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"' Nüshası her yerde 5 kurut
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Sıcaklnr
}Jil1 liıı
ş1ddetil

de' aı11
edi, or.

~ / sene ·vel bugün. düşmanı
h~İ·az
ahr den taarruzumuz başlamıştı.. ya&_ın~r
~&f~

~
~· gun 26 Ağustos... Yedi sene evel, bütün cihan gözlerini
.:"tl a
~·ıtlenÇinış, d bugün
Anadoluda .şahlanan Türke bakıyor ve
k'
'\.)
ma a ımse bu emsa1sız şahlanışın yaratacağı ha-..,. arın ne olacağını kestiremiyor, hatta bir harp taarruzu
~Yord F k 26 Av
b l
d
)\ L
u. a at
gustosta aş ıyan taarruz, tarihin şim i~._ ataddar bir eşini daha görmediği harika nevinden bir
~ u.
ta& lladolunun bir kısmını işgal etmit olan dlifman 26 Ağus·
~ lllrruzu ile bir ande ·şaşkına döndü ve ne oluyoruz? De,: Va.kit bulamadan coşkun seller önüne katılmış kütükler
' 6rüklenerek on gün içinde soluğu denizde aldı.
[ Mabadi 2 inci sahifede ]
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saa geçır ı. ıraz ~ 0 1 u mek mecburiyetinde olanlar
teneffüs etmekte mUşkUlat çew

kiyorlardı.

Derecei hararet dün güneşte
55 i bulmuş, sokakta gezenler · ceketlerini çıkartmışb.

caklar eğer böyle d evam e•
derse şehı'r dahilinde çal••
....
mak imkansız bir bale gire"
cektir.

Güneşin müte:r:ayiden artan
harareti karşısında hemen her•
kes sahillere akan etmekte ve
birçok kimseler dört, beş saat
denizden çıkmamaktadırlar.
Y eşilköy ve Kandilli ı.a.·
taneleri, dünkü hararet detıe·
cesini gölgede 30 olarak teabit etmişlerdir.

.
(' a1}ç şirk etinin iki G_un_d_en_giı_·n_e_a_ri:-an_b_u-sı--2-in-cı_·
Gerralıı)a~ada ) eı1ı biı1alar...
vapuru çarı ıştı
Muazzam hastanenin in-

ı--1

--[M-a-ba_d_i

'~ •abah saat sekiz buçuk-

~ Öpı:u ile yemiş arasında
\.:, fırketinin 1O ve 12 nu"-- ~ 1
:"Ql.1 vapurları müsa d eme
L.~'t
trdı' r. Müsa d eme şid~
... 01 111
~ nırt uş, 10 numaralı va.,~.. uıademeden sonra maLı"''
"\tıts~aparken, Galata şarap
~1-rı1 .1açıklarında tüccar
~ ı e dolu olan mav' btnd'ırmıştır.
· ·
rr};--14

Her iki müsademe de halk
epice heyecan geçirmiş ve
bir çok kimseler de vapurdan
mavnalara atlayarak
kendilerini kurtarmak istemiı;:.,.
lerdir.
Nüfusça zayiat yoktur. Yal- .
d
nız vapurlar an birisi kaptan
köşkünden, diğeri de baş tarafından hasara uğramışlardır.
Müsademenin sebebi tahkik
·
d'ır.
edılm~kte

vakt,, ın yüzme yarışı b ugün .._
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~~: ~" Jefi~imiz tarafından
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Yüzücüler sabahle in
~t ll~a Moda vapur isk:ıe~~at' 5Palı vücut etmişler
~lct on buçu1 a rkek yü~la ar,asınd .. kı müsabaka-

nı mıştsr.

Hanımlar arasındaki

ikinci
müsabaka akşam saat on yedidHe ykapılacaktır.
d
a em heyeti fe erasyon
kA d Ş
. Ah
er .-anın an . erafettı~,
met,

Rıza, Fehmı heylerdır.

Yarıştan sonra müsabıklara
Fenerbahçede bir çay ziyafeti
çekilecek ve kendilerine hazır1 anan kupa ve madalye·
ler takdim edile : ktir.
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\Gazi Hı·
1Avdet buyıır

1

FelaJ{et...
Roma.nyada bir
siklon h11sarafl1
sebep oldu
8ükre11 24 BüyUk bir
siklon «Ploesti» de m rnzzam
hasarat yapmıştır. Hasar 100
milyon ley tahmin edilmekte~
dir. insanca da zayiat vardır.
Yaralıların mikdarı

mUhimdir.

Bulgarlarla
yeni muahede
Sofya, 24 -

Tqrinievelde

hitam bulacak olan TUrk·Bul·
gar tk:aret muahedeıi altı ay
ın&ddetle temdit edilecektir.
Bu mUddet zarfında yeni
ticaret muahedesinin mUrake·

rab

yapılacakbr.

5eliqlkte
tevkifat
Atina, 25 - Selanikte ter·
tibab haflyede bulu~an bir
takım komünistler tevkif edil·
miştir.

Zavallı bir kadının
intiharı
Geçen sene F enerbahçede
intihar eden Necat bey ismindeki gencin valdesi Kızıl·
toprakta oturan F erdune ha· .
mm, oğlunun yasına dayanamamış, nihayet dün kendisini köşkün merdiveninden
atarak intihara teşebbüs etmiştir.

Ferdune hanım hutaneye
kaldmlmıştır. Ümitsiz bir haldedir.

yanında çöp
Beıiktaı deniz hamamlarının
civarına dökülen çöplerden
dolayı banyo sahibi Emanet

Banyonun

neıdinde şikiyette bulunmuı-

si rla t·caretimiz

yoldaş, meselenin
halledildiğini söylüyor

Sefir Soriç

Sofya, 24 - Ankaraya dönerken Yamadan geçen Rusyanın
Ankara Seffri Soriç yoldaş, Odcsadaki Türk emtiai ticariyesi
meselesinin halledildiğini beyan etmiştir.

*

~ıezunen nıemlelrntlne yitmiş olan
yoldaş şehrimize unlPt etmi~tlr.

[ 1 irinci sahifeden mabaat ]

Ağustosta çakan Türkün şimşeği yalnız Anadoludaki
dUşmanı kalbinden vurmakla kalmadı, asırlardanberi şarka
çöken zulmeti de yardı, karanlıkları nura garketti. Bugünün

26

mes'ut hUr ve cihanın gıpta ile parmak ısırdığı asri Türkiyesi
26 ağustosta ana rahminden yere ayak basmış ve o günden
bugüne kadar 'karşısına dikilen bütün umacıları, hortlakları
devleri, birer hamlede yere sererek bu gtirbüz hale gelmiştir.
26 ağusto!l onun için Türk tarihinin en mukaddes gfinlerinden
biridir.

Berlin, 25 (A.A.) - Graf
Zepelin dün Kaliforniya sahillerinden takriben 300 kilometre mesafede bulunmakta
idi.

Feci bir kaza
Berlin, 25 (A.A.) - Parissürat katarı Buir istasyonunda yoldan çıkmıştıt.
8 kişi telef, 42 kişi mecruh
olmuştur.
Mecruhlardan 17
isinin yarası aP-ırd1r.
Varşova

İt BanKa§ınun
yıl dönümü
İşbankası bugün beş yaşını
bitirmiş, altıncı senesine girm~ ştir.

Hidayeti tesisinden itibaren
memle~ete çok nafi hizmetler
yapan iş bankasının önümiizdeki senelerde daha büyük
muvaffakiyetler kazanması her
TürkUn temennisidir.

. tur.

Den.zda

in~ n sına

huşhyncalıı.tır.

Şimdiden lstlhıurala baş•
lanıhnı

olup «7 » nrsn, bir

cami, bir ho.stun n birim•:
bina istlnılitk edlh~ceklJr·.

nu

takdh·de CcrrHhım~l\
hastnne~lnln o.it lrntnuiun,
hiç bir halle uıuruz kulmnclan.

dl•nizl

kahil olacalitır.
paviyonu ln~n

nörme"k
Yercm
ctllldi~)i

talidir•IP CPrrnhpaşa ha. tanc!'ii h:r mcemua halinde şt•hrin en uüz(•I n~ en
büyü li bir darü ;;ıiı'ası o-

lacaJd ır.

bır ndrranaazlık

Mahmut Eşref isminde bir
tayfa dün Kas~mpaşada çırıl
çıplak denize girip yıkanı.rken
sandalla geçen üç hamına
sarkıntılık etmiş ve ilzerlerine
su atmaya başiamılitır.
Hanımlar
bu tecavüzden
korkmuşlar, içlerinden birisi
de sandalın içinde bayılıp
kalmıştır.

Bu hali g«iren polis Ziihtü
efendi mutecavizi derdest etmek istemiş, fak&t bu sefer
de M hmut polis efendiye te·
cavüz etmiştir. Zabıta Mahmut
hakkında tahkikat yapmaktadır.
1Mr''M

.
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'

§
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Yandık!
[ 1 inci sahifeden mabat ]
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Dördüncü defa Ya b·''
-~~
teşr~ ?uyuran ReisicU ıc,l·
Hz. ıkı gece Y alıvad• ~r
dıktan sonra dün gece .,ı,
tuğrul yatı ile lstaJl
avdet buyurmuşlardır. il'
Reisi cümhur
flı. ·~
birlikte Y alıvaya gı~
olan . Başvekil. İsmet ~,life
Hz. ıle Dahilıye ve "dit
vekilleri de şehrimize '
etmişlerdir.
. MaU1e
İsmet paşa Hz. ıle
17ei
vekili Saracoğlu şnkrU ~r·
Heybeli v~ Bü!üka~ada
tuğruldan mmışle:~ır. J<;tlııı

17

1
i

Rus sefiri Surlç \
ff

7 sene e,~eı bügürı. rlüşınanı kahreden taarruzuıııuz başlamıştı..

Zepelin
Amerikada
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Hz. de dün Yalı\~·
gitmiş ve dün gece şe
mize avdet etmiştir. . ~~
RelsicUmhur Hı. ıı 1\,,·
seyahatleri, Yalıva ~aJ',sıııı
larınm imar ve ıh1y,Jı'
mucip olacağı cihetle ı11!·
'k' ~jJl ..
vahların sevinci ı 1 ·ıdeJI
Filvaki Yalıvada sahdııb'
kaplıcaya mUmtet yol
şim~~d~n yapılmışt~r. ~
Hukumet kısa bır ıa?
da Y alıva kaplıcal• 41ef'
imar ve ihyasına karsr
rniştir.
~

(
KandHli rasatanesi, 58 gün·
denberi İstanbula yağmur yağ
madığını, geçen senelerde tem· }
muz ve ağustos aylarmda ha- g
raret derecesinin 37 ve 38 e \
çıktığını, fakat sıcakların bu 1~
seneki gibi devam etmediğini \
bildirmektedir. Biraz yağmur fııııııııııııııu.ıııııııı;ııııı~ıııııııııııııııııııııııırıuıııııııı ıım ııı
yağsa sıcaklar hafifliyecektir.
Maamafi sıcakların nihayet ay
sonuna kadar devam edeceği,
bundan sonra da havaların
nfobeten f. er:nliyeceği söylenilmektedir.
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Ispirt0··.6,

Buz yok!
Dün öğleden sonra gene
İstanbulda buz buhranı baş
göstermiştir.

