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AKŞAI\1LARI NEŞROLUNUR

AGUSTOS

"' Nüshası her yerde 5 lnınıt

ait nıollanın evlerine haciz
~iletıere~ usturaıara dikkat ı

Riva yet rivayet üstüne

clderle berbere 4!iden M.. Diyamandopulosun
kctdınlar okusun...
azli rivayeti nereden
ve nasılko-çıkarılmış?
rlclye nezaretinin verdlöl
IUulıtellt nıühadclt'

misyonu l 'unun haşmu-

rahhası ~J. Dlyaoıandopu-

fosun tebdili şayiulerı yenlden nıeydan alnıış~ır.
Bu münasebetle blrAl u-

nan gnzetesl şu malumatı vermeJitedlr:
« .ıu. Dlyamandopulosun tebdili şuyiaları, sefiı' lU. Pttpadan sonra IJazı siyasi me murların da
tebdil

cdlh~ceJ~lerl rlYa-

--~•lıkl,rı
mUtebassısları, son günlerde kendilerine Şehrı· mizde
:den h•stalar arasınd• ancak pis usturalar vasıtası
1
ı.u.~k""
h~sı.ı.kı....n. tesadüf etmişlerdir.

etnuşler ve hastalan arasında

~ Lulunduvgunu muşa
·· h e d e e t mış
· Jerd'ır.

d
"'-...

tl••• doktorlar

kendi kendine

tıraş

Ha-

Şehrimizde kısa bir mUddet
kalmak Uzere bir tnfn·liz tale-

ı ıncı· s•h ·ıf ed e )

[ M b d· 2 ·

pulos, ~J. Papa ile blrllkte mezuniyet istemiştir.
Yunan hükumeti, Tiirkf•
ye ile anlaşmak lhtlmaU
mevcut olmaıda devam
etllkçe Aııkarada bir Yu..
nan mümessili bulundurmıya lüzum görmüş ve
bu

talebi

ls'af

etme-

Bir Mısır prenıll
inttiliz talebesi
nin hedlyeı
ullUmdardır.

yeti ile

tıç,b

malumata göre Türk- l'u·
nan müzekeratl lokıtaa
uğrayınca lU. Dlyamando-

gelmiştir.

mlştir.

Mısır

şebrimilde

prenslerinden Yusuf
Kemal, geçenlerde
.....1...!!_!_
bulunan Ptolemc mev.uiuia

ngiliz ta-

horitasına ait gtızel bir fotcıs-

lebesi daha evel Sofyaya da

rafiyi Bulgar milli ldttDp....

}\(, ı·htı·yacı Bı·r hadise utramıftır.
ıioe
~~"attaki bü- Sırp askeri ta- Bu halen~.' -~ili!!
"---

• a

be grupu

1

hediye etmi,tir.

bent tamir
'cii/iyor

limnamesinde
neler varmış?

~·~~n:ti, Belgrat orma-

Allna, 22 (Husu 1) Sır11 yüzbaşılurından Doyc.vlçlıı eseri olu11 Sırıı
bir
bet gören askeri lullm Ye

~· k Yuk bendi tamir et~. ••ar Yetmiş ve lhad~"'~tır.
ordusıııııhı
,, i ~Utün duvarları, sız~. Çtıt kurşunla dolduru\

~endin tamiri

terblyey.-

~I rnaı edilecek, kışın
. ~~r bende alınabile~bet nt elyern yarı yarıya
llıektedir.

'«lltın sefiri
8

·t
t

ef.ı11· h

er Nadolni
t '~afından başka bir

ayın edildiğinden ha~ "ekilirni:ıi .
~iştir
zıyaret ve
.

bir

lıülnlmelinlıı

«4)) ay

),,_......

lıayll raıı-

,

all

kflup

Yunan
prole tosunu mucip olmuş~
tur. nu ldlahm hl:r bahsi
Yunanhlur<t tema etmekle ve l ·unanltlar bodb:n,
vatan endl~Pslndon uzak,
riyakar ve sözlerinde s a ...
dık olnııvan
in. anlar ola•
:rali tav il' ecllJnıektedlr.

hükumeti, :bu
kilabm Sırr) ordusunda
talim ve tedris edllmemes ini l'ugosJAvyadan UUmas etmiştir.

Emanet çare
bulacak mı?
Pastahanenin önü
Yeni po
rimizin en

n ndan

ıahane, şeh·
güıd IUnaı•.

•

4~

ı.;,; şehô•deki

i,
ecnebilerin de en çok
ziyaret ettikleri Lir
cfir. Bu güzel bir.a· '"

y..ır-

~~'

~

l'!r-~-llillll!lll!!!!!'!!!!!!!I!

··~
t}. c~ip
dil mek '!,

,..

ti

1

bwıdm bır

çok it adamJan da •ıı·

tu.amr ol-

J ~-

girıp ""lcmtı1c adeta. m~lt ~

betmcktedir. Posta ıdaresi, bu halin
meıı'i için Şehremanetinin n--.
dikkatini celbetmiştir. Emanet, koprO
üstünün sabah Te Üpmlan mı

l'uuan

Malımutpaşa yokuşwıa doomesine
- .
müsamaha
gibi bu ikna da
,;mü, azamet ve urafetini ihlil e de- ı nldırmn2sa, b ittabi. bu:ıun .ıaıaımı
cek. bir tıında 1eyyar satıcılar tara·
gene hallı.: çek.ecektu.

--~..,,~.-~
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Oazi Hz.

1

J1

Bir ziyaret
Bir Leh heyeti
memleketimize
'

tele~ek
V'arttft, 22

(Hmuıt}-

Dananın

Le•

memleketleri ile
ticarethte ta•aasut etlen oda,
1930 şubatında, bu memleketlere bir seyahat tertibine karar 1tMlftit. Bu seyahate
munhasıran Leh tacir · ve sa·
myi erltlbt fftirak ~derek
mahalli mihıasebetler tesis
edeceklerdtt. Bu heyet lıtan
bal, bir te Ad:ttıayı da ilyaret t!CWektit.

Hordlnde

30 Atuıtoı

llardfll, "2'ı {Hustıit) ._. 30
Aptoa !tfet baytaınııııtı
pBlü bit Mıtett~ tes'ldi ~in

ba:tttlanttiı$hr. Htı
llh•eehetle tayjate cemlyetf

!~r~c:;~r.

Jildlete; Ulturalara

dikkati
( 1 laci •hifeden mabat )

lleriıe işi tamik
ed~er, pifasada satılan bazı

Bnnu.a

bıçak1anmn kullaaılmış

c*tofu .e

yeni

1nçak

hunhıtın bilenerek
gibi satıldığı neti-

varmıtlardır.
Otin, maruf doktorlanmı!·

cemine

du biri bu hususta bir mu·
haairimize ıuDları ıeylemiftir:
.. - Filhakika son günlerde kendi killdtae jiletle braf
olanlar arasmda 111tura yaraıı
tabir edilen ve bıçakların pislliinden husule gelen bir bas·
tahk görülmektedir. Bunun
1ebebi, kullanılmış jile-t bıçak·
larmm bazı kuma! kimteler
tarafından teplanıp

bilenmek

auretile, muntazam amballjlar
dahilinde tekrar piyasada ıa
bhnasıdar.

Bu
let

itibari•
bıçakJarının

alınacak

kuyruQu l

Behemehal Lahide yarın kopacak mı?

Havas ajibsmın siyası muhabitl fu·
ma.rteai günü behemehal bir karar lttihlt edileceğhti hlldfr.;ı
mektedir.
Heyeti murahha!talar rüesası ika.metlerini Cu111artesludttn
sonra temdit etmemeğe karar vermişlerdir.
iki ihtimal naevcuttur. Ya M. Snovdenin rtıfekasının teklifle·
rini reddetmesi neticesi olarak lconferansut meıalıi akadiete
utnya(!alt ve yahut lrıgili& nazarı Yung pilinım kabul edecektir.
Bu takdirde planın tatbikatına ait usulleri tanzime nıemur
bit kômite teıkll edilecektir. M. Snovden M. Henderson ve
M. Briand pazar günü hareket edeceklerdir.
Parie, 22 (A. A.) - Tan gazetesi yazıyor: M. Snovden harbin taıfiyeıi siyasetini akamete uğratacak derecede itilifgirizlik
faıterdiğJ takdirde kendisinin lngiliz matbuatı tarafından ıaf·
diline 8ir teYk He peıin olarak ıehimlanmış olan muzafferi•
yeti lngiliı milletine pek çetin ferdalar hazırlayacaktır.
Patis, 72 ( A. A. ) - M. Briyatıd Pazartesi gilnQ meclisi
vükelada huır bulunacakbr.

Zeplin

piVlll'alD

brq

E

Lihey, 22 (A. A.) -

llİltamn Şark

.e, h!r.mı:e~.e!~

Dün akşam Bur~
ı
avdet buyurdul8t j
i
Reisi ctimhuJ' hazreti~

fı..

ambalajına

Dikkat ehneM: lazımdır.
Bundu batka erkeklerin
yiizlerin•• «Trikofiton», ense·
)erini tlP~t eden kadınlagia
« T rikolizye » ismini alan ve
bir milueptan airayet eden
hastalıp ela tesadüf ediyorum.
Bu itibarla berberlerde tırq
olanların, tırat olmadan evel
usturayı alköle batırmayı berlıı.erleriıtt! ihtar @tmeleti icap
eder.»

J! ~aiyetletinde~i zevat ile :,.
9 likte şehi'lmıse avdet .l.lil
\ yımınışlardır. Reisi cii.......( hazretlerJ gerek B~
getek yollatda halK
\ fından côfkn tezahlrat

İ teşyi edilmişlerdir.

~

Bıırsadan ayrılırhe~

Bursa 22 =- Gazi iP
j dün akşam
Çekirge~
köıklerinde banyo yap~~
sonra caddeleri doldd~
kesif halk tabakaalmn ,_,.
- n.1 tezahürati ara11ncla.
~ huriyet köşküne geçtılertJ1
geceyi orada geçirerek
bahleyin Çekirredeki il
lerine döndWer.
. _..,.

