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•

~Bir

senedenberi Y8falarının kapanmasına çalışan Yaw.z zırh
dt~n ?u~n havuzdan denize indirilmesi mukarrerdir. Yavuz
S:e ındıkten sonra Marmarada bazı tecrübeler yapacaktır.
bt nra kısa bir müddet için gene havuza alınması, müteakı
de Karadenizde sür'at tecrübeleri yapması lizım gelmeklliyır•.Yavuzumuzun denize indirilme rasimesi birçok .zevab
enın huzuru ile icra kılınacaktır.

lt:

Gönülden
."
göı1üle

:(: l.11ıindeki tarihi tefrikamıı
..:!1'C~itecektir. Bundan ıon
kı r..eka oyunu,, unvanlı
"ı~a bir hikaye dercedecek,
b teakiben gene M. Turhan
,,?in karilerimiz için kalerı..~ aldığı nefis bir yazısını
·~te başlıyacağız.

Ce1.1abımız1
bekliyorlar

'-'iitina, 27 Efkarı umu~ e, Y:unanistanın mukabil
'-b::ına Türkiyenin cevabını
~ılıkla beklemektedir.

~•m kanunu ve müderrisler

8

~•rlllf~nun hususi bUtçe ile
~~~i tdıldiği cihetle milder-.~~ n nıaaşları Barem kanutabi tutulmıyacaktır.

Hakimiyeti balrriyemizi temin edecek otan

Bir hava filomuz

«Yavıız))

Son Saat .

Mardinc Qitti. 30 aeustos- W..Yliiilanliiiniiiıl&6.•aiiliiihiiiilfe~di-r..
ta diyarbekirde olacak Yeni sef'ir
Mardin, 27 (Hususi) - DUn
gece geç vakit altı tayya·
reden mürekkep bir hava filomuz Mardine gelerek istasyon
civarındaki meydanlığa inmiş

tir. Hava filomuzu istikbal etmek iç.in bqta valimiz olduğu
halde vilivet ve aıkeri erklnı
ıtulunmUf, tayyarecilerimiz beeldiye ve tayyare cemiyeti
namına Mardin palasa miufir

yapbktan sonra saat 17 de
ciucye hareket etmiılerdir.
30 Ağustosta Diyarbekirde
bulunacak ve şenliklere ittirak ·
edeceklerdir.

Bir

kızı do:ğa

kacırdılar
,

Muğla, 27 (Hususi) -

Avmerkezinden

Şe fr dzerinde cevelAn.

lanan nahiye
Mustafa Şükrü ağanın kızını
alb delikanlı dağa kaldırarak
sıra ile ve feci şekilde berbat
etmişlerdir. Şerirlerin takibine

Mardin • 27 ( Hususi ) Tayyare filomuz, bugtin 16 da
şeh1r üzerinde bir cevelln

yakalamıya muvaffak olmuş,
adliyeye teslim etmiştir.

edilmiılerdir.
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çıkan Jandarmalarımız bunları

a a

Hükumetimiz
muvafakat cevabı vermiyor mu?
Yunan mehafilinde şayi olan
bir habere nazaran, Hükümetimiz, Yunanistanın Ankara
sefaretine tayin etmek istediği
M. Polibroniyadis hakkındaki
iıtimzaca muvafakat cevabı
vermiyecektir.

Donanmamızın

ziyareti

Meraini ziyaret eden deniz
filomuz 24 Ağustos akpma
oradan hareket etmistir.
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Kor kulaca k buhran yok
Şehirde.

su

ihtiyaca kili

bulunamamasının

sebebi nedir?..
latanbul cihetinde Kırkçeşme su1annın kesileceği hakkında
~lr şayia çıkmışsa da yaptığımız tahkikat neticesinde bunun
ulı olmadığı anlaşılmıştır.

Buna rağme., İstanbulda mahsüs bir su buhranı vardır. Bu
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Son Saat

l"'G~~i·'ji;.

1 Dün
Endişe...
Bulgar zabit/erinin kongresi

ve

Yunanlılar

Atina, 26 - Bulgar ihtiyat
ıabitanı kongresinde yapılan
bazı tezahtirat, Yunan gaze·
telerini bazı mlltalealara ıev·
ketmlıtlr. Bulgaristanın ihtiyat
&ahitleri 25 bindir.
«Etaoı» gazetesi bu kon•
greyi muahedat çerçevesi ha·
ricine çıkin bir tezabilr ola·
rak telikki etmekte ve Bul·
gar harbiye nazırının bu kcn•
grede irat ettiii nutkun bazı
parçalannı her tUrlU uhut ha•
ricinde bulmaktadır.

Bulgar kabinesi değişmiyor
Sofya, 26 -

Vamada içti·
•• eden nazırlar, gerek Cemiyeti akv-amın içtimaı, gerek
BUigar - Sırp münasebatmın
~uiyetf bazırası haıebile teş

malevelden evel kabinede her
banfi bir tebeddül icrası memleket için zararlı olacağı noktasında kral Borjı ile miltabik
kahmtlardır.

buhran suyun azlığından ve
yahut yokluğundan mütevellit
detil, su naklinde çıkan müş
ldlllttan mOtevellittir.
