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!Sudüste
•

kanlı bir hadise
Mallımu ilam!
!Köprüde bir hadise

itfaiye mütehassısı Bir adam, kansını ve
ndan başka bir şeye karısının dostunu
bıçakla vurdu
t~amıyacak,
diyorlar
.
~~~eninıa
Dün akşam saat 18,40 ta
Köprünün Haliç iskele!inde
bir hadise olmuş, bir adam
hem zevcesini, hem de zevcesi ile konuşmakta olan bir
şirket memurunu yaralamışbr.
Balat
hamalları onbaşısı
Niyazi efendi, ötedenberi zev·

~IÇinViya-

~

celbi

~t 1-Wtırılan
~baaaısın
~,,...tlıı g&n-

~· Ms:~ M.

~ iiıı ey~ihc haf-

Dans ve ölüm

~ ..lu;..
,~buluna-

S).ıedil-

Dans

~ ır. Ma-

~ alika-

~ lllUte~ eğer lslanbulun dar ve çapraşık sokakl~rmdan biri

~ Ve ciddi bir adamsa
, , lda bir haftadan fazla
'

t'catını,

aksi takdirde
l.,·t......ııa verilecek paranın

~ olacagını
w

.. 1

kt

soy eme

e,
~ • olar8 k
~~·
ta tunları zikret, , ırler:
~ '1Gtebassıs, yolu dllz,.~ &uyu bol olan memle, .. iÖrilr.

~ ~uld~ yangın olduğu
' " itfaııe vesaiti, yollar
~ olduğu için, vaktinde

l.,_· llıez' 80 k a ki arın darlığın,..,. ııı.kine · .
.

~dan ı;erıye gıremez,
~
• ersah
fersah

~alır,

su

yoktur,

ı

itfaiye efradı hortum ellerinde kapı kapı dolqırlar:
Hanım, kuyu var mı,

sarnıç

mı, ~ilp var mı,
var mı? Dıye ıu arar-

teneke
lar ve gene ıu bulam-1
aı.aar.
Mntehaaa11 gelirse burada ,
bize ıuıuı yangın aöndiiriUebileceğini 6ğretecek değilyal ..
O da su ve yol istiyecek.
Ve bunları bir raporla bize .
bildirecek.

Bildiğimiz ihtfyaçlan öğrenmek i . in de bu zata mükemmel l ·r apartıman ve ayda
( 500) liraya yakın bir Ucret
vereceğiz. Bu para, bu yolauz
ve susuz memleket için sokağa atılmıt demek değil midir?»

Knll\nsta bulunan ,.e ekserisi Türklve·
b ... 1. n deniz ~uhlllt•rlnden oı·aya flllca etmiş olan
~ uı·u 1 \'
in CI• b unanh;tana nal\li hakkında Yunan büküazı lnsavnırat me,·cut bulunmaktadn·.
~ur

-

tatlı

bir spor
folduğuna göre, tehlike
neresindedir?

var

lr.tJfkasyadaki Rumları Yuna'
~ nisfana
nakledecek/er
tına 2a
. .
il .... '

cesi Leman hanımın bndisl e
ihanet ettiğinden fllphelenirmiş. Bu şüphe ile zevcesiDi
takibe başlamış ve nihayet
dün karısını köprünün Haliç
iskelesinde, Haliç ıirketi me•
murlarından Salih efendi ile
(Mabadi 2 inci aahifede)

Fenlarnllyanm
maruf
doktorlarından «Kari ı..ıgersh'd» sPnelerCP tetkik
mahsulü olan bh· eser

neşretmiştir.

dans

nu

kitap

hakkındadır. (~azban-

dm luvrak ahengine uyarak cilala döşemeler O.ııt-
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Reiı:::cumhur G&ıi ~
~ leri dün akşam ref ~

kanaı

Kudüste

hadi§elier

Araplarla Ya.hudiier
ecnc kan döktüler.
Kudüs, 24 (A.A.) - Dün araplarla Museviler arasında zuhur
eden bir arbede esnasında Musevilerden 9 kişi mecruh,
Araplardan 16 kişi maktul düşmüştür. Yüz kadar yaralı vardır.
Londra, 24 (A.A.) - Sussex kruvazörü bu sabah Maltadan
hareket etmiştir. Yafaya gitmesi mu4temeldir. Barham kruvazörü
harekete amadedir. Kudüste vukua gelen son vak'lar münasebetile Cou:"agous tayyare gemisi Maltadaki İngiliz kuvvetlerindea bir taburu Filiatine 'n akletmek için emre intizar ediyor.

Zeppelin Ama- Mekteplerde
rika yolunda
hazırlık

Bu sene ilk muallim m.ek.·
teplerinden « 975 » muallim
çıkmıştır. Bunlar, mekteplere
tayin edilmektedirler.
Maarif vekaleti senei tedrisiye bidayeti dolayısile hazır
lıklarda bulunmakta, bir yandan
kitapların tab'ı, diğer taraftan
müracaat edecek talebenin
kimilen yerleştirilmeleri esbabını temine çalışmaktadır.

San Fransisko, 24(A. A.)Zeppelin vaziyetini telsiz va·
ait:aaile saat 13 te şu suretle
b•Hraıiftir:

43 derece 50 dakika

fimali
halli

arzı

174 derece 10 dakika

Şarki.

San kuş

Prague, 24 (A.A.) Sarı
kuş tayyaresi saat 11,40 da
Viyanadan buraya gelmiştir.

Pl&jlarda rezalet
Y aptırılmıyacak

İdama mahktim oldu

İstanbul

Diyarbekirde Halil İbrahim
isminde bir emirberin milazim
Sabri bey refikası Mehlika
H. mı katlettiğini yazmıştık.
Diyarbekir ağır ceza mahkemesi lbrahimi idama mah·
kam etmiştir.

tünde

danı nu

gögsüne
basıp kendinden geçenlerle uzviyeti üstünde bu
tath, fakat yorucu eğ·
lencenln ne tesiri vardır?
işte doktor Karlın bize
anlatmak istediği
şey
budur.
Fenlandlyalı
doktorun
kltabma koyduğu serlaYhaya bakarsak_, bir parça
da ölmek dt>mektlr.
Şlmalll ftlim, bunu şu
suretle izah ediyor:
Şu
bildiğimiz
khislk
vals o~ ununu ym·ım saat
oynayan hfhii (•üs..,ell bir
adam, bu müddet zarfmda «5» litre suyu kaynatacak kadnr hararet sarfeder. ZavH, .Jnva, .:uazürka dansları ise, ~iddetli
bir boks maçı yapınıya
müsavidir.
Çarleslona {Jeline~; doktor Kari Liucrslc'"J diyor
ki:
«-::- Yarını ~at <;arles...

- -------

~--

Bir kaymakam
eşkiya.ya yataklık ediyormuş!

Gazi hazretleri bu
~ saat ona
kadar
İ avdet etmemjşlerdi. ~
e

1

1

Küçük ifiltıfin
askeri itfifakı
Belgrat, 23 - Çekoslovakya meclisi nüzzan, küçük itilaf
devletleri arasında aktedilen
ittifakı askeriyeyi tasvip eylemiştir.

Bulgarlar ve tamirat
Sofya, 23 - Bulgar Har.
nazırı Mulof, Bulgar tamirat
tediyatının tahfifi hakkında
Cemiyeti Akvam nezdinde teşebbüsatta bulunmak &zere
dün Cenevreye hareket et-

ton yapmak, vasat kalın
hkta on a{jacı balta ile
kesmt~k için sart'edilecek
kuvvete müsavidir.»
Şu hale n azaran dünyanın . maruf' dansözleri, tiyatro ha yatma girecek
yerde o<lm culuk yapsa·
lardı, elbPlte 11i şimdiye
kadar milyoner olurlardı.
Bu ali nı m habm· verdiği hoşa uitmiyecf•k bir
nokta daha vaı·: O da
dans C'tmiyen bir adama

lzmjr, 24 Ramazanda
cerre çıkarak halkı dolandı
ran ve sonra kendisinden havadis soranlara:
- Bütün paralan topladilar
Avrupaya kaçacaklar. Ortalıkta para bırakmadılar!
Diye cevap veren Halil
hoca ismindeki yobaz Demirci
mahkemesi tarafından 3 ay
hapse, 35 lira nakti cezaya
mahkum olmuştur.

nislıetle

Balıkeıirde

miştir.

eden
bir yobaz

feci bir
kaza oldu

Balıkesir,

İzmirler
İsmail
oğlu

24 -

mahallesinden
Mustafa isminde küçük bir
çocuk, yolda bulduğu ufak
bir dinamiti taşla ezerken
laşt:rmaktadır.
Hu, dansa fcizla düşl\ün . dinamit patlamış , sol elinin üç
olan Ji imseler!' Biz ~izi i- parmağını uçurduğu gibi vükaz elliJ\. S üzüuıüzü din- cudiintin muhtelif yerlerini de
leyıp dinlememek gene
yaralamıştır. Çocuk hastaneye
sizin eHnJ zdt!d h'.
kaldırılmıştır.

..

İ buyurmuşlardır.

§

1

Halkı iğfal

dans eden bir a-

ı

Adana, 21 - Kozan havalisinde senelerdenberi şakavet
yaparak geçenlerde jandarmaMüşarünileyh hazreti i~
mız tarafından öldürülmüş olan
Yalıva kaplıcalarııııııd
meşhur şaki Gizik Durana 1 ile bizzat meşgul ol .
yataklık etmiş olduğu tutu- ~ ve Yalıvada bir, jJ(ı
~
lan mektuplarından anlaşılan
kalacekları ıanned
Saim beyli Kaymakamı işten il tedfr.
menolunarak hakkında tevkif ,.,.llllllllllllllllli
"
müzekbresi kesilmiştir.

polis müdiriyeti,
bazı plajlarda rezalet in son
haddini bulduğunu, ve bir
çok
gençlerin
kadınların
mevcudiyetine rağmen denize
çırıl çıplak girdiklerini haber
almış, plajlarda denize çıplak
girenleri menetmek üzere icap
edenlere emir vermiştir.

dam kalbinin, güıule «20 »
hin defa fazla çarpması
dır. Hu .,-arpmtı tahli olmadığmdan
vücudü ve
kalbi yıpratm,\l"ta ve netl('e itibarile ölümü yak-

l

Aferin!

O/..

; rinde Başvekil i~ınet
sı hazretleri ile MalJye, t t/.
liye vekilleri ve ın~
ı vat olduğu halde d 91'
~ yatı ile Marmar~ ~
i tenezzüh icra etınltl ~J
~ müteakiben Y abvaYI

Postaneden

f

lınan ampıtl

İstanbul postanesi .
deki elektrik ampull ~
günlerde sık sık çalınd
mndüriyetin nazarı
celbetmiştir.
. t)J
Bu ampullerin harıçt
eşhas

tarafından

anlaşılmaktadır.

Diyamando
/osun hale
Atina, 24 (Hususi) """
nanistamn Bem masla,uıs
rı M. Diyamandopulo
ne muhtelit mübadeı!,b
yonu Yunan mura
tayin edilecektir.

,

Köprüde bir b•
[ 1 inci sahifeden tJJ,;,C
tıt·

konuşurken yakalaııı1f

Nihayet efendi ıoe
tini hissettirmeden
hazırlamış, Salih ef
Leman hanımın yaıu-.
mış ve birdenbire bıç•
mıya başlamıştır.
e'!'
Bu ant tecavüzle 0
radıklarım

bflemiy~ itl

hanımla Salih efen~• .,,)
da başlamışlarsa da tJt
aslını bilmiyen ve yap~
lemekte olan halk af.
delinin tecavüzü 1'

kaldıklarını zanned'r~~

üstünbe kaçışmıya Sa:r
dır. Niyazi efendi de bU~
şaşkınlıktan istifape _üı, f!;J ·
Leman h~ nımı iki, S ,oıY'.ıı
1
diyi ((4)) yerkıden yaralı'
sonra bıçağını abP
başlamıştır.

J:ı•

Bu esnada polisle! etr
haber alarak yetişaıışl
ruhları hastaneye kalô~,
Niyazi efendiyi de ya
lardır .

~on

••
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Koyun bile yeme er
sade halık yemeli

ynid

/(avun. karpu:, rizıim gibı
şeyleri lokaolalarda yememeli
t-! meselesindeki ne~
Baytar Mustafa Santur B.in
konservelerin kutulannda rekimiş, çıiukti ya: meusiminin
ortaya attığı kedi eti yenilmettı~atlarından dolayı
lam mahiyetinde fare resimkam serinlendirici, sinirleri
si meselesinin dedikodulan
8 hkenıeye verildiler.
leri vardır. Kezalik kurbağa
besleyici
bu çok lezi: meyvearut . h'
d k' . .
devam ediyor. Bu hususta alayiyenler de yok değildir. Fakat leri lokarılalardu pek pahalı
~taeıe . ın ısarm a ı ırbia
81
kadarlardan biri bir muharri-İist
hakkında
gerek
İstanbul gibi bir şehirde nefis saltlıyormuş.. Evet. karpuz,
~ltı antiklik ve gerek müddei rimize şunları söylemiştir ;
balık etleri dururken değil
kavun. lizum lokantalarda
~llnıilik tarafından icra kıkedi eti, hatta koyun eti ye« Avrupalılar,
bizim
çok pahalt saltltyor. Fakat
' a ksı· caiz ol- eklini gayrı caiz gördüğümüz meyi bile manasız görürüm. bu mubarek soğuklukları Lo~}' rı Ve harıce
dtııan havadisi n~rettiklerin- bazı hayvanların etini se- Ne yazık ki bizde . balıkçılık kantalarda yemekle beraber.
inhitata uğramıştır. Istanbulda
yahut yemeğin lisltine yemeverek yemektedirler, mesela
%~·k
Ve bazı vaki olmamış
1
yip
le nerede yemeli?