(

1
1

1

Bugiln

ZZR>

Oh olsun
Sait mo!larıın
evleri satılıyor
Adliye

müsteşarlığı

zamabında 8ait molla haininin ey•
tam ıandıiına oynadığı oyun
malumdur.
Bunun gibi daha bir çok
dolandırıcılıklar yapan molla,
Kıbrııa firarından sonra arkasında bir hayli borç, bırak·
ttiıştı.

Bu alacakhlardan bir

hanım, nihayet molla aleyhtne

icra kararı almış Sait molla·
nın CatıJoilü civarındaki Uç
evine de haciz \tlzedilmiştlr.

atleden

--;;,

Saffet B., Vekillet ve ~~
uslar Gazinin k&fkJeı;;
toplandılar.

f

,..,
köıkilnün balkonunda .~
tündü. Biraz sonra, b'!s;
paııama ile gri elbise ~;,
mit olarak merdivenle , .ti'
indiler. Vali Fatin beye~
laha ısmarladık) diY'
san ve üstü açık otoJJJO
lerjne •bindiler.
.wl_
Gazinin yüzü net'e
dü sıhhat içinde idi. ~
mobill•rinde Dahiliye
Şükrü Kaya B. ile
Ali ve Rüıubi beyler f pi
16,10 da Çekirge yolu~
l4Jlıdanyaya .hareket e ' Garat Hz. teşyi mera-_,
nl fstemediğinded mtr

j

fırka katibi umumisi v'4

Tokyo- 480 deste kaçak
dan Amerikaya iskambil kağıdı
\
6idiyor
yakalandı
(

Polis ~kinci şube müdüriye· İ
ti memurları dibl Marpuççu· 1
larda bir kijd dçosunda İ
kaçak iskamMl ta)(idı yakala-

Bu iskambiller.Marpuççulard.ı

c-:;

,.r

4800 lira

tfuflardır.

GJ-

J

Bııgan

&erlin, 22 (A. A.) - Tok·
yodan bildiriliyor: Zeppelinin
cama gllnü (bugün) fecir vak·
ti Tokyodan Amerikaya hare•
ket edeceği ıöylenmektedir.
S. S. ....-. Malum olduğu üze·
re zeplin Almanyadan bir
uçuşta Tokyoya vardı. Şimdi
Amerikamn Lo• Anjelea teh·
rine, oradan Nevyorka gide·
cek,
dördündl
me.rhalede
Almanyaya dönüp devri alem
ıeı\yahatinJ bitirecektir.

0•

aqam saat doktd it'

diba

16 da

1

kırtasiye taciri İranlı İbrihttb
\
~tem efendiye aittir. Hepsi
(480) deatedir. Defterdarlık,
bu kağıtlar için İbrahim Etem ~ yapı~madı. Ark~daki
efendiden ( 4800) lira nakti t mobıllerde Maliye '1 ~

ceza

alacaktır.

İbrahim Etem efendi, is·
kambillerin Serkis isminde bi•
rine ait olduğunu, mağazasına
aıuvakkat bir zaman için bıra·
kıldığını söyJemiş, Serkiı cel..
bedilmiş, kağıtları T opimede
Kegork isminde bit bakkaldan
alıp İbrahim Etem efendiye
sattığını söylemiıtir.

Kegork inkar etmekte:
- Ben kaçak malı almam
da, satmam da, demektedir.
Zabıta, Kağıtların nasıl ka·
çırıldığmı tahkike devam et·
atktedir.

raemurun
zararları
Sofya 22 ( Hususi ) - Son
yağan yağttıurlarm tesirile tnü:him hasarlar olmuş, bir köy
y~rıyarıya yıkılmıştır. Zarar
bir milyon levadır.

ot":

,M"

( fet, Müfettiş Cemal, ~
~ Ali Hikmet Paşa, Fırka
!S
j
\ temetleri, Bur!Ui meb
mülkiye müfettişi N
1 Nazmi Beylet vadı.
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Haydarpaşa·

rüslJ.

müdürünün mezıarı1
22

ağuıtoı 929 tarihli

hanızın ikinci sahifesitd11
dUncU ıUtubuıida bili dl
kdmdıtm
nıU
ise de bu doğru olmay•P

mezun

bulan talebim üzerin•~
mezuniyetiffie m:ıhMtb
berayı istirahat bir at ıP
detle mezum olduğuıııd

varakanın dercoluo111a~
eylerim efendim.

Haydarpaşa gd~

&şmôdOJP

NaıJ01

Son s~at

Yunan hava işleri

İstasyonlar ydoılıyor, Atlas tipinde tayyareler
alınıyor.

Atioa 22 - (Hususi) Tatni tayycre meydanında, Yu nanistan tarafından İngiltereye sipariş edilen Atlas tipindeki
ilk deniz tayyaresinin tecrübeleri yapılmL5, muvaffak netice ver·
miştir. Tayyareyi bir İngiliz pilohı idare etmiştir.
Diğer taraftan Yunanistanda vücuda getirilecek olan hava
istasyonlan meselesi henüz halledilememiştir. Bu meseleyi
tetkike memur olan komisyon askeri esbaptan dolayı hava
merkezlerinden birinin yerinin değiştirilip Fal erde yapılmasını
te~dif etmiştir.

San, atın dar çemberi

içinden çıknbf.lene aşkols,ınl
1

rmrr

ıki gün inkitaa uğrayan
Türk - Ru.5 ticaret muahedesi müzakeratma Anknrada yeniden ba~lanılmıştır.
M. M. reisi Kazım paşa
Hz. bir iki güne kadar
dairci .intihabiyeleri olan Balı
kesire gideceklerdir.
lftltulya sefiri sinyor Orsini
Lg Barone yakında hükümetli temas etmek üzere italyaya gidecektir.
ri1fıltina sefirimiz Enis bey
IWJhariciyc vekili ile tcmaslanna devam etmelrtedir. Enis
bey Yunan cevabı geldikten
sonra hareket edecektir.
[iijunan H. Nat.ırı M. MihaY lakopulos Türk teklifatının yeniden müzakereye müsait olduğnnu ve mesaili aıu
allakanm hallinden ümitvar
1

m

bulunduğunu söylemiştir.

m

aşvekil

1smet paşa Ht..
dünki günü Heybelide
biradarlerinin köşkünde geçirmişler dir.
arihi Edyan kongrasma
iştirak etmek üzere Köprülü zade Fuat bey dün lsveçe aitmittlr.

D

Şehremaneti
~ vinliğine
tayin

Onkara

Muaedilen
Be> oğlu
belediye müdürü
Haz.im beyin yerine Beyazit
belediye müdürü Kadri beyin
tayini muhtemeldir.
11*.ll zi köprüsünün projesini
~yapmakta olan Fra111ı:ı
mühendisi köprüden geçen
tramvayların sıkletine ve saireye dair Emanetten bazı
malumat istemiştir.
1Hi1}erkos şirketi direktörü
g Ankaradan avdet etmiştir. Şirketle yeni itilafname
aktedilmek üzeredir. Buna nazaran musluklarda her zaman
su
bulmak
imkanı
hasıl
olacaktır.

Sahife 3
11

a

hocaya mektupoo
rettın

Hocam,

Seni dün gece hiç mılna
sebeli yokken rüyada gôrdum de Jıaiuladun. Ah, sm
ne büyük, ne büyiik, ne anlayışll. ne ferasetli, ne uld,
ne fileS(')f. ~ nüktedan, nd
şakacı, ne alaycı, hul.ô.sa tam
manası ile ne ddlıi bir adam•
mışsm... Hiluiyelerinin, fıkra
Larımn, tekerlemelerinin her
birindelii o derin manayı insan ancak kırkına geldikten
sonra lamamile anlıyabiliyor.
Tevekkeli Amerikalılar, lTJiıı
gilizler ve sair garplılar senden sudur eden sözleri altın
yaldızlı ciltler içinde kütüphanelerinin üst
gôz:l.eind,,
saklamıyorlar. Sen
cidden
büyıik adammışsın, cidden ve
tam manası ile dahi iınipin
Jıocam ... Ve zannedersem aklı
başında olan hiç bir kinw
bunu inkar edemez.
Çoktandır dikkat ediyorum,
hani senin:
- Eski ayları ne yaparlar?
Sualine karşı.:
- Kırpıp yıldı:. yaparlar/
Dediğin gibi zekaları, / er<l!:selleri. duyuş ve anlay~arı ·
pek elice. pek boJur bir çok
kimseler de hep senln va/dile
yıımurlladığın, eşsiz, menentsiz şeyleri kırparak. el«iyerek,
11:atıp kualtarak, kah içini
dL§uıa, Jcalı dışım içiııe çevirerek seksen kalıba sokıı.p
bunlardan kendilerine güıuu•
lik, aylık, yıllık, ufak, tefek
sermayeler yapıyorlar. Bu
itibarla eslô.f içinde sen~n

daha büyük bir sahibülhagrat velhasenal pek göremiyorum. Senin bıraktıklarınla
geçinen yüzlerce, binlerce cana/ arasından bakalım senin
gibi hakiki bir dahi ne zaman
Çlkı.cak'i ..
Desene ki:
- Balık kavağa çıktı6ı
zaman/

Selman Kemal

Muhtelit tedrisata doğru

ffiüstantik Hikmet bey Kad·
IJ!Yjriye hanım meselesi dolayısile aleyhindeki neşriyatın
dan dolayı İzmirde münteşir
Yeni Asır refikimiz aleyhine
bir dava ikame etmiştir.
lf.flladam Manniğe silih en~dal:.b meaelesinden dolayı
Şakir paıa kerimesi Aliye
hanım hakkındaki davaya yarın birinci ceza mahkemesi:.ıde

orta mekteplerinde bu
seneden itibaren muhtelit
tedrisat yapılacağı söylenilme·
ktedir. Bizim yapbğımız tahkikata göre, Çamlıca ve Erenköy kız orta mekteplerinde
muhtelit tedrisat yapılmua

baş}anacakbr.

kararlaşmış

Çamlıca ve Erenkôy
kı:ı

depdir.

ıibi

4 Sahife

..