Kırkçetme suyu şehrin bir
çok yerlerinde hem içilmekte
bem de diğer bususatta kullanılmaktadır. Sıcaklar dolayı·

tile evlerde fa!la su istihllk edilmiye başlandığından,
sakalar her istenilen yere
su
yetiştirememekte , halk
bfzzarure
bizzat çeşmelere
giderek su almaktadır. Bu
tehacüm şehirde su buhrmı olduğu hissini
tevlit
etmiş, .
akşamları
terkos
sulannın
kesilmekte olması
ve bazı çeşmelerin hazine•
lerinde
temizlik
yapıldığı
için su bulunmamasıda bu hissı kunetlendirmittir.
Şehirde korkulacak bir su
buhranı yoktur. Böyle bir tehlike de mevzu bahis değildir.
Kuvvetli bir l•ağmurla, boşal
mlf olan ev sahrınç.ları da dolarsa çeşmelere vaki tehacilm
azalacaktır.

Filistinde Karışıklık
gittikçe artıyor

akşarrı

ı holk arasında

.9ezdile~ .-1
1 .Reıiıcumhur f!'· nın ',Jitli

ki gece T okatlıyan ot lcLondra, 27 (A.A.) - Filistinde vaziyet vahim olmakta her• ~ leşrif ettiklerini yaınıı~
devamdır. Galeyan memleketin her tarafına sirayet etmektedir.
Gazi Hı. otelin i aıti•
§

1

sunda, umumi harpte Sbtı•
Cemal pa'a 111er
~ mun ıofrac:ılığını yapın•f de
bu veaile ile kendilerinedO"
i hizmet etmiş o!an nıetr ;
8 teli tanımışlar ve iltifat
mitlerdir.
fi'
iı!! Gazi Hz. bir mOddet wt
tirahatten sonra mufatV'

Hayfa ve Yafada kargaşalıklar zuhur etmiştir. İngiliz tayyare·
leri bir kaç köyü bombardıman etmiştir.

1yede

Cuma gilnündenberi ölenlerin miktarı 600 i
rdan takviye kıtaatı gelmektedir.

1

ieçmiıtir. Mısı•

L3heyde nihayet itilaf
edebiliyorlar
·
..

diğer lngiliz murahhas ve
Lihey, 27 (A.A.) - Murah~
miltehassıslarUe
görUşmek
baslar, ıaat 21 e geldiği halUzere içtimadan çıkmıştır.
de içtimaa devam etmekteler
Bir taraftan M. Jaspar ve
idi. Havas ajanıı muhabiri,
Franki
ile İngiliz murahhaslar,
içtimaın saat 24 te dahi dediğer
taraftan M . Briand
vam etmekte olduğunu bildiriLoucheur, Cheron ve İtal
yor. M. Briand bir nutuk söyyan muraahasları arasında
liyerek tekliflerinin İngiltere
mükilemeler devam etmektetarafından
reddedilmesinden
dir. Almanlar 21,lSte Lünendolayı
b8rt devlet namına
hoftan ayrılmışlar ve müzakehayret beyan etmiştir.
reye devam etmek için bir
mumaileyh Selçıka, İtalya,
saat sonra geleceklerini söyJaponya ve Fransa murahhaslemişlerdir. Alaca1'b devletler
larının uzlaşmak için sarfetmurahhaslan
mUkilemelere
tikleri emekleri hatırlatmıı,
devam
etmektedir.
İngiliz murahhaslarının beynelM. Wirth Lünenhoftan gimilel iştiraki mesai zihniyetine
derken «Buz tabakasının artık
mlirocaat suretile beyanatına
nihayet vermiştir.
kırılmış olduğunu» söylemiştir.
M, Snovden mütehassıslar
La Hey, 28 (A.A.) - Saplanının tamamile tathikına
bah saat 2 de neşredilen restaraftar olan alacaklı devletmi bir tebliğ başlıca devletler
lerin ingilterenin metalibini
murahhaslarının saat 1 e katatmin için ne gibi kat'i tekdar inkıtasız devam edan içliflerde bulunabileceklerini sor- timalarından sonra bir itilifa
muı. M. Jaspar lngilterenin
vasıl olmuf olduklarını bildir·
azami
metalibinin
neden
mektedir.
ibaret olduğunu bildirmek M.
Bu itilaf İngiltereye son
Snovde ne ait bir vazife oldu- tekliflerden 7 milyon altın
ğunu söylemiştir.
mark fazla menfaat temin
Bunun üzerine M. Snowden
etmektedir.
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l

buyuracakları sırad~

5

I

!le!•

0

~ yemek• salonuna gırın 1f ,.,.
İ bu vesile ile miltare~~ )il'
I manındaki bir sözleriOI &JP'
tırlıyar ak o zaman b ,JI
muhatap olan metr d~
o sözleri aynen söylelll

1

11
-

Jtl

emretmişlerdir.
Metrdotel: « Paıadlı "
dimiz işte bu masada ti

ruyordunuz. Yanınızda ı;
de uzunca boylu, esmer ltt
misafir bey vardı. BeJI f
nize: Çocuk nasılsın, ~
misin? Ne yapıyorsun? yt
yurdunuz. Bendeniz de:~
şa hazretleri, Ceoıal
memleketten gitti, b ~
niz de tekrar bura)'• td_.
sonluğuma döndiim, d~~
Bunun Uzerine buyurd1P"f
!5 ki: « Merak etme, oP~ be(
tiler, ama bu gelenlerıJl ,d,P
1ii si de az zamanda buri
·..+ r·
= gideceklerdir. » denııt·

:,V..,.

1

I1

Gazi Hz. d:n

aiqııll'~

mabahçe sarayından çı ti
caddede halk arasıııd•~
milddet dolatmıılar, b•~
halkın coşkun te,_b
arasında deniz ken•~~
~ mifler, bir kira taJl.,oiı ıf'
li binerek kıaa bir d

1
1

f.