ke~i bize fareden daha munis Kafi miktarda balık tutul~ at.a . ait safhalan ol- gelır.
Bunlar fındık, fıstık, ke!la·
muyor ve sahlmıyor.
doı•yı ~~ 1 gösterdiklerinden
Evelce ecnebiler Avnıpadan
ne,
badem gibi değil ki insan
Halbuki İstanulda bile bazı
'-bah vur~ç.e intişar eden 4
buraya balık yemiye gelircebine doldursun da kahvede.
'ltyh. e ıkı akşam gazetesi bakkal dUkkanlannda fare lerdi. Şimdi biı; kedi etinin vap.urda. tramvayda, trende
~ hu·~e Müddei umumilikçe konservesi sablmaktadır. Bu
yesm ..•
yenilmesinden bahsediyoruz! )>
tİl}j hakikat neşriyat ve
Bu sıcaklarda insan öğle
ti~d
avadisi
ifşa
maddeyemeğini
soğukluksuz yerse
"'q en
"
sonra
bu
soğuklukları kışın.
~Qı dolayı dava ikame
U§tur,
yaz sebzeleri gibi konser~
~b~leketimizde tetkikatta
halinde mi giyecek? Lokan~ ~ unrnak üzere dün aklalar bunları pek pahalı satı.
~ ~rdinand vapurile Bulyor, ilıliktirm
daniskaımı
~ittından (82) muallim şeh
bunlarda yapıyorsa böyle şey
lere mani ol.m11.sı la.um gelen
~ e gelmiştir.
belediye acaba buna niçin alhYti mübadiller namına bir
dırış
etmiyor? Kavunun, karrı tYet .dün şehrimizde bupuzurı bu seneki bolluğunu
~".: Mali~e vekili Saracoğlu
soy/iye sögliye bitiremiyorlar.
.\~~ Bcyı ziyret etmiştir.
Hem söylemiye ne lıaccJ?
~lr1 Anadoludaki Yunan
Mal meydanda kendisini gös~ nı:selesile gayri mübateriyor.
Şehrin blitlin cadde
~ alakadar eden diğer
ve sokakları karpuz, kauun~di~~ hak kında Vekil Bey
darı geçilmiyor ue on kuruş
~Ya»_, e teşebbüsat ve temeluk
bir karpuz, yahut bir ~a
,,~ bulunmuştur.
Otor • l
vun iki okka geliyor. Halbuki
.,. ~ •ahi lş ~ten bağ ve bahçe
lokantalarda
on kuruşluk ka~d P erıne verilecek me·
mın/ar, karpuzlar kırka satdı~ ~ek~şt~ile hakkında lkbyor. Bu, göz göre göre yapı
~ aletinden ziraat ban- Bu kedileri nereye gofurüyorsun?
lan ihtikarın belediye nizam~etıliidiriyetine bir talimatnamesinde yeri yok mudur
- Bunlar celep malıdır, me=bahmıa göltirt1yorum.
?e miştir.
acaba?
kund.. A k
smet Pş. Hz. dün Şükrü
~azi Hz.nin emır ve tavsi- 1 Lokantacının yetmiıe aldı
f"' at t ur
n arada ııcakkaya beyle birlikte Gül!Wyeleri üzerine güzel Yalıva
~~ce •harnmül edilmiyecek
ğı eli. müşteriye iki yüu ıat
laed~e gelmiştir. Hararet hane hastanesini ziyaret et- imar edilmektedir. Bu şirin ması, altmış paraya aldılı
miştir. Dahiliye Vekilimiz h- beldemiz pek yakında asri bir patlzcam - üzerine bir kaşdc
ay, •. güneıte 65 tir.
t'1; rue:;r,hra~ edilecek de- bktan rahatsız bulunduğu ci- " Su şehri ,. olacaktır. Kaplı- yoğurt, sarmısak ekerek - on
l\der·ı
agustosa kadar
betle dün Gülhane ıeririyabncaların inşasına başlanmııtır. beşe, yirmiye dayaması yeti,1 b"
Lı,uliıı e ılecektir.
miyor mu ki bir de kavuna.
da operatör M. Kemal bey
Seyrisefain umum müdürü
;'4Jo ha akşama kadar 26,425
karpuza
dört. beş misli zam
tarafından muayene edilmiştir. Sadullah bey, imar işlerindeki
~tııi Qı de~i ve 46,830 kilo lmlaz tatilini geçirmek üzere vukufu dolayısile Yalıvamn yapılzyor? Ne dltt, insan bu
zamanda yükt1nıi tutmak için
ıe! kderı gönderilmiştir.
lllJAvrupaya giden avukatlar· imarı işlerine nezaret etmekteya
lokantacı, ya sucu, ya
avdet
etmişlerdir.
~ re11 e ayın birinden itibab
dir.
dondurmacı
olmalı lmifl..•
~lrrıa nıaaşların Barem kaWütün in isan yerli puro
oktısat
vekilimiz dün yerli
Muhalebfciliği
rıe bebenml-... .iye ::k~ra~ verilmesi için Ulyapmak için tetkikata başmallar sergisini gezmiştir.
yorsunuz.
Belki
o, lokantacı
eı lly
aletı her dairenin
lamlfbr.
için
Emanette
dan daha fazla kazanıyor.
~ d~~ kadrosunu ve memuicaret odası; devletlerle
WJ
bir komisyon toplanmakYirmi beşe aldığı bir okka sü~ \r e~e farklarını göndeaktedilmekte bulunan titadır.
te
yüz dirhem şeker. iki kurllf\te~ı undan sonra maaı- caret muahedelerinde nazan
luk pirincıınu aftı mıydı bunŞ~diy:esine başlanacakbr. dikkate alınacak esasatı tesbit mlniimüzdeki 1930 senesi dan on tabak dondurma çı
'-ı1rrıa kadar yalnız Maliye eden raporlannı ikmal eylemiş ~ zarfında Devlet bankası karıyor ve i<lbağı on /Jqten
.
tının k d 1
filen teşekkül edecek ve mali
ve V ekalete göndermiştir.
~a ro arı gelmii150 lmruş alıyor. HulthQ
sahada faaliyete baflıyacakbr. herkes: « Ar yılı değil kdr
Azım paşa Hz. eyliilüil on
~er t
ft
ttitıden ara an, Dahiliye vebeşinden sonra şehrimizHAriçtc:
yllı » diye bir yol f utmll§,
l~rı b. Şehremnnctine gön- den mufarakat edeceklerdir.
mııbrısta portakal ticaretile gidiyor.
Ama lmnlarm kendilerine
lırt ır tezkerede .t3arem mmağustos iş Bankasının [g_ uğraşan eski Hicaz Kralı
sorsnmz
gene ağlarlar, gene
İye Un Emanet ve idarei g
yıl dönümüne tesadüf Hüseyin 24 bin liralık bir borçları, Jıarrtan,
para$ız/ıketmektedir. Bu münasebetle
açık ile iflas etmiştir.
.~tlece~ernurlarına tatbikilan dem vururlar. Artzk gel..J
1 bijdi . ıocneye tehir edilBankft ~emurJarı o gün için
.l ffiloskova sefirimiz Ragıp B.
1
smler
de orıu benim gecelik
rı tnitt.ir.
bir denız tenezzühü tertip et~ Moskovadan mezuniyet eniarime
anlalsuılar.
mişlerclir.
seyahatine çıkm~tır.
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Fare konserveleri!
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J
acırsın.,,
Bu sözie {!enç dişçi kadını yola eetireceainden emindi
- 93 Muht.!rriri: M. Turhan
Oişçı, bu ciheti müdrik olbeliğ surette maksadını tekrar
amkla beraber vusletine eretmesi üzerine müthiş birmek istediği kadının evinden
ürküntüye uğradı ve bila teçıkamıyacak bir vaziyette olemmül: « olmaz, kat'iyen olduğunu da biliyordu. Kendi
mazh> işaretini verdi.
ev sahibinden mahirane bir
Hikmet Ef. bu ret cevabını
isticvap ile Şehnazın ailesi
iptida naz sandı, nazın niyaz
hakkında malumat almış, haile izale edileceğini düşünerek
layla kızlarının mevı::udiyetini
yalvarış tavurları aldı. Maşuöğreomitti. Gene bu isticvap
kasının bu yalvarmaları güleneticesinde kendisile aşk oyurek reddettiğin~ görünce ağnuna girişen mahlukun Nihal
ladı, boynuna ip sararak intiadlı bir adamın karısı bulunhar edeceğini ifham etti.
duğunu da anlamıştı. İki kızla
Şehnaz, bu cilvelerden biraz
bir ihtiyarın mürakabesi altınmütelezziz ve biraz da müte·
da bulunan şu olgun kadının
essir olmakla berab'er azminaşıkına mülaki olmak üzere
de musırdı. Her gece aynı
dışarı çikmasma imkan yoktu.
ce·.rabı retti vermekten çekinYer bulunsa bile şu imkansız
miyordu. Sevgilisile dudak dulığı izale etmek kabil olamıya
dağa gelmek için tahammülcaktı.
bir arzu beslediği
Hikmet E. bu noktalan uzun şiken
halde onu evine almaktan teuzun düşündükten sonra tek
dehhüş ediyordu.
bir çare buldu: Kendisi sevgilisinin evine gidecekti. Kuru
Korkulu bir buluta kapı açkuru selamlaşmaktan, pençemak, coşkun bir ırmağın dalreden pençereye buseler atıp
galarını içeri almak, bir alev
tutmaktan, kibrit yakıp sönselini eve solmak, kendisine
dürmekten şüphesiz birşey çık şu teklifi kabul etmekten damaz.zdı. Halbuki delikanlının
ha tehlikesiz görünüyordu. Oaçlığı göz karartacak kadar
nun me'yus hali, münfail baartmış, sinirleri kopacak dekışları yüreğini çayır çayır yarecede gerginleşmişti. Üç adım
kıyordu. Elinden gelse pencelık bir yere değil, yüz metrered·en perıcereye atlıyacak, o
lik irtifalara bite tırmanmıya
muğber dudak'.an, kendisini
hazırdı. Binaenaleyh sevgilisiaffettirmek için öpecekti. Lanin evine gitmeyi,aşk oyununu
kin onu evine almıya razı
cidclileştirnıeyi - iyiden iyi - taolamıyacaktı.
sarlamıştı. Evde erkek bulunHikmet Ef. bir kaç gece
maması, bu cür'etin gösterilricasını tekrar etti, küstü,
mesini kolaylaştırıyordu.
barıştı, kaçtı, göründü, ağladı,
sustu.
Sevgilisini ikna edemeDelikanlı, pencereye yasladiğini görünce vaziyeti değiş
nıp saatlerce bedenini teşhir
tirdi,
kadının muvafakatım
eden, sevdakar işaretlerin
istihsale lüzum görmeden eve
binini alıp binini yollıyan bir
gitmeyi kararlaştırdı. Ayzıs,
kadının
böyle bir ziyareti
yıldızsız bir gece, küme küme
kabul etmekte tereddüt gösbulutlarla fezanın iki kat katermiyeceğine kani idi. Bu karanlıklaştığı bir gece lamba
naatle ancak iiç beş gece taönünde alelacele giyindi, eline
hammül etti ve pencere mUbir tabanca aldı ve Şehnaza
laabelerine karşılıklı girdikişaretle anlattı:
lerinin haftası içinde maksa- Geliyorum, kabul etmezdını işaretle anlattı.
Şehnaz,

genç komşunun
kendi evine gelmek istediğini
bildiren şu işaretiz.i vehleten
anlamadı. Fakat onun gayet

sen kendimi öldürürüm.
Kadın ilk lihzede bunu da
bir nümaniş sandı. Mütebessimane itizar ederek: «olmaz!»
dedi. Fakat gencin lambayı

Biteceği

de yok galiba?

Senelerden beri İstanbul
toz içinde bırakan
kanaiizasyon ameliyesi bir
türlü Bitmedi ve bit~eği de
yok galiba..
Bir gün bir muntazam caddeyi, başka bir gi~ıı de Şehre
manet~nin halkın bin ricasHe yaptırdığı bir sokağı berbat eden bu ameliye ne zaman bitecek ve halk budertten
ne vakit kurtulacaktır?
sokaklarını

5. A.

Filvaki şehrin
muhtelif yerlerini zaman zaman tahrip eden ~ u ameliye,
yazın bu sıcak günlerinde çı
kardığı tozlarla tahammülşi
ken bir hal aldı. kanalizasyon
şirketi, hatırladığımıza göre,
bundan dört sene evel Şeh
remanetilc on senelik bir mukavele yapmıştı. Bu itibarla
daha 4-6 sene kadar sabretmek zaruri görünüyor.

S. S.

-

Bir ""ikaz

Kuru çeşmedeki yatı mekteLi talebelerinin cidden güzel
yetiştirildiklerini ve bilhassa
her gün güneş altında çıplak
banyo yaptıklarını takdirle
göriyorum. Ancak bunlar susöndürdüğünü

ve müteakiben
sokağa çıktığını görünce tepeden tırnağa kadar titredi.
- Eyvah geliyor!
F eryadile hemen aşağı koş
tu. Nereye ve niçin koşuyordu?
Bunu bilmiyor, yüreği, kuvvetli bir saat rakkası gibi
ses çıkarıyordu. Yalın ayak
merdiveni inmiş ve bütün vücudu ter içinde kalmıştı. Korkarak, titriyerek kapıya doğru
yürüyordu.
.
Gece haylı ilerilemişti; halayla kızları derin bin uyku