SC:&LWlii

Kocası...
En büyük iltifat o arak
ona inek derdi
- 9 1 - Muharriri: H. Turhan
kara kaşlı,
Bu \rehim, şehvetkar kadın

Bazan sevğilisini
kara gözlü, kıvırcık tüylü oynak bir kuzuya benzetirdi ve
gtizel yavruyu dizlerinin üstüne
alıp tapır şapır öpmek, tüyle·
rini okşamak ve tatlı tatlı
meletmek için ateşin arzular

için bir üzüntü vesilesi oluyor
ve sevgilisinin rüyada değil
hakikatte kendisile hemfiraş
olmamasına bayflanıyordu.

Bir ay evel, böyle bir düşünce Şehnazın yüzünü kızar
tırdı. Şimdi öyle bir hicap
duymuyordu ve bilakis o düşünceden mülhem olarak günagün sahneler tahayyülüne
girişip alabildiğine zevkiyap
oluyordu. Her hangi bir tesa·
düfün yardımile nazik sevgilisının
firaşina girdiği an, ilk
söz olmak üzere şimdi yıkan
hakk ın dır.» demeyi kararlaş
brır ve kendi kendine «İn~al
lah, inşallah» diye bir de temennide bulunurdu.
Genç ve güzel sevgili ile
lepbelep bir leyli aşk geçirmek, onun agzmdim müskir
teraneler dinlemek ve nihayet:
« haydi yıkan! » demek arzusuna, bazan sevgilisini elile yı
kamak hevesi de inzimam ederdi. Onu bir çocuk gibi gusp.1haneye götürmek, okşayarak
şakalaşarak soymak, gıdıklıya
gıdıkbya ve öpe ısıra yıkamak
isterdi. Ömründe tatmadığı
bu zevki, şu zarif gencin sayesin.d e jktitaf ve onun nermin
bedeninde tecrübe edebilmek
için bahtından yardım i~ter,
gökten medet dilenirdi.
Hep gül ve yasemin dolu
olan bu hayal aleminin üstünden sam yelleri de esmez
değildi ve Şehnaz, kabul ettiği şu aşkın avakibini ara
sıra teemmüle mecbur olurdu.
Lakin liayalinde demet demd açılan rengin çiçekleri bu
kuruducu rüzgarlardan sıyanet
için hemen teemmül cephesini

duyardı.

Genç maşukun müfrit nezaketine bilhassa hayran idi.
O gtine kadar zihninde yaşı
yan erkek; dövücü, sövücü,
kıncı bir heyula idi. İlk defadu ki kadına gülen, yalvaran
ve taahhüt eden bir erkek
g&-üyordu. Bu kadar dilfirip
evzaa malik olan bir erkeğin
lisanında kim bilir ne ince·
Ulder, ne mugaşşi halavetler
Yardı?.. Zaten billur gibi berrak olan sesi bu hususta
çok fCyler vadediyor, müjdeliyorda.
Şehnaz, hali tavnna bakarclk zarafetin, kibarlığın timsali
addettiği gencin vuslet deminde ve o dakikaya takaddüm
edecek ihzan saniyelerde neler söyliyeceğini, ne diller
dakeceğini tahayyül
ettikce
bulunduğu yerde ve mesela
ocak
başında
gaşy
olup
giderdi.
Kocasının en büyük iltifatı
(Gel bakalım hayvan!), (Soyun
bakalım inek!) gibi souk sözlerden ibaretti; iltifatı da na·
diren rayegan ederdi.
Mutat olan hitabı: « kancık,
uyuz, pasaklı » gibi kelimeler-

1

di. Komıunun ağzından, şüp
he yok ki, işitmediği, bilme·
diği

ve tasavvur edemediği
nazik kelimeler çıkacaktı.
Şehnaz, bütün bu iştihafeza
hulyalar arasında bir noktayı
da gözden kaçırmıyordu. Sevdeğişt!rir:
gilisi, evt\lce olduğu gibi, ge- Adam sen de, sonu bir
ne muntazaman yıkanıyordu.
Demek ki zavallının düşü hala
ölüm değil mi? Hiç olmazsa
azmaktaydı. Mukaddema bu
bir gencin uğrunda ölürüm de
düş azmasını alelide kan coş
Şahsenem gibi, Aslı gibi dilkunluğuna hamlederken şimdi
lere destan oforum.
maslahatın içinde kendi nüfuDiyecek kadar dir't göstezunu, kendi tesirini görüyordu. j rirdi.
Zumunca onu allahın günü
Emine, Köylü Emine de tayıkanmıya icbar eden rüyaları ı hayyülatının arasına girerdi.
kendi yaradıyordu.
Tende iz bırakan günahlara

1

;

Renksiz bayraklar
Şirketi

Hayriyenin

58 ve

68 numaralı vapurlarının ön
direklerine çekilen bayrakların
renkleri kaybolmuş,
uçları
yırtıhnı~br.
Nazarı
dikkati
celbederim.
Kandilli:
Ahmet Şefkati
lf

Muhabere
Rüştü

beye : Bahsettiğiniz
tefrika, bir müddet sonra, bittabi, vadımız mucibince, neş
redilecektir. Biraz intizar buyurunuz efendim.

.
b.
.. ··
...,,eııetf'
Bıze,
ır
suru ceL• ·d.ı'
tasdikinden bahseden 1 ır
acaba dört aydır bu ı:nu3 ~
lei resmiyeyi
yaptıraıJJ•
mıdir?

Hayırlı işlere yardım etm~yi

seven bir insanım. Ve sırf bu
sevginin tesiri altında, size,
intizama sokulmasını istediğim
bir noktadan bahsedeceğim.
Bu nokta, senenin muhtelif
günlerinde dağıtılan rozetlere
dairdir.
Aciz fikrime göre, rozet tevziatı, ne derece mahdut günlerde
yapılır ve mahdut teşekkülle
re inhisar ettirilirse, o nisbette faideli olur. Son zamanda
bu iş bana biraz vüs'atlendirilmiş hissini veriyor. Pek tak·
dir edemiyorum ama, bu huN
susun tahdidi pek iyi olacaktır. Hürmetlerimin kabulünü
rica ederim.
Ziyaettin Hüsnü
lf

Hak'. amr.ız

veri:miyor

·ç atalca muhasebei hususiye
idaresi nisan gayesinde ikmal
edilen Millet mektepleri mu
allim ücret1erini hala vermedi.
Nısfını dört ay evel vermiş ve
mütebakisini de dört aydır
vereceğim diye
tehir etmjş
ve verm emiştir. Memleketin
her tarafında hakedilen bu
hak verildi.
Çatalca, ne hikmettir, bir
vazife mukabili istenen bu
hakkı alacaklıdan kaçan bir
borçlu gibi vermemekte Israr
gösteriyor.
düşman,

lakin erkek aşkına
çıldırasıya meclup o'an o köylü fahişenin nasihatı, şu pencere sevdası için ne kuvvetli
bir müşevvikti?
Her gününü bir başka erkeğin aşkına vakfetmiş olmakla adeta iftihar eden o tecrübeli kadın: (Sev, fakat erkek

L~

·ıı P"".

Hakkımızı alabilmek ıç• ~1

dört ay daha mı bekliyet~
Eski zamanın meşhur ~
masallarına benziyen bu 5~
cemeli işi alakadaranın 11
dikkatine vaz'ı bir bak ,,; "\
ve bu hususta muhtereıJJ
zetenizin tavassutunu ıtedl'
hürmetle rica ederiz efeO /.
Çatalca: Abdi

ti ,
;,J

*
Bütün müesseselere·""-

lf

Rozetlere dair

.

istanbu1 yüksek
'fı ~
Mektebi Mezun ve Müd•~; ~
leri Cemiyetinden: Met ~
Galata, Manukyan hanı ~
cü kat 1 No. da olmak ~
kl!rulan Cemiyetimiz, 'ı;'I.
rmdan, bilumum mali ...,e . f,
ve ticari müesseseleriı:nİ~
türlü istekler!ni yerine IJtf' .
1
bilecek ve ticaretin ınu ...J •
şubelerinde bilgi sahibi gv.t ,
leri, müessese ve tic~r~
nelere takdim etmek i5f~
Arzu edenlerin cemiyet ~
1
mektupla müracaatları·

Yaz

elbisesi~

ihtiyaç

t

Geçenlerde bir ajans t
fı, Amerikada başhyan ııl
bir cereyandan bahsettı. "e
ra arkası kesildi. Y aııı'
cehennemi sıcaklarında ·~
ve anlaşılmaz bir ade~
bunu olarak elbiselefl
içinde pişen biz erke
bir elbise tadiline ne d
muhtaç olduğumuz tas'
edilmez.
İnce elbiseleri içinde,
ferah gezinen kadınl~
sıcaklarda gördükçe, do i$
ıçım açılıyor. Acaba b
kekler de, gülünç olll'
şartı ile, elbis.eleri~i~ d.~
yaca uygun bır değışıkh11'
maz mıyız. Bu hususta,
aklı erenler bir ceval'
lerse minnettar kalırıffl·~
Samatya; Ahmet f'li
sevi) demişti. Onun aşlı
sonda hakikaten ınut .,_
olduğu tezahür ediyord •
kek aşkı hiç te öbür
lere benzemiyordu· N~ 1
mceler, n-e küı;Gk bıP

,e

şu dişcinin uyandırdığı
h : lecanı kedi:;inc verJlJe

di.

Son Sut
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Hacı

Recep

Köprü, Kadıköy iekeldinde Ha~nn paşa

Gmette

cı

fabrikası

şına

~~ck~b.unu gördüğü için d, 0

)~

Lakın Apturrahmanın

•
1

taaffuk ettiğini bilmi~ :hAkça kocanın iş'arile
~ ~ti de öğrenince son
'
ınenınun oldu, Teofatt.... il nıektubundan istifade
·~Yi
~ı:ıt\ltr tasarladı ve hemen
~ tbrnanı Bu:-saya çağırdı.
~l Apturrahman bu sebep!e
.~rasında yoktu ve T e~~ ~uştak ve pür iştiyak,
~ı·
-~ nı ararken o Bursada,
. , il beyle görüşüyordu:
'>i lbi~le hoı geldin, nicesin,

'f' '"

. ' li ?tj . . j~

·~. Of bülduk bey! Sağ ol,
:

nicedir?
dtpsi iyidir, elini öperler,

'y~~h 1umarlar.
01 ilılerı ak, kılıçlan kes-

. 'Un. Seni niçin çağırdım,
nıuaun?