Tramvay müna- Bu gece yağ i nezrtıbD yapmışlardır.
mur yağacak ~llHllRnJBIHllttllUlllllHlltnlllftlllllllllllllltalltllHlllllll
kalatı durdu
19

Saat «11» de Sirkecide bir
tramvay ve otomobil müsademesi olmuş, tram,·ayların
mUnakalih yarım saat durmuştur.

f edcı-asyonun
idaresi

yeni

Spor kulUpleri murahhasları
bugOn aralarında bir içtima
aktederek niUzakeratta bulunacaklar ve C. H. F. nın is·
tediği
Federasyon namzet
listesini tanzil!l ede eklerdir.

Dün gece yarısından sonra
3 ile 5 arasında blfif serpintili
yağmur yağmıştır.

Kandilli rasatanesini verdiği
göre bu gece rüzgar mütehavvil ve hava bu•
lutlu olacakbr. Rasatane ge·
ne yağmur yağmasına ihtimal
vermektedir.
malfımati

l\1arangozların
intihabatı
Marangozlar cemiyetinin sen ~lik idare heyeti intihabatı
eylülde yapılacaktır.

Anadolu ve ~
mederıb',
Sıvaıta bulunmakt~d~

Şikago darülfllnunu ıO ~
lerinden Arkeoloji ro~~
Felesefe doktoru
~
Oste 1, Sivas Halk bll::r..,#t!
neğine aza kayt e d'!ı
Pröfsör: « Anadolu, ııı;IC Y
yetin inkipfmda bU~r
oynamıştır» demektedı •

Son

1

t

Gençlik, ihtiyarlıl !
A ı y şta mı, y
ta
me e i etra
a bi
ü a aşa

~4hilde:
>t

ı;Y

Çelik ağ

Vekili şimendifer
?"ltse t·ınıfz ha.kkında beJ'4na.tta. bulunuyor
14

dUnk~a.

vekili

Recep

bey

tinı· u tırenle Anltaradan şeh
ıze gelmiştir.
~ ş·

\arıt' hnendifer
siyasetimiz
lind ını edilen proğram dahitlıeke ~untazaman devam etağla t~.dır. Memleketi çelik bir
tiYı-t ~rmek .~efkfıresi. ~umhu1} e
ırlarcsının hedefıdır» dedir.
bhrcının; rıTuhittin B. buz
uhranı hakkında :
la {E:nıanet bu s ne Karaağaç
bit
.o!arak 25 tonluk yeni
da u~ ımalathnnesi de vücu-

bzla

~etırmiştir.

to~ı11lldi .de kadıköyünde

50
de uk .bır buz fabı ikası vücu·

tes· getırmiye

karar verdik ve
dı./sat İçin siparişlerde bulunfabt\ Gelecek sene Emanetin
inıa~ı alan günde 130 ton buz
edecektir. » demektedir.
l arut inhisvnndaki irtişa
ı. tahldkatı dolayısile mevlt\Jt b
\>ek' lt!tfnan maznunlar dün
~tidllerı vasıtasile verdikleri
I' a . il~ kefalete rapten tahtaı- tini istemişlerdir. Diğer
l(! ~an maznunların bidayeti
Çe~ flerinde ismi sık sık getı.ı{l madam Lutfi ~hiren Avda~ l<ın avdet etmiştir. Ma-

Akıl

yaşta

mıdır,

yoksa

başta mıdır?

Bu eski Türk meseli e-trafında, bir müddet var ki, Amerikada şiddetli bir mücadele

cereyan ediyor. Bu mücadeleye
iştirak edenler, bittabi kısmen
yaşlılara, kısmen de gençlere
taraftarlık göstermektedirler.
Aklın yaşla kaim olmadığı
nı, genç zekasının yaşlı zekasından daha keskin olduğunu
is'bat etmek için şayanı dikkat
bir liste neşredilmiştir. Bu listeyi vücude getiren genç bir
darülffinunludur. Bu genç ilim
adamı bakınız ne diyor:
- Fazla uzağa gitmiye hacet görmeden asnmızm çok
mlihim müvaffakiyetlerinden
birini temsil eden Lindbergi
ele alabiliriz.
Bu cesur insan , tek başına

ın-

Geçen kış canlanan ve bir
hayli yol aldıktan sonra yaz·
la beraber duran halk bilgisi.
halk sözleri. halk şiirleri muelesi, labii yalanda gene canbüyük Okyanos seferine çık
lanacak, bunlarla uğraşan
bğı zaman ancak yirmi beş
muhtelif heyetler gene _faaliya ında idi . Qüny yı istila yete geçeceklerdir. Bu heyetlerin geçen sene halktan topeden bUyOk 1 kender de, dev·
ladzkları şeyler arasında birrinin en parlak zamanlannda
çok
la maniler vardı. Fakat.
Lindberg~n f zl y lı değildi.
bu manilerin hemen he,w._
İspanyayı zapteden Anibal
kadın manisi denilen cmstendl.
26 , meydan muharebeleri ka- lçlerinde eski semaf kahvelı!
zanmıya
beşlıyan
Napolyon
rinde çalgı ve makamla ttj.