geçiriyorlardı. Sokak muzlim,
komşu evler - bu zulmetin
içinde erimişler gibi - gayri
meri idi. Bütün mahallede
yalnız iki muaşık ve bir kaç
ta köpek ayakta idi.
Şehnaz, elim bir perişanlıkla kapıya yanaştığı sırada bir
kedı pençesinin o meş'um tahtapcrdeyi tırmaladığını işitti
ve daha kuvvli surette titre·
miye başladı. Bu tırmalıyışın
genç komşu tarafından yapıl
dığı aşikar idi. Nitekim hafif,
belirsiz denilecek kadar hafif
bir öksürük, kedi pençesinin
hüviyetini vazıhan ifham etmişti.
'
Karanlık sofada, bir' eli kapının sürmesinde ve bir eli
yüreğinin üstünde ölüm buhranları ieçiren Şehnaz, ~

.., "

ların kuvvetli bir cerY ,Jı t
linde bulunduğu bu ye·rlı''.

çıkta denize girmektedt 'I
Her nekadar baı:e;., 1
kayık

dolaştırılmakta

~

yine tehlike melhuzdur.
dikkati celberim.

""
iş arıyorum

ti

Bu sene orta mekteP ,l.

silimi ikmal ettim. 18~
dayım. Her türlü iş_ Y ~
ve taşraya da gitmıye ,,.
deyim. iş verecek 1 ;
adresime müracaatiarıJll /;,
ederim.
rt~
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Zayi

15 - 8 - 929 tarihinde

~

cüzdanımı

zayi ettim;_!?.,, :
da 9 lira evrakı naJCP:tfa)
terhis teskerem ve bet'~
istiklal madalyası ,,e bit
tasdiknamemden başka
yoktur. Yenileri ahn~c'
işbu zayi evrakın bil' ~ , j
yoktur.
-M
Daimi karilerinizdell
tütün fabrikası me111url

A. Hikmet~
cür' etkir işarete oe •
mukabele edeceğini ı.~
miyerek sallanıyor~
1
nin bağı, hakikaten e' r
ğibiydi, ve hemen b~..,W
kılmak üzere bulunuY "ı"~
Kapıyı açmak bit
açmamak bir felaket
Bu kadar cür't göster:
kovulmayı hazmedelll d
pı dibinde intizar e
şüphe yoktu. AtıJac~
sesi, eşiğe yüzünü kO fJl'
lar içinde yatacak
evde mücrim bir aşl< c
ettiğini feci bir surett•
ilan edecekti.
•
Demek ki, kapıyı ti'
her hanği bir rezale
alınmıt olmuyor dU· .dtlf
rezalet, felaketle bitP•..lecekti.
Şehnaz, elemli bite' ı
içinde titreyip durutl< ti
di pençesi bir d.ıs:
daha kapımn üzeri~d....dl
ve tırnaklano hl.fırtı="""
üç te kdime karıf~ ~
- Aç, yoksa a ~
Acımak!... kime? ~
lunda ölecek şu cel
mi, bütün kasabaY•
duktan sonra kocafl r!_
dan kim bilir ne • j
melelere uğrayaca1'.o' ~
dı.:an edilecek kad
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Muharriri: M. Turhan
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~ki b ~ ız, ~ a~kın Bursa~~ oga hadısesınden yadi-

-

Sonra?
Bu ani sukutun tesirile
liıtıd·1 olduğunu biliyoruz, ve bayılmışım. Ayıldığım zaman
b'b kızın bu tarihi rüyayı
bogazıma kadar çamura battı
.. asına
k'ld
.
tiııj d' . ne şe ı e naklettığımı gördüm, daha doğrusu
P ınlıyeceğiz.
anladım. Çünkü korkunç bir
~ti:densle T eofano, kale kule- karanlık içindeydim. Ne elimi,
L
en b.ırın
· de bulunıyor ve
ııier
ne ayağımı kıpırd:ıtabiliyor
~o:~~de kız babasına anla- dum. Ağzıma, burnuma, ku....._ r.
lağıma b in bir çeşit haşarat
~ ~o~. ko~ktum baba ve girip çıkıyor, her nefes alışta
}Uregım tıtriyor. Ne rüya,
sanki bir böcek yutuyordum.
'"Ya?
- Rüya!
~-~ Çocukluk etme Teo! Rü- Evet rüya babacığım.
~\~ork~lur mu?.
fakat canlı!
·
ruyayı kım görse
- Sonra?
~~· Tamamile anlatabil- Çamur, zulmet ve haşade korkarsınız.
rat içinde boğulacağımı anla~ ari anlat ta korkmadı
mıştım. Ağhyol'dum. Kendimce
~ a.nlıyarak rahatlaşl
son anımı yaşadığıma hük~? l.t~a.sıl söyliyeyim, bilmem mettiğim sırada, kuyunun içi
Uthiş şey.
birdenbire aydınlandı ve bir
l .......
ı
...Ydi boy ersen dehşeti geçer, el, erkek eli uzandı, beni ça. . ._ Başla.
murdan, çar.ıurdan degil, ölü~İl' h aşlıyayım baba. Gtiya
mün pençesinden aİdı, yukarı
~ad~ebezar içindeyizmişim. çıkardı. Bu halaskar kimdi
'}'akta yıkık bir baca, beride
'
bilir misiniz?
~~ltıd 8 kalmış bir duvar, onun
- Kimdi?
llıtrd·
Yerde sürünen bir
- Bir Türk!
~'tı:ıı ıven, daha geride yan
Ama yapbn ha, umulmaz
~~tı ış bi~ tavan! Bu harabe- bir- şey!
~~. F bagları, bahçeleri de
- ~Evet, Türktü. Aslan ya'itçl akat Çemenler çiğnenm;,,
pılı, ahu bakışlı, hem mühip,
~rtı,;r devrilmiş, çiçekler ta- ı hem sevimli bir Türk!
~-belerolrnuş. İşte ben o haPeki, bu rüyanın nesinl it Stik· arasında ve korkunç d~n- k?rkuyorsun.
Gelmiş, geç~~tl\de ~nun iç.inde yürüyorum.
mış hır şey.
•
ttıd 1• k orku yok, merak var
• - Geçmedi baba, geçmedi
~~d·
t
~·llıu
ıme soruyorum: «Bu
ve
geçmiyor. Şimdi bile gö'tısaı:ıı re neden harap olmuş
~ttey~'. bahçelerinin kuşla~ zümün önünde o kuyu, o çamur ve o haşarat var.
~o?'\ırrıgıtnıiş?... Maamafi yüPrens latife etmek istedi:
~tı-afı.
- Türkü unudıyorsun. Şüp
')akı na garibane bakınarak
)q atını h
he yok ki seni en ziyade 0
b·~Cltak .~r.. adımda, taşlara korkuttu.
butlıenı k yuruyordu. Önüme ,
- Bllakis baba, o korku~""' d
aç.ıncı olarak
bir
'"tl
ah
'
mun önüne geçti, çiınkü beni
~r ta a çıktı. Yazısız mekurtar.ciı kendisine minnettarım.
)ı~ılllı şına benziyen , hangi
- Minnetdar mı? Rüyada
~Uiıı...~ş hanümana ait oldug~u
ı.... ...1Yen 0 b
borçlanmayı yeni işidiyorum.
t111 b
acaya bakmak
- Hayali yüreğimde kal•ı~ıı lŞınıı kaldırdım ve andı
ya~ o hayale knrşı minnet~~d Yub~arlandım. Meğer ödarlıgımı
muhafaza edeceğim.
c ır k
..\yd
aya varmış!
Baba kız, bu muhavereyi
~..dıı. O.S Prensi dalgın dalgın yaptıkları
sırada Türk aSkeri
arasında ansızın bir hareket,
<l
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Sahife 5

beşinci

günü tedrisata ibtidar edileceğinden talebe kayt ve kabulüne başlan
mıştır. 1\iektep Nehari ve meccani olup sefaini
ticariyeye kaptan ve n1akinist yetiştirir ve derecesi yüksektir. Tahsil müddeti ikisi tali olmak üzere dört senedir. ali birinci sınıfa liseyi
ve tali birinci sınıfa lise dokuzu ikmal eylemiş
talebe alınır ve liselerin onuncu on birinci sı
nıflarından münakale suretile talebe kaytedilir. Talip olanların eyliılün yedinci Cumartesi
gününe kadar istidalarına atideki evrakı rapt
ederek ortaköyde Çırağan sarayı ittisalinde
kain n1ektebe her gün öyleden sonra müracaat
etmeleri lazımdır.
t - Hüviyet cüzdanı. 2-Aşı şahadetnamesi.
3 - l\1ektep şahadetnanıe ve ya tasdıknamesi.
4- l\iaznun ye müttehem olmadı~ına dair polisçe n1usaddak ilmühaber. 5 - Dört adet kartonsuz vesikalık f otograf. 6 - Veli, veliyelerinin musaddak imza suretleri.

•

Istanbul vildyeti yollar
baş miihendisliainden:
17

Ağustos

929 tarihinde

pazarlıkla

ihale edileceii ilin
edilen Salihli civannda Gediz nehri üzerindeki betonarme
köprünün mevcut şartnameleri dairesinde ikmali inşası için teklif edilen bedel haddi layik görülmediğinden 29 Ağuat<>11 929
perşenbe günü s:!.at On beşte pazarhkla ihale edilmek üzere
on gün müddetle temdit olunmuştur.
Taliplerin Şeraiti öğrenmek ve bu baptaki multahzar evulla
almak üzere Ankarada Yollar umum müdürlüğüne müracaat
eylemeleri ve pazarlık için NaHa V ekileti müsteprhk komi.yonu mahsusunda muayyen gün ve saatta hazır bulunmalan Ye
ehliyet vesikalarının ihalede liakil bet gftn evci Yollar umum
müdürlüğüne tevdi edilmesi ilin olunur.
hilafı

mu'tat bir kaynayıı oldu.
Efrat, hep bir noktaya doğru
koşuşuyordu. T eofano, bu halin, babasından evel, farkında
oldu ve prensi ikaz etti:
- Baba bir şey var, Türkler dalgalanıyor.
Prens te baktı:
- Evet kızım. Koşuşuyor
lar. Belki bir haber, yahut
bir fırka asker geliyor.
Kız, bu ihtimale mahal vcrmiyerek rettetti:
- Zannetmem ki yeni asker
gelsin. Türkler imdat almaktan ve :imdat beklemekten
d~ima müstağnidir.

Ga!iba rüyada gördüğün
mukabele etmek istiyorsun, Türklere kaside okuyorsun.
-

iyiliğe

- Hakikati söliyorum; bm
onlan yakından gördtim "
tamamen tanıdım. Bir Tftrk.
tek bqına bir ordudv Te iiç
Tiirk birleşince çıkılmaz bir
cihan teşkil etmiı olur.
- Çok yazık ki Homer, bu
sözü işitmedi, muhakkak byadaya geçirirdi.
T eofano, bu aöze cevap •ereceği aırada birdenbire sarardı, dudakları titredi, galeri şulelendi ve babasına unlarak haykırmıya bqladı :
- O, ta kendiai baba keadisi!
Prenı, acip bir ibtiliç içinde kıvranan kızının halinden
telaşa düştü ve sordu.
- O kim, yavrum, o kim?

(Bitmedi)
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Muharriri
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at bu delilik!,,

11

Kaptan Vilyaınsın da söylediği gibi Ellen- R.(~k~
yaptığı hakikaten delilikten başka şey değı~dı;
- Olabilir matmazel. Fakat bizim gemimize yanaşmaıı mümkün değildir, kurunu
vuatada yaşan11yoruz.
- E•• ne yapacaksınız?
- Hiç bir feyl
- Nasıl bfç bir şey?
- Bayağı.. Kendimizi müdafaa için bir fCY yapmaklıjımıza lüzum yok. Evvela
iki kişinin bindiği bir sandal, tam mürettebatlı yüz
tonluk bir gemiye hiicum edecek değildir? Sonra da..
-Fakat ya tahmin hilafında
hücum edecek olursa?
- Kenöısi
ıçın
felaket
olur, bu takdirde tarafımızdan hiç bir şey yapılmadan
battıtına şahit c:Jmuş oluruz,
fakat müıterih olunuz:
Bazı delilikler vardır ki

yapılmaz..

Natalf baıım salladı:
- Bu adam yapar, onun
•ıçi o de l'l'k
ı ı mevcut değ ıı..ı·
aır.
Kano otomabil heyecan ve·

rici bir intizam ile ileriliyor
ve her saniye geçtikçe aradaki mesafe azalıyordu. Natali
artık

Ellenin simasını tefrik
edebilmeğe başlamıştı. Yüztinün hatlannda ne müstehzi,

ne de ~cavüzkir bir mana
yoktu, sad ece d üşünce1ı. göriinüyordu.
Dikkatli gözleri ile mesafeyi ölçüyor, yolunu tayin ediyor ve gllrültüye hakim bir
· ıeri nı· veriyord u.?
ses ile emır
T-'- Berto ise dümene
a.1aa.
oturmuş itaat ediyordu; yanı
başında rengarenk şallara sanlmıı bir kadın vardı. Natali
bu kadının ltalyan şantözden
başka birisi olmadığım aı.!aR

mışb.

· ·
K antt o t omo bı·1 yat a yırmı
· ·
metre yaki aşınca gemının ar-

kada bıraktığı beyaz dalğa-

lardan kurtulmak için yana
lapb, timdi yat ile bir hizada

yol

alıyordu.

Kaptan Vilyams:
- Seytan heriS --live mml-

danıyordu,

ceviz kadar küçük
bir teknenin içinde müvazenesini kaybetmeden nasıl ayakta
durabiHyor, diye hayret beyan
etti.
