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Sa ullah

bey~ n

emrine
1 milyon lira verildi

Reisicümhur Hz. nin, Yalıvanın asri bir su ıehri haHne ge•
tirilmesi hakkındaki arzu ve emirleri ve bu ite Seyrfsefain
müdürü Sadullah beyin memur olunduğu malumdur. Aldığımız
yeni haberlere göre, bu imar faaliyeti çok güzel neticeler
verecek ve yakın bir istikbalde Yalıva, Avrupadaki etlerinden
daha cazip bir su ve kaplıca şehri olacaktır.
Y alıvada ilç türlü tesisat yapılacakhr:
1 - Plajlar ve deniz banyoları; 2 - Kaplıcalar; 3 - Millet

h '10.. .
.
ll ~ ımuane

başlıyacuk

olan fabrikalardan

tıtrı

lız uzluk tan kurtulacak mıyız?

~~fahri

a daha buz çı

s()il«\:• rmıya haşlıyacak
b &Ünlerde lstanbulda l::.i •

~

Uhranı huk··um surme
..
k te

&cı-lnu b·ı
1

~sa

.

mıyen kalmamıştır.

ı (S) lış mahallerinden okk : hatta (1 O) kuruşa

t~ve
~

niyaz suretile

ıı memurları

~e hediye?

la ara, 26 - Tnpu med· l'ıtıın b
~c
es .abı müracaattan
tt ş~ a1mamaları ve memu•

,tef ve haysiyetine nahalattan
~ ~dil te.vn.kki edilmesi ta-

11ı~~tas edecek
rnıştır .

buz alınabilmektedir. Şehre·
manetinin
bUtün ilanlarına
rağmen toptan alanlara okkasım (3,5) kuruştan aşağı buz
satmıyan buz bayileri bu buh(Mabadi 2 inci sahifede)

.M. Çorçil

lngilizlerin Mı
sırı tahliye etmesine muhalif!
l...ondra, 25 - Sabık maliye nazırı Çorçil bir bcyanalmda, JJısırın ioglllz
asJHwleri lorafmdan tahliyesini tasvlı) etmemekte
,.e -'hsırda Jngiliz askerinin mani olduğu lğtlşaşa
tm tekrar ba.. laması endi~esint «'!» izhar eylem eli ted l r.
italyanlar ne fikirde?

Homa, 2:; -

Tribuna

uazetesi,
JnglJiz - LUıs11·
ililiit'mdau
bnhs ııdPrkea

13 lJ

Yı

tıı

SLc

ka

u ki· arda.

rsı:,

<1en4?bll 1rln hukuklarınm

iilluh

buzsu::. bll'ak-

temini için kapllülasyonlarm ıpkusı lfizım geldi·
ğinl yazmuktadır.

çiftliği.

Maliye vekaleti, bu umran işine sarfolunmak fizere Sadullah
beyin emrine 1 milyon lira tahsis etmiştir.
Y alıvada bir haftadan beri 300 den fazla amele muntazam
bir program ile çalışmaktadır.
Seyrisefainin muhtelif vapurları her gün Yalıvaya imar vesaiti
taşımaktadır.

Bu adamlar

vahşi

mi?

zavallı bir
ham~l bıçaklandı

Bu sabah
Bu sabah
saat 8.30 da,
Yeni camide
Mısırçarşısı ka pıaı civarmda
bir cinayet olmuş, üç kişi
· bir hamalı ağır suretle yaralamışlardır.

Yaralanan ve
vefat etmek
üzere bulunan
adamın
ismi
hamal Osmandır.

Süleymaniyede Yahyanın
Cinayetin vuku bulduğu yer
evinde oturan bu adamcağız
künü ·indirip dinlenmek isteBalıkpa2arı ile Sirkeci istasmiştir.
Taş direk üç kiti tarafındu
y~u arasında yük taşırken yoal
işgal edilmiş olduğu için bam
rulmuş, kanalizasyon hafriyatı Osman yükünü indirmek üzere
eanaaında Y enicamide çıkan
bunlardan yer isteiiiiştir.
büyük taş direğin üzerine yUBu talep, direği işgal etmİf

2 Sahife

Son Saat
ı ~ııımıııııı 1 ıM111w,ıııuu.ıııı111ııı;111111ıı111111ıııııuıııııııt

1Gazi J-IZ·!
ig

.Bah.a · s~ıl(i

ı

1

Reısıcum
• . .. hur Hz·: diiP
daıbU"'.

Üfl{- ~ Ull3fl fi1eseJ el eri l\ deyapmışlardır.
bir otomobil g: ileYb
Müşa:;;e bit'
ce saat 22 de şehır

~

.

Efgan tahtının Ita.y~, ı"htila"fa ehemmi- '·~~~~~
müddet istirahat e bııİ~
~
~ sonra yayan olarak tfP,J
mucevherlerini
J..fına. d evam e d•ıyor J\kapıya
tezahürah arasında fa ot'
t
ye
.
ai
kadar git.IDişl~~l,_r
satmıs
, ..
Atina, 26 - M. Venizelos,
dis hakkmda henüz Türk hü- I dan otomobil ıle det /:
Peşaver,

26 (Hususi)- La-

hurdan
bildirildiğine
göre
Gerdez civannda Nadir han
kuvvetlerine mağlup olan Baha Saki, bu müsademede 300

esir kaybetmiştir·
Kabilin müdafaası için vücude getirilen üç kademeli
siper hatbnın müdafaası için
( 50 ) bin kişilik bir kuvvet
toplanmıştır. Baha Saki, askerlerinin iaşesine lazım gelen
parayı temin etmek için bir
Alman gnıpuna Efgan tahtı
nın bir kisım mücevherlerini
aatmışbr.

Hicaza silah
Qönderiyormuş
Kopenhağ,

26 (Hususi) -

Otomobil edevatı diye Hicaz
kralı lbnissuuda harp malze-

mesi gönderen bir Danimarlmlı tacir ağır cezayı naktiye
malıkfım olmuştur.

Laheyde İtalya har. müsteşarı
M. Grandi ile tamirat ve
Türk-Yunan meseleleri hak·
kında mülakatta bulunmuştur.
M. Grandi, Türk-Yunan meseleleri hakkında büyük bir
alaka göstermiştir.

Nev Yoık, 26 (A. A.) Kadın erkek 7 bin yahudi
bugün Filistinde yahudiler
aleyhindeki kıyamlara karşı
protesto için yapılan nümayişe

Rize 27 (Hususi) - Meşhur
çete reisi Durak oğlu İsmail,
ötedenberi takibinde bulunan
jandarmamız tarafından ölü
olarak istisal edilmiştir. Arkadaşlarından Ali ile Kaya
diri olarak yakalanmışlardır.

larınm şiddetle muaheze ve
takbih edilmeleri lazım geldigini beyan chnişlerdir.
Hariciye nezareti, Kudüsteki Amerikan jenera! konsolasundan Amerika tebasmı ve
Amerikalıların emval ve emlakini himaye etmesi rica edil-

olunmuşlUJ'.

;:

Vişi

Ankara, 27 (Te!efon)- Vişi
Türk fahri lionsolosluğuna,
tacir M. Mo:riye tayin

1

edilmiştir.

C~miyeti

Akvama

Paris, 26 (A.A.) - Nazırlar
meclisi Cenevreye gidecek
Fransız heyeti
murahhasası
riyasetini M. Brianda tevdi
ctmiye ve r•ll. Louch Et:rü ikinci
murahhas tayin eylemiye ittifakla karar vermi.'itir.

J31l -~
Ne yapalım? e~)

b
li

~

f

Ankara, 27 (Telefor-) - İzinsiz olarak tabiiyet değiştiren İstanbuJlu Ermeni Pol
Mamakofun vata~daş?i.ktao ıs
katına Heyeti Vekilcce karar

imalatına başlıyaca1' ;~

suretle de buz b~tJf·
hayet verilmiş olac
ıJ.

Donanmaff'

İspetçiya, 26 (A.A.) - Ye~
t ahtelbahrin
tecrübeleri
memnuniyebabş
bir surette
c:;reyan etmiştir.

Londra sef·rimiz

~

kar mı dayanır? DeıP ~",ı/
Buz fabrikasının..~
_,.~I
sene daha fazla istı
""'
bilmesi için tedbir
~f'.J
f~
tekarrür etmiştir. b tıı?".I
cek seneye kadar 0 ,
devam etmesi doğrtl /ı
caktır.
b' ~J
Bunun için Mezb9 · _.,~
lisi idaresi, şehirde~~
ve muattal buz fab iftff)I
işletmiye karar v.e:~
fabrikalar Bomontı
~
fabrikalarıdır.
. ıJl'J
Mezbaha meclis• id~'
mezkur fabrikalarııı ı-'"
ile müzakereye b~jj'i
Müzakere neticelell j;',J ,
dirde fabrikalar d~~ /

'

MersiııJtı &~

ni
1

\>

şımdı:

Yeni bir tahtelbahir

1

0-_.I

bir dereceY

zamanlarda !:\:ar ku::,, pr
kar bitmiş, buz buhr ~
deleşmiştir.
,
Emanet fabrikasıJJl!l ;~ıl
75 ton buz imal euı>be,
K
la
v.elce. şehir için ,az
.il
,,,

verilmiştir.

doOıı-u
oe:

t

ihtikarına ma~i olnıuşsıı ll""ı1

-

Vatandaşlıktan
ıskat••

konso. losumuz

kın imdadına yetişaııŞı fı'..1

lann da

Hariciye nezareti erkanı,
Filistinde cereyan etmekte
olan vukuatı büyük bir alaka
ile takip etmektedir. Fakat
bu yüzden İngiltereyi takbih
etme!t ve onu Araplarla yahudileri
birbirine
katan
dini kıyam ve isyanlardan
mes'ul tutmak fikrinde değildir.
Umumi kanaat İngfüz ordu
ve donarımasmın sürntle vaziyete hakim ve yeniden kan
dökülmesine mani olacağı merkezindedir.

miş olduğunu bi~dimıiştir.

Vişili

l
~ aptı af
7

Hariciye nazın , Amerika
hükumetinin Filistin sularına
bir harp gemisi göndermek
niyetinde olmadığını beyan
etmiştir.

iştirak etmişlerdir.

bu kıyarnlndan mes'uliyet hisseleı·i bulunan İngiliz memur-

Bu adamların, Kara güm·
rükte Su1tan mahallesinde oturan kasap Hasan, efe Mehmet,
Arap mehmet oldukları tespit
edilmiş, derd~!erine tevessül

rD'"'-

•
•
•
•
b}f n llma \J1JŞ

etmemiş olmalarından dolayı

öğrenilmiştir.

w.AatJfJ.

Lt\-m--e-ı---i-l(_a_d_a
__l\__1_u_s_e_v_i_l_er ~~Et::u1:: ~

Rizede ölü olarak istisal edildi

Hadiseyi müteakıp her üç
kişi de firar etmişlerdir. Zabıta memurları mecruhu hastaneye kaldırmışlarsa da yaşa
yacağına. ihtimal verilmemektedir. Firar eden maznunların
sabun satan Çingeneler oldtığu

J

Yeni Yıınau sefiri

Bir şaki

mıfbr.

l

Atina, 26 - Yunanistanın
Ankara sefiri sabıkı M. Papa
bu hnfta zarfında tekaüde
sevkedilecektir.
Yeni sefir M. Polıhroniya·

Hatipler, Araplarla Yahudiler arasmd~ki ihtilafı tesviye
için müe~sir tedbirler ittihaz

olanları iğzap etmiş olacap ki
hemen içlerinden birisi gayet
büytik bir hlçak çıkararak
Osmana saplamış ve biçareyi
nefes aldırmadan yere yık

kfımetinin muvafakat cevabı \ bahçe sarayına a'I/
gelmemiştir. Anbean gelmemişlerdir.
• t#_
sine intizar edilmektedir.
Halk, Gazi Hz. nı ~
Cevapları daha dün geldi ) etmiş ve mükerrereO ~
Yunanistanm hükümetimize
lamı.şbr. Gazi fiı·
mukabil cevabı dün akşam i;tifat etmişlerdir.
R omanya b an d ıralı R ecel K alliıııııııuır.ııııuııııııaııq 111:ıııııınııııııuııııı
role vapnrile" ve Yunan har.
B
l
nezareti memurlanndan biri
· UZSUZ uaa
vasıtasile şehrimize gelmiştir.
kurtulacak JJll . .t J
Har. vekiletine Ankaradaki
• .
h'f d P
Yunan maslakatgüzan vasıta[ 1 ıncı sa ı e e #
I
sile tebliğ edilecektir.
randan istıfade et111eııt"
_,

çeı> ' '
Donanma~~z ~:ret?'-J

akşamı Mersım ıi'J ıııiı9'
Ankara , 27 ( Tel.!fon ) i tir. Mersin halkı sa tJ ·
Londra sefirimiz Ferit bey bu- 1 hüratla donanınaill1
raya gelmiş ve karşılanmışbr. İ etmişlerdir.
1

~t

Son Saat

••

NUN
._.;

-r-f..~Jll!FDAEil
0

rı tit t ıııl~ri111iz

/)fi 11

Ya P yasasında revaç1arını a.rtırmak için
h alınan tedbirler

-1\ılal1alleleı~ arasında..

