmanet ma.h-

.kum a,,.;ele kul~ I
lanmıyaca.k

bır ampul f abrı Usküdardaa

Bir. ecnebi, çora~
' ,., fab~
'

rikaıı açniı:ık isti,.~r
Memleketimize mUhim miktarda çorap ithal eden bir
İtalyan fabrikasu~m müdürü
pmrük resminin tezyidi
lzerine çoraplarını burada
yapmak üzere bir fabrika tete&isinin mümkün olup - ofmı-' ·
yacağını tetkik. etmek Ü;tere ·
,ehrimize gelmi.ş~r.
·

·

Mahkemeler, yersiz, yurtsuz

mıştır.

( İnkılap tiyatrosu ) te msill~ri:
Y ~ilköyde bw bül ?arkın da
bu akşam ( Cu a kanwıu }
vodvil 3 p'!rde.

J

Balta· limanınde cfa
tevziatina - yakında b
cakbr. Vaktile oradalii af
noksan kıymet takdir edi
tevziatın· gecikmesine
olmuştur.
·
~
Bu arazi meselesi te
dilmektedir. Müteakıpeıs
m~lule isti~kakları . nisb

Çeneelköyde hırsızlık ·r.J' k . r..-;, 'k.l
Beylerbeyi ve Çengelköyü .l. U~ ., .J. U~ ıe
civarında hırsızlık vukuatı gene çoğalmışbr. Evelki gece·
•
Abdullah ağ.a . mahal~~sin~~
bir evin kilidini kırarak hırsız
. .
.,, l
y~
gırmış, eşya ve para ça mH>tır;

,

· il,~

ls.ta}lbul tel~fon . ıl .,
hükumet ile yaptı(lı . bı
f
p
kavele neticesbide şe
yavaş yavaş otomati$'4
edeceğini ~ haber, alaO
telefon
fabrikaları
ile derhal münase'bete
mek üzere İstanbula
murahhas göndernıişle
bu murahhaslar çok .
den nafile iahmet et
ô

$ehilleri ziyaret

bırakıyormuş

./.

VeTlŞ
eımc
•
•
,.r

Çanakkale şehitlerini ziyaret
edecekleri hamilen Seyrisefaiıı
idaresinin Reşitpaşa vapuru
bu akşam limanımızdan hareket edecektir.

anlamışlardır. Şirket

[3üyük tayyare

pıyankosu
•

Yrediııc:İ

tertıp

İKİNCİ

EYLÜLDEDİR

KEŞİDE

11

ve bittabi .mübayaatıJI~
tereden. yapacaktır. S.
lefon fabrikalarımız ti
mevcut· olmadığı cibe e
bir diyeceğimiz yoktul',.
mecburiyet, olma<lığı ..

·Büyük ikramiye
:3,),0()(_)
18.000

alış ~ verişlerinde gayrıet'

liradır

lere müracaat

.Bu
"J

lecek bir hal olP1~
göstermek istedik~

1f>,000 12,000 10,000

ikramiyeler ve 1 o,r,oo liralık .bir mükafat
kcşi~ede cem'an «B. 900» numara kazanacaktJr.

~

~

.

'

Beyoğlu beşinci- sulb

**

30,0DO lira kcız~nan 9924 uum:::ralı bilet: İstanbul,
An!.ara, Trabzon, lzrnir ve Turgutluda.
18,000 lira kazanan 30811 numaralı bilet: İstanbul, ·
Ecl:rne-, İzmir Acıpayam ve Samsunda.
15,GOO lira k~zanan 33l66 numaralı bilet: İstanbul,
~aymana, İzmir, Ödemiş, ve Samsunda.
· 12~COO lira kazanan 12759 numaralı bilet: İstanbul, ·
İzmir, Çan:ıkkale ve Samsunda.
10,000 lira kazanan 32575 numaı·alı bilet: İstanbul, .
İçe\ İzmir ve Osman eli::le sablmıştır.

edeJllJılil

şirketin hareketini · ta

liralık

baılamıştır.