Geminin mürettebatı yumruklarım sıkarak kaptanlannın

etrafını almışlardı, Natali ise
küpeşteye dayanmış, aşağı

darbe kalın tel üzerinde ancak
küçük bir jz yapmış, metanetine halel getirmemişU.
Ellen - Rok ise şimdiden
küpeştenin kenanna kadar
yükselmiş, demir parmaklığa
sarılıyordu. Bütün mürettebat
yolu kapamak için ortaya toplanmış ve içlerinden biri tarafından da mütecavize bir
rovelver namlusu teycih edilmİfti. Diğer taraftan kaptan
da silihuu çekmiş:
- Dur, yoksa beynini yakarım, diy:e gürliyordu, mamafi Natali müdahale etti. Tek
kelime söylememişti,
fakat
tek bir işareti ile silahların
inmesi lizım geldiğini anlatı..
yordu. O dakikada Ellenin
önünde bir boşluk vücude
geldi, o eğilerek ikinci defa
kasketini çıkardı.
- Beni mazur görünüz, dedi, buraya adeta bir müteca··
f akat buviz gibi gıriyorum,
na mecburdum..
Ve ilave etti':
Sizin eyiligıv'niz için matma·

sarkarak kano otomobilin açtığı deniz uçurumuna bakıyor·
du. Ellen başım kaldırarak
bakınca onu gördü, kasketini
çıkararak selam verdi.
Çok sakin görünüyor ve manevreye alelade birşey imiş
gibi nezaret ediyordu, yalnız
orada bulunmasının bütün tehlikeleri izale edeceğine kanaat
getirmiş gibi görünüyerdu.
Kaptan Vilyams:
-Fakat bu delilik,diye protesto etti, nerede ise batacak.
nedir bu yaptığı?
Ellenin yapbğı değil; fakat
yapma k iste diğ i , yatın güvertesinden sarkan kalın bir tel
halatı yakalamaktı. Tam iki
defa hedefine vasıl olayazdı.
Fakat her iki defada da
zeL.
kano gemiye çarparak sarsın·
Bir erkeğin bir kadına borçil
kl
ı
tının tesiri · e uza ara açılu old uğu ale ıi d e bir vazi f eyi
·
ld
fih yapıyormu, gı'b'ı
Ü
• d
ması111 mucıp o u; mama
zenn
e
üçüncü teşebbüsünde Ellen ha- Ctabii bir bal vardı, bu ciimleyı' söyler söylemez başka bir
latı yakalamıya muvaffak ola· · yata
işe k oyuld u, k end.ısının
rak uçurumun üzerinde asılı
çıkmasına hizmet eden demir
kaldı, sonra kollarını ve ba·
halatın
bir
ucu
büyük
caklarını kullanaraı{ gemiye bir halkaya
bağlanmıştı ,
tırmanmıya başladı; kaptan onu çözerek kano otomobile
Vilyams hiddetinden boğuluuzatb, kano otomo bild e k alan
yordu, işte bu onun biraz evel
da- z ar k t ı· tuttu
a ... u an a
eı
, usöylediği eski asırlara mahsus
cunu bükerek bir halka haliR
bir bordalama idi.
ne getirdi. Bu iş bittiği zaİşte hu olamaz, diye man kadın kalkarak ayaklarıgürledi, haydi çocuklar halata
m bu halkaya geçirdi. İki eli
bir balta.
ile de halabn gemiy~ asılı
Natali de ayni derecede bfr kalan üst tarafına sanldt.
hiddetle sarsılıyordu , kaptaGerek aşağıdakiler, gerek
om emrini tasvip etti.
Ellen bu işi kırk defa tecrübe
- Haydi çabuk, diye hağırdı; fakat bu g~çici bir be- edilmiş bir manevre gibi şayecandan ibaretti; ilk balta
şırmadan, hiç telaş eseri g~sdarbesi halata inince baltayı
meden sürat ile yapıyorlardı,
ınaıreniıı kolunu tutan gene
yarım dakika sonra kadın da
Nataliain kendisi oldu. İlk
güverteye ayak bumıtb.

Şimdi şalı açıJdığ• ~;

yüzü
görünüyordll· ·bİ ~
Natalinin hissettiği :' ~
İtalyan kızından baŞ ' ~.
değildi. Öbür taraftat'
otomobili de Ellcnded6~j
bir emir üzerine
oJY
Fransız sahiline doğtU

,11

laşmağa başlamıştı.

'I
111
Demek ki Ellen a1' 'p/ı
bul etmeyeceği şeyi Y~ ~
1
Natali iki defadı~ . " drJ'j
kaçıyordu, o da ıkı J~I'..
ki her tedbiri boşa a~et~
genç kızı yulunun ~ f.-.

0

yakalıyordu, kazan~Jıı ~

kat'i idi, o derece cıe ~
tali
mağlübiyetfoi .~'i
cesaret edemedi ve ~
şey söylemeden katıl ~
çekildi. Ellen bu h~ttı
ketinin sebebini atıtlek J".
cağı işler ile gösterece -~ /
tan Vilyams ta ona iti

l

1

cekti.
"ıl)l
..ıı
Gemide
bulunan d'jİ
·
1
onun emretmesini bil 014'
d ııı ık
itaat edilecek bir a '
o•
ctı~
11
ğunu derhal anlaı:0
'
'I .J
mene geçtiği zaroaıı. J tttr
kısa bir kumanda çek•rvt'~·
d·:
l .,
yetişmiş bir amir o
toıl'" 11
0
"
gösteriyordu; kano
bef
yanaşbgv ından on
J
1 pll 0~.....;
kika sonr.
· a gemi yo u ,, . f'-~
d i1t1 •rj
tirerek ispanyanın e~- e&V
İtalyanın sahillerine te"
etmiş bulunuyordu.
b~"~
Ellen _ Rok hadisata ~ v
.,.,.,
göründügwÜ gibi geııı ı

,.b,
#.

"u

_,/
hakim olmuştu.
~h
Natali kendisini zapt e fJ'

hiddetinden ağlıy~c.ak;/.
len - Rokun kendisını bİ .;
dığı zaman söylediği gii·- j l
d i<
kıraliçe değil, bu
s..
dı
alelade bir esirdi; şitıl ,, "~
..~j
hatırlıyordu, ilk defa ef~·
tukları günün
geCO:jl

V'I·

lambayı kaldırarak ~r .
bakmış:

!._6 Aiustos .
-JZ

Son Saat

Sahife 7
1

Bir fikir

j

Vaterpolo

Sporda da ma- : Avrupa şampi
~eret aramıyo. : yonluğunu Makalkmıyalım ı carlar kazandı

~kotucu

Besim bey,

Peıtede

ltıl lc~uya iştirak etti.
fG attıgına göre birinci

Kendi
Darüle nunlular koıusunda, bir gün
ikiı! sıkı idman , yaptığı için j
~cı, ancak ikinci gelebilmiş, 1
l dan sonra iştirak edip te
~lce mecbur olduğu koşuda ise

.

kaızlığa uğramış.

b· Ôtedenberi Avrupada kötü
ır .~sul var: Ekiple koıma

bir koşucunun
Jalnııkeli bır haaam olduğu anlattle ~a, birkaç kiti bir olup bu
~1 ortalanna ahp sıkıştırıyor,
;:t.u.

~U:°ferit

!

b~I~rl11na muştalıyor,
ile basıl ıyı koşamaması için
te)

'la~mak lizımsa yapıyorlar.

t.u:

11~ Pey, bu sefer, böyle
~ Vazıyete dOtürUlmüt ve
~ yu terke mecbur olmut~ H~tta. Macar F ederasyo~~ısı bıle hakkını teslim
-.,dit!1 fa~t hata bariz ol~ fl Li~n yapılacak bir
~ olmadığını da ilAve etmiı.
~ llıÜnasebetle biz de fUnU
~ •n edelim ki bir atlet,
.:ıstr nı .
.
ta;
ezıyctı varsa,
blltiln
'ol tuzaklardan kurtulmanın
Unu bulur.
0Ieın
· ı
~
pıyat arda
ayağımıza

alı tılar,

Pettedc

ortalanna
bqı.,? ır koşuda neler yapacak-

k..p b~ıkııtırdılar, bakalım

.!,lkat latife bertaraf' kendı'
~m·.
111

kr
mazur gösterecek
~tie araınıyalım, sadece hakin hakkını verelim.

Meç işi

Birkaç gun evel Pcştede,
Avrupa vaterpolo şam_pfyonluk
turnuvası yapıldı. Bir çok
milletleri karşılaşbran bu turnuvanın birinciliğini Macarlar
aldılar, daha doğrusu ellerin~eki birinciliği muhafaza ettder.. A~rupa
gazetelerinin
verdıklerı malumata bakılına
turnuva çok hararetli olmuş,
oyunlara iştirak eden milletler,
birinciliği kazanmak için büyük bir gayrei: sarfetmiılerdfr.

Futbol dleminde hl!dise

italyanan Bolonya takımı,
son zamanda, cenubi Amcrikada bir turneye çıkmış, üç
maç yapmıı, üçünde de mağ
lup olmuştur. Buna mukabil
bu üç maç neticesinde cc 50 »
bin lira hine almlfbr.
Bundan baıka da, Olempiyat
tampiyonu me9luu Ürüguvay
takımının merkez muhacimi
olan «Skarrone,. yi kadrosuna
ithal etmif, ayartmıthr. Eaasen
ltaıyanın Türen şehri civannda doğmuı olan Skarrone umumi harpte ltalyan ordusunda hizmet etmiı, sekiz sene
~vel cenubi Amerikaya giqniftır. Bugünkü vaziyeti ile İtal
yan milli takımı, Avrupanın
en kuvvetli takımlarından biri
addedilmektedir.

Adanalı futbolçular

Adana muhteHt futbol ta-

kımı Konya muhteliti ile

maç

yapmak üzere 28 ağugtoıta
Konyaya gidecekti. Adana
belediyesi, Adanalı futbolcularıJ? muriflannı deruhte
etmııtir.
·

Fırkada

~<ıznun hakkın Sporcuların
a tecil kararına itiraz
~~an bir müddet evci

~1 ç C>yunu esnasında ar' - L • Ali Nihat beyf cerh

ti
~lld e ce <Slümtine aebep
~~ • ınaznun bulunan Mu.Lttiıı e eıı..1:_!_ f kan
Qlbtı

1
~ İat'f
~b

'"'llll

a

Ullun-

ade ettiği yazılmlfb.
~~fren Ali Nihat efendinin
~laahkemei temyize m6~ te~znlrun hakkmda ve......~rannın n•kıımı
1

murahhasları bugün toplanıyor
Bugün Cümhuriye Hdk fır

kasında, İatanbuldaki apor
kulüp murahhulannm iştirUi
le bir içtima aktedilerk kulüplerin vaziyetleri tetkik ve yeni
Federuyon heyetinin intihabı
meselesi ile mqgul olacaklardır. Bu fhzart mfizakeredea
sonra u.._umt bir içtima akte-

.clUeceJdir.

Grev!

·~t\meı,ikada

Amele araaında
değil müntehipler arasında!

Hapisaneler
dar gelmiye

Bir ücret mukabilinde çaJı
şanlann memnuniyetsizliklerini
göstermek için grev yapmalan
mal6m bir usuldür. Zamanla,
bu usulün bazı garip tecellilerini görüyoruz:
Geçenlerde Fransada bir
şehrin belediye heyeti intihap
edJlmit, fakat vali, kanuni
esbap göstererek intihabı feshetmiş. intihabın tekrar yapıl
ması kararlatmıı. Bu defa fse
rey verecek olanlar intihap
davetine
icabet ctmiyerek
grev yapmıılar. Şimdi bu yüzden bu şehir belediye heyetinden mahrumdur.

içki ve bunun gibi sarbof
edici maddelerin kaçakçılığı
Amerikada cürümlerin nisbe·
tini yüzde «47» derecesinde
atbrmıştır. Bu yüzden eldeki
vesait kifi gelmemektedir. Yeni hapisaneler yapmak için
kükumet «5» milyon dolar fazla tahsisat istemişti r.

Zayi
927 senesinde lstanbul erkek lisesinden aldığım tastiknameyi zayi ettim. Hükmü
53 Kizım
yoktur.

Doktor A. kutiel
EJekttrtk ftllldaeteriyle belqııklu&u. ldıar
darhlt. proetat, lldlmtıktidar, bel llVldrlfli dit ve ftıelllfyt afrısaı tedavi eder.
KarakDyde 3ötuçl fırını ıırasmda 34.

başladı

Z. . ,, .
avı

Perşemde günü Sirkeci is-

tasyonunda ve ya tirende asker vesikam, hüviyet cüzdanım
ve Adalar hattına mahsus memurin abonumanı ve bazı evrak ve parayı muhtevi cüzdanımı zayi ettim bulan vesaikı
resmiyemi getirdiği veya gönderdiği taktird e memnun edilecektir aksi taktirde bunların
hllkümleri yoktur.
Divanyolu kazanç tahakkuk
m ""murı irfan .

.

istikşaf münakasa iliıiı

latanbul villyeti yollar batmühendisli~inden
Ankara civar yollanndan Ahimesut - Kızılhamam ve AnkaraKayaf ve Ankara - G6lbqı yollanmn istikşafı vahidi kıyasii
fiat üzerinden kapalı zarf usulilc münakaaaya konmuştur. Miinakasa 1S eyhll 929 pazar günü saat onbeıte Ankarada Nafıa
Vekilctinde yapılacakbr. MDnakasaya iştirak edeceklerin tek·
lif mcktuplannın ayni pcte aaat onbqe kadar yolld umum
mildOrlüğüne vermeleri lhımdır.
lstilqafı mOnakauya konan yollann muhammen tulü yekunu
yiiz on sekiz kilomctrodur.
Talipler manakua ıartnamesinf ve umumi istikşaf şartname
sini tetkik 'e tedarik etmek • e Ankarada yollar müdürlfi;üne m8racaat etmelidirler.
~~~~~~~~~~~-