Ahid
tür·y

sızlı
yuvaları
r, bunları hemen
dağıtmalı ...

qütün inhisar idaresi dünya
Randevu evi ve umumhane
Pazarmda cigaralanmızın
ahlaksızlık yuvalarının ,
gibi
temin için «600 000»
l.nevacını
'
1'I'
namuslu ailelerin oturduğu
g •12 liralık bir şirket tesis
eht nıı ş f ır. Fakat Bu şirketin mahallelerin harimine kadar
sokulduğu teessüfle görülüy. l"w•
dillkuk
• mü şavır
lgınc
e f eryao.~· .. Ezcümle Aksara\da Köpha~ •snıinde bir Ruınun tayini rulu sokakta 7 numaralı evi
t . l'r alındığından inhisar idaşüpheli bir kadın kiralamış
b~ıı bunun için te5ebbüsatta 1 orada icrayı fuhşa başlamıştır:
Ilı Unnc=\k, Bu şirket muhtelif 1 . Bu ~a~~~ın ismi Şükriyedir.
""ekrnleketlerde sergiler açaSoylenıldıgme göre kendisi
..... tır.
vesikalıdır .
Evine topladığı birkaç ahktısat vekili Şakir bey
laksız k<ıdınla alenen dene~e _neı ahet devrini Kilyosta
bilecek kadar serbest bir
Çır<;c~ktir.
tarzda umumhane işletmek
rtişa tahkik atma ait ev- tedir.
tv· ~akı müddei umumi muMahalle halkı, zabıtaya mütt •nı Burht"ndtin bey tetkik
rac~at
etmişler, Aksaray mer~~ktedir.
kezı Şükriyeyi evi tahliyeye
~kYri m.übadillerdcn mürekdavet etmiş, fakat bütün bun\>tk'ı·ep hır heyet dün Maliye
l~ra
rağmen Şükriye. başka
1
lİ 1 saracoğlu Şükrü beyi
hır ev bulmak bahanesile, bir
\>:aretl~ derelerini söylemişler ayı mütecaviz bir zamandanberi
~;ı. Rayrı mübadillere verilecek orada icrayı fuhşa devam et._, ranın tevzii hakkında vait
mekte bulunmuştut.
ltıışlaraır.
Şi~kriyenın evine davet et~~drn sefiri Ferit bey dün
tiği kimseler yar.lışlıkla bu
~"lkaraya gitmiştir.
evin yanındaki temiz insanlaillan işleri dolavısile liman
rın kapılarını çalmakta ve bu
4ıl'k" tketi, hamalİar, rıhtım
• d en şı"k"ayet
ttıtı t;tj Ye kd•w
ıgerın
bll e~te idiler. Ticaret odası
lııı:. Şık.:yetleı i tetkik etmiş ve
maı·if
~t an işlerinin tamamile bozuk
Evelki akşam Şir.keti Hayt~r llıuhtacı ıslak olduğuna kariyenin 9 postasını yapan va' ~ermiştir.
purunda tuhaf bir vak'a ol' ş Urdur mc b'usu Mustafa muştur.
~llll Cref B. beynelmilel iktısat
Yolculardan biri, kağıt içinQ.t ~..esine iştirc.ık etmet üde
bulunan balığı kanepenin
b.ı Un Cenevreye gitmiştir.
~u;.1 Emanette ı.abıtai bele- altına koymuş, vapur Kuzguncuğa geldiği zaman çıkmak
~t.
Ye imtihanları yapılmışfizere balık kağıdını aradığı
t tık
d ttnlyanlarla ticazaman bir kedinin son bir
• t tra a
'itt~ ~ muahedesi müzakere- kaç balığı da kemali iştiha ile
aşlanılmak üzeredir.
yediğini görmüş, adamcağızın
eza.
u
ı··u k anunu es k"ı
b
su
fena
halde canı sıkılmış, tees1
'İ~~l atflerle basıldığından tah süründen «bu kedileri hakika1 .Yapılmaktadır.
ten kesmeli» dıye söylenerek
lıs ··t h
r t rnu e assısımn kontı~

s

l

yüzden bazı hadiseler de olmaktadır.

Diğer

taraftan, Hocapaıada
Çelebi sokağında da böyle
bir randevu evi açılmıştır.
Mezkur sokakta oturan namuslu aileler, bu ev yüzünden
rahatsız olmaktadırlar. Geçen
akşam ayni eve birisi girmiş
bir müddet sonra da sebebi
meçhul bir kavga başgöster
miştir.
Bağınp çağırdığı

için polisin knrakola götürmek istedigi bu adam, içeride bulunan
ahlaksız kadınların da birlikte
götürülmesini polis efendiden
istemiş ve mahalle halkını
epice rahatsız ettikten so~ra
gitmiştir.

Hülasa , bu gibi oygunsuz
evlerin namuslu mahalleler
nrasında bulunması 1 hem halkın istirahati , hem de umumi
ahlak noktai nazarından kat'iyen caiz değildir . Polisin
şimdiye kadar buralannı kapatmamış olması bile hatadır.
Ehemmiyetle nazarı dikkati
celbederiz.

Vapurdaki kedı- · skenderun cenin
eti
hennem gibi...

..

t~dlllı'

1
:

çıkıp gitmiştir.

6

ştır.

ay

daha temdit

"hri · d
rn rnl_ız e bulunan Bulğar
Qıtliğ• u~ lıınleri dün Talebe
~u~1 tYaret etmişlerdir.
~ttikAh tanbulda 40 çiftin

ı.

'

İt ~ ı kıy~lmıştır.

~ llıü us vilayete istida ile
lillıes~a~aat eder~k «voyvo»
"t~~llıişti~ın namına tescilini
aradcnb:
h"ll .
~~ t enezzUh sa ı ennde bir
._ lııgil' c çıkan Amerikan

,,~

ız . sefirleri ş«;hrimize
ch~:-ıe .1!
~ r"'r.

Saarre ..;

lfilnknraya giden Darpane
~müdürü Cemal bey avdet
etmiştir.

Darpanenin made:l işlerini
kabul edecek mükemmel bir
fabrika haline kalbi "takarrür
etmiştir.

ffiüskirat

umum

mfidürü

~Zekai bey bu i\ln izmire

gidecektir.
fr;jabitanın terfi listesi tasdik
~edilmiştir. «30» ağustosta

ilin edilecektir.

İskenderunda sıcak gölgede

(60) dereceyi bulmakta olduğundan teneffüs pek güçleş
miştir.

Bir mizah

f!azeteıi

hakkında
İzmir, 26 - Burada çıkan
Hizmet gazetesi, lstanbulda
çıkan resimli bir mizah mecmuasının yazdığı yazılann pek
müstehcen ve ahlakı ifsat eder
mnhiyette olduğundan şiddetle
bahsederek müddei umumiliğin nazan dikkatıni celbetm ktedir.
ffillaziayıntapta

ötedenberi
olan maarifi İslamiye cemiyeti Tiirk maarif
cemiyetine iltihak etmiştir.
fiş bankası merkezi AnkalUJrada yeni binasına nakletmiş, ve orada işe başlamıf·
tır. Bankamn senei devriyesi
dolayısile dün Ankarada Hale
sinemasında
bir müsamere
~müesses

verilmiştir.

EJiraat bankası Ankarada
myeni binaama nakletmift:ir.

Dün sabah arkadaşlardan
biri. bir müna8ebel gellrerek.
hô.l<i ele güne karşı k6tü k6tı1
sırıtan evlerin kafeslerindm
bahsediyo.-du. Kalkacak. kaL
kacdr.; ydlardanberi kalkacak, kalkacak dendiği halde
hala bir türlri kalkamıgan
bu kafesler eski çarşaf. peç.e
devrinde belki yakışık alırdı.
fakat herkesin havadan, ıu- ·
dan, güneşlen medet ıımdu~
ve bir çoklarımn tabii günqten başka « Üllra viyole »
denilen sun'f güneşlen şl.fa.
sıhhat

beklediği

şıı

sırada

Jıalô

evlerin pencerelerinl drten bu kafesler nedir?
Göreneğin etan hükmil.m1.
sürdüğü muzur şeylerden en
göze balam bu mahut kı:ıfulerdir.
Veremle
mücad.ek
edenler bu kafesleri görmlyorlar mı acaba?
Hem biz son baharda ô~
ile yakalanmış saka kuııı.
yahut f ulurya mzyzz ki 6111rıimüzü böyle kafesler içinde
geçiriyoruz?
Kadınların bin kese akçeye
satıldıkları zamandan kalıpa
olan bu kafesler, kadınla erkeğin yan yana denize girdikleri ve yan yana çalgı
çaltp şarkı söyledikleri bu
devirde daha niçin duruyorlar bıımeml :>ü.s içinse o
başka.

K6ro6bı

Gene kedi eti
meselesi•••
Kedi etinin yenilip yenUmldedikodusu devam ediyor ve bunun her halde memleketimiz için kabiliyeti tatlJi.
kiyesi olmadığı anlaşılıyor.
Sıhhiye müdürii Ali Rıza B.
de dün bir muharririmfze ba
hususta ıunlan ıöylemiştlr:
« - Et buhranına mani olmak için kedi etinin yenilmesini tavsiyede manbk bulaım
yonım. Her e-ıde ancak bir
Kedi vardır. Bu da ancak bir
öğünlük yemek olur. Sonra
ne olacak? Et buh1'3m kaluıı
yacak mı? kalacaK. Siirillerle
Kedi mevcut olsa o zaman
Kedi eti yenilmesi mevzuu
bahsolabilirdi. Böyle olmadı
ğına göre bunun üzerinde koyeceği

nuşmak manasızdır.

Kediler yenildikten sonra
meydan farelere kalır. Asıl iş
lstanbul halkına fazla miktarda balık yedirmenin çareafni
bulmak ve balık saydını fu..
lalaşbrmaktır. Bu temin edilirse koyun etine bile lüzum

kalmaz.»