Fabrikası ErCgf'

de mi, A. patiJ~
da mı yapı/aC~

Şehremaneti İstanbulda buz
Müskirat inhisar ibtİ~~
olmadığını ilan edeKay seride b~r ispirto .f•"e'v-'
dursun, sık sık· şehirde buz
tesıs
edecktı. Heyet\Je
bulunamamaktadır. Bu da gös·
bu
fabrikanın
Kayser!Jide ~~,
teriyor ki, Emanet buz işinde
Adapazarı
ve
ya
Ereg rdi'ı
biraz ş-evşek davranmaktadır. ,
pılmasına lüzum göd~~t ~
Dünkü gazeteler, Şehrema
den
inşaat bfr rnU
ti
netinin kış hnı:ırlığına başla·
teahhur etmişti.
Jli (
dığmı yazıyorlardı. Bu kavurucu yazın en sıcal< aylaruıda.
İnhisar idaresi, Eret f.'ı
Adapazarında tetkik'g6"ab,
buz bulunamazken, İstanbul
mak üzere bir heyet.
sokakları
toza boğulurken,
miştlr. Heyet, bu ik\, 1~
şimdiden kış hazırlığma baş·
lamak biraz man :ısız olsa
dan hangisinde f abrı ,
gerektir.
labileceğini tetkik \'eıı"" J
)f
etmişse de henUz rapor ~~
Sıcakların
tahammülfersa
mediğı için fabri~an'~eı1Ybir şekil alması, erlceklerden
şehirde
yapılacagı
_.Fi
bir çoğunu ceketlerini kolları
etmemiştir.
)?' _.
na almıya sevkettiği gibi ,
kadınların bir çoğuna da çoHeyet raporunu
raplarını çıkarttırmıştır. Zarif
zarfında verecek ve fa ~J
elbise ve iskarpinlerile çıplak
inşası için istihzarata
baldırlı kadınlara sık sık te·
sadüf edilmektedir.
nacaktır.
buhranı

rl
o',,

t<•'' f.
I

b~ri~~

-

.. NUN
..

Son Saat

Bulgaristanda çok Zaika

A~l ....6

şiddetli ya~murlar

~Ghildc:

Sofya, 24 - Çok devamlı ve şiddetli yağmurlar burada pek
ziyade tahribat yapmııbr. Bir çok mJahalleler sularla mt.haur
halde kalllllfbr. Tramvay münakalatı kesilmiştir. Bunu müteakip fırtına zühur ~tmiş, bir çok evlerin damları uç:nuştur,
bir de yıldınm düşmüştür.

Askeri terfi
defterleri

t

.:::;, Relsicümhur Hz.. ne
unmak
ttıize

Sahife 3

tfa;ere ,ehri-

getiriliyor

Aakeri terfi defterlerinin ih-

~

bitmiıtir. Yarın

dUn

· vekaleti zat işleri reisi Os-

m::.a

br

~-

belediyesi müdürBeyazıt müdürü

l\tdri
~-,-•ı , Beyazıt müdürlüğüne
~~?yü müdürü İhsan, Bat\ lchoyu miidürlüğüne de umu~ Ulaıkiye mümeyyizi Hakkı
~1trfn tayin edilecekleri

~tiınıcktedfr.

~snı.et paşa Hz.

birkaç
~ iÜndcnberi Heybeliadada
btİtınnıakta idiler. Bqvekilimiz
-.dil öğleden sonra Pendiğe

'8!t buyurmuılardır.
~r refikimiz nıüşarllnfleyhin
'~d iptidasında Ankaraya

edeceğini

b.a et

yazmq!a da
tekzip edilmektedir.
11
~ T akainı stadyomunda
ve Vefa kulüp0 küçük T .. büyük takım~ •tane birer maç yap-

b.~ber
~.Bctiktaı

'-r.-:

r·
~~
~r

küçiik
er

takımlar bir bire

kalmışlar, maç
birinci tada 11-

~r •raaındaki

'

llll le~' iiç aayile Betiktaauııe neticelenmiştir.

ili

~=rclnıileı

~..

talebe kongre-~ier ııır:d. en murahhaslar

a.ı

diı

ınallar sergisi

haber
gibi dnn katı A..~ır. Sergi ~ elecek sene
R'Ust t d
\eı
bf os a aha mükem~ r •tkilde tekrar açılaMtrli

~-Vtrdiğiıniz

til r.
!'ı&l~11 meclis reisimiz Kızım

~~

e

Hz.

liman tirketinin

Ylıva7a gitmiıtir.

Bu ne zehir zıkkım ıq

yahu/ Bunu bana inadı
mı uerdinlz. MlSU çarflsında biber kalma11Uf,, bq
buna doldurmuşlar.
Gene ayni marazl.a malfd
başka bir hasta, üzerinde yarım parmak tuz bulunan sardalya balığından bir. iki. lok•
ma aldıktan sonra acayıp bir

~ anbula getirilecek, çarıam

jYÜğüne
.o~lu

tadını blltıptaki marCJ%1

miş

h'Y• berayi

--q~

memezlilii:ı

dalô.beli d~

melJkii oldukça mühimdir.
JHeselô hastanın önüne lxı1.
gibi kadayıf korsunuz ve o.
bundan bir lokma alır almaı

-

J::ıı Şevket paşa tarafından

----~~~r.on

Bunıın. zaika
nilen bu ağzının

bağırır:

M.

tasdik Reisicümhazretlerine arzolunacaktır.
le efte~ 30 Ağustosta ne~editektır. Bu sene terfi nısbeleıı genişletilmiştir. Gelecek
~ene daha geniş tutulması mır
llltrerdir.
bilir tayyare filomuz dün
~dokuzda Konyaya gitmiş,
l'11 Yet, kolordu, Halk fırkası,
~ YYare cemiyeti ve belediye
t)etlcri tarafından karşılan
~ftır. Tayyareler 16 da, AdaYa hareket etmişlerdir.
Üzel san' atlar birliği ede,.. biyat şubesi kongresi 29
•lılıtos 929 perşembe günü
üç buçukta toplana-

dalaletleri

bakışla:

- Hani bunun tuza. babR
hiç tuzsuz yenir mi? Dig~
sorar.
Çünkü bunlarda uılka bozulmuş, hastalık

kendikriM

şekeri şap, şapı şeker

Şimdi biri tutsa da tepemden

aşağı bir koğa soğuk su dökse/
5

IJnkaraya gitmit olan Darphane m&dliril Cemal B.
tehrimize dönmn..ı...~-. Anka""9"'"
rada son zamanlarda fazla
ç.alıtarak milhim miktarda kir
temin edea Darphanenin daha fyi çalışabtluıeaini temin
iç.in konutulmuştur.
nlırka teftitab İstanbul da11111 bilinde bitmi§lir.
fNlon glinlerde latanbulda
tatarak hllmmuı vekayii
g.Srülmiye batlaDUf Ye bumm da bilhassa bUJ yerlerde
denize girenlerden sirayet etmekte olduğu •nlqılmqtır.
nltib~a odalan tqkillb içfn
müdüriyetine gelmifti. Sdıhİye
mlldllriyeti etibba odalan
kili için hazırlıklara batlamlfbr.

m

tultalımatname Sıhhiye

teı-

Npor

ı,Ierinin

IUiçin dlln

dtizeltilmesi
bir içtima

fırkada

yapılmlfbr.
Odman ittifakJan kongresi
tepinisanide toplanacaktır.
mu•yaya randeriıen deriıerin ihraç mtiddetinin temdidi için vekalet nezdinde
tqebbüa yapılmışbr .

mı aiuatoa zafer bayramın1111
da maç yapmak üzere
Galatuaray takımı Zonguldata,
Sunaya,
Fenerbahçe takımı da Adapuuuıa ridecektir.

Beıiktaı takımı

Hay camnal Keşke Al/ahlan başka şey istese idim!
Jmoronof qısı ile aşılanan
1111 kuzu gürbüz bir koç olmuş ve Ankaraya Gazi çiftliğine rönderilmiştir.

m

ursadan bir heyet Çanakkale harp sahasını ziyaret
edecektir.
lffilimu Yansen Şehremane
l&WJtini kanalizasyon için tenkit etmektedir.
rf.f.laden istibsalibm artbrmak
11Mı1J için bir program yapıla
cakhr.
aytar müdüriyeti tarafın
dan Macaristandan damızlık olarak siparİf edilen
merinos koyunlan dün tehrlmize getirilmişlerdir.

m

Hariçte:

D

stiklil mahkemesince mahkum edildikten sonra memleketimize avdet etmiyen sabık
Başvekil Rauf beyin İsveç sahillerinde bindiği yat batmış,
Rauf H. hayabnı güç kurtarmış!

!rnlunanlılar cevaplanuı
!Ygöndermişlcrdir.

diln

Bir !. •zcağızın öJümü
Bursa, 25 - Yeni tehirin
Çarden köyünden 4 y:ışlarında
bir kızcağız, gece manda arabası ile harmandan gelirken
arabadan dllterek tekerlekler
albiıda cu venniıtit.

g6slomiye başlamıştır. lşte onun
için, b6ylele.ri ô.ld Şam fıstığı
dururken at kestaneal ve enginar dururken baldıran gemiye kalkışırlaraa maz.urdur-

lar.
Böyle

olmakta

beraber

bunlar, bu saydiklarunız zaik.a
dalQlelinln hafif şekilleridir,
fıiç değilse mıipteldlaruım bu
lıareketleri fll3Qnın gônhlnil
bulandırmaz; f akal
bunun
bir de ilerlemi§ şekilhri oardır ki maazallah!...
tagaggıJr
Zaikalarmdald
ue daltılel bu raddeyi bııJmuı
olanlar arlık lezzeti, çeşniyi_
gıdayı insanın hatuu hayaline gelmiyecek şeylerde ararlar.
Kedi, fare etlerinin emaalsiz lezzetinden hararetle bahsolunduğu şu sırada. bu dhellen de biraz bah«lııWc
hiç le mevsimsiz kaçmadı.
zannederim.