Tevflkin cesedi bclunama-

maktadır.

ahliksızlık
İzmirde yüzbaşı Cemil beyin
hizmetçisi Mevlut, ayni evd~
hizmetçi 13 yaşlarında Cemilenin bikrini izale etmiş ve
kızcağızı gebe bırakmıştır.

İtnıirdeki mevkufları müddetleri bitmeden hapisan eden
çıkaran icra memuru İsmet
efenclive işten · eJ çektirilmi şt ir.

Dün Sirkecide sandalcılık
eden Tevfik isminde bir g enç
yıkanmak üzere Sirkeci rıhtı~.
mından denize girmiş, . bir .
müddet sonra civardaki a~ka
daşlarına hitaben :
- Aman boğı,luyorum. Beni kurtarm! diye b ::ığmnıya

ğulmuştur,

üzerinde te\'ziat 1

arazi

,,

Mabldlm!arı

SirA:ecide bir ·~.
adam boğuldu - ~

Tevfik istimdat ederken arkadaşları alay eC4iyor diye aldırmamqlar, biçare Tevfık iyi
yüzme bildiği halde rneçhu~
bir sebepten 2öz önünde. bo·

zia~.ına başlanmıştır~
.1,
Usküdarda Y alnızserf'J

Bir

Emanet .. amelesi . ekseriyet··
le münferiden çalışmaktadır.
.Bu itibarla mahkumları nazareti
mütemadiye altında
bulundurmak kabil olamamak·
tadar. Halbuki idarei ·lillnsiyele.ı:de .bu mahzur yoktur.
Ç~ü idarei hususiyelerin
am4l~ ~rjwu~!l tqplu ,bir ·
halde çahşmaktadır.

.

Üsküdarda ve Ruınel
rındaki Balta limanında
Gazilere arazi verilece~
lumdur. Üsküdarda araıl '

Şehrimizde elektirik malze-

dır.

malarıdır.

lanıldi ·-·

.

isteniyor

mesi satmak ile iştigal eden ~ir
müeessese kullanmakta olduğumuz ampulleri burada imal
içtn bir fabrika tesis etmek
üzere meşhur bir Alman müessese ile münasebete girişmiştir. Memleketimizde ~ir
fabrikayı
doyuracak kadar
ampul kullanıldığı
ve bu
teşebbüsün
neticelenmesine
mümkün nazan ile b'akılmak-

serseri ve dilencileri ekseriyetle idarei hususiye ve belediye hizmetlerinde istihdama
mahkum etmektedirler.
Son · zamanlarda şehremaneti, mahkeme kararile gelen
bu serserileri kabul etmemi ye
·
başlamış, polis vasıtasile gelen
mahkumları idarei hususiyelere göndermiştir.

·

zi te~ziin~ bıtf

kası açılmak

lnrda yakalamış ve saçlanadan sürükliyerek bağırta
bağırta uzaklara doğru götOrmüş, yolda kızın ferya•
·
cbnı duy.an terzi lbrahim efencli çifte ile kızın İm d a d ına
yetişmişse de Yusuf tsb anca
ile İbrahim efendiyi ~ vurmuş
Bunun sebebi, bu mahkumve İbrahim efendi de · onu
larm iş görmedikten mada iş
görenlere de mani olmaları ,
çifte ile ayağından yara lamış- '
koğ~şlarda amelenin paralabrİbrahim aldıği yaradan bi-· rmı ve eşyasını çalmaları, iş
ru sonra ölmüş· , Yusuf ise
lerini bırakarak kaçmakta olmaktulün çiftes~ni . al}p .Y~.ral!
ayağı~ destek yaparak gene
kızın saçlarına yapışmış, onu
Kara Çam köyüne .gctürmüş
ve orada bikrini izale etmiştir.
Jandarma herifi yakalayıp.
dtiıı Balıkesire g~t~r~iştir._ . . .