-

4 Salilre

-

----

Son

Fikir iyidi
Fakat evveld bir behane
bulmak lizımdı
-
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Maabaza bu tahalöfü hissiden,
kendisi uyanık ve hatıralarile
pür heyeçan iken onun uyumaaıDdan
münkesir olacak
yerde memnun kalıyor ve bu
uykunun o gece için mukarrer
olan telakiyi netelendireceğini
dli.fünerek, « uyusun, afiyetle
'llJ'USUDh diyordu.
ltPet, o gece için de birleşmeleri mukarrerdi. Genç dişçi,
ba va'di almadıkça evden
çıkmamıştı ve Şehnaz, o serıem gelip gidi,, aşağı-yukarı
i:nfp çıkış sırasında bu telaki
dakikalarını da düşünüyordu.
Artık kapıyı açmak, sevgilisini
içeri almak kendisine giran
reJmiyordu. Vuslet zevki o
muhataralı işlerin ehemmiyetini sıfıra indirmişti. Ancak kı
:pfetinin biçimsizliğinden üzü18yori:lu. lık gece her iki tarafuı t:ıeli.file, beyecanile ve
hararetli mülaabesile geçtiği
i,pn kıyafet noksanını ne kendisi düşünmüş, ne de sevgilisi
farketmifti. Esasen birlikte
bahuıdukları müddet lambayı
da yakmamıpar ve tamamile
karanlıkta
ıe•işmişlerdi. Bu
-gece ayni şeklin ihtiyar olunmasını
doğru
bulmuyordu.
Güzel dişçiye - dinlenme vesilesi olmak üzere - ara sıra
kahve sunmak, şerbet içirmek,
haclegihı da tenvir
etmek
istiyordu. Binaenaleyh, birinci
gece mestur kalan kıyafet
düşüklüğü bu gece behemehal
göze çarpacakb. Halbuki o,
paçalı basma donla ve uzun
kollu, yakası boğazdan düğ
meli iç gömleğile sevgilisine
g5rünmeyi bir türlü kabul
edemiyordu.
Bu biçimsizlikleri bir hamlede ve alelacele izale etmek
te mümkün değidi, bu sebeple
Şehnazın üzüntüsü büyüyordu.
Vuslet budalası kadın l>fr
hayli düşündükten ıonra, nümune ittihaz olunacağı vesilellİle, yeni biçim telebbüs eden
komıulardan don, gömlek ve
eteklik ve bluz getirmeyi ta••rladı.

Fikir iyi ve kabili tatbik

Muharriri: H. Turhan

S:ıat

Biraz dikkat

lazım

Ötedenberi İstanbul caddelerindeki dükkancılar kendi
dükkinlannın önünü çırakları
na sulatıp süpürtmektedirler.
bu nezafet noktai nazarından
hiç te fena değil. Yalnız dükkanlarının önünü süpürenler
etrafa dikkat etmeden gelip
geçen yolcuları ıslatmaktadırlar.
Zab1tai belediye memurları
bu gibi dik.katsiz adamlara
ihtaratta bulunamular mt?
hı.an Ziya
lf

idi. Lakin halazadelerin şüp
heye büşmemeleri için evvela
bir yalan uyburmak icap ediyordu.
Yalan, fuhşun lazımı gayri
müfarıkıdır. O derecede ki
fuhşu emziren sütninenin ya•
CramDfoncular izdthama sebep
lan olduğu bile iddia olunaoluyorlar
bilir. Yalansız fuhuş olmaz ve
her fahişe yalan söyliyerek
Bilhassa Sirkeci caddesinde .
menfur san'atında devam eki gramofon dükkanları sabahder.
Gene
bu hikayede
tan akşama kadat gramofon
gördüğümüz Emine gibi düçalmak suretile halkı dükkanrüst sözlü fahişeler de dudaklarının önüne toplamaktadırlar.
lannı verirken gönüllerini verGramofon dinlemek için bu
D)emek suretile fi'len yalan
dükkanların
önüne birikenler
irtikap ederler.
geçen iş
Zabıta vukuatı arasında bazen buralardan gelip
sahiplerinin yürümelerine mani
görüldüğü üzere bir kıskanç
oluyorlar. Ticaret her şeklile
ve akur hamle neticesinde
san'at vasıtalarını kaybeden
serbestir. Buna diyeceğimiz
yok. Fakat i,lek caddelerde
orospular vardır. Fırtınalı demüruru ubura mani olacak her
nizde küreksiz bırakılmış kayık
vaziyetine düşen o bedbaht
hangi bir izdihama sebebiyet
kadınlar, ne yaparlarsa yaparvermek caiz midir?
lar , hedef oldukları uzviyet
Selahattin
noksanına rağmen gene yollarında yürümek çaresini bulurdevam edecekti. Eşle, dostla
lar, fakat onlardan yalan söykonuşurken iffetten dem vulemek imkani nezolunsa - su
racak, söz sırası geldikçe fuhalan bir kayık gibi - derhal
şun aleyhinde bulunacak, yübatarlar.
reğindeki
aşkı
herkesten
Yalan , fuhş için bu kadar
saklıyacak ve hülasa yalana
kıymetli bir muavindir. Bazen
boğulup gidecekti.
rengin bir manto olur, fahişeMütemadiyen yalan söylenin bütün lekelerini örter, bamek fahişler için müezzi bir
zen 'müskir bir koku olur •
şey midir? Görünüşe nazaran
aşıkları sersemleştirir ve hüla«hayır!» diyebiliriz ve yalan,
sa şekilden şekle girerek
o mülevves hayat için bir nefuhşu himaye ve tenmiye eder.
Onun için fuhş ile mücadele e- vi gıda olduğuna göre fahişelerin yalan söylemekten hazdenlerin her şeyden evel yaaldıklarına da hükmetmekte
lana karşı harp açmalan iktiza
tereddüt
göstermeyiz.
eder. Cemiyetten yalanı kaldırınız,
fuhş
kendiliğinden
İlk yalan biraz güç söylezail olur. Yalnız fulış mu ya,
nildiğinden Şehnaz hanım da
yalan söylemeyi bilmiyen bir
hayli teemmüle mecbur olmuş
cemiyet içinde hırsızlık olmaz,
tu. Durup dururken kıyafet
gasıp yetişmez, mürtekip tüdeğiştirmiye kalkışmak. hakiremez, müdahin vücut bulmaz.
katen garip idi. Hele kocaNe yazık ki insanlar, fani insından ayn yqıyan bir kadı
sanlar, böyle bir cennet yanın iç .çamaşırlarında şıklık
ratmıya henüz kadir değiller·
iltizam etmesi mucibi iştibah
dir ve tedvin oluna gelen
bir hareketti. Kadınlar nefismuhteşem kanunlar,
cürmü
leri
için değil, başkaları için
serbest bırakıp mücrimi tecsi1slenirler. Ya kıskandırmak,
ziye edebiliyor!
ya celbi nazar etmek isterler!
Şehnaz, orospuluğa başladı
ğının daha ilk günü «yalan»
Her kadın ayni hissiyeti taşı
dığı cihetle Şehnaz, şu çamadan istiane ediyordu. ve bundan sonra her gün bu yolda
ıır meselesinde halazadelerini
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Tulumbasıyla Sıkınız

a ııt Apturrahmanın, şu ı
takdirde
beslenilen '
muhabbeti
olacağını düşününce hicap değil,
çok
bir sevinç hissediyordu.
Teofa!lo, biraz evelki rekik
edayı dilinden silerek serbestçe sordu:
- Ne demek istiyorsunuz?
Prens, m.=teessirdi, kulenin
dar sahııında ik: adım atıp j

~;e kon:.:.,tunuz, hayır mı,
f>rens
ını. .. 'd . h , . b ıcl.

l.ti
~h~ı

hücumundan vikaye ediniz , Heman
(Flit) i kendi t.ılumbasıyle sıkınız. Oiz·
Jendlkleri yuvaları tahrip, yumurtalarını ifna
ve umum :1aşaratı itlaf edecektir. Sizcde
zararı dokunmaz ve kat'iyen leke bırakmaz..
(Flit) i sair haşarat öldürücü adi mayi·
leric karıştırmamalıdır~ Onun dah~ büyük
ve ~faha kat'i tesiri size memnunıyetbahi
semereler temin edecektir •

F k
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!!arın

yordu. Bu be!ki mucibi hicap
'bir şeydi.
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Mışıl mışıl uyuyan yavrul3rınızı s:ıri
hastalıklar mikroplar.nı taşıyan td:;!:: }cı;ru·

Apturrahman o hadiseyi öne
sürerek ve kendisinden bahsederek bir uzlaşma teklif etmişti. Kız, tam bir sersemlikle düşünüp dururken Apturranmanın b, basına bir kağıt okuttuğu gözünün önüne
g eld i ve birden zihninde bir
Nilüferin ken··
d" ·
ısme yazılan mek1:ubu Apturrabmana
timnlini düşünaü. Ôy. ys ba-

an arnamıştı.

trkdaşktına

nı babasından -nedense- saklamıştı.
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Huharrfri H. Tnrhan
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mektubu
ögrcnd:m.okudum ve
Kız, ani bir aksülamelle'

yazdığın
her şeyi

-dedi-

Ah, baba!
- Evet, her
ögrendim
Yurdumuzu zspteden,
köleliğe doğru sürükliyen bir
kavmin en şöhretli bir ferdine gönül
muazzep olmadım dese:ıı yalan. Fakat seni mazur gördüm. Mektubunda
gibi, Rumların iri kıyım birer
l
d
k
sa yangoz an, konuşmıya at'!ir birer sümül.lüböcekten
farkı yok. Gö.ılünü bunlardan
birine verecek değildin ya. Elbet sevilmiye layık birini anyacaktuı. Aradın ve buldun.

yazdığın

[Bitmedi]

Istanbul Sul.tan Mahmut Türbesi. Telefon 2622
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SJ.\'IR HEKL\fl ŞCKRU HAZIM

edin:z. Çünku üzülüyorum.
' Prens. bu israr üzerine kol-

Teo!

BIK ~NGİLİZ ZABIT

~<'hiı·dp ve ch·arında ingillzce ve •,ı·aosızca
der~ Prl ,·eriyor. «Son Saat» vasıtası He «İngiliz»

1
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'J'üı·kçe
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Şose ve köprüler ve sular umum müdiirlükleriııin merkez
ve vilayetler kadrolarında muhtelif maaş ve ücretlerle kullanılmak üzere en yüksek dereceden itibaren muhtelif iadem
ve liyakatta mühendis ve fen memurlarına ihtiyacı~ vardır.
Ağustos nihayetine kadar müracaat ed~ce~ler tea~ıt olunarak

mevcut şartnamelerimiz dairesinde kendılenne teldif&tta ~
nacağız. Arzu edenlerin mektup ve ha~ telgrafl l mezun Oldukları mekteplerle haiz oldukları vesı!<alardan bahsederek
Nafıa Vekaletı müsteşarlığına müracaat dmelidirler. Bilihare
vesikalan asıl veya musaddak suretleri vekiletçc tetkik olunacaktır.

Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak mtlrieutlar
ayni prtlarla kabul ve tetkik olunur.
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Ne başını çevirip bakmıya, ne de sesini çıktıf 1
imdat istemi ye mecali kalmamıştı
.
Oteli