24 , Fransa maraşalhğına yük- renrıüm edilen maniler:dtın
olmadığı gidi semat, koşma.
selen Ney 25 • kudretli bir
destan, divan, yıldız, muamdevlet adamı şöhretioi kazama gibi şeyler hiç yoktu.
nan Kromvel 29 , Ah...~rika
Halbuki toplanmış olan
keşfine çıkan Kolomp 25, ilk
kadın manilerinden
ziyade
bu saydıklarım. daha en~
meşhur eserini yazan Viktor
san şeylerdi. Lakin bunları
Hügo 26 yaşını aşmış değiller
bulup toplamak güçlü. Elde
di. Ressam Rafnel, musikişi
toplanmış olanları lstanbanas Betofen, Mozar, Şopeu,
lmı bıitıin hanım teyzelerinMendelson ve saire , hep ,
den, hamm ablalarından lo]r
şöhretlerini gençliklerinde telamak ta kabil olduğu hal@
min etmiş deha sahipleridir.
çalgılı kahve işlerini bulmak
Şu halde; yaşın gençliğe teuzun zahmete mütevakkıflı.
Çünkü bunları sôyliyen l1ff
fevvuku nasıl iddia edilebilir?
bilenlerin çoğu gôçmüş, ~
miyenler de kim bilir hangi
köşede pinekliyordıı. Nihage(
işle bunların da bir çollu bır

lundu, meşhur
İzellerln, Acem

llliıe ili ~ ~nkaradan şehri
~fRCln gklnuştır. Bugün sabık

I~

~tr . ıralına iltihak etmek
tkltalyaya gidecektir.
n
' nu ara. - 1s t anb u1 telefonulo g" n ıkinci hatbnın tesisab
e~~e. kadar bitecektir.
ıcra ve iflas kanunu~ltflan11un latbikına (4) eyliilde
"1 eniacaktır.
kanuna göre borç yü-

lsmaWerüı.

halk şalrlerindm
deruni Ahmetlerin birçok ~
mat.. mani. koşma, yılda.
divan, destan ve şiirleri ~

ne t!lJelki

çfrkf n

tidd edıkodu mevzuu oluşuna
1, hen müteessirim. Kocamın
oılll ayabnın safah tına vakıf
baıı:rnakla beraber, kendisinin
leu edil n şekilde bu reza~~ alakadar olabilmesine
hit ~ yoktur. Lütfi bey ya
~ahu~~ad~ maru:ı kalmıştır ,
lete kısmı yanlışlıkla bir rezat~Ui • bışmıştır. Adaletin tederrısık unu ispat edecektir. »
e tedir.
<l~riiin barem k drolan
ltıucib~nıal edilmiştir. Bugiin
lebı·~ 1 alınacak ve mülhakata
~g olunacaktır.
~~k~
sigortalar t rifelerJ
1
dan ti~nt vekaleti tarafınletin~stık .~dilmiş ve mahalfe de ~eblıg olunmuştur. Tarif r al tatbik edilecektir.
g~H Sefiri Gulam Ceyla-

wnalcl dl

Balatlı Etemlerln ve otll%

fıtfi:

bi~ 13~ hadisenin çok

Eski halk
sözleri

dana

çıktı. .Meğer

bunların

ilk mektep muallimlerinden Cevat bey ,..,,,
minde meraklı bir zatta meo. cutmuş... Bu zat dün. bana
bunlardan pek çoğunu gôı
terdi. lstanbuldaki sôz derleme heyeti bu zatı çağırırsa
çoğu

-

Rüyıık kerimeyi bir buzcuyn ueriyormuşsunu:, öyle mi?
Evet, kuçüğünü de kasımdu bir kömıircıi ile nişanlıgacaqız!

zünden mahpus
bulunanlar
tamamiyle tahliye edileceklerdir.
lffilaliye vekili Sar çoğlu Şük
~ rü B. cum günü lzmire
gidecektir.
liiJspirto ve ispirtolu içkiler
Lgj inhisarı umum müdürü
Zekai B. cuma günü İzrnire
gidecektir. Zekai B. İzmirden
idare için killliyetli mikt rda
üzüm s tın alacaktır.
lfilmerik ve İngiliz sefirleri
~ Karade.nfzde yapmakta
olduklan sey hatten avdet
etınişledir.

fffililli müdafon Hava mfistc-

~ şan Muzaffer paşanın
kanunen mecburi kıt'a hizmetini yapmak üzere 23 üncü
fırka
kumandanlığına tayini

mukarrerdir. Yerine askeri talim ve terbiye reisi Kenan
Paşa yahut Harbiye reisi Ali
Rıza Bey tayin edilecektir.
ainler yekfıleti için bugünlerde hükümet tarafından
bir namzet iraesi beklenmektedir. Namzet olarak Paris sefiri Fethi ve Müskirat inh'san
Müdürü Zeklii beyin isimleri
kuvvtle söylenmektedir.

m

1B

üncıi

kendisinden çok şeyler alır.
Ben yalnız şimdi burada ondan aldığım bir kaç manlgl
rwkl ile iklifa edeceğim:
1 - « Adam
aman ~

kese...
Terziye bir kamaş gelılL
Düşıinür ki nekese-·
Ôlçlii, biçti, birde baktı.
Ne cep olur. ne kesel••• •
2 - - «Adam aman senedin...

, tinadan ge!en telgraflara
"' göre !ngiltere ile Türkiye arasında aktedilen ticaret
itilafnamesine
müşabih bir
itililfı:ı aktf için Türkiye ile
Yunanietan arasında müzakerata baçlanması karargir ol-

Dükkan benim diyorsun.
Göster bana senedln...
El malına güvenme.,
Çalış, kendin sen edlnl- •
3 - « Adam aman saçmalama ...