••

hakimliğim;len:

Bir borctan dolaY1•
ve füruhtu mukartet'
konsol, kadife koltiıl''
halı ~e saire 19-8-~z?de'
tesi günü saat on 1~
haren Taksimde ÇaYl
ğmda
43 No. a

İkinci katıdda satıl• e

A

talip olanların gün.. ~
mezkiirda mahalli ~

•hazır bulunaurulacalı
runa
...

........,....

müracaatları ~

.

':

Sahife 15

Bir kadının vehmi
•

,...

~Kanlı kovalanıaca

11 .~1hvcdcn fırlayan iki
ıG Qcyi bir tabanca sesi

1; l•p·~•d

~akip
etti
.
.
lulecıler
Celilın
_

du e
caddesinde kalkandelenh
kahvePle kn gece otonnakta olan Sabri ve Ali meçhul bir

t

bti b

avaıya tutuımuflardır. Kavianın kızıştığını

gören

'<ldetin~rnen kahveden dqan fırlamıı, koşmağa başlamıştır.
~ı ç kYtnerniyen Ali Sabriyi takibe çıkmıı, yetiıince taban-

tı;,' ~tek ateı etmiı,

başından ağır

Sabriyi
surette yaralıılftır. arfb Y•kalanmıştır. Mecruh Sen jorj hastanesine ya-

~ltlıof
lu bahçesinde elektrikle..
1

ıı._ Öndürcnler neler yaptılar?
~Uıt!'.c~

Mısırlı

Kaddc:öyünde
ojlu bahçesine, bahçenin esoldu ~ırı Mehmet bey yan1nda Selam ve Emin isminde iki
ttıtı~~~ halde ıelmfş, ıazino müdürü İbrahim beye teca~r•.Me~met beyle adamları elektirikleri söndürmüşler,
'tırtı evırmışler, lbrabim beyi döğmüılerdir. Mütecavizler

J,,

•şiardır.

gece.. Bir takip

Un

Qllc/illide bir I Elinde tabanca
..
riin evı 1 ile kaçan san\ itce
~ondı
dalcı aşıkmış...
ıaat 24 t K
·
fofı··
0
e

rrı

e,

an-

khacır mab~llesinde
'çı mı,, bir ev yandık-

r--~' !löndürUlmüıtOr.
, e"~dŞoför Necati efen~'tt en çık mışbr. İtfai
ie:ın~ (2 0-25) dakika
ltııy i1hrıesi, sokaklann

•te,.•cak

kadar dar ol-

illi ... ~n derhal söndUrül"lUrrık'·
tfeııd· .un kılmamış, Nelt ının evi
kimilen

b~ı

\tc tltıdıncılık
l. 'ııd, ç
"''hrrı ukur handa otu~~ıtı,; efendi dün gece
"1ıı8 • ieçerken önüne
·ı

t

Çık

s00

tcıı,

~ış, mantarcılık
ırasını almıştır.

tdan B
--.._•ttır. Utsalı Mehmet

-k:Qiirı ı- .. h
lıh~Iı·1 l\:U 4VA:
'tbt:
raıataneainden
~ 'qQf h
e, b ı •raret ~29.H
~· u s b
t ıt,
S a ah '<23» debav u gece rüıgar

't

a açıktır.

Dün akşam saat <t6'30ıo da,
Beşiktaşta tramvay caddesinde herkesi meraka düşllren
bir takip hadisesi olmuş, 7-8
polis elinde tabanca ile kaçmakta olan bir adamı kovalamışlar ve yakalamışlardır.
Bir sandalcı olduiu an·
]aşılan
bu
adam,
bir
kızı seviyormuş,
fakat kız
sandacıyı deiil, başka bir
adamı sevdiğinden arada adavet hasıl olmuş.
Dün
akşam sandalcının,
eJinde tabanca olduğu halde, dolattığı görülünce bir
hadiseye meydan vermesinden
korkulmuş ve derdest edilmesi için poliıe haber verilmiştir.
Zabıta derdeitıne gidince
sandalcı

korkmuş ,

kaçmıya

başlamış, fakat nihayet } akalanmı~tır.