idare eden ihtiyar
fakat gene o nn içir.dc kuvkadmın ecnebilerin isimlerini
vetli bir kohm kendisini boğa
yazmağ mahsus defteri ararzından yakaladığını hissetmiş
ken Natali bu kireç ile badave hemen biraz evel oturduna edilmif ıalonda oturan bu
ğu koltuğa yıkılmıştı Mütecaüç şahsı dalgın bir nazar ile , viz bir kolu ile onu boğazın
tetkik etti, ihtiyar kadın def- 1 dan tutuyor; diğer eli ile de
teri çabuk bulmuştu , Natali
bülüzünün yakasını açmağa
ismini yazdı, o zaman genç çalışıyordu, Natali nefret ve
km birinci katta kendisi için ikrah ile sarsılıyor, bu adamın
tefrik edilen odaya çıkardılar,
kendisine ne yapmak istediğini
yemeğini de oraya getirdiler.
düşünüyordu, nihayet anladı
ve biraz geniş nefes aldı.
Natali hayatının hiç bir devBoynunda her vakit taşıdığı
resinde bu dakikada olduğu
küçük bir mücevher vardı ,
kadar yalnız ka14ığnı hissetadam onu almağa çalışıyordu,
memfı ve hiç bir zaman şim
di olduğu kadar oturup ağla nihayet mücevheri boğazda
tutan ince altın zenciri kopa·
mak hissi ile mütehassıs olrarak istediğini çekip aldı ,
IDMDlftı.
bunu müteakip de v .ıkit geOtomobilin şoförü, otelci
çirrnedçnı,g~ldiği
yoldan çekikadın, üç müşteri, belki hepsi
lip gitt.
de feriki cünn idiler ve onu
burada öldürselerdi bu cina-3Natali tayin edilen saatte
yetten kim haberdar olacaktı?
yorgun!uğuna
ve heyecanına
Geceyi yatmıyarak koltukta
galebe ederek otelden çıktı:
geçirmeğe karar verdi, lamKasteiseraııo köyü bir tebasım söndürmüş, fakat sönpenin dik yamacına yaalana·
clDrdüğüne hemen pişiman olrak
aşağıda Scgent rrıabedini
muş. kendisinde bunu tekrar
kucağına almış şuraya buraya
yakmak içinde kuvvet bulmaserpili fakirane manzarah beş
mııtı. Şimdi oturduğu yerde
on evden ibaretti. Natali gekilisenin saat çanını dinlemek
lişi güzel gezinen bir seyyah
ile vakit geçiriyordu. Gece
hali ·ile evlerin öni1nden ge- .,
yarıamı biraz geçmi~ idi ki
çerek kiliseye milntehı bozuk
oturduğu koltuğun arka tarakaldırımla sokağa saptı; Son- 1
fmdan odanın penceresmın
ra da dik bir yokuşı.ı tırman- 1
meçhul bir el tara.fından amağa baş~adJ. Bağt!k. bahçeçılmakta olduğunu hissetti.
lik bir yerden geçiyordu.
O kadar büyük bir korkuYokuşun başında Ellen-Roku
ya duçar olmuştu ki ne başını
gördü, aralarında yüz metre
çevirip bakmağa, ne de sesini
kadar mesafe vardı.
çıkarıp imdat istemeğe cesaret
Natali isminin. etrafında güedemiyordu. Bununla beraber
rültil
yapılması ihtimalinden
arkasında yapılan bütün harekorkarak gece otelde düçar
ketleri hissediyordu.
İşte Şimdi içeri bir adam 1 olduğu taarruzu kimseys söyw
fakat hadisenin
girmemişti, işte keudisine doğ- ı lememişti,
ru yaklaşıyc rdu, hatta vücu9ü- , verdiği sarsıntı elan baki idi.
Fakat Ellen - Roku görünne dokunuyordu. Natali iradece derhal sükun buldu, kensının
birdenbire uyanması
disini emniyet altında hissetti.
ile kendisini müdafaa etmek
evet onun yanında kendisini
üzere ayağa kalktı. Bu anda
odanm içinde bir elektirik fehiç bir tehlike tehdit edemezdi. Natali şimdi Ellen-Rok
nerinin sarımtrak ziyası yamp
ile İtalyan kızı arasında aşı
söndü, Natali bir an içinde
kane
bir münasebet me\'Cut
mütecavizin hayalini görmüş,

olması

ihtimalini de düşünmi
yor. ve İtalyan kızı ile karşı
!aşmaktan
gururu ic;in hiç
bir küçüklük duymıyordu.
Ellen-Rok yuruye yürüye
bir O.ört yol ağzına çıktı, bir
saniye istediği yolun hangisi
olduğunu bilmiyormuş gibi te·
reddüt ettikten sonra sağa
saptı, Natali bu suretle onu
takip ederken birdenbire küçük bir livha nazarı dikkatini
celbetti, bu lavhada: ( Delçi
ailesinin evi dir) cümlesi var •
dı biraz ötede de ağaç dal •
)arından yapılmış yarı insan
boyunda bir kapı görünüyor·
du, Natali bu kapıyı iterek
içeri girdi, şimdi iki tarafı
agaçlı bir yolda bulunuyordu,
bu yolun sonunda açık pembe
boyalı harap bir ev vardı.
Natali bu eve doğru ilerlerken Ellen-Rok ile İtalyan
kızının evin methalinde konuş
makta olduklarım gördfi. yanlarına yaklaştı, Ellen-Rokun
bazı ha.disat dolayısile bu hattı hareketi ihtiyar ettiği için
müphem bir surette öziir dilediğini işitti, O derece ha'siz
idi ki içeri girer girmez bir
sandalyeye oturmıya mecbur
oldu, fakat kendisini çabuk
topladı, FJlen-Rok merak ediyordu, ona : ·
- Bizi bu dakikada işgal
edebilecek bir şey yok cevabını verdi, sonra anlatırım.
Ellen - Rok bu cevap ile
iktifa etti, şimdi bütün düşün ··
cesinin bu toplanış ile takıp
ettiği hedefte olduğu anlaşılı
yordu.
Natah bir defa İtalyan kızı
r. a bir defa da Ellen· Roka
baktı, her ikisinin yüzünde de
mücadele halinde olduklarını
gösteren bir mana sezer gibi
oldu, ah bu dakikada Elle~
Rok ilk gün Nataliyi teshir
eden
neşesinden
nekadar
uzaktı, artık muhavere başlamıştı, Ellen - Rok İtalyan kı·

zma :
-

Haydi bakalım

söyle,

ı

1

\lerO~
cevabını tıtı~~

O ani bir ic:yan ile:
-

Hayır,

"'r ·oı
bu dakikaya kada~ • ' pdıt .1
1
her şey arzumun hıl~f ece~ıı'
artık size itaat etın•Y
beni rahat bırakınız. ~ııl~~
Ellen - Rok ltalyaP
omuzuna dokundu:
ıcsfe I~
3
- Beni dinle P : j{ dt
1
dedi, kanda kahvede 1 Je~c
Jl
·ti'
.konuştuğumuz zama ıdıJg ~
ile
münasebettar
'1 ısıfı~
nu saklamamıştır. O bilB~~
benden çek~nmiyorduOf ıst.~
re seni mfüeaddit de \~tF
.
.
bana tB 11'")
tıcvap ettım.
"" e
iki sene evel burada 81 1
Manolsenw isminde bir :,t'ı~
karşılaştıgını ve tartı 0 f~i'
da bulunduğunu ve h~f""~,
mühim bir ro! oynadı~ '*e b~
ledin iş bununla bitme ·~~ o•
leketine vardığın -~~ ~

0
0

9

itiraflarını tamaml~~ tııt~~e

vadettin. Şimdi vadıPd' ~y
1
sırası gelmiştir, haY
rte
1
bekliyorum.
e~
b'
s
Ve daha tatlı ır
ıe
tekrar etti:
96) ı
1
- Haydi Paskarel : ~11~~
şurasını da hatırın~af1 ~iÇ ~'
ki benim korkacagıd •J(le~ V
şey yoktur. Söyle :J<i~
hakikat elduğunu tıı e
tiğim zaman senin., " g e
nin lehinde çalışaca~ııtl 1
olabilirsin!
·]<çe ~~,
Ellen - Rok söyled: . 1fı'1'1ı
ıta ·~~
bu sözlerin genç . dt 1
husule getirdiği tesır~ııııı~1,cr
ediyordu.
Kızın 5 9çılı)~1~
tekallfıs eden hatları 9J1 ,,;it

1

.'(

9/

1

dudaklarım

ve hiddetle

buruŞ~.ur çiW(

büzü]ırıitŞ ıst~ı

kaybolıyordu. İsteSiıı
. soy
.. ı·1yecek , bll
sın

1
11'1 ,~

"''

dıJı ~I~

itaat etmekten ~evl< tıı'~
bütün bildiklerinı ~cı d~~~ /
Natali
kendisin• eıtJI,·vof ,.ıi
.
o da ltalyana be~ı biltiiıı
idi. O da verdiğı i'''~ıl' f
rarları bu adam ile ıııısıı'ıf ltı
kar-~ıla~ maz geri 8
J ~~
idi ?
. ~-ti" ~

19

f

İtalyan kızı şinıd~ .,,edil
ğa başlamıştı:
(J3ıt

ı
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ııan

mahallesi

sokağı
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ı

ciu i

taksimatı

Büyükada Nizam caddesi 59 ahşap hane zemin katı
3 oda, kiler
1 hall 2614
metre bahçe
1 inci kat 3
oda 1 kiler
1 hali çatı
katı 3 oda
haricen mut-

. nısfı peşınen
.
L
d'. b'ır fak
llaklhale b e de1·ının
ve nısn
ıgerı
sene sonra
~,/en
istifa edilmek şartile balada muharrer hanenin mülki1
Qc 17-8-929 tarihinden ilibarcn yirmi gün mü.ddetle müzayeR\l~~ vazedılmış olduğundan talıp olanların 5-9-929 perşembe
aı.. u saat 14 t~ adalar malmüdürliiğüne müracaatları ilin
..nur.

}'" İralık ~azıı10 arsa ·ı
~ ~ira müddeti dokuz senedir

Visnc zededc ( Tatllk ) denilen
18ttıkteıta
ı93,5 metro murabbaı arsa - aleni müzayede ile kiraya verilecektir
1 ~laçka ve Dolmabahçe tran1vay durak yer~•ne beşer dakika nlesafede bulunan; Saray
~ li'.nu, ~1annara ve Boğaz içine nezareti olan
~~ )er a~ri bir gazino inşasına çok elverişlidir.
cı~ı- taraftan l\iaçka - Doln1abahçe caddesine
t~~er tara f~an ~'a.ldc çeşme i Akaretler-Beşik
lt~ caddesıne ıltısakı vardır. Dört tarafı da
~l ~ ~esafelere kadar açıktır. Keşif namesi
~ llc 1 hınce 13 11 liralık tesisat vücude getirmek
ı~::~~· Bu tesisat azan:ıi üç s~nede ikmal edi~~I ktır. ~okuz sene nıhayetınde mamur bir
~~rıe)'k
de haz1nc' e terk olunacaktır. Temin edilen
·
1 kira HOU
liradır.
M··
t Uzaye<le 12 Eylul 020 Perşembe günü saat
lır-. ~Pa.zarlık sur~tile Defter~a~hkta yapı]acak
Utf eşıf nameyı görn1ek ıstıyenler her gün
terdarlığa n1üracaatları ilan olunur.

1 ·· ..

ll lU1 koynıı)'a e},~

(735)

ri li depo

~ 1lQtnı b
•
't\da ra, alu:e arayı kar~ı ~ mda ) oklama dairesi yalt;ıh ıı 111 Pbnh·<'si \'e müstemllall keştrnııme 1 mu11.. ~·c • 6 4
•
..
'
~11.fılld
1 a2 lira l:; kuruşluk lumlrall müstecir taıı, ... tn~n. )'afltlmal\ ve icar hedefinden mah ubu icra
tıılak ,,ttk Şartı le ve f; sene ınüdd :.Ue icara raplolun1\.,, '-Zere
·
~~u()
nıuza) edeye konulmu tur.
enellk kirası

11
r~tas r~dı.r , müzayede ı>azarhk suret ile 8 .E) lül 929
~;"ttı~~un~ saat t 5 te Deflerdarhkta yapılacaktır.
l1 ~kk 1 llycnlerin deponun yanındaki Jallye şubesi

an

Semti
Sokağı
Cinsi No. r:ııı~e:-1nes
Müşteruiliib
Kadıköy Hacı Şükrü Kagir hane 9
3000 iki katta 4 oda
2 sofa mutfak ve
saıre

.

Balada cinsi ve evsafı muharrer bir bap hane 17 - 8 - 929
tarihinden itibaren 20 gün müddetie satılmak üzere müzayede
vazednmiştir. Bedeli bir senede iki taksitte tediye edilmek
ıartile taliplerin 5 - 9 - 929 hrihine müsadif ,perşembe günü
saat 14 te n yedi buçuk teminat akçelerile Usküdar malmü·
dilrlüğünde mütetekkil satış komisyonuna müracaat eylemeleri
ilan olunur.