· '- oU
·
d lnıyoruın,
dojrusu ya,
a~ t&Şbna?
ır tiSnül iti var.

Onu
~onuıt.nak i&tedim.
· h •hrnan, o büyük muVifce kuardı:
~ ~&fmıyalım bey 1
b~m aibi savaı ar? 0laıan eski çeriier,
ne anlar?
er gonulde bir ulan
· derler· Ya aslanların
' V boı mu olur?

.

' :•nde.? ..

~allabi anlamadım.
\ı bey, ayaja kalktı.

~e ıenif bir ülkeden

lıiz.

ve daha

kıymetli

••lih arkad&f&nm

a_~ini koydu.

o-

Qİlir ~il ·dedi- ananı nasıl
~ .. aııı, değil mi? ltbur~c. nıiaafirdi, aptes
~ ıstedi, odadan dı
keıı bir genç kızla
L._;ı · Bu, benim ana.mdı

"'hanıııı b'ır bakışta

~ dal~lftı.

aklını

Babam kaç
~... erdı çekti, pusulara
""'llladı, anamı kendileb •bnek iatiyen bey-

Gillette

aldı.

aldın.

~r'kadaılar

b

lerle mi çarmıımadı? Nihayet
dileği yerine geldi, Allahın
emrile iÖnül verdiği hatunu
Bunu bilirim bey! Büyük
anayı da tanınm, kaç kere
elini öptum, ehneğini yedim,
ayranını içtim. Zaten öleli kaç
yıl oldu ki?
- Demek ki eski çerilerin
de gönül işi olurmuş. Ya, benim de başımdan geçmedi mi?
Kendi tutsağımken Nilüfer
hatuna gönül vermiştim. Onu
nikahla almak için babama
aı mı
yalvardım? O zaman
ben de bir çeriyd!m .
- Bunu da bilirim bey.
Ablamı sen esir ettin ve sen

- Öyleyse Aydos hakiminin kızını da ıcn esir edecek1 sin ve nikahla alacaksin.
Apturrahman, yalnız ve yal1 nız Akça Kocıla Kunur Alpa
if§a etmiş olduğu gönül sırrı
nın Orhan beyce de malum
olduitJnu anlayıncn yem baş·
tan kızardı ve l\ekeldi..
- Diyelim ki onu yakaladık, benimle can yoldaşlığı
edeceii ne malum? Gönül
işinde zor olmaz, olsa da tadı
olmaz!
Orhan bev gülümsedi:
- T cofanu -dedi- seni sıl
dırasıya seviyor.
Erkek aslan da dişisinin yal:
taklanmasından

hoşlanır

ve

yelesini kabardarak, gözlerini
süzerek hanı kalbini izhar
eder. Apturrahman da, mahrem bir duygu olarak taııdıfı
yCikaek atkın ralltekabil olduğunu işidince ant bir mahzuziyete kapıldı, hicabı geçti ve
biliihtiyar sordu:
- Ne biliyorsun bey. Sana
Aydostan haber mi gel<fi?
- Haber değil hüccet geldi. Liiltiyü çağırayım da oku·
sun!
Biraz sonra Nilüfer hatun,
başmda beyaz atkı, odaya
geldi. (Hoş gelmişsin!) diye
Apturrahmana iltifat etti. O

mıhtumö ROsttım

elendi

imar .e imel edl.mek.-

dokuz da dördü

Muharrirt: H. Turhan

-

şubesinin şer-·

redir.

daima vcoi bıcall111 ~ MI·
mdıed:"r ·-·· gayri muntuam bulunan b.oıkbriıer zam.o ipcal
edilmektedir. Bu f(Udcıı Gi!lcto:
ha \'lkit iyi Ult$ <>lmamzı tcmın
eder
Yola çıkmazdan ~ bir pak..
et almanızı derhııtır ediniz.

anlatmak istedi

- 73 ı Orha b
"MQ n ey , T eofanonun
'lrahrn.ını sevdiğine - o

Recep

tarafından

müstah temil"inden

Orhan bey
~~cı~a kalkarak arkada-

fırtoınm

betlerini ve itrisalindeki mabaDebici daklclnrnın sQt mamul:iri Ha.

lRSENOFEUTOS
Zafiyetı

umumi1eai olanlar ve hali oekahette bu-1
!unan1ar(A raeno->
feraıos) 11ayesinde
ıresbt

iade>

f\thbaı

ve

IUIYYtll

ederi&?
Eoı&n~•

ve

f.ıuıa rtepol&nııda

Belsoğ.ukluğu

olanlann

f1'81lgi

nazan ci*karinc

Dr.H-

Feııotn en son usatile k.at'i
olnarl.: eski ve yem ~.
fr,.ngı, idrar darlığı, bel ~
liği ve mesane \le bilcamlc bdm
rahatsızlıklan tedavi olanur.
Beyoğlu

T~

yanında

mektep sokak N., 35 Tel. a0.3ısz

_ .. Satılık ~..
Yeni ev
Şelızadeb&fJDda, Balabn
ağa mahallesinde bili numaralı yeni bir ev satıhkbr.

Talipler, ((Milliyet» gazetesi
başmakinisti

Ahmet efendi-

ye m6racaat etmefütırler.

11&1.llıJ'

Doktor A.skutiel
da: ,-cSağlığına duacıyım.» abla
mukabelesinde bulundu, ve
hürmeten oturmayarak ayakta
kaldı. LUlünün (otur, rahataız
olma) emrine sadece: (Borcumuz!) demiş, kemali ciddiyetle
vazı ihtiramını muhafazada ıs·
rar etmişti.
Orhan bey, bu merasimper·
verliğe karşı:

-

Dilerse otursun -dedi·
dilerıo ayakta dursun ev kendinin hele sen Aydoslunuıı
mektubunu okul
Apturrahman rumca biliyordu. Fakat Teofanonun mektubu pek edibane kaleme alın
dığı için bir ç.ok cümleleri
anlayamıyor ve ikide bir aonayordu:
Anlamadım abla,
ne
diyor ki?
Nilüfer hatun, pek edebi
cümleleri izah ebnek suretile
o mufassal mektubu aynen
okudu. Birtirdikten sonra:
- İyi kızdır, inşallak mura·
dına erer!
Dedi ve mektubu zevcine
vererek odadan çıkb.
ApturraHman, yüksek bir
hazzı kalp içinde dütünO)'or,
Orhan bey de giilümaiyordu.
Biraz IODra bey aordu:
- Hücceti gördü!ı. Lim•
cim demiye hakkın yok
değil

mi?

Eltktirtk · ...-~-..~ :tdrar
darlığı, prostat, ~'• bel _.._.
lif dit v-. ~·tnm . . . 'eder.
JlarallOydt Sörelrçt Hırı• . . . _ . ~

Dr. AbimeJek
Alman cildiye cellliy«i
azaanclan deri, uç, ha •
efreac:I butalıldan • •
SiSi • 8eyotlıwla ' ... iıllJ
caddesi 364 Lebon y!ııt1111'da

a...
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Erkek

Roua•el

Kemeri

\1teglhw...._,...,
.......... ..:

~
llllnbut .... : . . . .
,..., •ıltllılt' .. .
tiaıi
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Muharriri

.lforis Löblan

Nis ·sahillerinde ölen Türk..
lıakkında

Jeriko çetesi
Yarahya gelince: iki omuzuaan ortamda derin bir bıçak

yaraaa

vardı,

hastaneye götürtıldtl, isticvap edildi,
adam
llliibizdi; bunu kendisi de anlı
lıJOrmUf fibi acele acele anlatıyordu, 86yledihlerine nazaraa lerlhetti fU tarzda hüIAla edile bilirdi.
Kendiıi Tiirkdü, Ahmet a... tqayordu, beı sene evvel
konan Jerikonun muavini olan
BeDlfu isminde bir korsikalı
w.lmdan İzmlrde hizmete alınlllJll; ba mtlddet zarfında birçok
taarruzlara ittirak etmit ve
.,.. çok para kazanmıştı. Jeriko g&rlnmez, bütün iıleri
maktan id~e eder, emirlerini
Wabqı rGtbe1ini taşıyan Boalfua verir onun vasıtası ile
Iİn ettirirdi. Bir mtıddetten
IMri İf(er yolunda değildi; o
pee iki ıandala binerek Eı
lrelde ecnebi ,. bir lladınıiı
at8duia hir kötke ıitmiı

....

Turru

pllnı mftkemmeldi
iyi bir netice vermesine
Mu• ediliyordu, mutat oldıilıia Yedıile hareketin idare.W BoDifaa deruhte etmişti.
• ••™tla vaziyeti yakından
.......k için çalgıcı kıyafetine
pmif ve yanına Lüdovik
ı.mde biri ile bir İtalyan
...toz almlfb. Saat sekiz buçakta b6cwa fıareti verildi,
fabt tam o ande köşkün
tanpmnda büytık bir alev
ıartlldtı,
ayni zamanda da
im,lat istemek tızere köıkten
çan çalmmıya baflandı, bu
vufyet kartJSında bilmecburlye geri dönüldll, Bonifas ile
arbdqları da trene binerek

M

Na

gelmİflerdi.