K6rof'la

Ihlamur mctireai harap ediliyor
BefllL• ·
Ihlamur mesiresi-

Şehremanetinin
taştaki

satın alacağı yazılm11tı. t:ivar halkından bazı
1tçık
gözler bu haberi

ni

alınca meşlredekl çanı Ye
rıstlk al)açlarını kesmlye
başlamışlardır. Bunun ,.

nüne geçmek
Dll)er taranan
henüz lsllml41
sünde~e

ldzı~

·

ft

e

4

Satıtfe
k

O gecenin sabahında..
Şehnaz

genç bir gelin
gibi pür neşe idi
-
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Şehnaz, mağşuş ve methuş,
1Jan diişlnürken dudaklarını
...... ,_aştmp yalvarmak
renç sevgfltyi rikkate getirip
.,.; çevirmek iatedi, hikin ona
• ee• et edemed~ şimdi koam, ct1-, aklabası ve ahibı... birer birer gözünün önündm geçiyor ve hepsinin arka. _...., da tabancasını kalbine
. '~ genç dişçi, mahzun
W f rle tereasüm ediyordu.
Şu cllltlnceler ye ~ görüş
lıer, bu atırların yazılması için
ID891 uf olan
zamanın onda
Ya Wnden az bir müddet içinde C81197BD etmifti ve Şehnaz
bauuı bir - iki dakikada bir
bç azap 9e11esi yaıamış gibi
lakatmbp dtışmüftü. ~ya
pacağım ta,in etmekten değil,
lmnJdwımWrtan acizdi.
O esnada genç ziyaretçi bir
dlha fmldadt:
- Aoledım, ölmem1 istfJC*WWW•••, cs,ieyee bakını halil

a4
Ba llBz& bir silih sesi deID, kapa sümıesinin çekilmesinden mütevellit belirsiz
bir uda takip etti ve iki

.

vllcat, karanlıkta karşılafb.
Şehnaz,

Muharriri: H. Turhan
mez izleri idi. Kulağında henüz, bin bir çeşit neşidei aşk
ihtizaz ediyor, dudaklarında
sayısız buselerin ıtn uçuyor,
teninde nazik deraguşlann
sekri dolaşıyordu.
Dişçiyi, umduğundan daha
güzel, daha zarif, ve daha
ateşli bulmuştu. Genç sevgili
bülbüllerden şakrak, kızlardan
narin, ayni zamanda kavi idi.
Sözü, gözü, özü, ayrı ayrı bayıltıcı şeylerdi. Tam iki saat
ne dili, ne eli durmuştu. Mütemadiyen söylemiş, mütemadiyen okşamıştı.
Şehnaz hastalıktan yeni kurtulmuş ve güneşli havaya çı
karılmış bir «müştakı hayat»
ıevkile köıeden köşeye dolaşırken hep o sözleri, o gözleri
ve çıldırtan kucaklayışları düşünüyor ve bayıla ayıla massettiği payansız zevklerin her
zerresini yeni baştan hisseder
gibi oluyordu.
Boş, bomboş geçen uzun
bir ömrün hüsranına değil,
fakat şu genç erkeği itk tanıdığı demden sonraki günlerin heder oloşuna yanıyordu.
Daha ilk günden ve biç olmazsa onun eve kabulünü
rica · ettiği geceden itibaren
bu mes'ut telakiyi temin et-

o gecenin ıal>ahın·
ela - yelli bir gelin gibi - pür
neşeydi. Hiç bir münasebet
mediğine hayflanıyordu.
ohnadığı halde ihtiyar halayı
Henüz ve maalesef «bir»
kucaklayıp
opuyor, kızlara
olan şu gecenin, alıklık etmetakıhyor, şuradan buraya -bemiş olsa, şimdiye kadar seyimiz bir serçe hiffetile- koKiz-on olmuş olacağım düşün
fUP duruyordu. İşte o kadükçe kendi kendisini döve·
dar istediği şey,
nihayet
ceği geliyordu.
wkua gelmiş ve bütün korYa o korkular, ve hele sevkulan esassız çıkmışb. İşledi
gilisini geri çevirmeyi düşü
ği tatlı günaha, iki yastıkla bir nüşü? ... Şimdi nefsini bir mücmakattan başka -ne canlı, ne
rim yerine koyup ıoruyor
can91z- hiç bir mevcut vakıf
du: Niçin korkmuştu ve korolmamış, aziz, sevgili bir ruya
kacak ne vardı?.. işte (( a,-bi gelip geçmişti.
•
lem gene ol ilem, devran geAncak iki saat imtidat eden
ne ol devran»dı. Ne hala H.
•c şimdi bir lahza gibi kısa
bir şey sezmiş, ne kızlar fÜpgörlınen o vuslat devresinde
heye düşmüştü. Onlar, göğüs
Deler, ne gaşyengiz zevkler
duymuttu. Kendisini saatler· lerini pirelerin aç dişlerine
terk ve ruyalannda sini sini
den beri bikarar eden, avare
bir kuş gibi köşeden köşeye
börek, tepsi tepsi
baklava
koşturan amil o emsalsiz heimal ile tatlı tatlı geviş getil~canların göuülf.F ~ .aön~ , .. . .i ""' balı~~

Köprü üstende
Sabahlan ve akşamlan köprü üstünde görlllen seyyar
satıcılardan şikayet ediyorsunuz. Yerden köğe kadar bakkımz var.
Geçen akşam vapura biraz
geç kalmıştım. Bu seyyar
satıcıların
teşkil ettiği maniayı
atlayıncıya kadar
o
kadar müşkülat çektim ki
sormayın
ve
bu
yüzden
vapuru da kaçırdım. Zabıtai
belediye memurları, bu satıcı
lan, oradan ne diye uzaklaş
tırmiyor?

.
Pendikte

Basri

karanlık

Pendikte İstasyondan Çayır
mahallesine giden yola bir
lamba vaz'ı Jazim geldiği ve
11\ehtapsız gecelerde karanlık··
tan dolayı o yoldan geçmek
pek müşkül olduğu bildiriliyor,
Nazarı dikkati celbederiz.
den demet demet çiçek toplamış ve o çiçeklerin ıtrile
mestolup kalmıştı.
Zavallıların getirdikleri geviften halen eser yoktu, lakin
kendisi, geçirmiş olduğu sarhoıluğun humannı henüz taşıyordu.
Aklına

uyup ta sevgilisini
içeri almadığı takdirde bütün
bu saadetlerden mahrum kalacaktı. Onun, ye'se düşüp kendisini öldürmesi gibi telafisi
nakabil ve avakfbi son derece
vahim bir felaketten ıarfına
:r:ar, iliklerine kadar nebze
nebze nüfuz eden fU bahtiyarlık, o manasız hareketle, ta·
mamen ve ilelebet elden kaçacaktı.

Sarıyer illi Masarburnu -"ıııl'

Sarıyer.. Boğazın bd dl'
köşesine herkes SarıY:ı.;
Fakat Şirketi Hayriye ıı
halkın Sanyer dediği ~·
«Mesarburnu» deınekt~
Şirketi Hayriye bu ~
halkın bildiği Sarıyer le /kt>ysa çok iyi olacak.

1"

Yangın havu~u mu, sıtfll

menbaı Pli? . ~
Çemberlitaşta atik >Jid~
camii içinde iki metro t6 , •
liğinde bir yangın ba\1\1 ~
Bu havuzun içinde yo~
yarıyacak su değil, lı ,,.
hastalığı tevlit
edeee ~
bataklık var. HavuzUll et P
de uçuşan sivrisinekl '_,;
civar halkını her zaıııa11
ile tehdit etmektedirlea'·
Bu havuza zani111~
su verilemiyorsa
ve halkın sıhhatile oıı

tf.

kap•;;;;

maması lazımdır.

~

Nure

gençl? ğin i sevgilisinin~'
tanesi bir cür'a abıhaY•.
yan - buselerfle zindelef
ebedileştirmek ve o da~'
bap ile birlikte uzun, './. t
zun yıllar bir aşkı illet I
şımak istiyordu.
.. .,.- ·;:,
Ne kocasını, ne of1 ~

şünmüyordu. Hüviyetiııİ ~

bunun hüviyeti ve o~OI'1 ~
kendi
zap olmuş, erımıt
~
Müfrit bir iltfzazı fe,tl' ~
tevlit e~ği galab rii 1PJ
kalp gıbı iki vücudO ' '
görmek garabetini g6'ed,-~
du. Vehmen tabassul etJi ~
zadei sevda olan bu 1 ~
siyet, aşka ve maşu~IJ1f.. ·
etmiyen düşüncelere,
.J1
ra yer vermiyordu. , , 1
Şehnaz, o gece bıÇtJJ't!JI

ğım

var~ı~ i~~

Bu büyük mahrumiyete mumıştı. Sevgı1isini ~~
kabil acaba temin edeceği
ıelimetle sokağa ~ J'I
fayda neydi? Nihat ismini tasonra güDef doğuııCl!İ-".I
şıyan hoyrat bir erkeğin metpencere önünde 1'
ruk ve muhakkar kansı olmak
ancak mahallede rd~JJ
değil mi?
baş gösterirken pe
Şehnaz, bu ciheti diifün·
pamışb. Sürekli nıuaJI "' 1.
dükçe biltün hayatında ilk defa yarattığı rahavete •;.,.-.~
kusuzluğa rağmen Y
olmak tizere iyi , çok iyi bir
ğildi. Taşıd!ğı ha~
iş yaptığına kanaat getiriyor,
ne vicdan azabı , ne yürek
ğında çınhyan sözl~ ~
nde yer y'!r ııcakhğl
~.J
sıkıntısı duymuyordu. Y egine
seler,
yorgunluğunu
u
~
düşüncesi, henüz, bir olan ge·
asabım k11vvetlendireı'~ı
ceyi mümkün olduğu kadar
amil oluyordu. Fak•t ~t
çoğaltmak, genç dişçinin aguyumuştu. Şehnaz, oJIUİ~ 1,
şunda yeni yepyeni bir hayat
gözile de görmek d pi''"~
yaşamaktı. HuMan ile geçen
sık yukan çıkbğı b•~:
senelerin acısını ancak bu
yeni hayat ile unutacaktı .
lcrini kapalı görüyo •

1'1!''-

tPrl

A.rblt

tıGU

iem'• .-..iyea

..->:ı-

l

J,7

A~stos

4:

Son Saat

llÖNÜL~EN
6ÖNÜLE
Ben Abdurrahm
Şu askerin huE! ··
haşhueuy• m!

-

İşte o,

Mektep kitapları tab'ı
münakasası
Devlet matbaası müdüriyetinde~
o

Yeni ders senesi iptidasına yetiştirilmek Uzere bazı riyaziye
kitaplarının tertip ve tab'ı için aleni münaka~a !apılacaktır. .
Kitaplann müsveddeleri, yeni .harflc~e çevrılmış olarak tekil
ve resim!eri!e birlikte tab a verılecektır.
.