:atılık roı1ıorkör eş )rası
Cinsi
Muhammen bedeli lira
Adet
El ırgadı 2 güverte loçaıı
70
1
Baba
9
3
iskele
6
3
B~
7
1
Halat feneri
3
1
Dümen yekesi
2
1
Matafora
6
1
Kasımpaşada Deniz fabrika! rı ambarında mevcut nevi ve
kıymeti muhammeneleri balada muharrer mefsuh Galatn ro·
morkörüne ait eşya satılıktır. Müzayede 18 eylfıl 929 tarihine
müsadif çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacak·
br. (946)
• SATILIK ARSA: Hasköyde kiremitçi mahanesinin Hasköy
caödesinde No. 229-203 bedeli defaten verilecektir.
Muhammen b~eli 360 liradır. Milzayede 31 Ağustos 929
cumartisi günü Defterdarlıkta yapılacaktır. (763)
lf SATILIK ARSA: Beylerbeyi caddesinde 35, 75 numaralı
1015 arşın miktarında, bedeli dört sene ve dört taksitte
verilmek üzere muhammen bedeli 1790 liradır. Müzayede 31
ağustos 928 cumartesi günü saat 15 te defterdarlıkta
yapılacaktır.

(744)

* SATILIK ARSA:

Beyoğluna Feriköy ikinci kısmın Şişli
kiğıthane sokağında N. ~~. 1390 arşındır, bedeli 8 sene ve 8

taksitte verilmek f&rtile muhammen kıymeti 5560 lira müzayede kapalı zarf usulile olup talipler 421 liralık teklifnamelerile teklifnamelerinin 31 ağustos 929 cumartesi günü saat 15 te
İstanbul Defterdarlığındaki komisyona verilecektir. (741)
,._ SA TILİK BAHÇELi BiNA Rumelihisannda Yaşmakçı
Şecaattin mahallesinde No 2, 1408 arşın ~11 pa~ak bahçe
üzerinde 5 odası vardır? Muhammdn bedeh 4000 lıradır. Be·
deli 8 sene ve 8 taksitte alınacakbr. Müzayede pazarlık sure·
tile 21 eylul 929 cumartesi günu saat on beşte defterdarlıkta
yapılacaktır. (450)
lf KfRALIK ARAZI: Çengelköyfinde talimane arazisi 470
dönüm, üç sene müddetle, senelik kirası 390 lira, müzayede
26 eylfıl 929 perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta yapı
lacaktır. (262)

Gümrükler muhafaza
müdürlüöünden:

Gümrük muhafaza mcrakibi için mübayaa olunacak olan 18
ton makina yağı kapalı zarf usuliylc münakasaya konulınuştur.
~SA.ı:ı~rat memurluğuna müracantları.
(685) .::..Münakasa kanunundaki şerait ve evsafı hail: bulunan talip •
" 'iıııd• I~ ARSA : Koca Mustafat paşada Remezan efendi lerin münakasa gününden evel şartnamesine ittila husulunden
l)tdt p 7' 44-36 numaralı, muhammen bedeli 400 lira, mü- sonra münakasa günü olan 16 Eylul 929 Pazartesi günü sa~ t
14,5 te teklif mektuplan ve dipoz:ito akçeleriylc birlikte m iJcı '
l)...~tarlık soretile 21 Eylfıl 929 cumartesi günü saat on
~l:erdarlıkta (373)
riyetimizde mütqekkil komisyona müracaatları.
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54
153
230

308

377
447
456
603
677
863

942
975

999

1089
1116
1168
1175
1191
1205

~

1364
1431
; 1436
1491
1675
1775

1798

1800
1817

1837
1913
1915

1962

1963
1964

2041
2051

2334

2356
2359
2477
2490
2691

2703

2865
2930
3028
3053

3247

3312

3323

3349
3399

tvıucev

herat sa"'LIŞ l Ianı
"
a

Merhunc:.tı:ı c:r..si ve ne'Iİ
Mcdyunt::ı ismi
1 Çift roza küpe 2 roza yüzük (2 ta~ı
yok )
Nezihe H.
1 altın saat
Fatma Ner:man»
2 roza küpe 1 e]tın saat 1 altm kordon 14,S dirhem
I-bydye »
~

k

•

l

1 roza yüzük 1 taş
gbmüş
avna
Fevkiye »
ı· altın saat 1 altın lrcrdon 29 dirh~m
Fadıl B.
1 roza boroş
Fatma H.
1 altın mineli saat
Sarı:n »
1 çift roza küpe 2 hurda altın saat
1 altın köstek 1 çift gümüş kupa 2
gümüş tabaka
Hüsniye »
1 çift roza küpe ..
M~diha >,
1 roza yüzük
~:
I luriye »
1 aitın saat
'
:-#
Faik B.
1 roza gerdan~ık .
Mehmeb ~e!abattin»
Hurda roza iğne ve yüzük parça!arı 7
parç
Ü~bal H.
3 roza yüzük 1 roza kıravat iğnesi 80
dirhem gümüş
8 miskal inci 1 altın saat
Vehbi B.
5 roza iğne (birinin iğne ve 4 hşı
noksan) 1 inci roza ~üpe
Ral\ır..1 E.
1 elmaslı tabaka 1 altın madalyon rnaa
kolye
~~:ni:·e H.
12 miskal inci 1 ç:ft roza küpe 1 rniktar beze sarıhdöküm inci
Fi::ret B. '
1 roza boroş 1 parça ve bir taşı noksan
.
1 prlantalı yanm gerdan!.ık
Fatma !::~et H.
1 pırlanta tek taş ağraf
Q3rn:m B.
2 altın saat 1 gümüş tabaka
M5syö Broni~h.yn
1 altm s:ıat
F e._:::-ı! B.
1 pırlanta pantantii 1 roza yi.:rek yl:z~k Hüsn:ye H.
1 çift roza küpe
FiL~ı H.
1 roza tek taş yüzük 1 çift roza sinek
küpe 11 altın bilezik 1 altın geo.~~a:ıhk
56 dirhem
Nez:ihe H.
1 altın bilezik saat
Fab1k Samiye H.
1 pırlanta 2 taşlı akar panhmtif
Kema!ctt!n 13. 1
1 pırlantalı bilezik 1 roza yıldız İfne
Rı:I:ıye H.
2 çift roza küpe 2 roza yıldız iğne 1
roza tek taş yüzük
H:ıvr:ve H.
8 adet birer lirahk ziynet dtını
AyŞe H.
1 altın çalar ~a:it
Şad::!n B.
1 çift roza ~y küpe bir taş! yek 1 roza tek taş yüzük
İ!a}: ::ıt H.
20 mıskal inci 1 çift roza çember küpe 2 roza yüzük
ffakkı B.
2 pırlanta yüzük
H.:?!laçyan Ef.
1 çift roza küpe üç gümüş iğne
Haz:ile H.
2 roza yüztik 1 sun'i yakut yüzük
Ayşe H.
1 altın gerdanlık 2 altın korcon : S
dirhem
Nurettin B.
3 pırlantalı yüzük
Az!ze H.
1 altın saat 1 altın kordon 13,5 dirhem
Latife H.
1 çift pır~anta küpe
Refi:ı H!il;cle H.
no san 1

1 pırlantalı kol düğmesi (4 parça) 1
roza ve 1 pırlantalı kıravat iğnesi Süleyr;Ja..1 Ni3·~zi B.
1 pırlar.h tek t~ yüzük bir çift pır·
lanta tek taş kol düğmesi bir altın halka bir altın bilezik
Eyüp Sabri B.
1 a:tın çalar saat 1 mineli altın saat
hurda 1 elmaslı saat on taşı noksan
1 altın şatlen
Fatma H.
3 buçuk miskal inci
Hulkiye «
2 altın bilezik 7,5 dirhem
Eatma «
1 çift akik kol düğmesi 1 albn halka
1 altın yüzük
İnayet «
1 altın hurda saat
Münire «
1 roza iğne 1 altın saat gümüş tabaka · Mürfivvet «
1 altın bi!ezik saat saat 1 altın köstek
Ihsan B.
1 pırlanta akar pandantif
Radife H.
1 zümrüt yüzük
Zeki B.
1 pırlantalı kravat iğnesi
Ramiz «