Hiklyenin bundan sonrası
kendiliğinden anlaşılıyordu:
Hfç ıOphesiz Ahmet hırs
ile içmif urhot olmuş, sonra
Bonifası bulmuş, beceriksizlik

ile lttiham etmit, kavga baş
laamt ve iş te bu neticeye
mlncer olmuştu.
Ahmet ölüyor, ölürken de:
«- Haydut neyim var neyim
,Hu hepsini aldı; diyordu.))
C~eci bu hikayeyi anlat..... eoara )'U&IDID aonunda

şu

ş ayaı11

haberi veriyordu:

(Zabıta büU:n gün ve bütün
gece tahkikatta bu)uıımcştur.
Vakıa bu tahkikat henüz bir
netice vermiş değildir. Fakat
Jeriko çetesinin Estiren sahillerinde göründüğü tahakkuk
etmiştir. Zabıta şimdi muhasara edilen köşkü aramaktadır ve belki de bu dakikaya
kadar bulmuştur.
F orvil gazetenin okunması
biter bitmez:
- Natali, ne dersiniz, diye
sordu.
Natali cevap vermedi, beri
tarfata Makı..im hiç tevazu göı
termeden kendi nüfuzu nazannı ilin ediyor:
- Gördünüz mil, diyordu,
çalgıcılardan şüphe etmekle
hiç aldanmamışım, anlafllan
ben de uzağı garmek hassası . pek
fazJa,
heriflerin
suratlarına baka bakmaz ue
mal olduklannı anladım, fakat
her neyse, Natali ateşi yakan
ve çanı çalan sizin ile Barondu, değil mi? Kim bilir ne kadar üzücü birşey olmuştur,
kuzum Natali bunu bize anlatsanıza..
Natali sözü kısa kesti:
- Hayır, dedi üzüctl olmadı, belki hoşa gidecek bir ıey
değildi, fakat bundan ibaret
kaldı, ıimdilik sizden rica e~e
rim bu meseleyi bir kenara

bırakalım.

Bu meselede Natalinin Jttihaz ettiği hattı hareket Forvili gittikçe sinirlendiriyordu:
- Fakat
söylemelisiniz ,
diye israr ediyordu. Kenç kız
ile Ellenin arasında bir hadi·
senin geçmiş olması ihtimalinden şüpheye dilşmüştn.
Natali hiddetle:
- Neden söyliyecekmfşim
dedi.
- Çünkü zabıta tahkikabm
tevsi ede ede nihayet buraya
kadar gelecektir.
- Ne malüm?
- Hiç bir şey olmasa bile
hizmetçiler geveielik edeceklerdir.
- Hayar, hepsine de para
verdim: dk6t etmeyi vadettiler:
P-..& 1J1e olma, fabl

dikkat tafsilat

. .

vermıştı.

....

zabıta

hiç olmazsa çalgıcıların
Saat dokuza doğru
köşkün kapısını çaldı, b
izlerini bulacak ve binnetice
versin F orvil onu başk•
sizi isticvap edecektir.
· - Olabilir, fakat bu beni semtte aramıya çıkmıştır
şılaşmadılar.
hiç bir şey bilmediğimi söylemekten menedemez.
1 Natali Baronu kabul
fakat baron kabul edil
- Demek ki Natali bu Bace · çekilip gitmedi ,
ron Ellen-Rok denilen adamın kim olduğunu anlamak 1 onun beklemiye karar
hususunda zabıtaya muavenet adam tavrı ile bahçede
mıya başladığını diğer
etmiyeceksinix.
tan da ahırların yanınd.•
Genç kız kısaca :
jandarma çavuşunun bit
- Baronun işleri bana tametçi ile konuımakta ol
all<ik etmez.
- Fakat zabıta ikinizin ifa- nu gördü , dışarı çık~
fakat bu taraftan hiç kı
desine de ayni mesele mUnagörünmeden çıkabilmesi
sebetile
müracaat ederse
kün değildi, vaz
gazeteler
ikinizin
ismini
odasına döndü , küçuk
de
yan
yana
yazarbavulun içine biraz d
larsa, söyleyiniz istediğiniz
biraz para koydu, çek
bu mudur?
lerini
de alarak öb
Natali omuz silkti ve cevap
bahçeye çıktı, bir gece
vermedi. Saat üçe doğnı jandarmalann cJvar köşkleri do- Elen-Rokun ilk defa. g
ğü taraça· tırabzanına~
lafmakta ofduklan ve polis
aşağı bakarak tehlikeyı
meıaurlannın da Tirayas issonra muvaffak olaca~
tuyonu civannda bulunduklan haber alındı. Demek ki naat getirerek parmakl
b.
Miramor köşkü etrafına çevÜç dakika sonra N•
rilen halka gittikçe daralı
hafif bir sukuta bile se
yordu:
vermeden
dar patik•Y'
Saat beıte Maksim biraz
mış, oradan diğer b~
malumat toplamıya çıktı, fatırmanmlf, ve nihaY
kat çok geçmeden telişlı bir
kimseye görünmeden
taVll' Ue geri dönerek:
epeyce uzağında şOS
- Gördüm, diye bağırdı.
mlfb, Natalinin gidec ,J
Sizi görDr gibi gördüm!
Trayas istasyonu idi, fak
- Fakat kimi gördünüz?
ile bu istasyon arasand•
- Ellen· Roku ..
mesafe vardı, maamafib
Forvil:
bu mesafeyi sürat ile
- Allah vere de içeri girİstasyona vardığı zam•11
miye kalkJfmaya, dedi, fakat
gitmek üzere bir bilet
g&rdllğtbıüze emin misiniz?
1
vagona yerleşti. Fakat
- Elbette eminim, vakıa
varmca yüzünü kal~di•
uklanmıya kalkışh amma hiç
ile örterek tirenden iO dl
benim gözümden kaçar mı?
ruca limana gitti.
Bntün alqam Natali endişeli nl\far ismini taııyan
bir vaziyet içinde kaldı, eryat duruyordu. Bu
kenclen odaama çekildi: Pek
tile mösyö ManolseJI tf
az uyudu, fakat kararını verhazırladığı pilanlara g6
mifti: buradan hemen uzak- tırmıştı ve yat m&sy6
lapcaktı.
senin vefatındanberi
Erteli sabah Forvile bir tez- yapbğı gezintiler için
kere göndererek biraz rahatnin emrine amade d
sız olduğu için odasından çıkGenç kıza tamalll~i:t
mıyacağını bildirdi, ayni zaolan Vilyama isminde _.
manda da kötkten ıDpheleri tan ile alb tane tayf.,....
unJrl•fbnmya çahfmasmı rica resi altındaydı.
et.ti:

J

o?
r-tJ
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Rekabet hırsının
neticesi
Amerikada güneş doğar
ken başlıyan ve güneş
batıncıya kadar devam eden çetin bir
futbol maçı
~erik

~ <ıda bıilıin gun devam eden
~~l maçından bir e!lslantane

<ilttınn

Yada ,5000 met~egi 10 dakikada
Alman atletizm mıisabakalarznda Vegntı
S
kat'eden Noch
3,99 atlarken
~~ ~ayatında bazen rakaTıpkı
bizim Galatasaray
smda Rozaryo takımlan ka~.. ~:den öyle hadiseler ve Fener gibi onlann da küh zanmıf.
\ ili
btittın spor teknik
birbirlerile galip ve mağlup
Üçüncü maçta da beraber
.\ıaı~~larını alt üst ediyor. olduklan halde her iki taraf kalmıtlar. Bu netice her iki
' Rrıkayı cenubide Arjan- ta daiına galip Ye kuvvetli ol- tarafı da memnun etmemiş.
~ ozaryo takımı ile Mon- duklarını iddia eder.
Mutlaka bir tarafın ıalip,
'tlta takımlan ara11nda
Bu takımlar bu sene üç
diler tarafın mağlüp olması
"-.... trden b .
..._. ))•
en devam eden
defa karşılatmıılar. Bir defa·
prtını koyarak bir d&rdüncü
ır rekabet mevcuttur.
ımda Montevideo, dijer defamaç daha tertip etmitler. An·

cak bu maçın ~artlan çok ga•
rip imiş.
Her iki taraf ta galip
gelinciye kadar oyuna devam
edecekler.
Maç büyük bir kalabalık
kartısında ve bir sabah erkenden ~neı doğarken hq·
lamıı.l<ülUpler, büttın oyunm·
lanm sahada
toplanmışlar. ·
Yorulanlann yerlerine yeni
oyuncular
ikame
edilmek
ıureti ile maça devam edilmiı.
Her saat başında on dakika
istirahat vermek sureti ile
ak.tam güneşi batıncıya kadar
devam eden müsabaka nihayet
Montevideo takımının yaptığı
bir gol ile neticelenmiş.
Sabahtan akşama kadar
devam eden bu garip maçın
mağlubiyetini Rozaryolular yine kabul etmemişler.
- Karanlıktan istifade ettiler.
Diye itirazda bulunmuşlar.
Netice.. bütün günün yorgun·
luğwıa rağmen netice gene her
mutat muallakta kalmış.
Daima

yalnız

KODAK

f otograf makinalarile filimlerini kullanmak menfaatiniz
icabattndandır.
Alaminüt

fotograflar için

l\tliı1 ot eros
kartlarını kullanınız.

Her yerdf•

satıhr.