"

ıçın

Huhllrriri H. Tnrhan

heni rüyada kurTürh! Vallahi o, aynen · yada görmedim eskiden beri
oı (1]
tanıyorum, seviyorum, onun
esiri olnıak istiyorum, koşa
t·· Filhakika, Apturrahman bUkoşa git, ona kendisi için yaUrı TUrk as~:erinin arasında fadığımı
söyle!
~Uheykel endamile, her yadiyecekti, fakat, prens te•ncı nazarı cezbeden yüksek
reddüt
etmedi, kaleden indi
~U~abbetile birdenbire peyda kızının gôrdügü
ruyanın hayırlı
: rrıuştu. Güze bir ata bin 11:ş
bir ı elice verece i · ümidini
" \bu sebeple l e disini çerçi~1Yen askerlerin tevkinc!e gö- besliyerek ve heybetli TUrkün
ne söyliyeceğini t hmin ede- liyçrcu. Aıkcrl r, onun gd"
mt.diğinden dola} ı da içi tittıl~kte olduğunu işiterek kar- riyerek
sur haricine çıktı.
t 0aı:nıya koşmuşlar, yürekten
Apturrahman at üstünde
t bJl~a alkışlarla kudumunu
Aydos prensi piyade idi, ikisi
t cıle girişmi,lerdi.
~ Apturrahman siJ&h arkada~ yanyana gelince büyük ve
~ t;rıu1 tffilAhabbetkir nümeyiı pek mühip bir aslanla cılız
ti~ ile kardetçe mukabele et- bir tavşanın tekabülü kabilind.o~~tı sonra çadırına değil den bir levha husule gelmişti. ı
t t~u kale kapısı~ın önlıne Apturrahman çok yUkıekler
den yere nıünatif gibi görUelini
göti
nen bir bakışla prensi süzdü.
~urnca bağırdı:
Ben· dedi .. şimdi Bursadan
.Ben Apturrahmenım. Şu
geldim.
)~ ·~rın bugün için başbuğu- Hoş geldiniz s~fa gelİttrn .. l<aJenin beyini görmek diniz
ttırn • K en d'ısıne
.
·ı.. ..
&Q
1t:.ı - uç
- Orhan beyin sana sela~.~ô~lıyeceğim.
~ıt ... tun Rum müdafiler, Ap- mı var. Şu kagıdı gönderdi.
Y 11nımda oku, ne diyeceksen
J)r t,.llrnanın bu dav t iızerıne
söyle. Oncı gbre ben de kadib~s
n bulundugu kulenin
1
rarımı sane bildireyim •
.b. · rıe ~~üşrniışl:.r, bağırmıya

tlrın

,,
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ai,zına

Talip olan matbaa sahiplerinin Cebir, Müsell~sat, ~ımy~,
Fizik gibi riyaziye kitaplarını tertip edebilecek kafi - mıktarda
hurufat ve rumuz ye işarete malik olmaları şartt~~· Munakuay~
. f k etmek istiyenler her gün matbaaya muracaatla. ş~rt
..
nameyı. gore
· Münaki!sa Eylülün 14 Uncü
.
· · nl gunü
t
saat on altıda yapılacaktır. Münakasaya gırmek ıstıye c~ e·
minat akçelerini ve hurufat katalo~larım ber~~er getırmek
üzere o gün matbaada idare komısyonuna muracaat etmo-

ış ıra

liıır

~

Apturrahmanın verdiği kağıt
Gid·niz, Türk kumanda- 1 bildiğimiz veç'1ile, Teofanonun
Yanına gidiniz. Bizim ' mektubu idi. Zavallı adam ilk

!J. YAlvam••ı.

~· eofano

babasını

bakışta kızının yazısını tanıdı

ve derin bir hayret içinde o
mufossal mektubu, Rumluğu.n
...... c·
ruhi zilletlerinden ancak bir
'i k ıt baba, hemen git bekısmını gene bir Rum kale'ttf UYudan çıkaran bu adam
~~ de muhakkak zilletten mile tesbit eden o samimi
I> ~•caktır.
itirafnameyi okumıya başladı.
lta;cns, biraz tereddüt etse Bazen kızarıp terliyor, buen
1 sararıyordu. Tedricen
. . . _ano dayanamayacak.
mütezayit
bir
heyecan,
llzücU
bir
ruheyecan geçirdiği yüzünden
Kemal, bu
~ tyı şöyle anlatıyor: ( bir belli idi. Mektubu bitirdikten
~~..ç üı
ol dürcü şeref g~vheri • sonra mahçup bir tavırla
. d
~d
erın e durup bir nok· Apturrc.hmana uzattı:
- Okudum -dedi- alınız.
~i..:~ aşağı bakarken kenari
- Okuduğunu ben de gört'hırı a nagehan gözü A pturdUm.
Bana fikrin lazım! Ne
~llll an gaziye duş olur ve
~ti naz~rı sarsar eserile diyorsun. işi tatlıya bağlıya
cak mıyız, yoksa çarpışacak
tlir k·1 kalbı pUrcoş olur. Gö01
~ • duş e kendiye dest2ir mıyız?
cıvandır ~
Prens bir nebze dilşündU.
- Siz - dedi - 1-: aleyf için-

•)ordu.

da

teçci

~iirkü yalnız

~~] ~bni

mlişa

cumartesı

·

Kız
ve
erkek

Leyli ve nehari

·

.

·

FEYZIATI LISESI
Divanyolu

ve tali

kısımlar

Çifte saraylar

Bütün sınıfları teşkil edilmiş tam de~reli.. li~edir. ~~ybıt ve
ka bu ı ış
. 1erme
.
19 agv ustos pazartesı gununden
ıti rtareu
·
·
ba lanmıştır. Müracaat zamanları cumartesı ' paıa e11 '
günleri
10 dan 17 ye
Telefon: Ist. 1995. 3496

ş perşembe

'laarıt

s~at

kadardır

'tk•lletinin ruhsatı re miyeQini haiz

TÜRK KADINLARI biçki dikiı

r~-

~·arnış' ardı:
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ı ~dirlu. __~~~~~~--~--------------------

Mcktcbı
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kaydma
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Sahife 5

b a;-I·anmı~ tı r.

Tahsil

ı ve ~ senecllr

müddeti

.

..

~ a' M kurı1ta ~ alnız biçki gô terihr., En ~ıı metot takip edilır
>
Adre :
\

Brvazıt eznecıler

Jll•f

~po~~~~~?~
ııne ~
••Y•D•

tıluktınnı bıte1•n lıu
lııy
,, 1 hOçO~ ,..aklM H)'Ulndı ıurtD
dılnı•dt yıol bl• blçdl.o 1 nt

clmu~ cı~ı

bir

""~ ~bl11•<""lı
~

Htt yerOr 11.1lıl11

Umnml

Attn~ı.n.

Ba.rkhard Wualenbefn ve fGrelcA&a
ı.taab.ı.Galat.

den almışsınız. çarpışmıya hacet yok ki.

O halde?

Askerlik

şubesine

davet

Süleymanfye askerlik ıub~
sinden: Süleymaniye ıubeaf
mıntakasında yerli ve yabancı
suretile mukayyet 325 doğum
lularla son yoklamalan yapı
larak asker edilen esnam
mükellefenfn 31-8-929 cumartesi günü kura numaralan Ç~
kileceğinden alikadaranın yev·
mi mezkürde saat 10 da şube
binasına gelmeleri tebliğ olunur.

_ Bu gecelik müsaade buyurunuz. yarın son sözümü
söylerim.
Peki ama çocuğa ko"tu"lük
etmiye kalkışma. Elimden yakanı kurtaramazsın. Artık 0
benimdir. ve babası da ona

kem gözle bakamaz!
Muhavere yavaş sesle ce·
reyan etmişti. Ne kale kapı
sına yığılan müdafiler, ne .~u~
lenin bir deliğine gö:ıunü
yapıştırıp sevgilisinin dilrllba
endamını çılgın bir iştiyak ile
temaşaya dalan Teofano, iki
erkek arasında teati olunan
sözleri işitememişlerdi.
[Bitmedi]

Eğer keskin ve sağlam

bıçak

istimal ederseniz
kendinizi traş etmebe
hiç birtnüşkUlata ınarua
kalma~ıruı..

GiUette bıçaJan pdı: ldhm
Shtftic:ld çcli;indcn mamdfdur.
Yo!a çılurıazdan wvJ. bir pe•
ket almanızı derhaur ed.infa,

1

,,..........__.
6 Sahife

==

Son Saat
'3?$

Asri Korsan
Natali sabahleyin uyanınc~
~

~

Muharriri

«Son Sa~t » in
Tefrikası

16

Jloris LöbLnn

Gemiyi sahile y ~111aşmış Elleni de kendisi içıfl
bir mektup bırakarak gitmiş buldu.... . ,
gördüğümü sarsılıyor,

- Yakb1e mt
htırhyonrm, demişti~ bir haheede, bir ~menin başında
idiniz, ytizftnrde gtineş vardı,

net si:da mem.izin bir dakikası vardır ki benim hayatıma
karışmıştır ve işte sizi tapip
etmemin sebebi bundan iba·
ııettir, Iİzin hayatmiza karışark
hayatıma kadar uarca-

•end:

flm. demişti.

EYet daha başka şeyler de

aöylemifti. Fakat şimdi bir
cl&fman gibi hareket etmekte
olduğu cihetle o vakit söylediklerini inklr ediyor gibi icli,
maamafi böyle düşünmekle beraber genç kız onun gelmesir i
bekliyordu, evet gelecek özür
diliyecek, yahut ta kendisini
kaçtığı için muaheze edecekti.
Bu kadar yakında olsun da 1
ıelmesin, bu mümkün değildi. j
Fakat Natali aldanıyordu : ı
Ellen gelmedi ve genç kız
beklemekten usanınca zile basarak kendisine yemek getirtti
bu suretle iki saat daha geçmit oldu, Natali sıkılıyordu ,
n6betçiden başka herkesin
uykuya dalmış olduğuna hükmettiği zaman güverteye çıktı
kaptan köprüsünde yekdiğerine dayanmış iki gölge vardı,
başlannın üzerine ası!ı duran
fenerin ışığı sayesi?de Natali
bunlann Ellen ile It!ilyan kızı

oldukl~nnı anladı, konuşmuyorbardı, belki uzun fasılalar ile

hir iki kelime teati etmekte
olabilirlerdi, fakat Natali din&edi: hiç bir şey işitemedi ve
o zaman gayri iradi bir hiddet~
mağlüb olarak sürat ile iıerledi, Ellenin üzerine ablarak: ı
- Söyleyiniz maksadınız ne- j
dir? diye bağırdı bir centii·
men sizin gibi mi hareket eder,
hakkımda niçin bu kadar ka- 1

balık yapıyorsunuz?
Ne söylediğini ve ne yaptı-

ğını

bilmiyordu,
bunu anlayınca verilecek ce··
vab ı b e ki emed en gerı· d one. .
r ek kamarasına gıttı.
Kia · hiddet ile hırs ile
kendisi de

kendisinden hiç bir j
vakit şüphe etmemiş bir kadının gururu kırıldığı zaman
duyduğu bütün acıları tatıyordu.
Bu dakikada gözüne Lord
Bayronun «Korsan» ı ilişince
sıkıntılı zamanlarda müracaat
edilecek bir dua kitabı imiş
gibi onu açarak sabrlannın
arasından bir nasihat çıkarmak
çocukluğunda da bulundu, parmağını gelişi güzel açtığı bir
sahifeye koymuştu, gözüne ilişen satırJarı okudu, bu satır·
larda:
"Aşkımın sım kalbimin derinliklerinde gizlidir» deniliyordu.
Aşkınm sırrı mı? Onun için
dünyada bu kadar
hakaret
ile doiu bir cümle mevcut olamazdı, kitabı tutunca pence·
reden denize fıdatb, ve ancak sabaha karşı uyuyabildi.
Öğleden sonra uyandığı
zaman gemi harekets!z duru·
yordu. Makinelerin gürültüsü
de kesilmişti, Natali kamarasının penceresinden baktı, üzerinden arabalar geçen bir
nhbm gördü ve hemen giyinerek güverteye çıktı, kaptan Vilyamsı bu!du:
- Neredeyiz? diye sordu.
- Palermoda cevabını, aldı, gözleri ile araştırdı, ne
İtalyan kızını, ne de Ellen-Roku görmedi.
- Nerede? diye sordu.
- Gitti.
- Nasıl?
- Evet, sadece .. te~ekklir
ederim kaptan ,, diyerek ayrıldı, vakıa mürettebat için beş
yüz Frank bırakmak istedi
fakat kabul . etmedim, bunun
üzerine beş yüz Frangı buruşturarak denize attı ve
hıma size verilmek üzre bir
mektup tevdi etti.
Bu adamın yanındaki kadın
ile gemiden çıkışını görseydinız aleJ a~ cı'e bı'r seYah a tt en
avdet cden b'ır a dama bemetirdiniz, doirusunu itiraf ede-