3498
3546

~
..,

692

3824
38 '1
b

3875

3904

~~~g
3990

4085

4143
4176
4241
4381
4478

4534
4574
4597

4610
4651
4749
5110
5118
5174
5371
5483
5512

5703
5755
5914
5961
5980
E071
6124
6170
6184
6267
6327
6386
6475

~ti·
Mual1ltl>et '

1 roza ';andanuf iki roza yiızük
1 roza akar pant.:ntif
AY~
1 pırlantalı gerdanlık bir taşı yok. bir
çift pırlantalı gül küpe, 1 pırlantC1
6tek taş yüzük, 1 pırlantalı pantantif
Jııı'
( iki ta ı yok ), 1 pırlantah bilezik saati
~
1 roza dal i&ne, 1 roza menek0e iğne ı. R bİlJ ~:
çift roza k~pa altı.
Adyıye !:1"1a ~
1 ro. za maaal_yon 1 altın kolye
Saıme 1-15....ıv aııt Pıı.
0
1 ç; ft'" roza L.pe
Niııle ~·
1 roza menekşe iğne.·
~atm~ ~;#,e~.
1 pırlantalı kol saati
Zar.ıfe .. dı~ ıl,
F
rı
~ ~~~: ;ğ~~ş yüzük
aızeı-;~tiC~
1 çift roza salkım küpe bir roza tek
k
taş yüzük bir roza mene şe iğne üç
adet beşibirlik iki adet iki buçukluk on
H
bir adet bir ]fralık bir ecnebi zinet alN"ııre
tını bir nazarlık a~tını
Emine " J
r
Bir pırkı1to tek ta;; yüzük bir altın
'i ıhe ~
3
çanta 82 dirhem.
"":: l(!ıJ
Bir pırlanta· tr.k taş yüzük
Adn:ı~
B'
d
f ,·
· ı
lr roza pan :mti oır ~·oza yiızüt<
~
bir çift roza küpe iki altın saat beş
l)ebic: ~
Dör!: altın bHezik 350 dirhem gi.!r..ıUş
Adll~w
Bir elr.1aslı kehriber r.igaralık
•
~·
Bir. roza yüzük bir altın bilezik sa.ati
··ısUIJl. ~
100 dirhem gümüş
Ummü G: J{ııdfl8·
Biı- altm saat bir altın köstek 11 clirhem ŞevkeJ.1 09t1il~
Bir dft roza l.::üpe iki roza yüzük
Har:an jı!tt;ı1
Bir roza bilezik bir pır!arta yüzük
Ken1 s
Bir pırlanta bilezik üç taş noksan beş
H
roza iğne iki çift roza küpe üç roza
.. c!::.:ıe'
yüzük iki incili nazarlık
HavYa puı~
Bir pırlanta tektaş yfü:ük tJ:r pırlanta
r,:e\·~ct ~
mine altın saat
~~tice~
Bir çift inci küpe biı pırJan~a tektaş yüzEk }-!
~
~İr çat roza. kupe iki gü~ü~ zari .
. ~tefi1 ~
Il.i roza iğne
lbr:ılı11nCe\'oe1 ~
Bir pırlanta biiesik
l\1eli'M ~
Biı gümüş tepsi
Hayriye · f;
B~• çift rc~a küpe bir püskiil naksan Meh!Ilet
~
Bir altm yüzük bir a~tın yüzük bir gü.. 08~ ı
müş tabaka
Havva dı.ıcc&1 ~·
B!r roz:ı kol düğmesi takımı beş pt>:ça
. b.h'
1<
Bir pırlantalı gerdenıik ortası
Ayşe S:ı ~f ~~
Bir çift pırlanta tek taş yüzük bir
prsf'
~·
pır!ada r:carkiz yüzük bir altın bilezik
'
~ t.q
Bir altın sa'it bir aitın kordun 10
drif! 1 ~
dirher:ı 235 dirhem gümüş
Hütce be 5;ırı1
b4
Döı .. hq.t:~c miskal. inci
~t
Bir pır!anta tek göl kü?e dört adet
~ ~t
ro za1 gerderJik bir çift aitın bilezik
p.~şef
~~,·~
26 c.ıirlıem.
se~e
ı. tı
Bir roza kuş iğne
A'fle ~lij
k..
r. ·~
~~
. ft
8 ır
Çl
roza u~e
r ıf1 1 Y
1~t
B.r pırlantalı ay iğne
~8fJ'ı1' {ıt
Bir cimaslı sa<..t
j tij4
İki roza yiizük bir roza Türk afü~mdan
~~t ~ ~~
ok iğne bir altın ~atlen
Ah!llet ı~et ~ tt
Bir çifi: roza küpe
~
Bir çift pırlanta tek faş küpe bir çift
~
rkoza tte~~ taş. kbü.pe bir pırlaknta .~ek tb~ş
~~
rava ,gnesı ır roza mar ·a ıgne ır
f~
roza bilezik bir roza yüzük iki pırlantah
t ~ 'b~
yüzük bir altm bilezik bir altın kordon
ser~~,~~ ~'~
16 dirhem
tu
1 pırlanta iğne
l\Jl.ıtl ~ti J ~ Q
1 pırlantalı pandantif
t ~J ~
1 roza hurda dal iğnesi [6 parça]
MehıJlefD~~ ~ ı~~
1 roza tek taş vüzük
. cıett
1lilc
1
l pırlantalı çıptik taş 1 altın saat
53
~ ~
1 çift pırlanta tek taş küpe 1 pırlanta
~ııif ' ~
tek taş akar pantantif
Atifet J. i~~
1 altın saat maa kordon 5,5 dirhem
t? • r ~t
1
1 çift roza gül küpe 1 roza ok iğne 1
şs.tı1 J. ~~
alın bilezik saatı 1 a!bn saat
~ ~~~
1 altın saat 1 altın köstek 1 alhn . 5s.fi~l ~~
külah
Asıye Jb"i J'
1 roza yüzük 1 albn saat
Ahınet ~~I ~I
1 altıu aat
F atın• fi'
l
p

/e

f'"IJ!

6543
6548
6549
6672
6722
6733
6891

6906
6957
6968
6984

·r-

[ Soıı&J

Son S:tat

]'
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Ocak piyankosu

nan sureti

tekiJip bitti, numaraları 1
könıilen neşrediyoruz · Tiirkiye iş hankc sı u - Dükıı nüshath., MtbAt -

lkra .

J

Kiymet
~~
lira·
.\7•
~rekte
bınezon
5
218796
't>tlcJ·1 P Çantası 5
218992
!i.ı. IJlendfl
3
219280
9, leccade 100
219976
Ç aniye
15
220214
70
220542
~et' takımı 100 220590
Ç&ntası
5
220898
~
»
10
220913
221036

t~ lakunı
t'l,{P

~ıi'~C:~il
t.kıaıı

ıoo
4Ö

~kıını

24

•

~

~

ır

IKramlte
Mendil
Halı seccade
Bavul

-7İira

Aah ıeecacfc

iool7

c.y ~k'ım,ı

Fil dili tabalta
Ôttti
»

Şömen
Masa

dö

ta!ı

örtnılı

Batt•?Iye

-

~

lQO
-50

'.$6

'g

l~

9

20

r

.ı
~

~

LI.

,-

~

i"ıği. nden

Tilrkiye iş ~ankasınin Edremit şubesi b"nasmın in~aatı mü·
nakasaya vazcdilıniftir. münakasaya iştirak etmek isteyenler
2332031
~3333;3 şartname mukatel~name suretini ve nam fre planlarının ban'A34S9 kamızın Ankaradaki U(llum miidürliiğüne mür .. caatla 20 lira
233485 mukabilinde a1abilirler. Teklifname!cr muteber bi bankadan
~3'37i7 alınacak ve inşaatın baliğ olacağı mılctann yiiz - ~ 5 i :r;ıisQe
23~129 tinde bir kefa1et mektubu ile beraber önümü d \l 10 - 9 - 29
234568 salı günü öğleden evvel umum mi;dür · ümüze tevdi c dilmiı
o

0,80 234744

3

234153
'.234Ş1Q
2~4918

olmalıdır.

Mütaahhitler tekliflerinde inşaatı asgari ne kadar müddet
zarfında yapacaklarım vazıhan dercedecekler. Miiddet itibari!e
en kısa teklf~e bulunanlar şayam tercih olacaktır.

io

I-lilAliahmerin
YAZLIK BAl_jOSLj

b~p Çantası

~ ı~•k
~

.

muml nıildiir

221771 Mendıl
Umum müdtlrlüğümüz bir gfına fiat kaydı göstermeksizin
3
235016
221897 Evrak tant-81
23so11 dilediği mütaahhide ihalede serbestir.
~· nıendil
3
221985 Altı a'det ftetea
9
235413
~ lek
2,20 222399 mendil
5
222624 Battanlye
10
23546'3
~ ınendil
3
222681 Battaniye
20
235830
t~
50
222871 Şömen ~atabl
23
236022
l~
50
223015 Battaniye
15
2~()041
~~Ya kavanozu 10 223043 Mendil
3
236'9f3
29 A~uıtoı Perşembe ak4amı, Büyükada
~.hıendil
3
223058
»
3 '36971
tye
25
223908
»
3
Ynt kulüpte verilecektir.
~~-1 Çantası
20
224119 ~ektep ~l\taa.
5 ,237314
En iyi caı.-Zengin kotiyon- ~1ükemrnel büfe
ı• Ypı.\!11
30
224796 Yuvarlak llıttı
237338
t~de~~dC!il
3
224903 Battaniye
f~ 2]ll048 _... Hu5ust hir vapur İı::tanbnldan ve muhtl'lir emt!erdrn r" cek
7.f'\8tı Ada) a götiırt-rf"k ve ~ahııhn kıırşı avdet ed~ekt ır.
ın
25
225202 ipekli yaabk
10
238431
•k Ye
15
225300 Battaniye
10
238679
Biletler: 2 kişilik: 5 lira-Yalnız erkek: 3, yalnız kadm 2 lira
~ Santaaı
10
225951 Mektep ~taaı
$
.n R721
•
<\uarr dhi e11i mt-rburıdır.
6,50 226003 Çay takımı
17,55 '238751
itli ~
30
226345 Mendil
3
238903
~ ıı lbendil
3
226431 ~rkek Çimqıj,
4
239004
~~e «
3
226991 Örtü
11
239()60
~tı P Çantası
5
227081 Mendil
3
239093
kadın kol 200 227256 Evrak çantaıı
20
239607
~'4tı
))
20 239900
L:'•rı kadın saati200 2273381Gqıp~k tab~alla l:S 240600
I~~i
peki~ yaı ik
~ 240766
~li ~e .
15
227358 Mendı\
·r>
240842
~ endıJ
3
227494 Mineli tabw
22
:541558
~Q ket
12
227621 Ba.ttanir~
JP 24 \ 730
~ en mendil 9 227856 Kütahya k~vanôzu 10 242164
~Ya • •
10,50 228027 trf ekl~p çantUı
5
242512
~i Y Çıık tabaklO
2286 6 MendH
Y3 242462
t~tirı ast
3
22868ts Halı ıeccaY'e
~Ob 242f>915
~~k erkek saati250 228703 menClfl
243154
~i~rıtaaı
20
228709 Şö~ ci3tal;J
17,~0 243340
~ lll
20
228744 mendıl
.ı
3
243771
it~ ediJ
3
229000 Pilitin kadın ôl ~
244000
~ ~c «
3
229071 saati
fa..~i 111C.d!
100
229322 Evrak ~tMı
50
24417?..
":<lllt tndil
3
229784 Keten menC:IU
1
244192
~7 t.ıc._;1
500
229794 Be~ a<fet m~n~I
6
Ut239
~n.
30
229811 İpekli yaı~'k
~5 ~44598
l""~y, çini t b 18 229866 Halı ıeccacfe
:zi4701
~
a ak 10
229868 ,.
»
t~S5] 1
l'? 1'kı1111
30
230176 Batt&Dtye
LZ!S580
l7 Aguslos 929 tarihinde pazarlıkla iha:e • · " ceği ilin
ot0
25
230828 Battnfye
~ $1Ş6,32
edilen
Salihli civarında Gediz nehri uz.erine
ot.anne
."it lllobili 5000 230831 m~dF,
,.,
~cr.d
Ba •1"ye
~ L! 2 köprunün mcvçut şartnameleri dairesinde ikmali
·;-in tek·
n - e 250 231621 Yasbk
.:ıs ~Zh "'~ l İif ed~en bedel haddi layik görülmediğind.en ~
os 929
perşenlie
~i\
saat
On
beşte
pazarlıkla
ıhale
k
üzere
3
231682 Men<lil
3
~~
10
231810 Orfü
1~
ı247883 Ol\ gün müddetle temdit olunmuştur.
25 232210 Gümliş ~ISü&
17 "J4.&/49
Ta\iplerin Şeraiti öğrenmek ve bu baptaki mustahzar evrakt
5
232384 Ş~men ~f~ı
ıı,so ~48616 almak üıere Ankarada Yollar umum müdürlüğüne mür.acaat
50
232569 Evrak wı ası
~O
~~$ eylemeleri ve pazarlık için Nafia Vekaleti müsteşarlık komis20
2s2161
))
»
~ mm~ x~nu ~\isHsun<.ta myayyen gün ve saatta hazır bulunma!ara ve
3
2331361 Bavul
lffJ
"1~812! e~~yet vesikalarının jkatede J iiakal hec. gün evel Yollar umum
ıo
233163 j
ım
müdürlügüne tevdi eöi mesi ilan olunur.

l

)

ınendil

~~ı~J~

Ylynıet

L

~717tı

1!

~
t-ti 11

2

1

~

l'

:JS

•

11

lstanbul vilöyeti yollar
b~ mühendislia· tlen:
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~mniyet.. f · Barem... Bu ne- akıl? Ameriktılı
Ve istikamet : Emanette fafbik Gece yarısı hal- Bir muharr~
denilen şey edilebilmek içini km istirahatini kadınlığımııı \
•

1

1

Geçen sene avukatlann ft. v ·
nıpa seyahatleri
esnasında
avukat ve Kocaeli meb'usu
SelabatHn B. Pariste ikamet