--JUBOL
Dalma sıhhat üzere oJmaJc için
her akşam bir
komprime (Jô-

jOBOL :'
Barsaklan yeniden
tam& ve ihya eder

boll 8'ana.
Paria butafteıert
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Mehmet Selahattın .ıdıi'
Nemzur hanımdan botc
bin iki yüz yetmiş liraY• ·ocİ
1
kabil birinci derece b ~,e
sır.. numarasile ipotek .~
eylediği Beşiktaş Sinan paf"'
atik mahaHesi Beşikt~ 1ıS
köy içi caddesinde eskı ,ıtı

,,-r

·.

ila 144 ( 2-4-6) üç ~
mükerrer

numaralı

.~

z5 )

caddes!nde yeni ( 1 ıla i.tld)ı
rıumaralarla mürakkaın ~p
'-rsayi müştemil kaydeıı
on iki bap dükkan ve. ~

oP

,,

I

1 ı'I

\

Bir Jeviin ni,hayeti-Yeni b!r tarihin ba.şlangıc_ı
Bu serle,·ha , ~·eni Fordun otomohil t;ırihine
yük bir muvaffakıyetle yazdıgı bir ~erlevhadır.

bu:

Şimdiye kadar bir otomobil sahibi olamnanlar reni
Ford almak suretile bu güne kadar anca·k rengin insanların malik olabileceği zannedilen bir .ır:ha elde
edebilirler

KARAKTERİSTlKLER

Yeni Ford, şimdiye kadar asgari 4-5 bin lira tediye
etmek suretile bir otomobil sahibi ol:ı hi!enl{'re, şim
di ayııi zarafet ve kabiliyf'tte, ayni J,oilfonı ''C
ayni emniyeti haiz bir otomobm yarıdan aşağı \;ir fiatle alabilmelerini temin etmistir.
·

b6yle evsafa maliktir : Saatte 8oto5 kilometro sürat-8 buçuk ıani·
yede 8 den40 kilomctroya çıkabile·
cek sürat fevkalAdcliği - yekdi· \
gHinden tamamilc ayrı lkı nevi
fren tertibatı - Parçalanmaz trip- !:
lcks camlar - Ba~tan baıa çelik
karoscrı - Hidrolik Hondaillc a·
mortısörlcri Pıroksilın usulü ile
boya - Muhttlif renkler - frn°
versıblc · dırcksıyon Taıyik f
usuliJ ılc yaglanan ıası - cmni Y
yet !<ılıdı - marş otoma tık··· elek·
ırık tcrtıbatı - Bcnz.ın gostericisı Konl(\r kılomctrık - Ampermctr~
$oflır mahallı IAmbuı ··Cam 11lcccgı·-'Arka 'c stop lambası··Arka·
yı gormeğc mahsus ;ayna·· takım

Hangi araba ''ardır ki ikı ve l:ı,fltta
\iç mısli fazla fiatc ıatıldı(;ı haldı

j

DiğerJe~ile yapılan muka)·est!de yeni Ford arabalan.~ı.~ .. bm;ok.
noktai nar.ar~an onlara faik oldugu
gorulur. Yenı Fordun hususıyetlerindeo bir~oğu otomobil sanayiinde ilk defa olarak tatbik P!iilmiştir .

Yeni Fordu tecrübe "~ muayent.> Pdini7.. ~örPcek~i
niz ki bunun evsaf ın;t nazaran Je"'kalade ucuz olan
fi~·atı ş.imdi..:re im.dar cihan ot<ı~obil piyasasına te·
mırı edılemıyen hır derecede eh•erişlidir.

0

bahçe caddesinde eski~
yirmi dört yeni sekiz nu d~
ahşap bir bap konak ve . ıJ
nüne cari bir masura ııı~,
ve Orta bahçe cadd~
yeni (2·4-6-10-12) nuııı~:-.1,JJ'
mürekkani altı bap d~~
ve beşiktaş caddesinde. ~
(118) (120) (122) ve ve11~
29-31) numaralı maa 0 (111)
üç dükkanlardan ancak ""'
ila (122) numaralı ilÇ ~
dükkanınızdan madasıoıD~
kuz hisse itibarile birer . de'
lcri borcun verilmemesillı'
dolayı ihalei evveUyeS
icrası için otuz gü~ JJJV'~
deye konulmuştur. HUD~~~
Bir tarafı Sinanpa§a~
şerifi kabr;stani bir tar ~
liki milliyeden konak v~
çe ve bazen Şayeste '{..fJ~
hanesi ve bi:- tarafı
caddesi ve bir tarafı
"
efendi evlatları dükkanl•tl
bazen müteveffa Osına~ ~;
dı ve sairenin börekçı ,
dde
ve bazen Beşiktaş ca ~
mahdut beş bin üç yiiı: ~
murabbaında halen enksıt t'f
racıya ait boyacı düld<jtıldl~
kebir ocak harabesi \'e.. ~ tlf
enkazı ve galvaniz örtll Jı"'
mahal ve şağile ait s.al~f~
lübe ve tahta perde ıkı it ,~
bir ihlamur dört çaJ1l b
kestanesi bir akasya
erik iki incir ağacı "e~
durulmuş gayri meşgul ~
havi arsa yirmi altı bıtl
kiymeti muhamminelidit·
Mezkür arsanın tabtS
desi kısmında Mehıne.~ itil'

f:

ti',#
#

1

A

~

ASRI l\IOBII__J YE
Mağazamızdll

JI

yatak, salon ) f'mek v~
yazıhane takımlnrjle bın·olalarımız rf'bbrt kabul etmez df'rcr.r.rlc ehvendir. 1311 z ı ' ~rrı iddıamızı İFbata kafidir. İsfan
hulda Fincannlar yoku!"unda ::\o ~;-. Tc·l: l~tanhul :~-t07
her

kl"se~ e

'I

uvgı.m

"lif

&
/J

AI-IME1
-~Satılık

Yeni ev
Şehzadebaşında,

Balaban
ağa mahallesiilde bila numaralı yeni bir ev satılıktır.
Talipler, ((Milliyet>> ga:ıetes,
başmakinisti Ahmet efendiye müracaat etmelidirler.