şeytana

rim, ben hayabmda
bu kadar benziyen bir adama
tesadüf etmemiştim.
Kaptan hem bu sözleri
söylüyor, hem de cebinden
Ellenin verdiği mektubu çıkararak genç kıza uzatıyordu.
Su mektupta kurşun kalemile
yazılmış ancak birkaç satır
vardı. Natali bu satırları şöyle
okudu:
«lki sene evel babantz Sicilyada ani bir surette öldüğü
zamen Jeriko da orada blunuyordu ve refakatinde bulunan
Italyan kızı Paskarilla Dolçi·
den istibaal ettiğim bazı iftaabn bende uyandırdığı zanna
göre babanız ile de karşılaınnştı. İskele yanında Santa Luçia kilisesinin karfısında
sizi bir otomobil bekliyecek
ve sizi Segest mabedi civarında Kastelserano köyüne götfırecektir
köyün
baılıca
misafirhanesinde
sızın ıçın
bir oda tutulmuıtur. Lütfen
yann sabah saat ona doğru
köyün ilerisinde Dolçilerin
evine geliniz~
Hürmetleri ile,
Ellen - Rok))
Natali hiç tereddüt etmedi,
timdi serbest kaldığı bu dakikada üçüncü defa olarak
kaçmaktan başka bir t•Y düşünmüy.ordu. Fakat kaptan
şehre çıkmış olan mürettebattan bir kısmının gelmesini
beklemek lazım geldiğini söyleyince Natali o vakte int;zaren sabırsızlık ile güvertede
dolaşmıya koyuldu.
Nihayet şehre çıkmış olan
dört. ta~ada? üçü geldiler,
makine 1şlemıye başladı, çok
geçmeden şehre çıkmış olan
t ~yfa ıarm do-d-uncü su.. d e yetişti. Fakat tam nhtıma uzablmış olan iskelenin _ç~kile:~ği

s~ra~a N~t~i fikrın1 degıştırdı ve kuçuk bavuluna eş-

yasını doldurarak kaptana bir
kaç. kelime soy
- 1e d'kt
ı en aonra
miitelişi bir tavır ile sabile
çıktı.

klı~

Filhakika söylenen
önünde bir kira otooı'~
bekliyordu.
Bu oto111°
şoförü genç kıza sordu: ~
- Sinyorita Manolsell
ğil mi?
- Evet.
, f
Natali otomebile bindi~
rasmda burasında ~·lı
birikintileri ile dolu boiıl ,ti
yolu takibe başladılar~ l'dl
kal ve incir ağaç]an ıle ft
bir sahadan geçiyorl~~
kat Natalinin
hiç bit~
dikkat ettiği yoktu. O, ~
bu dakikat!a kendi • e I
hilafma hareket etaıelıt~
duğunu dütünüyordu, . b~
veti niçin kabul etroıftl
kabulünü istemediği bU
kendisini hangi kuvvet
lüyordu, babasının
~
gün Jeriko da orad•t ;
}unmuş olabilirdi, fak'~:J'
hadise onun kendi ka~~
neden tesir edecektir ~~
bu sualleri kendi ke';
soruyor, fakat cevapl•rı"' _,J
remiyordu.
~l":ı
Natali akşama doğtd
bir otele vardı. İçeri
'ol,
zaman iki kişi saloııda. ~
ğın karşısında sigar• ~
}ardı, biraz ötede de bff
başına oturmuş üçüocii
hıs vardı.
.,,.,,,~
[~••~
.
.
ş~ı11

,,r

1

;it

~

1

1f

Hakkı Şınası ~9

t.

.ıJ

teftişlerı ol~
Halk fırkası sııoı' ~

Hakkı Şinasi paşa el ıf' _,
yoğlu cihetindeki 11.lı~ Yocakları teftiş et~~~

ile hasbihalde bulu~ ..
..
~
B "kSureyyak Otfy8 tro'.'
eşı taş par
ı
ıı....2ı Ağustos sah •
Tarla kuşu
Operet
·
. ..
.
>f u te~
[ İnkıl~p tıyatros.
~

e;;u

.J

Jp:;;

6

BeşıktaştaA~e::os

rosunda
.. ü k 2 · gu
gun a şamı
:
1
[Baykuş j

Manzum

facıa

pi'- .

t

Ya~

tatili ve yeni
seneye 1rıazırlık
..\mcrfkalılar

1lan

ta~ahn·

en guzcl
erke~i olarak ll!n edilen
me~hur
~ıncma
aktöru
Con C:ilhc:rt \'17. tatilini
geçirmek uzerc Padsc gel·
dunvanın

ml~tlr

Hcnuı bir lki ay evci
e1 lencn san'atkAr tçın bu
seyahat ayni zamanda bir,
balayı seyahati olmakta·
dır.

~
• 8-t

~

Amerltanın

en
m.uftar.

ıı..- ~~

s•H
San'a•

:"'l ~ • slnem.cılıfa başlıyacak.

''tab bon Novıro

.

gizıel

at

Ue ,birlikte Mtink.lr
lr flUnı çevirecektir.

Almanlar tarahndım lmıt edilen Bremen
inmH bir transırtlanttk blr iki hafta em
Babnrnuhltl geçme rctorunu kırmışu.
1'.esmlmlz bu muıuam geminin sinen
sa10D11n11 gl!termcktedir.

t~
.\"'

1

.

k01nııcıer 'Kari Dan ve Corç

~ler~ı)tııJ
rı,r

bir filim için kaşlannı tıraş
r Sinıdt takma kaş kullanmakta-

- ........" ....
}i°orma Serer .Amedk.an ~ınema yıldr:ı:hı· r
n içinde en sık gfvlnenlerdendlr. Rmmde
kendısinl meşhur model ressamı Adrtyu
ile bırlik:te yenı ,fılr elbisenin modelini
&etkil: ederken gortlyornz.

Dorntl ~bastlyan ve .Anita Peyç. ~n\l
Aınıerikan sinema yıldızlannın en guzdle..
tinden lklsı vu ıatlllerinl Kalifomlyı
g&!Jl~

birlikte

geçlrmokıoôiıler.

•

Son Saat

cak piyankosu
bi ti, num<araları
· en neşrediyoruz
• Düku nü!hadın mabat •

İkramiye

Malı seccade
Örtü

Kiymet

-

lira
100
10

Battaniye
15
ipekli men~.
3
Kombinezon
6
Çay takımı
35
Halı seccade
100
Evrak çantası
10
Hereke yastığı
25
Kütahiye kavanozulO
Mektep çantası
S·
İpekli mendil
3

~Q

.?<ramiye
186169 Pijama
186171 Battaniye

-

.

Kiyrnc
lfra

1'2

o

201655

10

201871

186175
186442
186447
186618

Örtü
13
BUyUk salon halısı 9GG
İpekli mendil
3
Evrak çantası
10
187594 B!!ttaniye
20
187712 İpekli yastık
25
187798 Hah zeccade
100

et matbaası
l '"' ö nden:
·#

1000 kilo mücellit tutkalı
1000 <c kalın paket ipi
10.000 yarda kanaveçe
~
Miktar ve nevileri balada milnderiç üç kalem le el~
nakasai aleni\ e suretile matbaamızca mübayaa o!un~e1i
talip olanların 31 ağustos 929 tarihine müsadif cuma ;
saat 16 da matbaada müteşekkii mübayaat komisY0
şartnameyi görmek istiye.nlerin de he:-gün komisyon k

r

202128 mU?'acaatJarı.
202454
203153

203163
.2034401
203490
203858

••de•
6 ~ t

matbaası

en.