ettiği otelde bir kat elbisesini unutmuf, bu defa ki seyahatinde otele müracaatla bunu sormuştur. Derhal kendime:
«- Sizin hareket istikametiniıin İsviçre olduğunu öğrendik ve elbisenizi oraya
g&ıderdik» cevabı verilmiştir.

Filhakika elbiselerin Selahattin beyin peşi sıra sevk
edildiği anlaşılmıştır. Avrupa
memleketlerinde görülen bu
bıtizamın ve emniyetin bizlerde de teesstisü ne kadar şaya
na temennidir!
latanbul 2 nci noterliği canibi
ilisine
Beyefendi
Çemberlitaşta Tavukpazannda 62 No. b hanede sakin
Diyanis Naska Ef, Tavukpa·
zannda 60 No. lı dükkanın
120 hisaeden 25 hissesi 600
lira besabile 21 hissesini 28 8 • 9Z7 tarihinde sattığı ve
pey akç~i olarak 100 lira -ahz
"
kabzeyledlği halde elan
takrir muamelesini ifa etmemiftir. Binaenaleyh işbu protestooamenin ketidesine mecbm oldum. Şöyle ki:

Protestonamenin

tebliği

ta-

rihinden itibaren bir hafta
zarfında takrir muamelesini
yapmadığı
takdirde istinkaf
etmif ad dile lazım gelen mu·
amelei kan~iyeye tevessül
edileceği malumu olmak ve
ana göre hareket eylemek
özere üç nlisbadan ibaret prote.tonamenin bir nüshasının
mumaileyhe tebliği bir nüsha11nm memuriyeti
ililerinde
hıfzı bir nüshasının badeltaı
tik iadesini talep ve mumaileyh bulunmadığı takdirde
tebliği makamına kaim olmak
here keyfiyetin gazete ile ill·
nını rica ederim efendim.
Çartıkapıda Rabiye hanın
da 4 N. lı dükkanda motorcu Minas İnyan Ef.
icra kılınan tahkik~t üzerine
ftbo protestonamenin muha•
tabı ikametgahında bulunamadığı sair ikametgahı da meçhul olduğu mahallesi meşru
habndan anlaşılmakla tebliğ
makainına kaim ol~ak üzere
berayı neşr ve ilan Son Saat
gazetesi idarehanesine takdim
kılındı.

bozuyorlar

zaman lazım n

boyle olur!

Şehremanetinde

Barem usulü ancak gelecek sene tatbik
edilebi!ecektir. Barem kanunu mucibince verilecek maaş
lar tesbit edildikten sonra ye'kiın ve müfredat
Cemiyeti
1
. belediyeye arzo unacaktır.
Cemiyeti belediye bütçenin
maaşat faslında husule gelecek farkı tasdjk dtiği takdirde
kadro aynen Dab.Hiye vekaletine gidecek, orada kabul
~lunarsa
heyeti
vekileye
arzohmacak ve ancak heyeti
vekilece tasdiki müteakip tatbik edilebilecektir.
Eğer cemiyeti belediye hasıl olacak farkı kabul etmezse, kadro münhallere kimse
tayin edilmemek surctile yapıla~ak tasarruf!a daraltılacak
ve maaşat faslının tezayüt etmesine meydan verilmiyecektir.

Bir amele elek--.
· frikfen öldü
nDün öfrleye ,,doğru Edirne1<apıda 1~ç bir elclttrik a·
melesi feci b;r şekilde ölmüş
tür.
Edirnekapıda Terkos havu·
zunun yanındaki elektrik direğini boyıy~n Mustafa ismindeki genç, nası'sa elini elektrik te ine dokundurmuş ve
derhal yere dlişmüştür. Mustafa hemett ·· 1 ıni.htür.

Enıanette tarzı mesai
Şehremini' Muhittin bey Öün
sa hah erkenden Şehremanetine gitmiş ve bizzat kalemleri
teftiş
ederek
memurlann
devam ve mesaisini tetki1'
etmiştir.

Mahmutpaşada

bir zabıtai
belediye hulübesi, bu kulübenin
karşısında da
Mahmntpaşa
bekçilerinin yatması için yol
ortasına
yapılmış bir
salaş
vardır.

Evelki gece zabıtai belediye
kulübesinin kapısı ya açık kalmış ve
yahut gece yarısı
açılmıştır.

Belediye kulübesinin karşı
salaşta yatan bekçi
efeudHer kapının ~çık o~duğu
nu ancak gece yarısından yarım saat sonra görmiye muvaffak olmuşlar, ondan sonra
harekete geçerek nokta beklemekte o!an polis memuru
efendiye gitmişlerdir.
Polis memurunun da iştira
kile, halkın huzur ve istirahatini ihlal ettirmemiye memur olan
bu efendiler civardaki evlerin kapılarını çalmıya ve belediye kulübesinin içinde yatacak adam aramıya başla
ınışlardır. Bu adam bulunmuş,
ve belediye kulübesinin içinde
sındaki

yatırılmış mıdır?

Burasını bilmiyoruz. Fakat
pek iyi bildiğimiz şey, bekçi

efendilerin kendi vazifelerini
angarya olarak başkalarına
yaptırmak için polis memurunun muavenetile bir çok
halkı
gece yarısı rahatsız
eitikleri, hatta telaşa düşür
dükle'r idir. Bu gibi cezasız
kalan münasebetsizliklerin önüne geçmek çaresi yok mudur?

.Ekmek ve Fırlin
cala fiatlan
Ş hremanetinden; Mahlhalin

l J mci

Gnıette

bıçaklarının

saglam Sheffield
çeliiindcn

mımCıl

ve

yQılcrinin

pek keskin bulunması her zaman
mUscenh olarak ıraş olabilmenızi
tc'min eder.
Yola

çıltmaz:dan

almanızı

evvel bır palı.et
dcrhaur cdınıı;

Oillette

Salı günür;ıden

itibaren
Ekmeğin kilosuna 16 kuruş 30
para ve Fırancalanın kilosuna
23 kuruş 20 para azami fiat
vazedildi~i ilan ol 1ınur.

l)aktilol•raf
aranıyo:·
,..,
.,
Matbuat umum müdürlüğün
den: Ankarada matbuat umum
müdürlüğünde seksen lira aylık
ücretle istihdam edilmek ilzere
yeni harflerle seri yazar ve
Fransızcaya aşina bir daktilograf hanım alınacaktır. Talip
olan'.arın 6-9-·, 929 tarihine kadar ba istida cumadan mada
her gün saat Ôndan on ikiye
kadar İstanbul viliyeti matbuat memurluğuııa müracaatları.

kik ediyort~;

Amerika kadın g~~o~'
ni temsil eden Mı: ~~
isminde Amerikalı b;~ ~

şehrimize gelmiş

ve

tiıJİ ti

dınlık aleminin faaliYe

~x

kik etmiştir.
1>ıJı.~
Mis Hovlet dün sa. ~~
remini ve Vali ve~lı ~
tin beyi ziyaret etoııf' ~
mizdeki kadın ıniie~~
hakkında izahat ric.a d~i ~
Mis Hovlete, şehrin:uı~

kikatı esnasında şeht odtlt'Jr

vilayet

ıı> asteı"
tesbilit: /.

ve polis

tarafından

/1'

cektir.

Muhacirler a5ti ,t.
çiftlik yapıyorl..,Jf
Bulgaristandan geletl~'- ~
cirler, A. hisarı civarıır ,J'~

vuşbaşı ç.ifthğini satıOjff'~
aralarında taksim etıJJ,

son sistem bir çiftlik Jıf
g<: tirmf!9,°e baş! amışJ,.r

Morgaalıi JcO
ya kl1rşı,~ı

fstanbul sıhhiy~ ıııillı~

morgdaki

ölü1erın

,.

hakkındaki neşriVali 1~

,ttlf'
..

vaziyeti tetkika başlııl11
Morgun başka yere , .
1
şimdilik lüzum görü1ı:t1 \,~
dir. Ancak müzadı
ilaç istimal edilerek 1',;tJ
izalesine çalışmak

'I

nılacaktır.

i/

Bakkalltırın tf'.i_
ya§ fab. ~

,J

Bakkallar cerniye~f~,4
edeceği yağ fabrikatl

fiil

teşebbüslerde ~~ ~

başlamış, ezcümle ti

rinde vasi bir

sanayı kanunu

ı'f.t

arsa? 1~~;,:
mucıb V

canen verilmesi için • ":~
istida verilmiştir.
~~ıM.
verilmez fabrikanın~
başlanacaktır. fab
getirtilecek malzeme~·
resminden muaf olaC

A,.,-

.

İskan işlerı
ıskan umum nıu:ıdiiıO• •

.

Mehmet B. lzmite ~it•
şehrimize avdet etJll O
maileyh şehrimizde
vekili beyle teaı•• d'

işleri hak~.
eden talimAb alacP-iskin

,

.:>on

• 1

w•

1

Bir facia

1

,l'

~aac

Ot

b .11 ·

d

ı Kibrit mü/eftişi

Dünkü yüzme

Nuri B, suya a-

yarışları

.. onıo ı er gene a anı tılaraköldürfildü
oldürmiye basla"dılar
Kibrit inhis;ar idaresi mü-

fettişlerinden Nuri bey, Genç

?ün &ece iki otomobiİ kazası olmuş, b~r kişi ölmüştür.

~

- Sultanahmette camiişerif kütüphanesinde oturan yüzbaıı
Salih efendiye dün gece saat yirmi üçte 2195
~alı otomobil çarpDUfbr. Mecruh etraftan yetişenler tarak.-u Sıhhat yurduna kaldırılmışsa da yolda vefat etmiştir.

~aitlerinden

-~ Şoför aranmaktadır.

2
laJ.t - Maçkapalasta otcran 22

~da

~f .

yaşında

Cemile

hanım,

Pan-

:,ehit Muhtar bey caddesinde şoför Aptullabın 1330
ralı otomobili albnda kalmış, ağır surette yaralanmıştır.

"1~~;;:;; ~~j/;:taoeB~atk mf~farken
1

boğuldu

(iznda intihar

~llıatyada

Merhaba sokah evde oturan

Beylerbeyinde orhaniye mahallesinde oturan Emin çavuşun 8 yaşındaki oğlu İrfan
çöp iskelesinde balık tutarken
muvazenesini kaybederek denize düşmüş, boğulmuştur.
Cesedi aranmaktadır.

~ 56 No.
~•Yan, kansının Mısıra

~ lSandan müteessiren dün
~llıerdiven parmaklıklanna
~ dığı iple intihara teşeb
etnıişse de kurtarılmıştır.

. Bi~ yangın

~ıktaşta Kılıç

ı Başını köprüye

Ali mahal~ e 39 numaralı Supbi
·~, evinden yaniln çıkmıs, 1
~- etmeden söndürül-

t. Ralpten ölüm

~rn

ve kambiyo borsası
'
lanııdan Salih Zeki bey
~bo':'a salonunda üzerine
hır baygınlığı milteakip

çarptı

Y anyalı Danyal dün kamyonla Ortaköyde Dere boyun!
dan geçerken başını köprüye
çarpmış, ağır surette yaralanmış, Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır.

'tltt .

~kalpten ölmliştur.

l~m;,. yolları
~.hakkında

'-, ır, 26 ( A.A. ) Bir
i.~tt'k
1
~ an grupu belediyeye,
Yollarının asfalt olarak
~ ltıasını teklif etmiştir. Şir
"-ı~ llıünıessili tediye mese, . azami teshilit gösteri~ 1 1 beyan ctme~te3ir.
t.-e ediy 'kl' .
~ b e ı ımın tesiratma
' 1,, iZı tecrübeler yapılma

)\r>:

~

Şi

kzurn göstermiştir.

t:ket. bu teklifi kabul etti-

\E-ı dırde İzmir yollarının

~il t kolarak
, .... - . ca tır.

yapılma"iına baş-

Bu nasıl ıey?

Tanıdıklarımızdan bir zat,
günü sabahleyin saat
8 de lstanbula gönderilmek
üzere Beylerbeyi postanesine
bir mektup vermiş, bunun
lstanbula kaç vapuru ile gönderileceğini sorduğu zaman
«bugün cuma olduğu icin 1,5
ta gönderilir cevabını almış
tır. Posknenin nazarı dikkatini celbederiz.
•
cunıa

M. Noao ni gidiyor
Hükumeti tarafından başka
bir vaz!feye tayin edilecek
olan Almnn sefiri M. Nadolni
bugün memleketine gidecektir.
Yerice kimin sc!ir o!acağı henüz meçhuldür.

b\ld""

le .,~Unkü horsa:
ı~.ıröo .1016,00; Frank