8 Snh'fe

: on Saat

(Jcak

Errıniyet sandığındB

piyankosu

Halka her ttırlil kolaylık göstermeği Sandık vazife
Emlakini ipotek göstererek Sandıktan para istilası .
miif~rilerden işlerini bizzat görmiyenlerin dellal ve kof·1
cu gibi hariçten bazı kimselere müracaatle fuzuli maat8
yar etmekte oldukları nazarı itibara alınarak bu kene
- Dt1kil nü ı:.h:ıdan mabat •
J
Kiymet
Kiymet
İkrdmiye
lira
\Q bu gibi müşterilere kolaylık olmak üzere mahsus ve ıııu
memurlar tayin etmiştir. Vergi ve belediye ve Tapo İ
fkramiye
lira
~ ~kli mendil
3
7b:l34 rindeki bu ipotek muamelelerini bu memurlanmız v
3,SO
Yastık
59967 Çc;>cuk elbileal
5,50 78756 yaptırabilecekler ve kendilerine ücret ve aidat namile
Battaniye
10
60248 Ortü
12
78925
Bavul
30
60544 IEvrak çantası
10
79465 vermiyeceklerdir. Allkadarlann malOmu olmak tıs_.
Erkek çamaşı-rı
3,90 60697 Hah seccade
100
79504 keyfiyet olunur.
Halı seccade
100
60756 ipekli mendil
3
80332
»
100
60960
))
))
3
80427
Nafıa vekaJctinden:
Battaniye
ıs
61198 Pirt ~endil
4.80 80476
Evrak çutası
61712 ipek aeccade
10
?~
805~
ipekli mendi
3
61862 Erkek çamaşırı
80715
».
3
62458 ipek aoccade
250
80883
Çay takımı
35
25
81226
63100 ipekli y1&sbk
Battaniye
20
63211 Aattniye
25
81302
10 ' 63260
»
))
15
81369
14,50 63657
Yorgan
•
10
81440
63940 Hah seccade
100
81767
Şose ve köprüler ve ıular umum mildllı-liiklerinin
İpekli mendil
3
»
6410) Battaniye
15
81774 ve vilayetler kadrolarında muhtelif maat ve lkretlerle
3
»
3
64195 Mektep canta11
5
82010 nılmak üzere en yilkaek dereceden itibaren muhtelif
Evrak çantası
10
64215 ipek meadil
3
82317 f t liyakatta mühendis ve fen memurlarına ihtiyacımız
Battaniye
15
64355 ipek mendil
3
82662
Ağustos nihayetine kadar müracaat edecekler tubit ol
1
«
10
65408 ı·pe•- seccade
?Ci"\
c2981 mevcu t şa rt name1enmız
· • d aıreaın
· · d e k end·ı
· tc:&
-'-1i f aı........
''
c..
ı erme
...._.il
Sigara kutusu
13
65596 ı Kütahya ~tabag110
83162 nacağız. Arzu edenlerin mektup ve liatta telgrafla JllP'""'."
ipekli mendil
3
65905 Salon takımı
1000
83337 dukları mekteplerle haiz oldukları vuikalardan ba
Battaniye
66440
15
66664
~
ı u. "
83575 I Nafıa Vekaleti milıteıarlığma müracaat etmelidirler.
Mektep çantası
66963 Mektep Çantuı
5
84467 vesikaları asıl veya musaddak suretleri veklletçe tetkik
İpek seccade
250
67281 Kütahya çbd tabağı 10
84673 nacaktır.
Çay takımı
37
67635
Evrak
çanwı
10
84707
Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku
İpekli mendil
3
67857 Battaniye
10
84962 ayni şartlarla kabul ve tetkik olunur.
»
»
3
68056
ipekli
mendil
3
85042 -------m!!l!!!l5!!!!!1!!!B!!l!!!l!m!!l!ll!l!!!ll!!l!l!!!!!!!!l!!l!!l!!!!!l!!!!!lll!l"'1',
Battaniye
15
68122
loekli
mendil
3
85049
Kiymet
Kfymet
S,50
Kombmezon
Şl>mea dö tabi
24
68123 Ôrtl
S
85363
lkrainive
lira
No
ikramiye
lira

Çekfi~ip

bitti, numaralaırı
k&milen neşrediyoruz
-

Serbest miihcndis ~e
mektepten mezun
fen memurlarına

'*

s

M~çutua

Battaniye
İpekli mendil

•

Orta

•

ı::::::
Svark çaata11
Hah r••bk

!J,ekl mendil
Battanijre
Erkek çamapn

Seccade
lpeldt ,..bk
JpekH mendil
Yubk
Simen da tabi
Erkek çalllllfll'I

Eyrak

çantası

Kombinezon
Bavul

!J>ekU mendi
Battaniye

İ.~yubk
Şaan
•

dö tabi

«
Mektep çaııtM

Ôrtl

İpekli medil

Hala seccade
Baftl
lpeldi '1
lpeWi m

•

ipekli bldı

Ordl
Hah

B•~•

•

ta=

s

68161 Fil

~

69167 !J>eldi yutak
69182 Battatye

fll762

20

100

3

20
4

100
10

17
22

s

50
3

30
2$

.

13738 CaJ tılnw
73752 lıarp
73tn Evrak ça-.
~Halı 1eceacleai
74213 Alb aclel ~
:ıı ltelrff mendil
J
ll6z

ıı
!,58 ~
3
75157
100
75181
30
7 ~!?1;
20
iUV
7
~00

lt

10
Klt6ta Clnfiaı.tıtt

87877

_,,uı
. . 11ae meDUU

6

-

20

3 rı
7

97121 1Mendil
Yastık

:t:'1

m ......

ltekli yaatık

Çlay talama

.tia

Mektep çantuı

22
60
ıo
100
9
3
7,50
10
40
5

•ati. h~.
...
• - · ·I~ Dl~
3
7= ~ya
15

7 7

6

20
15

97~ İpekli yastık

200

1

4
10

3
22

EK_~~ baflıiı

.

863~1

8'648 Minyatlr
WJ529 Al.. _... t

oa;w:·

3.

10

14

20

30
~
~ ~m ~ HCCade 100
10
69852 vraa çantall
.~ Herekebattaniyesi
10
97838, 1L-:1ll
S,50
69900 BattdlJe
15
-al.
d
2ı::n
98002 .-...U3
1
70003 Evn1c patali
10
. - secca e
~
Mü .MCC&de
100
70927 Bl111
25
89385 ICombineıon
0,50 98S4Z Mendil
S
'13?'0 KDtala,- ttal
11,50 19543 Battaniye
15
9848() Yora•
13
71!94 ka..._.
~idi yutak
25
98678 Baftl
50
71747 ipekli mendi
3
89555
endl~bl
13
9923.S &t.t•IJ•
20
7Wı6 Ba~
JQ
89933 illtfn erkek kol
.,_.
S
719'1 Erkek 911•••
·4iSIO 90300
uati 250
"'61 Pllltla nek 1Utl250
. - 90648 Evrak çantaaı
20
9MM A. .....
..
71AAI\ 8a"•-'2,20 ,91068 Ewakcantua
10 100097
772162 Battııı,.
15
91078 Hah w.cade
100 100S72 Dllt ....
22
72572 ffala ıııcadı
100
91201 MFifınclD
S t :ı-~ Ha ııaıMe
100
tı>eldl _.n
s 91756 u eliti tabaka 20
~ 1att1 ı
10
72580 8altalllre
7303'
25
91804 S.~e
20 101115
10
73270 ~-- clltaW
14
92128 Evrak çantuı
20 101154 MeoclU
3

3

5
3
3

•

eliti

68962 Herea y

30

kol

76578 ~

77182

:ı~ry,a
:- . 1

2t
7

92161
92185
92624
92955
93161

Ba~e

Evrak .f&Dtuı

Battaniye

ipek seccade

8endil
93262 Pırlanta kl1pe
93300 Batfıt.ı,e

93502 Mekt~p çantası

942Q7 Mendil
94328 Halıtfteafe

il

9"5t k~ falda•
~

Mentlil

Oç

ad~

$i111en

2SO
3

1850
30

S
3
100

~
·~
3
8

M
95954 fpek seccade

250

il.ut

10
3

l~~ =ı
~
9~b Orttı

10
3

20
20
ıs

96'721

16

f

c;r;•>J•

10176' Evrak çantuı

102358 Ytlzlk

102115 Mendil

102780
«
103162 Battaniye

20
500
!
3
10

103373 Güme. tabaka 15
10572.l Hala MCCaU 100

103777 Battuaf1•
103999 ·EVJÜ çantailı
104197 «
·•
10M78 Meaclil

104510 Evrak•••
104571 Bat•Diye
10463! Ba....t
104823 !pekli
ıot92d Pile yllbk

10

20
50
3

ıo

15

-.c1. 630

250

J.30 ::
g-~
ll
lQSt03 Evrak sa•tua ».
tm206
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c~ft~~ca ada postası

~~o~. BOLU) upuru 24
:htıın1 dCuınartesi 1 jde idare

u n an hareketle [Geli-

lıııro~ kapseki , Çanakkale ,

l ÇQ

0

zcaada] ya gidecek
~lu] nakkale, 1.apscki, Ce\'a h
uf'irayarak gelecektir.

( 1\

Antalya postası

\~t~N\A) vapuru 25
%tıınınd 1 azar 1o da Galata
lluk Bn har~kctle [ İzmir,
Ye, F· ~drum, R.tdos, Fet-

~dec k mıke, Antalya] ya
eleJ ve dönu,tc mezkur
<a!ka~rle .birlikte [ Andifli ,
\ b )ı'll JSakız , Çanakkale ,
tir.
ya ugrayarak gele

SATİE

O T Ö R L E R ve T E Z G A H L A R 1
Uoyoijhı

Vel?eaiye size takdim edeır
Tünf'I

nwplanı

Uoktor Feyzi Ahn1et

metro

ilan - İstanbul

zamanda ımı ...aıt
eder.

şeraitlc

hac:ı:ı

nr. bir
teda\-ı

~dres: Babıali, Ca~alnghı yok11~11
Loşc hnşı nuıııııra 43
Telefon t..uınbul ::\RQQ

)atına

.
iıtıcı~· nıc~ıııde yal.Ilı c\ sat
1
ık) ~l.t: (iO) ton ( Fondcri
!O ı· ornurunun her tonu
ırada
. ded.ır.
1~nlıl
. talı·b·ı uhtesın
11
~ıın cı e vermc~e talip olan
.. l agu~toc; 929 cumar16 d
a.ıı
rlu
a le\ azını muthıne gelmeleri.

;;:~::::::::::.·
s
Iı· adıl' zade

SOtÇETA İTALY ANA
D SERVITS MARlTTIMl
(AFRODlT)
\•apuru 28 ağusws Çarşam ba
[Burgaz, \'ama,
Kac;tencc, Su1

lina , Kalas Ye
lbrail ] e gidecektir.