tura siyah yedi meşin
1000 ayak vişne rengi koyu merüken
187816 Battaniye
15
203861
1000 »
»
>>
yarma
»
188087 Erkel< çamaşırı
4:90 203917
500 »
nefti )) koyun
))
188508 İpekli mendil
3
203919
500
»
siyah ))
»
>>
Örtü
9
189033 Erkek çamaşırı
4
204098
ıcoo
nefti )) yarma ))
İpekli mendil
3
189767 Altı keten mendil 9
204364
Miktar ve ecm:.sı balada muharrer meşin ve marük"11
•
«
3
189784 Evrak çantası
10
'.:G4540 neleri veçh üzere rnübL>-·"la olunacaktır.
«
«
3
189830 İpekli mendil
3
204579 ı
Taıiplerin 12 eyliıl 929 tarihine mllsadif perşenbe ,O
Yazı lavhası
50
189854 Bluz
8
204887 16 da matb~ada müteşekkil ruühayaat komisyonuna "
Bavul
50
190062 Batbniye
15
205155 1 nameyi görmek isteyenlerin her gün muhasebeye ınür•
Pırlanta pantatif 2200 190068 Ortü
14
205866
Evrak çantası
20
~J6083
Pilatin erkek kol 250
190482 Battaniye
15
20617 6
saati
>ı
20
206204
Yorgan
13,SO 191038
"
10
206265
li
Battaniye
20
19121.S İpekli me: ·
3
206266
«
30
19141 O Battaniye
20
206608
17 A_~ustos 9?9 terihinde pazarlıkla ihale edileCt
Yazı levhası
50
191422 KUtahya kavanozu 10
206655 edilen Salihli civarında Gediz nehri üzerindeki be.
Erkek çanıaşın
4 180 191498 Halı seccade
100
207022 köprünlin mevcut şartnameleri dairesinde ikmali inşası ~
Fil dişi tabak
25
191581 fV!endil
3
2072Ac: lif edilen bedel haddi layik gCirUlmediğinden 29 .Ar~
Bluz
~ıgara kutu:ıu
10
207'
71
8
191691 Çay kutusu
6
20730" perşenbe günü s2at On beşte pazarlılda ihale edilill'
Abajur
25
191774 Erkek Çama~ırı
4
207546 on gün müddetle temdit olunmuştur.
Halı seccade
100
191801 Pırlanta küpe 1850
207968
T otıipierm ŞcraiN öğrenmek ve bu baptaki mustahz•'
Kütahya kavanozu 10
192338 f ki'
d'l 7i e.lmak üzere Ankaı ~ a Yollar umum müdürlüğüne rf1
3
20870
Pijama
6
192925 ı pe ı men, ı
'7'
eylemeleri ve pazarlık için Nrıfia Vekaleti mil!iteşarlık
H
l
1°0
:"?O"'ı
253
Bavul
50
193037 a ı seccaae
~v
yonu m&hsusunda muayyen gün ve saatta hazır hutunrı>
İpekli yastık
25
193375 Battaniye
30
209330
ehliyet vesikalarmın ihalede laakal beş gün evel Yolla'
Erkek çamaşın
4
193577 İpekli mendil
209360 müdürlüğüne tevdi edilmesi ilan ciunur.
Battaniye
10
194278 ~=!~ıkeccade
~g~~~~
20
«
10
194435 Battaniye
10
209878
Halı seccade
100
194528 Halı seccade
100
210230
))
))
100
194531
" . ))
100
211123
Halka her türlü kolaylık göstermeği Sandık vaı1fe
Kütahya vazosu 25
194702 Evrak çar.tası
20
211139 Emlakini ipotek göstererek Sandıkt.:.n para isti~raı:
Eğer takımı
100
194824 Kütahya çini tabağı 10
211515
müşterilerden işlerini bizzat görmiyenierin del' J.l ve 1< 0
.30
195570 Evrak çantası
20
211974 cu gibi hariçten bazı kimselere milracaatle fuzuli ıııı:.51'
Bavul
Örtil
5
195710 Pilatin erkek
250
212006
yar etmekte oldukları nazarı itibara alınarak hu ket':,
Şöme dötabf
1,50 195760 saati
bu gibi miişterilere kolaylık o!mak üzere mahscs ve .
Yorgan
9,50 196110 Hah seccade
100
212048 memurlar tayin etmiştir. Vergi ve belediye ve Tap 0 1
20
212178 rindeki bu ipotek muamelelerini bu memurlarımız " 3
Bavul
50
197816 Battadiye
Kanape başlığı
25 197929 J::rkek çamaşırı 4,90 212707 yaptırabilecekler ve kP.,d;I~rine ücret ve aidat naınile
7,50 21: 148 vermiyecek1erdir. ~r;...> '1"ların malümu olmak üıet
Evrak çantası
10
198047 Masa örtüsü
Şemsiye
45
198110 Halı seccade
lG-0
2140~0 keyfiyet olunur.
20
214306
Çerçiveli minyatür 200
198254 Yastık
500

))

i~.~

baş

· bul vi _Ayeti yoll

d'U endisliğinde

:o3

Ern ~yet sandığ·ınd·

100
214384
9,50 198259 Halı seccade
22
214750
10
199222 Çay ~akımı .
3
215215
3
199357 İpe~}~ mend~l
3
215771
25
199923 İpeklı mendtl
4
216024
30
200012 Erkek çamaşırı
Mektep çantası
5
217359
Pilatin erkek ınati250
200356 Yorgan
18
217375
Battaniye
10
200362 Battaniye
2:S
217649
BaHaniye
25
20053? \ı?ektep çantaaı
5
217923
Hah ı e cade
100
20062~ tpekli mendil
3
218599
Battanıye
15
200947 tpekli yastık
10
218768
«
15 201463
{Bi~medi]
Yorgan
Battaniye
Mendil
Yazı levha11
Bavul

İstanbul viiayeti defterdarlığı il anlat•

küdar mal müdürlüğün

Seiimiye Kavak deposunda tahuıineıı
hurda demirin beher tonu 6 lirada~ Jll
üzere 10-8-929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle
deye vaz edilmiştir. Taliplerin 29·8·929 tarihine 1'
perşembe günü saat 14 te yüzde 7 buçuk pey ~
Üsküdar mal müdürlüğünde müteşekkil satış koıtı·S
milracant eylemeleri ilin olunur.
Üskiidarda

mikdarında

Soa Saat

Sahife 9
4

Sandığı
~at'i
l\lcrbanatKı cins ve nevllc mevt1 ve ml!ştemnau

485

1

to

610

emlak müzayedesi

Jiarar ilaııı

BotçtHuıı ı.mı

Üsküdarda Kepçedede mahalJesinde
KaracaıWımet cadde:sinde -eaki 65 ,.e
yeni 331 numaralı yirmi iki arflll
arsa üzerinde kargir iki kattan ibaret ve üstünde bir odayı havi bir
dükkanın tamamı
(' SGrejya H.
13970
Ortaköyde Taşmerdiven ve Şekercioğlu sokağında eski 25, 27, 28 "le
yeni 25, 27, 14 numaralı yliz elli
arşın arsa üzerinde kirgir bir kattan ibaret ve yedi yüz otUz beş artın arsayı havi bir mağamnın
~amı
ÇeleBon Nimar~f.
14572 Üsküdarda Altunizade elyevm 'Mecidiye mahallesinde Nişantqı caddesinde eski üç defa milken-er 4
v~ y~ni 12, •.~, •.2 numaralı büylik
~oşkun harem dairesi üç yüz otuz
ıki arşın arsada ahşap iki buçuk
katta_ sekiz oda, bir sofa, bir ta~iık
ve bır hamam ve bir kuyu ve selamlık dairesi keza üç yüz otuz iki
arşın arsa üzerinde ahşap ıki buçu1'
katta. sekiz oda, bir sofa, f>ır taşlık
ve ..bır hamamı ve diğer köşk Yflz
on uç arşın arsada yanm katı kıirgir
iki katı ahşap olmak üzere lfki buçuk
katta üç,_ oda bi~ mutfak ve elli bir Emine JUdiye
dok_u~ ~uz yetmış beş arşın bahçeyi Fatma ve Ü·
havı ıkı köşkün tamamı
m nasaad e H •1ar
14787 Ç
arşuyikebirde Çohacı hanı üst ka~ı~da eski ve yeni 41 numaralı otuz
1 ~ 1 arşın arsa üzerinde han üstünde
17276

hır odanın tamamı

Y edikulede

İmrahorda hyu be

Fatma H.

~ahallesinde eski istuyoo cadd:.
sınde ve bakkal Filip ve yeni iıtaty011
caddesinde eski 57, 57,57 mtlkeıttr
ve yeni 6r7 numaralı altmıı •l'ftb
arsada kagir iki katta iki oda bir
kiler, bir ıofa ve on iki etfm 'araa
~.erinde ahşap bfr mutfak altmlf
d~rt arşın bahçeyi havi bir banenın tamamı

Beşiktaşta Yeni mah•llede Pôıati
v~ Ihlamur sokağında eski 27,10,10

mükerrer 10 mükerrer 1\) mllk~rrer
10 mükerrer ve 12 ve yeni 13,IS.
17,19 numaralı bin beş yüz arıın
arsa üzerinde kısmen üç ve kıımen
~! katta altmış Uç oda, alb ıofa.
ıkı mutfak ve müştemelitınd•rı 'bulunan yüş elli arşın a~ada ve 11191·
kur konağın ittisalinde beş oda, ir
ıofayı havi kagir ~elamlık k~ltlicfll
ve aynca iki yüz otuz al'fıft arsa~a
~rgir üç katta yedi oda, iki ôfa,
hır mutfağı ve beş bin :yü2 & artın bahçeyi havi bir kon ğm ama
Büyükadada mukaddema b ıq,._.
n elyevm Rıhbm cadde inae 4taki 1i
mükerrer ve yeni 17,19,28,30,32,34,
36, numaralı iki yfü: o l rtm •
..da kargir iki katta
hı.
dilkkanı ve üstünde Rü~ftil\:

Duyunu umnmfye idareaiııiıı tahb

•

hıa H.

işgalinde

bulunan altı odayı ve lki
kapıyı havi bir hanenin tamamı
Vuflye H.
17603 Paşabahçesinde Köyiçi elyvm iskele caddesinde eski 1 ve yeni ~ numaralı ytız altmış iki arşın arsa üze•rinde kargir üç kattan ibaret ns'tftnde sekiz oda, bir koridor, bir
mutfak ve yirmi dört arşın üzerinde bir aptesane ve gusulane ve
yirmi arşın bahçeyi havi bir fınnm
tamamı
Mehmet CeYdet B.
17672 Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde mukaddema Halit bey ve elyevm Bayır sokağında eski 2 mükerrer ve yeni 36,816 numaralı ytiı: altmış sekiz arşın üzerinde ahşap iki
kattan ibaret on oda, dört sofa, bir
mu~ak ve otuz arşın üzerinde bir
mutfak beş dönüm iki yüz otuz arflD bahçeyi havi bir hanenin tama-

4400

620

mı

270

18127

fstinyede Kürkçübaşı ve Çayır sokağında eski 13 mükerrer ve yeni
19 numaralı elli iki arıın arsa üzerinde ahşap iki katta dört oda,ufak
sofa, bir mutfağı havJ bir hanenin
tamamı

170 18252

Kadrf,e K.

Maktxıle

Boğaziçinde Emirganda eıki

K.

30 •e

yeni 86 numaralı yüz elli arşın arsa
üzerinde ahşap dört katta birind
katta bir oda, bir mutfak. ikind,
üçüncü, dördüncü katlarda karşılık·
b ikişer oda, birer sofa, terkos ve
elektirik tesisatını havi ve yüz on
üc arşın bahçeyi havi bir hanenin lhaan, •tamamı.
dıka Melahet, Mehmet Kimiran Ef.
695 18536 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Kağıtcıbaşı elyevm kazasker sokağında eski 4,4 ve yeni 6,8 numa•
ralı beıyüz arşın arsa öı:erinde ahpp üç buçuk katta on alb oda.
dokuz salon ve iki bin yetmif
tlrşın bahçeyi havi
bir hanenin
tamamı.
Emin B. İfakat ve F erlde H.
~ukarda cins vo nevile mevki ve müstemeliib yazılı emllk
ttiialannda gösterilen bedellerle talıpleri ürerinde Olup 31 A·
ğustos 929 tlu1hine müsadif Cumartesi günü saat on buçuktan
itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat altıda kat'ı kararlannın çekilmes! mukarrer bulunduğundan talip olanlann
menrur günde iaat on altıya kadar sandık idaresine mllracuıt
eylemeleri ve saat on altıdan sonra vuku bulacak müracatlann
kabul edihniye.ceği ve mczkiır emlake evelce talip olanlarm
kat'i kara.r csn:ısında hazır bu!unmadıklan ve başka talip mhar
eylettiii takdirde evelki taliplerin müzayededen çckilmif addolunacak'ları ıtummu ilin olunur.

İstanbul eytam idaresinden:

-e

Galatada suftan beyıtzıt mahaliesinde Hurma sokağmda ftld
ve Fahrettfrı beye ait 16 mükerrer 13· 13--1 numaralı klğir
'.bir hane bilmüuyede 2500 liraya talibine birinci ihalesi icra
IO'hnmıç
~lıalei kat'iyeside 8-6-929 pazar gününe bıralalmqtü'. Talip o •'nlaı'in İstanbul Eytam idaresine müracaatlari ilh

diitir.