1

1 i!a 8 Eylül 929 da devam edecek

Viyana beynelmilel serQisini
Zı)areı rdınıı. ,hrupanın

en

rnükenııııel müh:l\aat nıerkezidır.

Bütiın

A \'Ustur~·ıı ~cna~ ii ile A nupaıun en miihim 4h·vleılerı tarafından zengin n pek muhim ıne~ 1 1erleril: temsil olunmııktadır. iyı ,." ucuz mal
~atın almak ıçin yegane fws:ı.ttır. Tafsilat .-hu•ıur~ a sefarethaneı-ınr.~
ıılınabı'ır. 1-tunbnl - \ ı~ ana (Sofy a tankile) uı;iınrü sınıf azimet \'C
avd.-ı bilt>tı 1,IJ I) lira y~ııne 100 liradır. l·Jü, ;yet \'arakaları nıumessili
fahpleri bulıınıırı Galata ye Perapalas karşısınd11k1 :\"ata seYahat idarehane5!13.~n

almabıı ...

efendi kiracıdır. Meıkuı: J'
seyi almak ve daha ~
öğrenmek isteyenler b ~
müsip kiymeti muhaıııOJ ~
nin yüzde onu nispetinde 'akçesini ve ;~~"!~ nu111sr' ;'.,
İstanbul dördüncü Icr~J
ı murluğuna Müracaat e t ,,,
ve 30-9-929 tarihinde ~
dörtten on altıya kadar 111•

ihale yapılacaiı ilan ollJJl

e

tı

kitapları tab'ı
münakasası
Devlet matbaası müdüriyetinden:

- Düku nüshadan mabat -

Yeni ders senesi iptidası~a yetiJtir9mek üzere bazı riyaziye
kitaplarının tertip ve tab'ı için aleni münakasa yapılacaktır..
Kitapların müsveddeleri yeni har3ere çevrilmiş dll!l"ak ~l
ve resimlerile birlikte tab'a veritecektir.
Talip olan matbaa sahiplerinin Cebir, Mr"9e!leut, K!mya,
Fizik gibi riyaziye kitaplarım tertiı
··~bilecek kafi miktaıda
1
hurufat ve rumuz ye işarete malik o ... :ııarı fart!ır. Münalcua)a
iştirak etmek istiyenler her gün matbaaya müracutla ~
nameyi görebilirler. Münakasa Eylülün 14 üncü cumartesi giinfi
saat on albda yapılacakbr. Münakasaya girmek istiyenler teminat akçelerini ve hurufat kataloğlannı beraber getirmek
üzere o gün matbaada idare komisyonuna müracaat etmelidirler.

/

Fil dişi tabaka
25
:\0 Çay takımı
28
150871 !3atta.niye .
10
151005 lpeklı !llendıl
3
151764 Battamye
15
152520 ~ltı.. peçete
10,60
152730 Ortud"l
3,50
153399 men ı
3
153400 Er~~k mendili 3 adet 3
153574 ı Platin erkek saati 250
154052 Şömen dö tabi
6
154085 Çay takımı
150
154305 Yorgan
10
154332 epsi örtüsü
O50
154420 ipekli Mendil
3'
154544 Battaniye
B
20
154653 atta?iye
15
t'~k1
3
154772 Mend!l
1,20
:Pt
30
154773 Mendıl
1 20
~~ınen~il
3
154919 Pla~n kadın kol 200'
~k- Ya Çini tabağılO 155428 şaa~~
Y~~niye
15
155624 Örtu.
3,50
Qç tık
2 50 155740 Mendıl
3
~~eçete
6:90 155801 Çocuk. elbisesi 3,50
~tlctniye
15
155809 B~ttanıye
15
~~P çantası
5
156077 Bır çifte Kntahya 60
~tıl kadın
200
156270 vazosu
~ ••ati
Mektep çantası
5
ttaniye
Evrak çantası
10
25
156274 ~attaniye
~
10
20
156
~ ı.
409 Ipekli mendil
3
25
15 2
btı;J~~_fantası
6464 Evrak çantası
50
156
Pltil!' piz
lO
5 1 Eğer takımı
100
l ı
35
146617 Erkek çamaşın
4
~kıl eccade
100
156847 Yüzük
600
~
~cndil ~
3
156986 .
k
3
157242 ~ekli yastık
10
r.;kıt Çarnatırı 4, 70 157302 İ~ocuk elbisesi
7
~'ltt111.mendil
3
157338 pekli yastık
30
~tiıı Ye
15
158072 İpekli mendil
3
~tıl erkek 250 158186 flalı seccade 100
~&t,ti
Jpekli mendil
3
~lld'J
15
15
ipekli mendil
3
~tk 1
3
8202 Örtü
13
158387
~~akllıendil
3
fdendfl
3
"ttıı. Çantuı
10
115588568166 ipekli mendil
3
..
Battaniye
15
~~l
7
158704 Battaniye
10
5
~~~-•ece.de
o l58786 Evrak çantası 10

lkta .

Kiymet
lira
20
ö11.. seccade
100
~tk~
15
6....._ e~ çantası
5
~tkt endi!
9,60
tt~1 ep Çantası
5
1PtkJ·seccade
100
~~ 1 mendil
3
lot~::ccade 100
"'tlldi)
11
~tııd·ı
3
'tt
'·
3
l
Ptkilnıye
20
~ seccade
250
l.\'tak
~tııdil Çantası
1O

lpt~
tlah ı Yastık

:r

~

ttlt

ki

~

~~~

kG

l~lctep

e

100

1589~&ttan~
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CIHANSUMUIL
..
Husu"ilc FIRANSZ hukumetinin t2k~r ve tereı1ı cttığj makine

Hafif, metin ve

sağlam

Her ciheti taahhüt olunur
Umumi acentesi:
Y.SINORKYAN Sadıkiye han 30-33 İstanbul Tel. lst. 225

Ticaret odasından
mühim ilan
1929 senesi Oda kayt ücretlerile kazanç iherine mevzu 2
Oda resminin cezasız tahsil müddeti 30 ağustos 929 ak1a1111
hitam bulacak ve ücreti tesviye etmemiş olanlar 1 eylüldea
itibaren iki misli ceza tahakkuk ettirilerek tabslllt maa cea
ve icra vasıtasile yapılacaktır.
Alakadarların bu cezaya maruz kalmamak Ozere mDddelln
hi{amındaıı evel Oda vemesine milracaatle borçlannı M....
leri son defa olmak üzere ilAn ohumr.

1~~8 --------------------~

179274
179502

10
3

Mektep

Nafia vckaictindcn:

Serbest
mühendis
ve
k
me tepten mezun
fen memurlarına
Şose ve köprüler ve salar umum müdih'lfiklerinin merkez
ve vilayetler kadrolannda muhtelif maaş ve ücretlerle kullanılmak üzere en yü ksek d erecc d en ·iti b ııren mu hte lif ladem
ve lı'yakatta miihendı's ve fen memurlarına "htiyo.' 1'.,11. vardır.
.
Ağustos nihayetine kadar müracaat edecelder it!~ ..i olunarak
mevcut şartnamelcrimiz dairesiade kendilerine tı:-: ··~tta bulunacağız. Anu edenlerin mektup ve halta telgr~fo mezua old ukiarı melr.teplerle haiz o!d u~arı
'-1
vesı"k·al&rd an 'oıalıscderck
Naiıa Vekaleti müsteşarlığına miiracaat etmelidirler. Biiihare
vesikaları asıl veya musaddak suretleri vekaletçe tetkik alu-

nacaktır.

186049
Ayni vuifeler için ecnebilerden vuku bulacak müı·acaatlar
[Ba.ır..sii] - •ynl prtı.rJa kabul ve tetkik olunur.

·m

Mife

Son

Banyo

kıya/eti

ile eylenme

1

Bir 'l Üı'k
Genci ile Amerikalı kadın belediye dairesine
çırıl çıplak

gittiler
Ba .erlevba:y'I bir

Frnnsıı

pzetesinden aynen tercüme
ettik, timdi de alt tarafını
nakledeceğiz, Bu meslektaıı·
BllZ

~_:;

~a~

wwww

diyor ki:

"Geçen
çarşamba
günü
«Antip,. ıehrinin belediye dairesi mlldftrO biri kadın biri
erkek ikf gencin deniz suyu
le lll'llklam ollDUf bir halde
banyo kıyafeti ile evlenme
dairesine mtıracaat ettiklerini
p.dtı Ye o, anda da memurifwt bayabnın ea hayretbahş
IMr lıadiseai ile karfılaşh:
!Cadın Amerikalıdır, Kansas
Sili phrfnde dotnıuıtur. Adı
. . (Hilda Herhh) dir. Erkek
... Ttirkttır. lstanbulda doğ
•fhw, Morla Şalom ismini
tapmaktadır.

Bu iki

aenchı

ile hepsi de ayni

ah ak

arkumda
kıyafette

&zere bir dibine kadar

skad-.lan

Yardı.

Belediye
mldnrl 1er~edflen talebi &illllllCliği zammı ewel emirde
p!'İJ' _~ir lA.tife karş111nda
balliachlğunu zannetti, fakat
mliracaat~ılar ısrar ediyorlarcla. Alelb•ua ftlikalan da
JOhmc:laydı.

Belediye mtidiirii düşündü
Ye Napolyon zamanından kal11111 olmakla beraber evlenme
kanunnda ha talebin kabul
ohlamamuı icap ettiğini göı·
teren bir madde bulunduğunu
htırhyamadı ve kayıt defteri-

ni açtı, mftracaatçılar da itlerini bitirdikten sonra odayı
m içinde bırakarak neş 'e ve
lbar içinde çekilip gittiler.
f-abt akın bwılann esbap
deiittirmek için
otellerine
d&ıd8klvine zabip olmayınız:
Gittild.C }'er gene deniz ha·
maınhr! »

Muhterem kariler, anladmız ya
Fransız gazetesinin pasaportuna
bakarak (TDrk) dediti bu ada·
111111 burada Tllrkçe lconuşmajı zDl telikkı eden bir kısım
fttandatlanmu;d1r. Bu vatancla mltteazzimane bir eda ile
dalma firenkçe konuşanlar,
fakat flrenk diyanna gittikleri zaman asıllannı söyleseler
ıGrecelderi muameleyi bildik-"
leri için derhal Türk olduklanm tddia ederler ve bittabi
J&pb)dan mftnaaebetaizlilder
Tllrk milletine mal edilir. 'Fakat ne yapalım, öyl~ bir dert
ki c:leftal yok: Yok dejil var

ama...

Konserve Prens Sait Galatad•
Yapıldıktan ne
İrak veliahtı Poli~in ha"kn'
kadar sonra
bozulur?
Şehremaneti,

konserve kutuları üzerine imaI tarihlerinin
yazılmasına
karar vermişti.
Bundan maksat, eski konser·
velerin aatılmamasım temin
dmek olacakb. Fakat bir çok
konserveciler, eski mamulat
üzerine yeni imal tarihleri
atmıtlardır.