Hafif çamur ne hayreder.
Şu benim saç - malama•..
Söyliyeceksen doğru ldg~.
delice saçmalama!•.• »
·
Hallan saz 1Je sôzü Q.e abraşanlar,ı bu ilk meJdep muallimini tavsiye ederim. Onda
kapağı açılnıanuş çok şeyler

muştur.

var.

ariçte:

Kör.o9Ja

4

Salıffe

•

işte

-

:

Son Seat

Sütçülük tahsil etmek istiyorum

gece gelm·şti

Şimdi

sevda tez~dhı önüne . eeçecek muhabbet
çevreleri dokuyacaklardı
-

96

Kocasına

gi.:zel görünmek
bebanesile işıkı için süslenmek· bifoassa hoşuna gidiyordu. O haiB ve kıymetnaşinas
koc~nm ismini bu işte alet
ittihaz etmekten intikam zevkini · andıran tuhaf bir lezzet
buluyordu.
Ç&maşır meselesini kolayca
atlattıktan sonra, kızlara sezdirmiyerek, yatak tertibatını
hazırladı.

tık geceyi kendi yattığı odada 'geçirmişlerdi. O odanın
altında

hala ve kızJarı yatmakta bulnnduğu için aşk zemzemlerinin, vuslat iniltilerinin aşağıdan işitilmesi ihtimali vardı.
Gerçi odanın zemini - bir çok
taıra evleri gibi - kireçti. Bu
sebeple a~ağıya ses aksetmeıi pek mümkün değildi. Buna
rağmen Şehnaz, ihtiyata riayet
edere'k eski yatak odasını ,
kendinin şeametli haclegahını
tanzim etti. O haclegah ki
Muzaffere hamil kaldıktan sonra aylarca rahmetli Kezibamn
blicrei visali olmuştu ve sene·
lerden beri de Nihat efendinin
odalığını yapıyordu.
Şehttaz, işte bu hahralar yu-

bekar

vasını,

yem aşkı ıçın aşiyan
ittihaz ediyordu. En temiz şil
telerden, atlas yastıklardan,
gül suyile ta'tir olunmuş sır·
malı yorganlardan bir firaşi
vuslat hazır!amı.ş odanın dolabına çay ve kahve pişirmek
için ispirto lambasını, bardak
ve ıaire yerleştirmiş, kapıyı
kilitleyip anahtarı cebine koymuştu. Artık pür hayal ve pür
halecan bekliyordu.
Her çe,it iptilanın en müheyyiç demleri bekleme zamanlarıdır. Alkol müptelaları,
ısmarladıkları zehrin tezgahtan
masaya getirilmesi anına kadar adeta dokuz doğururlar!
Zavallıların gözleri garsonun
ayaklarına yapışır , en ıedit
bir. heyecan içinde ağızları
sulanır, gözleri süzülür. Kumar
düşkünleri , kağıtların ihzarı ,
oyuncuların yerli yerine geçmesi için masruf olan zamanın
her saniyesinde yüreklerinin

Muharriri: M.
ezildiğini

urhan

duyarlar.
Aşıkların da intizar dakikaları öyledir. Sevgilisini bekliyen her Aşık, tatlı bir üzüntü ve acı bir kuruntu geçirir.
Şehnaz hemen de başka ufuklara serian çekilmeshıi temin
için güneşi kamçılamak, sak·
)andığı yerden bir türlü çık
mıyan gece kuşunun bir an
evel fezaya kanat germesi için
bir şeyler yapmak istiyordu.
Şu bol ziya, nurani bir
derağuşla ~ainatı ihata eden
şu büyük ışık, adeta. sinirine
dokunuyordu. Bu intizar sıkın
tısından kurtulmak için onun
zulmete, tenhalığa ihtiyacı
vardı. Sesten, hareketten sıkı
lıyordu. Bütün kasabanın an~
sızın siah bir mezaristan ve
insanların birer taş haline
inkılap etmesini ve bu kara
sükun içinde yalnız kendisile
sevgilisinin ziruh, müteharrik
ve neş' edar kalmasını diliyordu.
Her şey; her vücut ve her mevcut o dakikalarda gözüne zait
ve hatta muzur görünüyordu.
Halayla kızları, komşular, malum ve meçhul bütün insanlar,
ses çıkaran ve hareket eden
her şey, yüreğine tiksinti getiriyordu. · Yem arıyan şu kuş,
tüylerini yalıyan şu kedi, ha·
vaya doğru av'avelerini püsküren şu köpek, yakaladığı
kırıntıyı bin müşkül!! ile deliğine
götürmek istiyen su
cılız karınca, duvar köşesinde
pusu kurup av bekliyen şu
örümcek, ayrı ayrı birer düş·
man tesiri uyandırıyordu.Çünkü
can taşiyorlar, hareket ediyorlar ve varlıklarile gündüzün
henüz mevcut olduğuna şeha
det ediyorlardı.
Onların gözden nihan olrr..asile gecenin hululü anlaşılacak
ve gecenin hululü vuslet deminin yaklaştığını gösterecekti.
Halbuki bu hareketler ve bu
sesler, o vuslet deminin tulfı
una adeta mani ol~yorlardı
ve muhteris kadın bütün bu
varlıklardan kendi saadeti aleyhine bir nevi suikast seziyordu!
Nihayet akşam oldu, günq,
[

Kokmuş kavun satan sc~

Bendeniz, İsvfçre ve yahut
Fransada «Sütçüliik» tahsil
etmek arzusundayım. Ldtfen
bendenize İsviçrede iyi bir
darülfünun sütçülük
ıube
sinin ve yahut ili bir sütçülük
mektebinin adresini bildirirseniz minnettarınız olurum.