**

Galatat\a Yolcu zade mahallesinde Hfirriyet sokağında •aki
Haçer ve Züleyha ve Fatma Hanımlara ait 1 No. lı mu

'iı

~ir ~Jl\> hane bilmii%ayede 900 liraya talibine birind
~ri tbımft\w ve i'h lei kat'iyeai de 8-9-929 pazar günil-

akılmıi\ır. tJip o a~lann lıtanbul Eytam

caaUarı

ilin

olwıur.

idaresine mGra·

Son Saat

Bir cinayet
Davası· son

Kedi eti meselesi...

cel-

M. Santur B. itirazlara
•
cevap verıyor

sede mühim bir
safhaya girdi
Tatil emaaıoda ağır cezaya
aft müstacel işleri tetkik eden
birinci ceza mahkemesi, Befldaşta bir gece yarısı Nobar
Ef. isminde bir Ermeni gencini öldürmekle maznun olarak
bir nıüddettcnberi mevkufen
muhakeme edilen Rahmi efendinin muhakemesine devam
etmiftir.
Rahmi Ef. nin bir gece
bir tiyatroda boka ·oynadığı, ·
yenilmesi üzerine seyirciler
.,..mda bulunan Nobar Ef.
Din güldüğü, alay ettiği, bundan muğber olan Rahmi Ef.
llllİD kenciiaini yolda bekliyerek
..doğu iddia olunmaktadır.
Son celaede, mamunun vak'a
geceai askerliğini geçirdiği
kışlada yattığına, qanya çık
madığına dair iki ,ahit din'8ailmiftir.
Bundan sonra bazı müdafaa
ıabitlerhıin celbi, müddei ve·
kili tarafından ileri ıürülen
bir iddianm tahkiki kararlqbnlmıtbr. Mtkldei vekili, vakayı
ilk defa gören ve
bu hususta poU.e ifade veren Hikmet H. m, maznun
lehine ifade vermek için cebrü
tazyik gördüğünli iddia etmiş,
bu husmta bazı polis memurlarını şahit göstermiştir.
Diğer

taraftan maznun vekDi de mahkemede şehadet
eden Sadullah Ef. isminde bir
phidin ifadesini mevzuu bah1edsek, bu phadetin hakikate oymadığını eöylemit ,
mumaildy hakkında takibat
,_palmuım istemiftir.
Mahkeme,
ileri sörülen
iddialan tetkik ve tahkik edecektir. Bu dava, son celsede
mtUrim bir safhaya girmiştir.

Yelkenci
VAPURLARI
Karadeniı

lüks ve

Vatan

ıürat po!taeı

vapuru
agustos
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Çarşamba

•
günu akşam Sirkeci nhtımır.dan hareketle doğru [Zonguldak, İnebolu , Samsun. Ordu,
Giresun, Trabzon, Sürmene
ve Rize J ye gidecektir.
Tafsilat için Sirkecide Yelkenci hanında kain aı.:entesine
mür~caat . Te1 t~tandul
J5

t'

Himayei Hayvanat cemiyeti
baytarı Mustafa Santur beyin
gazetemiz vasıtası ile ortaya
attığı kedi eti meselesi uznn
bir dedikodu halinde hala
devam etmektedir. Kedi etinin yenilip yenilemiye ceği münakaşasına karışanlardan bir
kısmı kedi etinin yenmesine,
diğer kısmı da yenmemesine
taraftardırlar.

Mustafa Santur bey, kedi
eti aleyhinde söylenilen sözlere cevaben dün bi!' muharririmizc şunlan söylemiştir :
« - Kedi eti hakkında gazetelerde yapılan dedikodular
çok uzadı. Dedikodu diyorum,
çünkü kedf eti yenir mi, yenmez mf meselesi münakaşa
edilemez; bunun fenni bir
mahzuru olsaydı Avrupalılar
kedi eti yemezlerdi. Esasen
«et muayenesi » ismi alhnda
Avrupa ve Amer'kada basılan
kitapların hepsi kedi etinin
yendiğini kabul ediyorlar. Burada vaki ohan itirazları toplıyalım:

1 - Kedi eti yenilirse fareler çoğalacak: 2- Kedi eti
iştiha verici bir et değildir;
3- Meml~ketimizde güzelim
koyun eti varken kedi eti yenir mi?
Bu üç itiraza şu şekilde ce·
vap vereceğim:
1 - lstanbulda bir evde
kedi doğurunca
yavrularını
daha ( birkaç günlük ) iken
sokağa atarlar; şöyle ki senede
iki defa bazı mahallelerde,
kedi yavnılan feryadı imanı
uyutmaz. Bu kedi yavrulannı
toplayıp Himayei
Hayvanat
getiren hayvan
cemiyetine
ıevenler çoktur. Bu kedi yavrulannın adedi senede 3000 i
bulur. Sokaklarda ölenler bu
miktardan çok fazladır. Kedileri çoğaltmak için biraz
kendimize zahmet versek bu
rakamı 3 0000 yapmak işten
bile değildir.
Görülüyor ki kedilerin fare
öldürmek vazifesine dokunmadan etlerini yemek mümkündür.
2- Kedi eti işüha verici
bir et değildir diyo.-lar. Şüp
hesiz Münşi 8. kardeşimiz kedi eti yemez; çünkü, koyun
eti · yiyecek parası vardır. Lakin hapisanede, Darülacezede
oturan biçarelerin al, kedi eti
yemesindeki mahzur nedir?
Himayei Hayvanat cemiyeti
İf yapamıyacak ıakat beygir, lerden bir çQklarını beş ile
on lira arumda
satm alar

l

ve işkencelerine nihayet vermek için bunlan öldürür.
Bu atlar arasında bacağı
kırılmış, sakat bir çok genç
atlar da vardır • Şimdi rica
ederim, bunlann leılerini Klğıthane yamaçlarına atarak
geçenleri pis kokudan rahatsız
etmek mi daha iyidir, yokıa,
bu güzel eti, okumak latfyen
fakir talebeye mi yedirmek
daha iyidir?
Münşi B. kardeşimizin ko..
yun etile dolu olan midesi,
kedi etini kabul etmez; fakat
bapisanedeki malıkUmlar bu
eti çok iyi bulacaklar, zan -

e

nındayım.

Bütün gün ve gecenin bftyük bir kısmı derslerine çalı
şarak beyinlerindeki foıfonı
sarfeden fakir talebeye bir
at bifteği verilse, bana fena
olmaz gibi geliyor.
3 - Memleketimizde gtlzel
koyun eti varken kedi eti yenir mi, diyorlar. Avrupada u
koyun eti yenmesi, o diyarda
az koyun olmasından ileri
gelmez. KoYJJnun yüzünden
istifade edebilmek için kuzu
yemezler ve koyunu mümkün
olduğu kadar muhafaza ederler.
Milli servetin arbnlmuına
matuf olan bu tedbirlere bizim de bat vuracak zamanı
mız çoktan gelmiıtir. Filin
ve ya falan at ve kedi ye·
mezse, bu varlığı heder etmek
mi lazımdır?
lstanbulun eaaaen fakir olan
semtlerinde muhtaç olanlara
mahsuı at etinden bir çorba
yapılsa, acaba Münıi B. kardeşimizin fikrine uyarak, aylardan beri et yemiyen fukara
buraya müşteri olmıyacak mı?
Şehremaneti baytar müdti·
rü Esat beyin beyanatım da
gördüm. Türkiyede koyun eti·
nin bolluğundan bahsediyor.
Şurasını arlCadaııma habrlatmak isterim kf bütUn Avnıpa,
mensucat için yiln anyor ve
bulamadığından,
hayvan O·
retme usullerinin hepsine bq
vuruyor; bu da yetişmiyor
da her yerde koyunlara Vornof aşısı yapıyor. Şu halde
bizim mebzul koyunlanmızı
·kuzu halinde yiyecek yerde
büyüterek yünlerini Avrupaya
ihraç etsek ve bu suretle zlyadeleştirsek bidm için daha
faydalı olmaz mı? Fıızla koyunumuz var diye diğer varhklanmızı heder etmek lizım
gelmez ya .. »

5o
34
3O
60
420

adet çıralı hatıl

çam faprik~
» beyaz çaı:Il t#!i
» beyaz çalll alı
»

,.

çıralı ıanıb

ka tah~t'
2 5 ,, çıralı haul ,:J
Yukanda mıktarı Yt<P
kalem kereste 2 7 ağıl5 ıiJe
çarşamba pazarlık suZo
münakasa alınacağtfl Jl
olanların o gün saat 0
levazım müdürlüğii11e
leri.

Bartın tüks ve sür•t

Elektrikle mücehbe.ı Ol
kamaralar ve güverteabfıJ$
Ianna mahs~ ıtl\Tİ
mahalleri ha ~
v~P

Aydın 26 ,1
Pazarte~
·k~

günü saat ı 8 de Sı~,
mmdan hareketle [
guldak, Bartın, .AIJ1~
şile, ve Cide] iskelel
ve ayni iskeldere

E'

avdet edecektir. . .. 0
Tafsilat için Ernt~
han ı 2 numaraya ll1 ~

T-elefon: 2684

Y ftZI makinel
sabn almadan evel
Haracı aokağmda 1O11

VİTALI BENIJ
mail'IUID'

ziyafOt

Sah'·e

\t ~Plfada

katledildi

Piyalede

bahçıvan Lazarinin yanaşması

Mthıııet ile Tursunarasında ~u meselesinden

-...

Ama-

bir kavga

çık-

ır kızcağız bataklığa saplana~Qk feci bir surette boğuldu

' ot!P

2 kavffa

kaymış

ve
sürüklenmiye

.başladı

ile şehrin bir
çok yerle:-inde toz yıSıııların·
elan geçilmedif-ini yazmıştıl::.
Neşriyatımızı nazan dikkate
alan Emanet, Çatladıkapı ile
postane
arkaaın.dakf
yeni
caddeyi yıkatmıthr. Bu caddeler yıkandıktan sonra ahali
pencerelerini açmışlar, derin
ve serin bir nefes almışlardır.
Yıkanan mahallelerin ihtiyar
h~yetleri nezafet müdürlüğüne
müracaatla te,ekkür etmiıler
ve Uç aydanberi açılmıyan
pencerelerini açmak imkanı
hasıl olduğunu beyan ctmtftir.
İstanbul ve Beyoğlu sokak·
larının bu sene iyi sulanmadığı da nazarı dikkati celbetmiş ve ıulama itleri dilnden
itibaren itfaiyeden alınarak
temizlik itleri mUdürlüjiine

e

Haliçte feci bir sıark
' ~~ olmuştur. UnkapamnHüseyin mahallesin~• ıs &il Must~fa efendinin
'tad Y•ttnda Fikret hanımla
~~U ~ı Şakir -efendinin kızı
~tleı·1 111~ dün Unkapanı
~ler cıvarında denize gir' Yıkanırlarken ayakları

safın alındı,,,.
Çatladıkapı

1\u ehınet, T urawıu tabanca ıle bqandan yaralamıştır.
~ıun Tusunun beyninde kalmışhr. Arnavut Mehmet firar
'~ · Turıun kaldınldıiı baatanede ölmüştür. Vak'a adliyeye
,t edflıniştir. Katil aranmaktadır.