Bu hileyi yapanlar ıöhret
bulmuş fabnkalar d~gil, ekseriyetle etiketsiz mal satan
fabrikaalr, bilhaaıa ellerinde
eski konserve kalmış, bakkallardu. Maamafi meşhur firma·
lar da Emanetin bu tedbirinden memnun değildir.
Şehrimdd'eki fa bt'ikalardan
maruf bir firmanın ~ahibi demiftir ki:
« - Ben Emanetin bu karan kadar mantıksız bir karar
g6rmedim. Bundan evel halka,
imal tarihi üurinden kaç sene geçtikten sonra konserve
yenUmiycceğini
Han etmek
liıımdır.

Sonra, Konserve kutulanAUl ilzerlne sahte tarih atarsak Emamet bunu nereden aolıyacak? Ben beş sene müddetle, konser~enin imal gü·
nündeki nefasetini muhafaza
ettiğini «?» bittecrübe biliyorum. Fak at ko11Berveci olmama
raimen, kapalı bir koaervenin
bir, ikl sene de bozulacafım
biliyorum ve bozulmamq bir
konserve açıldıgı zaman, onun
ne zaman imal edildiğini an·
lıyamıyorum. Acaba Emanet
bunu nasıl anlıyacak?»

ÜJvl1tlı bır

talebe delirdi

lzmir, 24 - Adana muallim
mektebi talebesinden Sakıp
efendi isminde bir genç, burada iki çeşmelikteki biraderinin evinde birdenbire çıldır
dı ve gilç halle zaptedilerek
karakola, oradan da gene pek
JftçlOkle hastaneye ıevkedildi.
itin içinde bir sevda meselesi
olduğu s6ylenfyor.

Yunan mektep
Qemisj
Atina, 24 ( Husuai) -

Yunan « Ares » bahriye mektep
ıemiıi baıı Avrupa limanlarmı ziyarete çıkmıştır.

f esiri

bir tehlike

Ylkaek

atlattı
Basra, 24 (Hususi) - Alınan
haberlere göre on yedi oto·
mobilden mürekkep bir yolcu
kafilesi, asi bir kabilenin taarruzuna uğramıştır.
Mütecavizler, on dört otomobili yakmışlardır. Yolculardan bir kısmı da katledilmit·
tir. Yolcular arasında bulunan
Irak veliabtı prens Sait, beraberindeki iki otomobil ile
firar etmiye muvaffak olmuştur.

Efganda dehıet
siyaseti..
Peıaver, 24 (Hususi) -

Ba-

ha Saki, son zamanda Nadir
hana karşı uğradığı mağlubi
yetlerin sebebini, memlekette
mevcut memnuniyetsizliğe 'fe
halk arasında yapılan propagandalara atfetmiye başlamış
br.

Fikirlerin büsbütün kendi
aleyhine dönmesine mani olmak için bu gibi propaganda
yapanlarla
memnuniyetsizlik
g&terenlerin derhal idam e•
dileceklerini ilan etmiştir.

Mühim bir iflas
Bir Alman gazete:sinin verdiii malumata göre, çok maruf ve memleketimizde de
acentesi bulunan bir Alman
sigorta şirketi fena bir vaziyete düşmüştür. Bu hadisenin,
ccHOgo Sitines» müessesesinin
iflası kadar gürültn yapacağı
kaydedilmektedir.

Rusyada Fort
fabrikası
Moskova , 24 ( Husuıt ) F ort , burada bir otomobil
fabrikası tesisine karar vermiştir. Bunun iç.in Fort fahri·
kalan baş mühendisi , ticaret
kısmı müdürü , Londra ve
Berfin müdürleri buray·a gelmiflerdir.

1 Şehremaneti ilAnları
Şehremanetinden
belediye memurları
brılacak 252 takım

: Zabıtai
için yapelbise ka·
palı zarfla münakasaya konmuştur.

Talıplerin

şartname

almak için her gün lavazım
mUdOrlilgüne gelmeleri teklif
mektuplarını da ihale ğünü
olan 15 eylöl 929 pa!er günü
saat 15 şe kadar mezkftr mil·
dürlUge vermeleri.

yok,,,

kaldıruncla ~

01:.,;

kumar oymyarak ve
rak saf yolculann P"~
çarpan bir kumpanyadaJI

f

ıetmiftik.

Bunun nzerine g•~~"
len polis, bu tehir h•Y""
nnı dağıtmış ise de bd~
ancak birkaç gün sfltdl ~
Ayni eşhaa, ayni yerd~
dolandırmıya devam e ~
dir. Evelce de >azdığı~~
resmi
polis
mem~
bunlarla
baıa
çı
imkan yoktur.
~

it'

Zira kumarcılann ~~
rafta bulunan gözcilletl ~

geldiğini görünce etraf• ~·

vermekte ve büttin kıJlll )~
efradı dir an içinde sırtO ~
tadır. Bunlann orad~ ~
soymalarına mani olrDV:_.iı/)
memurların bunlan y~·
ondan ıonra da adalll
tecziye edilmeleri,
leketin baıka bir far•
riilmeleri lazımdır.

bat:...,

v

Cenaze oto

bilinin arlfı
sından

. Şehremaneti tarafıncla'I
ve cenaze
billnin arkasından gitıııi
sis edilen 25 kişilik -~-"..
bugünden itibaren ibtiY
lanlann emrine tahtİ'
miftir. Otokara konul'°
ıahn alınan

cenaze otomobillerloe ·dit·
mut olan taksinin ayDl

Hastane mem
dolandıncıbli
lzmir 24 - Memleket
tansi idare memuru ftf

Rıfat efendi hakkındaki

kııt devam etmektedit· f1
Dnn ser tabip H_..
beyle diger iki doktur
getirerek Rıfat efendin.~
li gözlerini açınıtlar, 1
defterleri tetkik ~ifl~
Rifat efendinin 800 li1'
mıt olduğu otomobil

tarafından aranmaktacbt·
Mumaileyh hastaneııill
lannı aldıktan maad•

doktorla diğer doktorllf.
kafeae koymuştur. KeJI
bugün, yann y akalanlll-"
hakk•ktır.

Sahife 11

endikte
Musevilerin
eğlencesi bir
•
hadise oldu

Zabitana dair
talimatname
temim ediliyor

Ceçen cuma Pendiğe 400
kişiyi mütecaviz bir Musevi
kafilesi eğlenmiye gitmişlerdir.
Bunların mümessili olan bir
musevi, perşembe günü Pendikteki Madalya bahçesine
giderek cuma günü için bahçede 400 kişinin oturacağı
yeri temin etmiştir.
Ertesi gün 400 kişilik kafileden bir kısmı vapur, bir
kısmı da trenle Pendiğe gitmişler ve Madalya bahçesindeki yerlerini işgal etmiılerdir.
Bu 400 kltilik kafilenin
gene musevi olan bir aabcı
tayfası da kendilerile beraber

Barem kanununun :zabitana
ait talimatnamesi ikmal edilmiftir. Pazartesiye tamim o-

Dün dört cerh vak'ası oldu ..
dl -

Galatada Arap cami~~ahveci lranlı Ahmet ile
li ~rn kavga etmişler, Ahmet

ıc_lfımi bıçakla yaralamış,
y ;rnıştır. Mecruh hastaneye
l2ırılmıc:tır.
-r

der -~Şehzadebaşında Kalen16 aga mahallesinde oturan
..ı .. Yaşında Mıhribanın önüne
\l.Un g
~-·
d . ece es.Kiden tanıdığı Veb~a ısrninde birisi geçmiş, kızı
..,. ~la yaralıyarak kaçmıştır.
ıhrıban Haseki hastanesine

Yatırılrnıştır.

Kadıköyünde

3-

lsmail

Hakkı

bey sokağında seyyar
sebzeci
Kemal ile Hulusi
bir alacak yüzünden kavga
etmişler, Kemal çakı ile Hulusiyi iki yerinden hafif surette yaral amışbr. Hulusi Kemale tabanca ile iki el silah atmışsa da isabet etmemiştir.

4 - Dün gece Koskada
yangın yerinden geçmekte olan
Ayşe ve Safiye ismindeki kadınların önüne koskalı Şefik

geçmiş, bıçakla. iki kadını ba-

caklarından yaralamışhr.

t1emura ---N-e-iyi evladı
hakaret
manevi!

'İtı~Yasofyada

Üçler mahalleCetlı~ 4 numaralı evde oturan
tele ıl .efendi, eşyasını hacze
tfe rı. ı~ra memuru Aptullah
~ndıyı dövmüş, polislere ha)'k_~ etmiştir. Gemil efendi

~

annııştır.

'~ınobil kazası

~ ~~~ numaralı

otomobil
~hıd'Üdaşta tramvay cad~"l> e bahçıvan Mehmede
)~allbi.f' muhtelif yerlerinden
-ey laııştır. Bahçıvan hasta-

~e k~ldır.ılmıştır.