(KuN~TA

11NOPOLl) vapuru 28 af:'ustos Çarşamba [K~
1 apoli' ~larsilya \e C'enova l \·a
ltad ]
gidecektir.
~C\tctclr ~r vapurları
(1TALYA) vapuru 5 eylül Salı
Ve e~.? •z nıuntazanı
gunu ( ~.itınar !e'a~t ekspres)
ll <s postası
ohrak [ l ıre, 'Napolı , 1\tarc;il\·a
,.e Cenova] ya gidecektir.
Taf~ilat için Galatadd merkez
\'apurlı 05
nhtım hanında umumi accnteısine
muracaat . Tel . Beyoğlu
f"\k
AağuRstca!t
7i ı - 772 Ye va Bevo~lunda
a Şa,rnı Sirkecı nhtımınil h
Pera palas altında ;\atta 1\'ac;lboıu~~·l\etlc 1 Zonguldak ,
yonal Turkiş turiı;t acen"i'e
Jlte Un ' ınop, Samsun, Ordtı,
relcfon Bcyo~~u 3599 \ e ~ a
kelele .' Trabzon. \ c Rize J
Tokatlıvan karşısında bemelmilcl
<! 1'af._il~~e. ~zinkt edecektir .
yataklı vagon kumpanyasına
tt ha
ıçın Sirkeci Mcc;aTel. lkyoglu 2 n o Ye \ah ut
'Oıırac nı altında accntalıöına
lstanbulda Eminonunde lzmir
0
·ra:ıt1 •
sok·aA-ın da 8 numarnda acente
c efoıı t~tanbul: 2 1 3 4
vekiline muracaat
Tel. 1stanbul 779

'Ntıl

S1a1karya
AL;Z

1

kitapları tab'ı
münakasası
.

Mektep

!·rengi, belcoğuklu~u. cilt, pro~

ta!!, zafı tena>ıiil 'e kndın
lıklannı l'n son usullerle

Beyazıt· Elelilrik Evi

Devlet

matbaası

müdüriyetinden:

Yeni ders senesi iptidasına yetiştirilmek üzere ban riyuiye
kitaplannın tertip ve tab'ı için aleni münakasa yapılacaktır.
Kitapların müsveddeleri yeni harflere çevrilmiş olarak ıekil
ve resim!erile birlikte tab'a verilecektir.
Talip olan matbaa sahiplerinin Cebir, Müsellesat, Kimya,
Fizik gibi riyaziye kitaplarını tertip edebilecek kafi miktarda
hurufat ve rumuz ye işarete malik olmalan şartbr. Mtınakuaya
iştirak etmek istiyenler her gün matbaaya müracaatla şart
nameyi görebilirler. Münakasa Eylülün 14 üncü cumartesi gfiDB
saat on altıda yapılacaktır. Münakasaya girmek istiyenler teminat akçelerini ve hurufat kataloğlanm beraber getirmek
ı üzere o gün matbaada idare komisyonuna mtlracaat etmelidirler.

E. U.
lar

müdürlüğü vakıf

akar-

Şw-k malt

hul&aan

müdürlüğünden:

Asmaaltında

Çelebi oğlu
Alaettin mahallesinde Tahmis
sokağında (7) No. Tahmis hanı namile maruf dört satıhlı
beher sathı birer salayı müş
temil ardiye teslimi tarihinden
itibaren (934) senesi Mayıs gayesine kadar ve şeraiti müzayedesi veçhile ve pazarlıkla
(5400) lira bedeli icarı senevi
mukabilinde talibi uhdesindedir. F azlasile talip olanların
şehri halin yirmi dördüncü
cumartesi günü saat on dört
buçukta İstanbul Evkaf müdüriyetinde müteşekkil idare encüracniııe müracaatları lüzumu
ilan olunur.

Iştiba

kuvvet ve sıhhat için
en müessir devadır. Bilumum
eczanelerde bulunur. Umumi
depoları Bomontf fabrikası.
Telefon: Beyoğlu 583, ve İıtaııbulda Ekrem Necip ecza
.deposu. Telefon İstanbul 7g.

Son Saat

A lılal< ...

l\1eD'usla.r

Kadınlar

M{ficadeleleri İz- Kamilen intihap Rusyada asker
mirden başlıyor dairelerine gi- mekteplerine gigibi ...
diyorlar
rebilecekler
Şehrimizde

lrmir, 22 Buradaki gazinoculann bazıları vilayete
miracaat ederek gazinolarının
bara tah'rilini istedilene de
polis müdüriyeti müsaade etmediği gibi lzmirin yeglne
ban olan Aypark barında
ela angaJe denilen ıarip
unlii menetti.
Ayni zamanda bu rtmlerde
mahsulünü satmak için buraya
relen köylOyü iğfal eden sürtiklerin toplanarak bunlardan
ıslahı hal edenlerin hizmetçiliğe, etmiyenlerin de umumbanelere aevkedilmeleıine karar

ve Ankarada
bu"unan biltUn Millet meclisi
azasının
" 15 - 20 11 güne
kadar dairei int!habiyelerine
gidecekleri haber alınmıştır.
Meb'uslar dairei intihabiyelerinde " 15 ,, gün
kadar
kalacaklar ,
müntehiplerinin dertlerini dinliyr:cekler,
mahsulat ve iktısat, imar vaziyetlerini tetkfk edeceklerdir.

Üç casusun idamı
Moskova 22 (Hususi)- Polonya hududunu geçerek firara teşebbüs eden Uç kızıl ordu zabiti kurşuna dızilmiştir.
Bunlar, firar etmeden evel
alay kumandanlarını öldnrmüş
bir kı•ım askeri esrarı a9ır

--!l..l'

~ı.

Mezbahadaki

inıaat

Mezbaha meclisi idaresi seaelik raporunda, mezbaha in..atmln mamuı ifin merkezden idare edilmesinden ileri
pldiiini, aksi sur~tle hareket edilmiş olunsaydı infaabn
tfmdfye kadar ikmal edilmiş
bulwcatmı
zikretmektedir.
Emanet heyeti fenniyeai buna
cevap hazırlamaktadır.

Kimsesiz çocukJan
sünnet

mı,lardı.

.~--------.,...--------. Iranın 6a(ldat
,
ıcfareti

Iran bUkt\metf Bağdatta bir
orta elçilik teaia etmiştir. Dahilfye nazırı Mirza Samfsi Irak
sefiri tayin eclilecc·L:tir.

-, (J!~~~?llafJa bir

~

· cinayet

. ' Ağult.osun 30 uncu cuma
tlld, Tayyare bayramı şere
fine Halk fırkası Bqiktaş
. Abbu ağa ocağı tarafından
tılt atlnnet dtığilnn terlfp edillllllttfr. Muhtaç ve fakir çocuk... için yapılacak olan bu mftttMeni eglenceli dOğtlnthı
mall'afı ba11 hayır sahibi ıe
Yat tarafından temfn oluna-

Samsun, 22 - Çartambamn
orta maballeaindeu Nalbant
Mehmet oğ'u Kadirin evine
rece birkaç k:~i taarruz etmtş

wşmuşlardır.
Fakat kattı!er 24 ınat
yakalanmıslardır.

/stinyede katranlı şose
Şehremaneti

..Rüt11et
---------alırken

yakalandı

SU!ığırhk:

ridat

Z2 -

Buranın va-

katiplerinden Erdekli
Galıp efendi bfr lcazanç vergisi i( nele 15 lira ri\şvet alır
ken yakalandı, adliyeye veril·

li.

sonra

Mimar !}fna11da
susuzluk

caktır.

h«:yeti fenniye
mOdürü Ziya B. lstinyeye giderel.'. yeni yapılacak
olan·
katranlı
tosenin iatiktafHe
meıgul olmuttur.
Emanetin bu ıene İDfa ettireceği yollardan en mühim·
lerini bu yol ve mezbaha yolu
teşkil edecektir.

ve zavallıyı kurşunla üç

yerinden vurup öldürerek sa-

.
1
ı

·

Mim!lr Sinan maha!lesinde
keçeciler çeşmesinin suyu, bundan · bir müddet ev el, içilemi·
yecek kadar fena olduğu için
kesilmiştir. O zamandanberi,
Mimar Sinan . mahallesiniD auıuz kalmaması için yapılan
teşebbüsler bir netice vermemiştir: Mahalle halkı, bu çeşme
suyunu'l Yenibahçede, bahçı
van 1 anaşın bostanındaki inek
ahın önünden geçen dere suyu ile kanşlırıldığını, bundan
dolayı lçilemed~ğtni meydana
çıkarmıtlardır. Halk, bir maz•
bata ile ait olduğu makama
müracaat ederek bu inc;k ahınom yeri değiftirilmesini, çqme suyunua dere ile kal'lfmamasının önün~ geçilmeşini ve
çeşmelerine su verilmesini rica
etmiflerdir.

Moskova, 22 (Hususi)- Rus
hükumeti, kadınların da askeri
meslek mekteplerine girmelerine müsaade etmiştir. Şu şart
la ki erkekler gibi sıkı bir
inzibata tabi olacaklardır.

Puta ve to gr utÇl.drl!ı

t~nezz 1hü

telgraf ve telc!on
memur!arı
taavün cemiyeti,
kendi efradına mahsus olarak
bugün Boğaziçi ve Adalara
gidip gelmek üzere bir deniz
tenezzühü tertip etmiştir.
Posta

.

'fesekkür
Oğlum

Behçet Kiminin ölmesi üzerine Hariciye vekaletindeki arkadaşları tarafından
sı.:mi m! t Ezahürlere şahit olduğum gibi burada da birçok
kıymetli
dost lardan
tcız:ye
mektuplan aldım. Hepsine
ayrı ayrt te ~ ~kkür ederim.
Darüşşafaka müdürü

Ali Kimi
lstc.ııbuı

dordtlncü ıcra memurlui, undan:
Zinnur hanımın Sait molladan clacağı olan mebaliğa
karşı haciz olunan Cağaloğ
lunda Cezri Kasım mahalle.
liııde yeni taş tekneler eski
hamam sokağında
eski ve
yeni dört numaralı [llzerlerinde
8,8,6 numaralar vardır.} kayden arsa mahallen üç bap
han~ oh1z giin müddetle ihalei
evvcliye müzayedesine vaz olunmUftur. Mezlrur mahallfn
tamam mesahası tahminen iki
yüz yc..tmiş bir buçuk arşun
terbiinde arsadan iki Yüz yirmi dokuz bucuk arşın üzerine
yarım kargir olarak bina edilmit. olup artanı arkada aralık
tır.işbu üç evin her birinde
bodrumda birer çimento mutbak, zemin katlarında çiçekli
çini birer antire ve birer sofa
üzerinde ikiter oda, ·birer heli, birer yük, yukarda Uatü
çinko döşeli birer taraça var•
dır. Her üç hanede alektirik
tertibatı vardır. Hududu bfr
tarafı Meliha hanın anası di·
ğer tarafı Darülfünun kimyahanesi önü sokak ile mahdut·
dur talip olanların ,\\ dosya
numarasile 28-9-29 tarihinde
saat on dörtten on altıya ka·
dar ve yfi-de on pey akçelerini alarak İstanbul dördüncil
icra memurluğuna bizzat veya
bilveka!e muracaat eylemeleri
ilin olunur.