~di n,.

lVIezaı·lar

Yeniden 3su/an- Bazı yerlerde sıma makinesi caktan kokmıya

l'u
o yüzünden bir zavallı

~okaklar

bataklığa doğru

başlamışlardır.

lstimdatlarına Kadri efendi
isminde bir zat yetişmiş, FJkret
hanımı bin müşkülat ile kurtarmış, Akil hanımı bulamamıştır. Akil hanımın cesedi
bugün dalğıç vasitasıyla aratılmaktadır.

verilmiştir.

3 ' angın
1

Temizlik işleri mildilrlüğii
emrinde kalmak Uzere yeniden üç tane de sulama makinesi alınmıştır.
Bu makineler ayni zamanda
J yıkama tertibatını da haizdir.
Kışın karlar ve çamurlar bu
makineler
vasitasiyle yıkana
yandı
cakbr.
Bundan
mada nezafet
.
otobUs 1 Ka ·mpaşada dere yolu cadmüdiriyeti için «150» metro
~lll~nd~n Aı;in ile Ahmet t • .nde bakkal Laz Mehme- hortum da alınacaktır.
{.l',i d .bır munazaa çıkmış
Her makineye ellişer metro
~. t J>ır birlerini dövmilş din i laresindeki dükkandan
olarak
taksim edilecek olan
dün gece saat 1,30 da yangın
~ilrı "'-avga esnasında otobu hortumlar icabında yangın·
çıkmış. mezkur aukkanla ya~ kınları kırılmış, Artinin
larda
muavenet için kullanıla
~tti esilmiştir.
nındaki kavun, karpuz sercaktır.
' · .\~ hastaneye kaldırıl
gisi yandığı halde söndürülYeni arezözler çok kuvvetlit.~ I<met derdest edilmiştir.
müştür.
dir.
Her makine «3» ton su
~dcs· asıınpaşada
Bahriye
Dlikkin 2 bin Hraya aigor~t Mde. ~turan arabacı tarıldı. Yangın otlar içerisine almaktadır.
~
ecıt ile Çuvalcı Ali
atılan sigaradan hasıl olmuş
G:öz hıutalıldan
·"1~1 A~sı.nda kavga çıkmış
tur.
Mal
sahibi
«
2250
»
kongresi ve biz
()t lıyı yaralamıştır.
liralık malı yandığını iddia et0
Amist · rdamda toplanacak
ı-~f rnob :ı kazası
mektedir. Zabıta tahkikatına
olan
göz hastalıkları kongresiı..~'i Ot Salibin idaresinde devam etmektedir.
ne Türkiye namına murahhas
~- tı~rnaralı otomobil Gala·
lf- Bakırköyünde Bahçe çık·
Cerrah paşa hastanesi
olarak
t.!~tk eıaran caddesinden
mazında 'Oturan 48 yaıında Ce~Ptı:ı e1ı Avram kızı Ra,ele mal Süleyman Ef. dun ıece · mutaha11ıaı Hakkı Hayri, Tıp
faklllteainden Ziya, Aakara
Ş(i"· bacağını kırmıştır.
yatağında yatarken nasılsa yanümune hastanesinden vefik
tak tutuşmuş, fakat derhal
~ . l>hcli bir ölüm
~t Otrıil
beyler iştirak edeceklerdir.
yetiıilerek yalnız yatak yandı
Qlik ş suyunda Gazhane
Kongre «5» eylulde topla·
c~;.ı • amelesinden Mehmet ğı halde söndürülmüştür.
nacak ve bir hafta devaııı
lf. Beşiktaşta Ihlamur cad\ ~on uı ~fendi dlin gece
~ duc~da~ı evine gider git- desinde değirmerci Haşim edecektir. Kor. r :ye iştirak
~~tli fu~ ?lmüştür. Bu olüm beye ait binanın kaplamaları edecek olanlar ..!9 ağustosta
~ ~ iörUldüğU için tahki· tutuımuş, derhal yetişilcrek hareket edeceklerdir.

'reıdıkôyü:de iki

Kasımpaşada

btobas şofôrü bir dükkanla bir
dövüştüler

~~· kadıköyUnde

'Pılrnaktadır.

~\to··

.~Unkü
l~ tıııız lO
ı

borsa:

ı .ıa, 50

. l 6,50, Frank
L!~2.so • liret 9,12, lsviçre
~193 70 olar47,71,SO, Da~ daiu 5• Altın 887,00. A~'trı"ay
Rumeli 6,65,
~t•a<1ı i Duyun 189,50,
an alı~unııtar.

3

2
j500,

sergi

söndUrü!müştUr.

BuQünltü hava:
Kandilli

alınmıştır:

rasatanesinden

Dün azami hararet ct33»
derece, bu sabah «23>~ derecedir. Bu gece rüzgar
poyraz hava açıktır.

l

Şehremaneti ll.lnları

ı Pazarllkla odun
Şehremanetinden: pazarlıkla

3310 çeki odun alınacaktır.
Talip olanların pazarlıj'a air m k Uzere 27 aiustos sah i\l·
nU aaat onbete kadar levazım
mUdürlüğilne gelınelerf.

Sıcaklann devamı ortaya
yeni bir mesel~ daha çıkarını~,
tehir haricinde lrl bazı kabristanlar teafföne baılamıttır.
Bilhusa l~lntle:e defnedilen

cenazeler tefcssi.h etmektedir.
Bu hal nazan dikkati celbetmiş, tetkikat yapılmış ve
mezarcıların, bilhassa musevi
kabristanlarında kabirleri, iş
çok olmasın diye, derin kaz·
madıkları anlaşılmıştır.

Derinliğin nevzat mezarla-

nnda bile bir metreden aşağı
yapılmaması için icap edenlere emir verilmiştir.
Bu sene mezarlıklara yeniden ıervi teşçiri de takarrür
etmiştir.

Tramvay- kamyon çarpıştılar
Dnn, Topkapıda tramvay
caddesinde
bir müsadem "'
olmuı,
Vatman
AhmediP
idarasindeki
78 numara ı
tramvay arabası
ile Dere
çiftliğine
ait şoför
Ziyamn idaresindeki kamyon birbirleri ile çarpışmışlardır.
Müsademe neticesinde ikiıi de düçarı hasar olmuşlcırdır. Polis, ıoföril ve vatmanı
Fatih sulh hakimliğine teslim
etmiştir.

Tan are

cemi) etı

Kızıltopra1.: şubesi tarafından

KIR BALOSU
30

Ağustos

l 929 da

FenerbalıçeJc

Bclvü otelinde
Muhtelif numaralar zengin
kotiyonlar
Davefh·eler : Kadıkö, ünde Sürey\•a
sinemasuida, Altl~ olağunda tütüncü
Sadık zade Hasan, İskele caddc_inde
Tayyare piyanko bayii Haydar, Kı
zıltoprakta

tütfirıcil

Apturnıhm:m

beylerden ve Beh-U gazinosundan
tedarik edilir.
Gece lstanbula a,·dct için saat
(2) de Kalamıştan 'opuru mahsus
\ardır.

Memur

aranıyor

Usulü mnhasebeye ve lngilizçeye ı şina bir memur alı
nacaktır. Taliplerin Amerikan
Ekspres Bankası~ müracaatları.

Zayi
Arap harflerile ıahsıma ait
mOhrüm zayi olduğundan yenııını
çıkartacağım. Atiyen
zuhurunda hükmü yoktur.
Fatih: Bahriıefit ayak
Kartunlu medrese
. No. 10 Rabia hanım

1?

Sa'ıife

Satılık h~1'

Galata Iiaraküy J->ofiaçacı

Galatada K~mankeş mahallesinde Ha1il paşa sokağında Manukyan namile maruf ha?ın
. ,g.fJ
9
ait nısıf his~esınin bedeli 8 taksitte ödenmek üzere 69300 lira bedeli muhammen ıle 14 ·ptet!O
tarihine müs:.ıdif cumartesi günü saat ı 5 te pazarlık suretile J)lÜZayec.lesi mukarrerdir. TaliıneJ.efl.
pizdc: 7 ,50 hesabile teminat makbuzlarilc emvali metruke satış komisyonuna müracaat eyte

fırını

ilt.isalirulekl
mahallcbicinin üstünde

l la111111 efendilere:
pardesüler (kaşa)

Sahlık

Süleyman efendi sokağında 5 numaralı nataman ..
hane ma:.ı bahçenin 5"00 lira peşin ve 9 I O lira mefsuh be~eli ihale ile 9--9--929 tarihin: fil ~
pazartesi günü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerın yüzde 7,50 besabile temınat
buzlarile emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri.

liradan itibaren

Pardesüler

t~~~ r
1

•

bej ve lacivert renklerde

nan·sureti

') ')!2 uradan itibaren
~~

Muşaı11balar (irw~-

1312 liradan

her

ililıeren

renkle

Türkiye

Be)refendilere:
meşhur

Mnnderberg markalı
( trencb - coat) tan bej ve l:lcivert

Pardesüler
24~ liradan

Spor

natamAm hane:

Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde

Her renkte son moda

4~

baZifle~

hissesi:

iş bankası

u-

~numl müdürlüğünden
Türkiye iş bankasının Edremit şubeıi binasının in~aab mü~
nakasaya vazedilmiştir. mUnakuaya iştirak etmek isteyenler
şartname mukavelename suretial ve nam fre planlannın bankamızın Ankaradaki umum miidilrltitune müracaatla 20 lira
mükabiUnde alabilirler. Teklifnimeler muteber hir badkadan
alınacak ve inşaatın baliğ olacağı maktaım ytizde 15 i nisbe-

lllbaren

kostümleri

16~

liradan itibaren

l~gi.liz

l . o stu·· nı ler

4~

tinde bir kefalet mektubu ile beraber önfimtizdeki 10 - 9 - 29
salı günü öğleden evvel umum müdlirlüğihnOze tevdi edilmiş

liradan itibaren

olmalıdır.

biçımınde ~

Mütaahhitler tekliflerinde inşaatı asgari ne

Çocuklara:

t~gili~
~1uşaı11
bala ı
bıçfmı
.

5~

liradan itibaren

kadar

müddet

zarfında yapacaklarını vazıhan

dercedecekler. Müddet itibarile
en kısa teklifte bulunanlar şayanı tercih olacaktır.
Umum müdürlüğümüz biT g(ina fiat kaydı göstermeksizin
dilediği mütaahhide ihalede serbestir.

Erkeklere:
1

~~li~l\1 u ~arn
}Jal a ı
-S

bıçımı

8~

11
1

liradan itibaren

1

Erkeklere:

~:rJ:: n~~nPard esü leı'

1

~!;'!~~y1~!5~!~ ':~w!i~!~!~,!1~!?~~~
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