Fehmi
S . S . - Bu hususta size
verebileceğimiz malômatta bir
hataya düşmemek için Türk
talebe birliğine müracaatinb:i
tavsiye ederiz. O vasıta ile
lazımgelen maliimab alabilirsiniz efendim.

Sultan Ahmet meydantlld•
ve yol üzerinde iki çürfdC k•"
vun ve karpuz sergisi ~.,..
Bu sıcak havalarda orad,geçenler binlerce sineğin ı.t'
cumuna maruz kalırlar
mütefessih kavunlann kail#'
sundan bizar olurlar.
Çürük ve kokmuş ka.,ot'
....
satan bu sergiler sıhhate ~
zurdurlar. Nazan dikkati
bederim.

*

Bakırköy Osmaniyede bslc"
kal Sadık efendi mahtumu J{t'

iş arıyorum
16 yaşındayım. Daktilo kursundan mezunum. Mükemmel
ve seri olarak her makinede
çalışabilirim. it vermek istiyenler adresime müracaat etsinler.
Çemberlitaşta Vezir hanında
No. 7 Mes'ude
zıyasını

başka

ufuklara dökmek için çekildi, kuşlar yuvalarına sığındı, kanncalar uyudu, örümcekler gayri merileş
tf, kedi bir köşeye kıvnldı ve
haluyla kızlan esnemiye baı·
ladı.

Şehnaz,

görünmez bir yer-

den avuç avuç dökülüyormuş
gibi eşbahu menazır merine
tedricen
yayılan
karanlığı
adeta öpmek istiyordu. İptida
alacamsı, biraz sonra ve daha
sonra simsiyah bir renk alan
bu semavi ve geniş örtü, onun
içiµ en aziz ve en mübarek
bir şeydi. Bir-iki saat mürurunu müteakip bu lMufkir
örtünün himayesi altında mesut dakikalar yasıyacak, ıevgi
lisile karşılıklı gergef başına
geçip rengarenk aşk destimalları, muhabbet çevreleri vücuda getirecekti!..
Şehnaz, sevda tezgahı önünde geçecek faal ve püriştiha dakikalann tecemülile
kalben titrerken lagır vücudunun acılarım kendisine tadat
etmek istiyen ihtiyar balayı
bir güzel dövmemek için nef·
sile mücadele mecburiyetinde
ka!ıyordu.
işte

beklenilen gece gelmiş,
her taraf sessizlenmiş, evın
kedisi bile başını ayaklanna
dayıyarak

uyumuş

olduğu

halde şu murdar kocakarı,
zalim bir inat ile yatağında
gevezelik yapıyor, kuluncun·
dan, kemiklerindeki yellerden,

"'

H.F~
.-

'Jf

Muhabere

mal efendiye:

Doğrudan doğruya avcıl"
cemiyetine bir mektupla ııst"

racaat etmeniz lazımdır. 151'

diğfntz maliimab cemiyette'

alabilirsiniz.

.f"

böğründeki ağrıdan, dizleriıı'
deki sızıdan bahsedip duroYot'
du.

Mamafih, bir müddet ıorP

o da uyudu, ve Şehnaz, ~
bir nefes alarak yukan ç:ı
Haclegah hazır, gtizel
1
de pencere önünde ~.,i
muntuırdı. Şehnaz, kendi~.,i
bissettirmeksmn,
sevgilisJ
üç - beş dakika mliftak9 ~
seyretti. Biraz sonra birlet~
leri vakit, yüziniin ner~ ...il

ilk ve neresine ikinci, üç~
buseyi koyacftimı ba teıP"
sıraımda birer birer kararld'

brdı.
dl'
Bu görüş f t bu tarzda .
ıünüş iliklerini titredeıı bit

zevk vesilesi oluyordu. Ş~
belki yanm saat bu gıcıkl'r
cı vaziyette kalacaktı.
ti'
Baygın, niyazkar ve pOr ~e'

baaür

bakışlarla

pencere ._

müjdei da.et bekliyen te1~
!isinin o hali hoıuna gidi1~0
du. Nefsinde duyduğu çıl»r
iştiyakın mütekabil oldu~
ıabsan nasıl mütehassir'Y
bekliyorsa mahbubu tar~
dan aynı hararetle bekletl1ı
diğini anlamak gunınınu 0
ıuyordu.

;Jlı

Bu haz ve bu ibtihaç ,,
biraz sonra, kafesi açb, atı1'1,
nı selamladı. Dişçi bu seli~,
bermutat secdei şükraO _111p
mukabele etmiyi müteVişaretle sordu :
Geleyim mi?

(Bitmedi]

Son Saat

Sahife 5

Doktorunuz diyecektir ki:

O halde ölelim

.\ydosun
bizim
.ıçın şanlıenkazı
bir mezar
ols n, baba.
~

Dtnıek
· ·
lat-d
. ~ ıstıyorum
ki

-77Rum·

~tkan ıgrenip bir Türkil sev-

~nl le. ~aklısın.

Rumluk son
kı:ı erını yaşıyor, ölüme mahbtlıd bulunuyor. Bu hakikati
doı, en evel
gördüğllnden
Yı da tebrike müstahaksın.
~o~ Ah baba söyleme utanı-

111

nı.