Şehremanetinden :

keşfi 10405 lira ol"1 1
bagwı - Karaca AhlDet .
• eı
vay caddesinin tesv•Y.
biyesiyle kaldınm ferfl
1
zarf usulile münakasa~
muştur. Taliplerin ~
almak ve ke,if evt•
mek için her güıı .J
müdürlbiünc gelınel~
mektuplarını da ı'b~'
olau 14 eylOl 929
günil saat 15 ıe kadar
müdürlüğe vermeicrL

*

Şehrem anetinden:

yanğın yeı·:nde 2155,2
maralı arsalar ı:re..sı11d•
metro murabbaı !alfll

arsamn metro murab
Lira kıymet takdir
ıalılme.k için açık ın
konm~bır. Taiipleri11
meyi görm:.:k için
mllzayedeye gfrmek 1
günil olnn 14 Eylül
maı-tesi günü saat t5
dar Levazım
müdl1
ge:meleri.

*'

Benzhı
münak~t
Ş~hrem~netinden:
•ınG. lüzum gBrüleD
kilo benzin kapalı

nakasya konulmuştur.
lerin şartname almıık',-j
gün levazım mUdürlU"
melerl tekHf mektupl
ihale günü olan 5 eY
perşembe g'JnU saat
kadar mezkiir milcürl
meleri.
-Sul-ta_n_a..,,..h-m-et-su~lh,,-ic--

Bir deyinden dolayı
bulunup funıhtuna k
rilen bir adet karyola
konsol natı iki kol
adet sandalyenin 2~'
ça11aoba g0n8 aaat 1•
lerinde btanbulda T .
de telefon tirketi C:
Kanza hanının önftn e
cağından talip olanlardt
mi mezkürde " ham .• :.J.
mumunına

muraeaa~~

olunur.
Sultanahmet sulh i

Bir deyinden dolayı
olup funıbtuna karat
bir adet para kuaslJllS'
for) 28-8-929 çarpaa
ıaat 10 raddelerinde ..w
da Voyvoda caddesiJlll"".
tiyar hanında birinc:İ
Mehmet Fethi beyin 1

ılnde 'atılacağından

t-1

lann yevmi mezktrd'
bulunan memuruna

lan. olunur.
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Par·a lazım
ı

••

Uç el

silah

ahldı

4.rfunlardan biri biı· balzcz~Ql'lı, ikindsi biı~ 1nüteka idi·'
~

yaraladı

lbpqada Tahta Caıi mahallesinde oturan Amawt
~ıfat pazar yerinde yer kapmak yllıllnden Seyfi
bır bahçıvanla kavga etmiş, ı&ıll iman Arnavut ta~ çekerek Seyfiyi takibe başlamaıtır.

dlht

~~~ •ırada tabancasını ateş etmiı, çıkan

3 kurtunclan

'Ct hun sol ayağına, ikincisi bir bakkal dtıkklnmda -1ıf
~ Dılitekait Şadan efendinin boı b6ğnhae iaabet etmiftir.

'? ııl.nınış,

ı ~ni

mecrublar Beyotlu haatanuibe

leyoğlunda

~ "hkalanmışbr.

Q~nikapıda balıkçı kel

•rkadaıı

Artin bir

alacak
kavga
Artint

vurmuş, yakalanmıfhr.

3- Nipntqmda MettUtiyet

mahallesinde
52 numaralı
evde mukim şoför Kemal
ayni mahallede sakin kör
Aliyi sol memesi altandaa yaralamış ve tutulmuştur. Kavganın sebebi meçhuldOr.

Çarıambadı Beycegiı ma·
halleainde oturan camcı çıralı
16 yaşında Ahmet dün Yebikapıda Kum iskelesinde deni2e girmiş, yUzmek bilmediği
için boğulmuıtur.

Tramvay kazası

Sirkeci • Edirtıekapı hattın
da iıliyen 7 57 numaralı vatman Haydarın idaretliıdeki
traıııvay arabuı Çal'fl kapıda
dokuz yaşında Vahram isminde bir çocuğa çarpmıttır.
Va!aram muhtelif yerlerinden
yaralanmıştır.

Avrupa treninde teahhür
Bu sabah 9,40 da Sirkeciye
muvaaalet edec:ek olan konvanıiyonel
bir buçuk saat
teahhürle 11,15 te gelmittır .

Dünldi borsa:

~nıi

•>

kabul edilmiştir. Fakat kite
konulmak Uzere kule tetkik
edildiği zaman ahpp kıımmın
klillanılamıyacak kadat hinp
olduju görülmüş, tamiri için
keşif yapılmış, neti,ede bunun
için de ccS,. bin lira Utfınt
ıowaa gl>rtilmüttUr. Emanet
timdi bu beş bin lirayı atarıaaktadır.
Bu ıebeple vakit
kDreaf bir buçuk ayclaıı evel
konülamıyacaktır.

hararet «30»

u sabah «21» de-

·V\t. Bu gece tUzgir
ıl, hava açıktır.

legiliı 1016,00, Frank
12,19,00, Liret 9,11, İsviçre
2,47,00, Dolar47,75,00, Dahlli 95,00, Altın 886,00. Ana dolu 22,00, Rumeli 6,65,
Tramvay 74; Dliyun 189,10,

lı

h!!t"""• ndan
1

ahnllllfbr,

Bugün Veliefendi koşu yerinde at yanşlannın «5» incisi
yapılacak, gelecek hafta ise,
yanşlara, muazzam bir propamla nibayea verilecektir.
Bugünkü koşunun da diğer
lıri gibi kalabalık olacağı ümit
edilmektedir. Gerek bahsi müş
terek, gerek diğer hususatta
kotıa yerinde tamamen yeni

ttltibat aainmıştır.
He)''1elideki

BufOn,

Refedilen
mueleslnden dolayı
kararlar
etmişler, Niko bıçakla

Bir çocuk denlzde bofuldu

1

Bugün

Vakit küresi ne
•
zaman yerıne
Veliefendide at,
konulacak?
Heybelide kayık
Galata kulesine konulacak
vakit küresi için tehremaneyarışı var
tince « 7 bin liralik talıtieat

cerh vak'alan

Bostanba~tı Söğütlü Tahir ile
labıkalı Ziya biribirile
ttınişler Ziya bıçakla
~l nıenıesi üzerinden
•urette yaralamıştır.
.. hastaneye yabrılmış

'

yabtılnııttu.

[&?on~

yarış

ayrıca

Heybelide
Bahriye mektebinde mufassal
bir proğram albnda Deniz
)'arıtlan kra edilmektedir.
Y arıflara sabahleyin «9» da
batİaM11'br ve akşam «7» de

lttıl eıııasında Fransıılat
tarfttıdan Gaıi Antep tahrltat
mbayet ver:ıecektir. Yarışlarda
kalemi milmeyizlltfn• tayin pekçok zevcıt hazır bulunmuştır.
edilen Hasan Münif, gene
Yarışlara Deniz mektebi tale·
Gazi Antepte Fransızlar tarafın
besinden mada diğer kulüpledan mahkeme zabıt kitipliğine
rin sandallan ve tahlisiye santayin edilen Apt~llah Necip,
dalları da iştir:- k etmişlerdir.
ve Yumurtalık hapısanesl garBilhatsa yağlı direk müsadiyanlığına tayin edilen Ayqlı
bakesı mühim ve eğlenceli
Mehmet ve iıgalde Kilis po•~
lis memurluğuna tay.in edileır olacaktır.
Ahmet Hamdi efendiler hakA:taydan bir istifa
kında heyeti mahsusaca verilzmir: 22 - Altay kulll\>O
len ademi istihdam kararı
muhacimlerinden
Hoca Hasan
refedilmiştir.
·
bey Altay kulUbilııden iıtifa
Şehrimize Qclcnlcr . etti.
Futbol
Nafıa umum müdürü F'ehmı
Bu,nn
Beykoı çayıtınd.a
umum Jandarma K. muavini
Beykoz
kulilbll
ile Süleym&111..
Rqit beyler Ankaradu ıeh·
ye ve Beykoz kllçiikleri ile
rimiıe gelmişlerdir.

Sala.mis

Hilll

zihlıaı

Atida, 22 (Husul!) - Bahriye nazın, bir heyetin riyue·
tini alarak « Volken» namın·
tlaki Alman deniz teıgiblan
na aiden miralay Papaleluo·
· pulotun (Sallmis) zıbbaı hak·
kındaki raporunu beklemekte•
dir. Bu rapor geldikten son·
radır ki (Salimis) in mllbayaa
edilip edilmiyeceği anlatıla·
caktır.

Poznan

ticaret

konQreılnc

gidiyoruz

Çek, Türk, Rumen, 8ulıar,
Yunaa ve Avusturya ticaret
odalannın iştirakile

'bir hafta

takımı karşılapcaktır.

Katil hala
tutulamadı
Evelki gece Sirkecide Vezir iskelesinde aldtırillen dalaıç Arap lsmailin katili he·
atiz aeçlıuldtir.
nıerine

DDn

tü~h.e

kör Ali isminde bırı
ıi yakalanmıfM ~ ·. tahkik~t
1aetlcuinde k6r Almin •ak a
fle allkası olntadıj'ı anlqıl
mış, Hrbest ı.ırakıflmşbr.

Yunanistandan
Qelen konyak
ve ham ipek
« 1928 » .enesinde memleketimize « 4075 » kilo konyak
itJaal edilmiıt:r, Ayni sene
zarfında « 2400 » kilo bam
ipek getirilmiştir. Bu her iki
adedin de ehemmiyetli bir •

sonra Lehiatamn Ponan tehi·
rinde bir kongre aktedflecektir. Bu kotıgl"e, alikadırların
ticaret sahasında daha ııkı
swette çalaıma.v.DI temin 1
1 yektın tutaiaclaiı qiklrdır.
ltla aktedü,raek\edit.

•
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