öuQünıui bor sa:
İngiliz 1016,00; Frank

12.19,00; Liret 9,12; İsviçre

2,48,00; Dolar 47;75,00; Da-

hili 96,12,5; Altın 885,50; Ana dolu 22,00; Rumeli 6,75;
Tramvay 76; Düyun 193,26.
İt Lankasından ahnmt!fbr.

Dün gece bütün bir mahalleyi ayaklandırdı.

Hırsız korkusu bazı insanla~
Akıam serinliğinde bir kaç
rın yüreğine o kadaı iflemit 1 çocuk sokak kapısının önüne
ki olur olmaz hadi1eler adeta
oturmuş, kendi aralarında obir haile şekline konuyor.
yun oynuyorlarmış. Bu sırada
pencereden bakan bir kadın
Dün akşam,
Kadık8yde,
Çanakkale sokağında geçen
bUyUk bir insan eli gölgesinin
bir vak'a bunun iyi bir misa..
çocuklardan birini yakaJad:ğı
vehmine kapılmış. Yahut aklidir.
şam karanlığında gözüne öyle
Dün gecs, saat ona doğru
bir şey görünmüş.
arka mahallelerden birinden
Kendi çocuğu da o grup
yükselen acı büdilk sesleri,
ar asında olduğu için ev!a dınm
feryatlar sokakta kesif bir
kaçırılmak istendiği zannint?
kalabalıim toplanmasını mucip
dUtmUş ve basmış çığlığ.
olmuştur. Bu arada etrafa
Arkasından düdükler, ferakseden çığlıklar, ağlamalar
yatlar v.s.
ilk evel bir aile faciası karşı
İşte bir yanlış görüş ve ya
sında bulunulduğu zehabını
vehme düşüş dün akşam bübasıl etmiş , fak at az sonra
tün bir mahalleyi böyle ayağa
mesele anlaşılmıştır.
kaldırmıştır.

İstanbul do. --~ncü ıcra memur-

luğundan:

Kadriye hanım ve Mehmet kemalettin ve Becrettin
beyler ve Cemile
hanımın
GUlizar hanımdan borç aldık
ları bin altı y'ilz liraya mukabil birinci derece ipotek irae
eyledikleri Beşiktaş
köyiçi
mahallesi eski Karabaş yeni
Akasya ve Yıldız sokağında
kain Hasan paşa deresi nihayetinde yıldız duvarı kartısın
daki caddenin dönek mahallinde eski 47, 49, 51, 24 yeni
1, 3, 5 numaralu.a milrakma ielarnlıkta bulunan ev
şimdi selamlık ve yanmış ev
arsasının icareli birinin yirmi
hisse
itibarile OD
sekiz
altı hissesile mukataalı birinin yetmiş iki sehim itibarile kırk dört sehimi borcun verilmemesinden dolayı
birinci ihalesinin yapılması için
otuz gün müzayedeye konulmu~ tur hududu üç tarafı tarik
diğer tarafı Halil bey veresesinin rnuhterek hane anası
ve dij'er iki muhterek hane
arsasile mahdut alettahmin bin
altı yüz doksan yedi buçuk
arşın olup bundan yüz altmış
sekiz ari!ın terbiinde ar1a üzerinde alt katı k!r~ir duvarlar
üzerinde ahşap yanmıyan selamlık kısmına serri aokağında methali teşkil eden
ahşap kapudan girıldikte antireyi muhtevi bir sofa üzerinde birinde dolabı bulunan iki
oda bir hela yıldız sokağın
daki kapudan girildikde Ustü açık bir derelik bir hela
iki kısımdan mürekkep çını
taşlık
dolabı havi bir yemek odası diğer bir oda