ltııı; Utanmak bize, milletin
l~I' ldderabnı deruhte eden~ı e Yakıfır. Biz asırlardan beliit~~flet içinde yaşadık, her
~ u ..1evsiyati kabul ettik, yabucı ' Yledik, riyakarlığı şeref
0

~:~·

luhta

kapıldık, her şe

~ı'iia1. Yapbk, insanlığın ruhu

~t bi~~en, ~izi~. yaşayışı
~

tıı__ ıgrendı. Turkler itte

ttı\lıllıut.zzam

istikraha tercll~~Qı(ioluyorlar, bütün beşeriyet
tli:,r hea11bına yüzümüze tUküqlıdOrlar ve bizi insanlık hu1.1 h ..

'l'

arıcıne çıkarıyorlar.

~tı tofano ağlıyor, prens sö-

~ devam ediyordu:

l11t~ Ben ba~ımıza
~ttlıin ~u~ruğunda,

inen her
insaniyet
~'irı dekı namuskar zümre~~rıı ·i•Yzını hissediyorum.
~·~ndzde parlıyan her Türk
~tt ~· semavi bir şimtek,
ş~~şeği .mahiyeti sezi~ iiJ ' Attrkler, yalnız beşerin
llııi}
ahın da gadabını
~~tlıl1.1" eden bir kuvvettir ve
~kı~~yer yüzünden kal'e-

trurn
~ l\U

ır.

btıkl):ı~anan meyvalar çöplüğe,

~llılu~ • etler denize ablır.
~: 'l'urkI~r ayarda bir şeydi
~ ijt~llffi
bu mlltefessih, bu
lıarııeı: . kütleye en tabii

'1\t'd

Yı Yapıyorlar.

l>re

tıs s" ..
~' bi' ozunün bu noktaı:

:~t tevakkuf etti ve
e Yusane devama baş-

lı'
l'tkru e d'ıyorum : Ne
-, 1 dığın
~lldıt. aşktan, ne gördüğün
tk~1 ~e runıluk hakkındaki
Q~!
trınd
"'t ed en dolayı
aeni
lııı... e~ıc degilim.

ij·::"'~n

ıo se

Sen

...
'
ıgrenmekle ve Tür-

~ ~t vnıekle felakete karşı

'ıırı. Çt&retfni bulmuş olu-

w

~

Muharriri M. Tnrhan

Dalğalar arasında bir tahta
parçası gören ölüm namzetlerini
o halla vaatasına yapışmaktan
hanği millihaza menedebilir.
Sen o vaziyettesin, mflliyetini
adi ve Türkleri Ali görmekle
hem isabeti nazar gösteriyorsun, hem şı.hsan zillete düş
mekten kurtuluyorsun.
Ancak bir nokta var: kendini kurtarırken babanı zelıl
etmemelisin. Aşka açılan yürek, vazifeye de yer verecek
kadar hassas olmalıdır.
Teofano, bir prens olan ve
bu dedeler yadigan unvan ile
iftihar eden babasının yeisalut
sözlerinden son derece müteessir oldu. Kalenin tq zeminine diz: çökerek samimane
inledi:
- Babacığım, aziz baba·
cığım! İtiraf ediyorum, iyi bir
şey
yaptıgıma
kani olarak
itiraf ediyorum: Milliyetimi
aşkıı:na feda etmekten çekinmedım ve çekinmiyorum. Fakat senin şerefin için hayalımı
feda etmekte tereddüt etmi-

Yavrunuzu layikile besleyecek taze,
saf ve vitamini bol olan bir süttür. Bina·
enaleyh her türlü mevadı ecnebiyecleD
ve mikroplardan muarra olduğuna dair
teminatlı ve vitamini bol olan GLAK·
SO yu tavsiye edecektir ve bunun için•
dir ki ekser doktorlar yavrulannı GLAK·
SO ile beslerler. Yavrularınıza v•ebleceğiniz en mllkemmel gıdadır. Tafsilat için toptan satıı için acentalan bulunan J.V. Vittol ve
Limitedel
müracaat. Posta kutusu İstanbul 62.

şllrekhı

KAPPEL
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•
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YAZI MAKINISI
Hu~usil e

FlRANSZ hükumetinin takdir ve tercih ettiği makine

Hafif, metin ve

sağlam

Her ciheti taahhüt olunur
Umumi acentesi:

Y.SİNORKYAN Sadıkiye han 30-33 latanbul Tel. lst. 225f
muı

bütün rumluğu ıelilleşti
ren çirkin itlerden babaediyorum. Senin qkın beni ancak
igzap etmeliydi, halbuku ben
o aşktan medet umuyurum.
Ne fecaat deiil mi?
T eofano, hicap ve ıabrap
ile tekrar inledi:
- O halde baba ölelim,
Aydosun enkazı, bizim için
şanlı bir mezar olıun. İki gün·
lük bir ömür için neden zelil
olalım?

Prens, acı acı güldü:

-

Elile

düşmanmı

sun. Emrediniz, ittiba edeyim,
demek iatedin •
- Belki öyledir, fakat lilWa
perifulıjıle

aui zanda bulanı·
yorum. Kuaura bakma ela ricamı

dinle.

- Eıtağfurullah. siz daima ·
emir edeniniz.
- Kaleyi tenin toalim etmeldiiini iatiyorum.
- Niçin ve nuıl?