~!,7,so. : 5ıret 9.12: İsviçre
"l!i 9 '
olar 47,SO; Da~ dof'SO; fo ltın 887,00; Altilıı:ı u 22,CO; Rumeli 6 60·
l, bay 75; Oüyun 189:50;
aııkasından alınmışt r

liueunku nava:
Kandılli

a:1nmıştır:

rasatonesinden

Dün azami hararet «35»
derece, bu sabah «22» derecedir. Bu gece rüzgar
poyraz hava acıktır.

ile Mut arumda bir köyde
pek feci bir surette öklürül-

mü~tür.

Haber aldığımıza na:.aran
Nuri bey bu iki kasaba arasında bir ki5ye, para bozdurmak üzere uğraml§tır.
Köylülerden bir&t 'lÇ
kişi
Nuri beyde fazla para olduğunu tahmin ederek kendisini
soymıya karar vermişler ve
mumaileyh köyden çıkarken
peşini takip etmişlerdir.
Nuri bey köyden biraz uzaklaştıktan sonra bu adamlar
birdenbire üzerine hücum etmişler,

paralarını

almışlar,

kendisini de civardaki bir suya atıp boğmuşlardır.

Yakıt

refikimiz tarafından
Moda ile F enerbahçe arasında
tertip edilen yüzme yarışları
düo. ı>•rlak bir sureae yapıl
mıştır.

Yüzme müsabakasına 31 ~i
İf-:r~k etmiştir. İştirak edeulerden kısmı aza~ı bu meaaf eyi geçl'lişlerdir
22dakika 50 saniye ileTemis
isıuindcki Rum

birinci, 23 ua-

laka 2 saniyede Galatasaraylı
Suat ikiod, 23 dakika 11 saniy~de Galat~aarayh Fazu bey
&lçüncülüğü gelmişlerdir.

Hanımla..· arasındaki müsıt

bakaya 4 hanım İftir.ak etmiş
matmazel Lizbet 9 saniye 5
dakikada birinci gelmiştir.

Ankara mah- Ticaret Odaları
kumlarının bir
kongresi
teşebbüsü

açıldı

Ankara, 'l7 (Telefon)
Bura hapishanesindeki mevkuflardan bazıları aralarında
bir şirket teşkil ederek ke.e
kağıdı yapmak ve bazı evrak
basmak için müsaade almıt
lardır. Bunun neticesi olarak
kese kağıdının piy.ısaıı (35)

Varıova, 26 (A.A.) ._ Tnrkiye, Yunanistan, Romanya,
Çekoslovakya.
Yugoslavya,
Lehiıtan ticaret ve sanayi
odaları kongresi bugün saat
10 da açılmışbr. Ticaret ve
sanayi neureti şube müdürlerinden M. Dabroski, bir nutuk
irat etmiş Bu nutku diğer nu·
tuklar takip eylemiştir.
Bunlar meyanında TUrkiye
mümessili Cemil bey de bir
nutuk irat etmiştir.

kuruştan

(30)

kuruşa düşmüş-

tür.

Bircinavet
.J

Bir talebe, Alaiye civarında öldürüldü
Alaiye 26 ( H. M. ) yır kayası yaylasında

Ça-

yaı: ~a
muallım

tilini geçiren Adana
mektebi talebesinden Mehmet
efendi, sebebi meçhul bir hadise neticesi !-:atlcdilmiştir.
Adliye, cinayet failleri hakkında tahkikat yapmakt11dır.

Graf zepplin
(Huıusi) Japonyadan harcl;ctJe buraya
gelen Graf zepplin balonu, gaz
ve benzine dair olan ihtiyaçlarını temin eder etmez Nevyorka hareket edecek, oradan da
devir seyahatinin son merb:ıc:: i ;ılau Avrupa seferine çı
kacaktır. Bu muazzam seyah J t her tarafta derin bir teıir

Lcs Anjc1i>s, 26

ve vect uyandırmıştır.

Nafıa

vekili geliyor

Nafıa vekili Recep B. bugünkü trenle Ankaradan ıeh
rimize gelecektir.

\az at )rarışları
Rcisicümhur

Hz.

himayelerinde

ll:ı~\ ekil ismet Pş. Hz. riyasetleriııde .,.· arış v e ıslah cııcümcnı

afui ııaıruııa

İstuııbulda

30 Ağastos
Cuma günü
Halkın

esbabı

istirahati

tcnıin

oiuıımuştur. 'l arışa ) cnı ' e şüzi<lc
.ıtlar iştırak cdccektır. Hu.susı tren-

ler: Sirkeciden ' eh efendi) e, Veli
efendiden Sirkecı) c
cJtobüsler: Topkapıd:ın Veli efen ~:} e. Hususi otomobiller Yedikuledeu Veli efendiye
~lv vanatın

.

kaydı

Sipahi

ocağınd:ı

ynn~tan e' el h er hafta salı
akşaı:n.ı.rıa kadar

n a hsi müşterek. Lafı.:

12 Sahife

Son Saat

•

~lcrkt:L

köprü

acc.:ııtJ')l :

başında.

Istanbul Ciümrükler
müdürlüöünden

G.ılut:ı

Be_,oglu 2362

Başmüdürlüğümüzle gümrükler için şimdilik 12 lira asıl maaşla bilmüsabaka Uç daktilo alınacaktır.

Şube acenta':>l: I\lahım.ı<liye
hanı altında. istanhıl 2 i ·1 o

Trabzoq

Taliplerin 31-8-929 cumartesi glinii Başmüdürlüğe miiraca-

ıkıııcı postası

(IZ:\11R) \apuru

arülfünuna talebe kaydı

2~) :ıgu-.ms

Perşembe

akşamı

nhnmından

hard.t:tlt: [ Zon -

Gal:ıt:ı

Darülfünun Emanetinden:

guldak, inelıolu , Sinop, Sam
.sun , Ünye , 1 atsa, Urdu ,
Giresun , Trabzon , Rize J ye
gidecek n: l Of, Trabzon ,
Pulathane , Girtsı.m , Urdu ,
Fatsa, Samsun, Sinop ,-e İne
bolu] y.t u~r.l\ aral\ gckeekti ...

h'.adıköyünden
I ..j., 35 dl:
kalkan \':ıpur 28 agustost.ın
itibaren l 4, 3O da blkacnktır.

NAİM VAPURLARI

İZl\lİR-1'1JERSİN pu~Wı
,·aµuru
ADANA
1
29 .ığUStO'>

1

J\1inoteros

lqırt1arını kullanırııı·
Hllr yerrle

salıltl'·

,,

Evkaf

inşaat müdürlüğü

kadrosunda mUnhal bulunan ikisi
üç (Mühendis Mimar), bir ressam ve iki
seyyar sürveyanlık için (27-6-929) taribindenberi gazetelerle
vuku bulan ilan üzerine şimdiye kadar müracaatta buluanların
tarzı müracaatlarından maksadı liyikile kavramamış oldukları

ı seyyar olmak üzere

anlaşılıyor.

1 - (Mühendis Mimar) inşaatçı ve bilhassa inşaatı cesime
üzerinde tecrübeli betonarrneci (Mühendis), (şimdil~k imtihane
tabi değildirler. Eserlerine ait vesaiklerle ve resmi vesaikle

pusta•ı

\'apuru

28

1'r

:dürlüğünden:

VAPURLARl

Vatan

fotograflar

Evkaf umum mu.-

Yeikenci
lüks ve sürac

Alaminüt

Darülfünun Tıp, Hukuk,

edeceklerdir.

r

Karndeııiz

. al~"k
f otograf ma k ın
riJe filimlerini ~ııit
lanmak ınenfaatıll
icaba tındandır. . -i ıı

Fen, İlahiyat Fakültelerile
Eczacı ve Dişçi mekteplerine 1929 - 1930 senei dersiyesi için
talebe kaydı muamelesine başlamlmaştır.
2 - Fakültelerle şubelerine, yüksek mektepler ve re-smi ve
hususi liseler mezunları alınacaktır.
3 - İmtihanla talebe. almma7..
4 - Namzetlerin atideki vesaiki haiz olmalan l.izımdır:
(A) Kayıt ve kabul istidanamesi.
(B) Lise veya yüksek mektepler, sıhhat, aşı şehadetnameleri.
(C) Nnfus tezkeresi.
(D) Hüsnühal eshabından bulunduğunu mübeyyin ikamet'fih
ilmühaberi (Zabitece musaddak olacaktır.)
(H) 4,5 6 kıt'asında, mukavvasız üç adet fotografı.
5- Kayıt muamelatına teşrinievelin iptidasında nihayet
verilecektir.
6 - taliplerin pazartesi perşembe günleri saat ondan on
altıya lcadar Fakülteler idarelerine müracaat etmeleri Han olunur.
7 - Tıp Fakültesine girecekler Fen Fakültesine müracaat
1 -

Kadıköy hattı

PERŞl~~lHE
günü ak~amı Sirkeci rıhtımııı
dun h:ıreketlt
Çıııakkalt: '
lzmir. I-füllük, Bcxlruın, Ka~
dos, Fethiye, .Antaly.ı, Alai\'1:
\'e l\lt:rsin] c gidecektir. F.ızl.ı
taf::.ilat için · <;,1!.n:ıda Site
Fransez hanında ı 2 numarada
a.:entdigine murncaat .
Tel. Beyo~lu ı 04 1

.

~~.

KÔmDAı<

ugusto~

müracaatları lazımdır.)

Çarşamba

(Ressam), Evkafın yüksek inşaatının Mimari resimlerini
ve hatta kroki halinde verilecek heı· hangi bir projeyi dürüst
tebyiz edebilecek kudrette, sırf ku gibi yüksek eserler üzerin·
de çalışmış ve yetişmiş (Senai mektebi inşaat ve yahut kondob.tör mektebinden mezun)
3 - (Sürveyan). salifüzzikir inşaatın projderini tatbik hususunda alelusul resimleri, malzemeyi ve tarzı inşayı layıkıle
an!ayıp ve müteahhit marifetile tatbik olunanları sürveye edebilecek kabiliyette ve bu gjbi işlerde yetişmiş ( Sanayı mekn:l*f*E*§
*:&
l ln~Hap tıyatrosu j tem0>illen tebi inşaat kısmmdan yahut kondoktör mektebinden mezun
Üsküdarda
beyler
oğlu
(Sürveyan) aranmaktadır. İşbu tavzihe göre Ressamlar için
bahçesinde buakşam (Baykuş)
25-8-929 tarihinde ve silrveyanJr için de 13-8-929 tarihinde Ankarada Evkaf inşaat miidürlüğiinde ve İstanbulda Evkaf inşaat
28 ağustos çarşamba gt\nü Müdür muavinliğinde ve İzmirde Evkaf müdürlüğünde yapılaakşamı kadıköy KuşdHi hilal
cak imtihana dahil olmak istiyenleıin, memurin kanunundaki
tiyatrosu Cevdet B. temsilteri
evsafı haiz olanların ve ba husus askerlikte alakaları bulunmı
Meş'um izdivaç
yanların vesaiki lazimeleri ile (yani tebis vesikası, şehadetnamt!,
Fada 4 perde
ve ya §İcil varakası, bu undukları işlerin müselsel ve mütevali
vesikaları, sihhat' veş 'kası vehüsnühal uarakası birlikte mezkfir
1 günlerde saat on dörtte Ankara Evkaf inşaat müdürlüğüne İs
Elektirlk maldneleri)le be1:.ı:.bJklPiu. idm
darlığı, prostat, ademııkti:lar, bel çevşek
tanbulda Evkaf inşaat müdür muavinliğine ve lzmirde Evkaf
liğl dit ve firenglyı ağrısıı tedavt eder
müdürlüğüne berayı imtihan müraçaatlaı.
Karaköj'(lc ôörexçi !ırııµ ıma::ında 34.

2

günü akşam Sirb.!d nhtımm
dJn hareketle doğru [Zonguldak, lm:bolu, ~.tmsun. Ordu ,
l]iresun , Trabıon . Suımen . .
\' t Rizt: J ye gideu:Ltir.
Tafsilit için Sirke..:ide Yclkenci hanı!lli,ı k.lin acı::nresiııı.:
:ımrac:ıat. Tel i -..r:ındul I ) r i

~

• • •f i

*

Suıİ :iuati11 illin ıariJx.
16 rıcı

1

ı>
>

uncu ..
>

:.! uci

>

l ııı.:i

))

•)

L'elµJaj: !st an bu I

ol

IEııı mulılt:\ ı. utuı.t dıkl.:1 1 ·1 1
rns1.:1a bt'raber bu hu~u,t.t rııe·
b lnıl eılilmı>ı.

ı

Ca2etenıizuı: ıııtişar e~ı·[jıır
yazılurııı h:ıHı rııahlıt7

.Auune sarı/at'(j)ı
.J

..

\'illi yrtler için: .'ıerıclik 1:ı.ırt11
aylık 900. üç a) lık 500
~
b:neiJi ı'.ıemld,etler ıc,.in: ıı~
,ıooo. altı 1.1\ lık 1600, uı; ti~
· kunı~tur.

22 Rcbiülevvel ı

1

Doktor A. kutiel,

'

~ahifede ~an tirııİ

13.1~.J 1,10
Y,8.J ün.. ü

'J 'ukviuı
(~ iineş

5,22

Ak~aııı

uglı·

I~.I"

Yutsı

ikindi

I 5 59

lmsal.

Mes'ul müdur Selinı

t