derelik
üzerin~ <.:
odunluk mevcuttu bahçed~
sekiz meyva iki çam divat _
kenarında bir lak havuz vardır. Selamlık . bahçesi dahil
oldujıı halde muhterek kıs
mında cüzi tarafeyn ve set
divarlan ve selamlık bahçesinsile diğer aksam arasında üst
kısmı demir parmaklıklı duvar
kapadılmıı müşterek bostan
kuyusunu muhtevi olduğu ve
Erkanıharp kaymakamlığından
mütekait bir zatın yirmi iki
lira ile tahtı iıgalinde olup
hane yağlı boyalıdır köşkün
arsadan demir
parmaklıklı
bahçesi bir tarafı köşkün bahçe divan ve bunun imtidadmda kötk kapısının önünden
geçen yolun kenanndaki asfalt piyada kaldınmının genif
kısmının
nihayet
bulduğu
yere kadar ve diğer tarafı
bu muhalden çukurdaki münferit alçak hane yanında yıkılmış ve bir parçası kırm.w kireçli olan duvar hattının kır
mızı kireçli kıamını nihayetine
kadar diğer tarafı bu muhalden aşağı yol kenarında yıkık
bahçe duvan ve duvarın parmaklık dahilinde kalan mahallini muhtevidir.
MezkQr
hiaseleri almak isteyenlerle
temamının kıymeti muhammenesi olan alb bin yedi yüz lira
dan hisseye düşenin yQzde
onu pey akçesni alıcı larla
daha ziyade bilgi isteyenlerin
929 - 2955 dosya numarnile
istanbul dördünci icra memurlığına gelmeleri ve 16 Eylill
929 tt.rihinde birinci ihalenin ,,
yapılac:ağ1 ilin olunW'.

ve · bir

JI

16 Sahtfe

..~·.

..

.; C' "lr

r<r

~

GE

a

'!!'!

••

,__

••

(

...fi~ C:aRPDRATIDN~

DETROIT,

MICHIG~

Bizzat otonıo'1il kufiann1ağa merak ettiniz mi? Dünvada bundan mükemınel ,.e ı~,/
spot yoktur. Hiç şüphe yoktur ki dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de _b•
oton1obil kullann1ak t1111uıni bir itivat halini alacaktır.
Esasları

bizzat otomobil kullanınak, otomobilden
zevkleri nıahdut bir n1asraf mukabilinde elde etn1ek demektir.

iyi

öğTenınek

~artile

"
faide
yegane

I

Bizzat oto111obil kuHanmak isteyen adanıı, en ziyade ceıbede.bilece,k otoınobi]
Çünki evvela !:\ -"k)in ·n zerafeti ve lcibarlığı itibarile zevki temin eder. Saniyen j{tll
ması kolay ·e zahmetsizdir. alisen fevkalade sağlamlığı itibarile arıza ve boııl~
ihtinıali s1f ıra _ 1 akın olan oton1obil Ooçtur. Bu n1eziyetlere, sür'at, sarstntıdan aı~ ~
az sarfıvat gibi nıeziyetler il~\'e edilirse Doçun para mukabilinde en yüksek k•)
olduğu herkes nazarında
tezahür eder.
o
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Ankara: Za bıt~ı za<le ve şeriki
İzınir; . lahnıut Aelalettin bey

Kavseri:
i\1uhnddi zade Alin1 bev
...

i\ 1uharn: n1 Hihni bey

Gazi A) ıntap; Güzel h!. . zade Hasan bey
Hacı

vekıli~

1
RIF
•

ıvı ~ 1-

Garaj ve ten1ir eri:
Jandarma karakolu
'Telefon Beyoğlu 1155

Ayazpaşa

1

1 A J_~ l K I-1 A 1~. 1:

~I

Trabzon;

i

'" RE K A, 1

idarehane \ e sat1s,. veri:
Bevoö-lu
İstiklal caddesi ı 10 168
•
ô
Telefon Beyo.Jlu :Z.124-Telgraf: 1..atko

Adana~

n um

Abbas ve

n1alıtu111ları

başıııı"

oi~

l)iyarbekir; Pirinççi zade Sıtkı Ne
Edip beyler
Bur.. a; ı 1esuhi Esat bey
il~l
Samsun: E ·at efendi zade Seyit.. I3eııı'
Gireson; İsnıail za<le \'ahit ve şııf'
Isparta; İntibah şirketi
~1alatya; Badılı ıade

Tahir bey