rltçıye silah atanlar

~~~~?te
Kirmasti mahallesi
181
~

~ehmet Aliye silfib

~ ~alıl, Niyazi, Nuri, Ka~lt açarlarken yakalanmış-

~
}'rn_a_n_f_o_n_S_a_n_d_e-rı
~

Pl\ftt öldü

•tııa

~d

h ordusunda

uzun
~l et hizmet ve Umumi
~ı\1 Çanakkale kumandan~~li etmiş olan Alman ceM" ~Yman fon Sanders
du"' unıhte 74 yaşında bu~ halde vefat etmişbr.
n

l

habönın
t~t..·
cinayeti
-...ır
24
.,~ .k
- Keçecilerde
1

'h

1

•

'"
vttı· scı,
k e d en Al'ı baba,
lq'Q~ akta yeni kahve açan
~a &ece 12 yerinden bı
Vurup öldürdu

liun
··
., ~unkü
hava:

'4llttıışt
"'andm·1
D· ır:

.

rasatanesınden

~ 1.trı a
~t .. ,. zanıi
"'-t b

hararet «30 5»
'
~t!d' ' u snba~ «25» de
ır
B
l>h ı · h u gece rüzg.:ı
a\·a

açıktır.

Ortaköyde
sokağında

24

Pendiğe gitmiştir.

Taş merdiven
numaralı evde

oturan doktor Rasim beyin
kızı Naciye hanımın evlidı
manevisi 16 yaşında Şadiye,
dün evde kimsenin bulunmadığından bilistifade 600 lira
kıymetinde bir gerdanlık, bir
bavul ipekli kadın elbisesi çalmış, kaçmıştır.

hırsızlık
Sandalcı Hasan, Emin, Mehmet Ali dün akşam limanda
bulunan İzego vapurunda kösele denklerini çalmak için

Limondo

uğraşırlarken yakalanmışlardır.

Yerli mallar sergisi bugün ka-

Bu sabcıların başında bul•ı
nan kanbur bir Musevi Pendik iskelesinde büyük bir
araba kiralıyarak mallarını
Madalya bahçesine taşımışbr.
Musevinin ıatmak için getirdiği mevat şunlardır :
Ceviz içi, fındık, fısbk, gazoz, zeytin yağı, sirke , talata
yapmağa yarayacak mevat •
Bu kanbur Müsevi, Pedikte
ili yakacık suyu varken lstanbuldan iki, üç hçı da su
getirmiş, bunun esbebini merak edip soranlara:
- Bu getirdiğim su Yakacık suyundan daha ucuzdur.
Bizim millete ucuz mal lazım,

panıyor
Bngtin «Yerli mallar sergisi» nin 15 inci günUdür. Sergi
bu akşam saat yedide kapanacakbr.

Düne kadar 174,000 ziyaretçi tarafından gezilen sergi için.
bilitereddüt tam manası ile
muvaffak olmuştur, denilebilir.
Filvaki yerli mallan sergisi
bizde de her şeyin yapılabile
ceğini
ispat etmiş, halkta
eskisine nazaran yerli mallarına karşı daha fazla bir rağ
bet hissi uyandırmıştır.
Ez

Dünlni borsa:

İegiliz 1016,50, Frank
12,18,50, L'ret 9,11,5, İsviçre
3,42,75, Dolar47,i1,87, Dahili 93 3 ,5, Aitın 886,00, Ana do u 22,00, Rumeli 6,65,
'ra vay 75; Düyun 189,50,
İş bankasından alınmı tır,

Barem

1

cevabım vermiştir.

lunacaktır.

Talimatnamede kara, deniz,
hava, imalih harbiye, harita
zabitleri ve askeri memurlarla
jandarma zabitanı i~in tayin
edilmiş
olan 14 derece ile
maaş asıllan gösterilmiştir.
Yedinci derecenin maaşı olan 50 lira sonradan bir kanunla 55 liraya iblağ edilmiş
tir. Tekaüt maaşlanmn tahakkukunda maaş astlları esas
tutulacaktır. Bu maaşlar da
bir gtina tevkifata tabi değil
dir.
Kanunun tatbikinde evvelce
zabitana verilmekte olan bir
nefer tayini zammı kalkmaktadl.J'.
Zabitana maaş itasında rütbeleri esashr. Bir miriliva, bir
miralay ve bir yüzbaşıya ancak dahil olduklan dördüncü,
alhncı, onuncu derecenin maaşı
tesviye olunur. Fırka
kumandanlığı yapmıı ve halen
yapmakta olan mın
livalar, liva kumandanlığı yapan ve balen yapmakta olan
miralaylar ve kanunu mahsusa
tevfikan kıdemlilik sıfatını iktisap etm.İf yüzbaşılara 3 üncü,
5 inci ve 9 uncu derecelerin
maaşı verilecektir.
Zabitan askeri memurlar
başka bir memuriyet ve vekiletlerinden dolayı başka bir
maaş ve tahsisat alamıyacak·

müsevi, getirdiği
malları
satmasına Madalya
bahçesi müsteciri müsaade etlardır.
mezse ne yapacağı hakkında
Bu kanun mevzuu haricinde
bırakılmış olanlar hususi kabir muzip tarafından sorulan
nunlarla
verilmekte olan muhsuale cevaben de demiıtir ki:
telif tahsisatlar birleşt ı rilerek
- Buradaki 400 kişinin hep- her minvali sabık verılecektir.
si de Yahudidir. Ben bahçeden
Gedikli küçük
zabitlerbir az uzakta dursam gene
den beş sene hizmeti buonlar gelip alacaklarını yalnız
lunup ta
hizmete
devam
etmek
arzusunda
bulunanlar
benden alırlar. Müstecir mümaas ve tahsiaatlarile nefer
sade etmiyecekmiş.. Bu da
tayini zammı, kıdemli olanlara
dert mi?
ilaveten beş lira ile mecmuu
Yahudiler sağ olsun. Onlar birleştirilerek verilecektir. Macehennemin dibinde de olsam
liilini asksriyeden vazife alanlara terfi zamları mensup olgene beni bulurlar ve alacakdukları
daire
bütçesinden
larını benden alırlar.»
verilecektir.
Akşam üstü, vapurla gelmiş
olan Yahudilerden bir kısmı
İş bankasının
son vapuru kaçırmışlar, yeni- 1
tesis tarihi
den bilet parası verip trenle
Türkiye İş bankasından:
dönmek mecburiyetinde kalMüessesemizin tesisi senei
dıkları için fena halde üzüldevriyesine müsadif 26 a~s
tos 929 pazartesi giinii bankıı·
müşler, gündüzkü bütün eğlenmu kapalı buıunec•ktır.
celeri burunlarından gel~istir.
Kambur

&AWWW

Galata ithalat

Seyri scfAin

gümrüğünden:
Cinsi
Adet
Nevi
K. C.
Adet
Maden kol saatı
1
paket ·
14
Altın kaplama saat (paketten müfrez)
5 200
Nikel saat bileziği
(
«
«
)
5 35
Paket gümrüğü tesbit defterinin 1862 sıra numarasında
cins ve evsafı yazılı bir paket eşyanın bil~ sahip hükmün&
iktisap eylediğinden 23 - 8 - 929 tarihinden itibaren 20 gün
miiddetle müzayedeye konulmuş olmakla 7 - 9 - 929 tarihinde
satılacağı ilin olunur.

Ankara

- --------...,..,..-.,.-----Zafer cacldesinde ZafPr
ild numara
oteJlndl~

da rnülesekkil hail tasf'ivedo bulunan
y

~

Ankara Milli Mensucat Türk Anonim
tirketi iAsfiye memurlu~undan:
1- Ankarada

'

A~,

Son Saat

12 Sahife

Sarı kııla civarında

kiin 41254 metro mll-

rabbaı

arazi dahilinde tarzı inıası kirgir çabıı çinko ile m~
tur yevmiye 150-200 metro kuınq jmaline muktedir Anka
Milli Mensucat Türk Anonim firketinin mücedclet ıon ıiatem
mensu~t fabrikası bilumum tesisatı, mebani, arui ve mUıte
militi~ birlikte bilmüzayede satılıktır.
2- Fabrika arazi ve binalarına ve tesisata mfiteallik planlar ve müzayede şartnamesi arzu edenlere bHa ücret ve der·
hal tasfiye memurluğu tarafından poıta ile gönderileceği gibi
mufassal izahatta verilir.
3 - Fabrikanın bedeli muhammeni yliz elli liradır. Fiat
haddi liyıkta görülmediği takdirde tasfiye memurluğu kat'i
ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır.
4 - Müzayede 29 Ağustos 929 perıemtie Ankarada Zafer
otelinde 2 numaroda Ankara milli mensucat TOrk anonim fir·
keti tasfiye memurluğu yazıhanesinde .saat onb..te.:aleıİi olarak
icra edilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerde saati mezkiıre kadar kabul edilerek muhteviyatları nuarı itibare alına-"
caktır.

5 - Müzayedeye iştirak edecek olanlar evel emirde mlizayede şartnamesini aynen kabul ve bir nüshasını imza ederek
tasfiye memurluğuna tevdi edeceklerdir.
6 - Arzu edenler tasfi~ memurluğuna müracaatla malfimat
alacakları gibi fabrikayı da gezebilirler.

Merke:ı:

köprü

acentası

:

başında. Beyoğlu

Galat:.ı.

2 362

Şube accmtası: ~fahmudiye

hanı altında. İstanbul 2j 40

Ayvalık sürat postası
( MERS1N) Yapuru 27
ağustos salı ı 7 de Sirkeci rıh
tımından hareketk [ Gelibolu,
Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit , Burhaniye , Ayvalık ] a
gidecek ve dönüşte mezkur
iskdelerle birlikte Altunoluga
uğnyarak gelecektir.
Gelibolu için yalnız yoku
alınır

yük

alınmaz.

TRABZON BİRİNCi PDSTASI
( KARADENtZ ) vapuru
26 Ağustos Pazartesi r2 de
Galata rıhumından hareketle
[ İnebolu, Samsun, Gireson ,
Trabzon , Rize , Hopa] ya
gidecek ve dönüşte Pazar iskelesile [ Rize , Sürmene ,
Trabzon , Görele , Gireson,
Ordu, Ünye; Samsun, lne
bolu, ZongulJag] a ugrıyarak
gelecektir .
Hareket günü yük alınmaz.

lzmir -Mersin surat postaSI
(CUMHURlYET) vapuru

27

ağustos

sah ı 2 de Galata
rıhtımından kalkarak Çarşamb:ı
sabaht lzmire ve akşamı
lzmirden kalkarak [Antalya ,
Aliiye , Mersin] e gidecek ve
dönüşte [ T aŞucu • Anamor
Alaiye, Antaly:.ı , İzmir ] e
uğrıyarak gtltcektir.

-------

İstanbul küçi~k sıhhat
lmemurları mektebi
müdiirlüğ·ünden

Hcrgün zevale kadar k1z ve erkek talebe kaydedilmektedir.
Kayit müddeti ağustos nihayetine kadardır. Tahsil müddeti
iki senedir. Nehari ve meccanidir Talebe tahsil eınaaında askerlikten müeccel ve mezun olunca hizmeti maksureye tabidir.
Mektepten mezun sıhhat memurlarına ilk senelerde ayda50-70li·
ra verilecektir. Sonraları ,kıdemine göre diğer d~vlet memurları
gibi maaşları arttırılacaktır. Müracaat sıhhat vekiletine ve ya
mahalli sıhhat müdürlüklerine verilecek bir istida ile olur. Fazla izahat almak istiyenler Sirkecide Demirkapıda mektep idaresine müracaat edebilirler." Arzu edilirse tafraya matbu mufas·
sal duhul şeraiti varakalarından gönderilir.
1 - Türkiye Cumhuriyeti tabanından olmak.
2 - Yaşı yirmiden aşağı ve ya yirmi beşten yukarı olmamak.
3 - Ahlak~ ma;o;but ve her şaibeden ari bulnnmak.
4 - Askerlikle alakası olmamak.
5 - Lise altı der{;cesinde tahsil görenler imtihan ile ondan
YLkarı tal.sil h"örenl6' imtihauıız kabul olunur.

NAİM

VAPURLAJU J

iZı\liR posrrı\~ı,ıı

Seri, lüks ve muntazaril r\l

Ad nan

Eğer keskin ve sağlam

istimal ederseniz
kendinizi traş etmekte
hiç bir ~üşktilata maru~

günü 16 da Galata rıhtı~b'
hareketle . )zmire ve Ç h~~c'
günü b:mırden lstanbulıı _jJ
eder.
rP'.i.
Galatada Gümrük k~ ~
Site Fransez hanında ı2
rada umumi acentalığınaıol'J
caat. Telefon Beyoğlu :

';ti
O

LOYD
.

TRiYES'fl~
.

,,_f

Yakında limanımızdan

( MERANO ) vapllf~~"'
ağustos çarşamba I Sde [
.Midilli, İzmir, Pire, Pat!d~'

Avasaranda Bren 1 '
nedik 've Tiryçs~e ] ye ~
(TEVERE) rnpuru 2~
tos perşembe sabahı saat (
[ L9yd Ekspres J otar~l
Brendizi, Venedik
1'i--"'""",~'·-0
Her nevi tafsilat için ·e~
mumhane ( Loyd, .Trıfotl
başlıç.ı atentesine . I ele ~~
yog-lu 2 12 7 ve ya Gıt ıt
yında sabık selanik borı'f

fo

,.e

1

g
ve yah~t ~İ

binasındaki yazıhanesine

Beyoğlu 2499
cide Mes'adet hanındaki) ~
nesine müracaat edilITleSl·
İstanbul ı 2 35
~

))

derhaur edini,z.

~
~

O illette
Piyango müdürlüğünden:
Nümuneleri veçhile iki nevi
divar afişi tabettirileceğinden
taba talip. olacaklann pey ak-

çeierile birlikte 26-8-929 pa-

iliirı tat~~

'ftll
16 ncı
sahifede sarıtl
11
13,12,I 1,10 uncu ,,
9,8.3 ün.:ü
»
'
2 uci
>
,

Yolıı çıkmazdan A>ıı#I bir p&•

zartesi günü saat on beşte pi·
yango mlldilrltığünde mnteıek
kil tayyare milbayaat komisyonuna milraceatları.

h.,

edecek vapurlar tıJ 1
( PALASTINA ) ,·apıt sıJ'
ağus Salı I 1 de [ SaıJl
Trabzon ve Batum] a ı·,.,.J

GiUene bıçaklan pek sal!ım
Sheftidd çeliiindeıı awnüJdur.
ıl.man&ıı

--•etı

L ımanımıza muvasaı
beklenen yapurlar, ~
(TEVERE) vapuru '?ıJrı"'1'
tos pazar [ ltalya \ e '
tan] dan
tıJ
( PALASTlNA). vaP~~
ağustos [ ltalya ve \
tan] dan
~
(MERANO) vapuru 2 8
tos çarşamba [Odesa, R0
\'e Bulgaristan ] dan

kalmazsınız.

MC

t'!

agu~tf
26 inci PAZAR 111~

Sun Saatin
hı.çak

,apll

Güneş

Öğle

ikindi

ı_

'(