- Bir Rum oldujuma, ._.
zillete liyik bir kavmm erki·
nındau bulunmakhaama ra;men aenf ve kaleyi ell.ı.
teslim etmek bana ,Uaa ıeli·
yor. ihtimal ki 1e11in Türkler
nezdinde kıymetia olduiwm
görerek nefaimde iDet tneh·
htim etmiye bqlıyorum. Ne olursa olsun, bu tulim itW
bizzat idare etmekten tedeh•
h6ş ediyorum. Bu kadarcık bir
izzeti nefis kayguuDU bua
çok g6rme, Türklerle 8eD aalatl
- Naaıl anlapym b.bal
- Bir kiğıt yaz, A~
mana ıönder, ıeceleyia yelftlesiz kaleye girmeaillİ rica et;
Ben müdafileri ahr, ldHıı.,.
çekilirim. Sea aziz 8evsUiaf
karşılarsın, bizim için de tef aatta bulunursun.
Apturrahman tözlme

öldür·
meyi bilenler, dütman elile
yeceğim.
ölmeyi de göze alabilirler.
Prens, kızını yerden kaldırdı.
Rumluk
o iktidardan mah- Bu suretle borcunu evrumdur. Esasen ben, bu kadar
latlık borcunu ödemiş ol~cakyıllık Rum tarihinde namus
sın. Mamafih ben, vaziyetimin
için, milli haysiyet için nefsini
fecaatini Ömrüm oldukça unut·
feda eden tek bir adam tanı
mıyacağım. Kızını elile düşmanına veren bir baba, bütün'
mıyorum. Biz:, zehrini hemcinhayvanlaran dununda bir mahsine akıtan garip yaradılmış
luktur.
bir yılan sürüsüyüz, birbirimi%i
En zaif bir kuttan en
sokanz ve surune surune
kuvvetli çarpalara kadar hiç
yaşarız. İntihar etmek ne hadbir hayvan yoktur ki yavrudimiz?
sunu
sükunetle dütmanına
- O halde?
kaphrsın. Kuı, gagasını; an,
- Aşıkın ve ya maşukun
iğnesini; aslan pençesini kulolan heybetli Türk te demin
lanır, ya.v.-ulannı her hangi
ayni kelimeyi kullandı. Ajk,
bir düşmana karşı müdafaa
sözlerinizi de
gönülleriniz
ederler. Ancak Rumlardır ki
gibi hemrenk etmişe b--nsırtlarını Türk yumruğundan
uıanır mı?
ziyo". O da, sen de, •staannıı
&ıyanet için kı:dannı pişkeş
- Kaleye değil benim kelayni !..elime ile yii:ıüme V".Jruçekiyorlar. Hayvanların kabul
lemi bile teslim edeceğiai yazyorsu:ıuz. Haakkm>z ·:ar. A,ı
etmediği bu küçüklüğü imp~
kın kavidir, sen de o kuvvet~
san inanır. Nilüfere yaMajJn
ratorlanmız başta olmak üzere
istinaden mazursun. T ealimiye- mektup eliDde dllnJYor Milehepimiz ihtiyar ediyoruz. Bu
timi bekh..mek size, teslim olbahiste senin atkının kale
nin bir aık deliai oldulmu
alınmıya değeri yok.. Ben, ifa ı mak bana diifüyor.
biliyor.
edilmiyen vazifelerden, yapıl- Oh baba, yanlış anl)Jor-

6 Sahife
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Asri Korsan
Ellen Rok 1Tlırıldanıyord~
~

~

Muharriri

« Son Saat » in
Tefrikası
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Çolc !Jeçmeden sesini yükselterek cü.mlesini ikmal etti: ÇünktJ
b~rı de sızlrı ile ayn1. zaınancla J\Tapolid~y·diııı.
- Babam
bir meI me göre, ben Bonifas ile 1:::
- Neden vakit
k~çük

rastgeldiğinizi

murdu, diyordu. Öldü, bize
ufak bir maaf kaklı, annem
ben, kız kardeşim buraya
yerleştik, burada ge.çinmeğe
çalıştık, paramız kifayet etmiyor ve annem bizi yetittir·
mek için oya örüyordu, mes·
uttuk . annem beni ve bilbassa çok güzel olan kardeşim Lötelyayı ç.ok seviyordu.
Genç kız bir nefea aldıkl:ala sonra devamelllt
Mart aJIDIQ acriMma
doğru bir salı g6nl IBtelya
ile ben ovada ~4B11fblr, orada küçük bir bağııam ftr ki
kendimiz bakarız, bundan büyllk bir zevk, duyarız, o bağdan geliyorduk, her nekadar
yelda önümüze iki kiti çıkmaş
iae de endişe için hiç bir sebep yoktu, size şuruını da
aöyliyeyim ki köyün gençlerinden bize korte edenler çoktur,
fakat bu malum hududu geçmez, tabii görülür, o gece
annem!z ile birlikte yemek yedik, yemekten sonra her kes
oda$ma çekildi, vakıa gece
yaınaına

doğru

köpeğimizin

havladığını işatım.

Fakat ehemmivet vermedim,
ldeti idi, arasıra 1ıavlardı, sabah oldu uyaı.ıcıım , Löteliya
henüz uyanmınuıştı , merak
e~trek odasınc.. \'.ıktık , oda
hom boıtu , pencerenin camı
kmlmışb ve buradan aşağıya
bir ip merdiven earkıyordu .
Ellen - Rok dikkatle dinliyor, Natali ise bir gece evel
kendiainin de böyle arkadan
bir hncuma düçar olduğunu

ğma eğiliyor.

leş,

Anne diyordum, sen fyiyemin eaerim ki Lötelya-

nın intikamını alacağım:

Ondan son;a hayabmı hep
bu vazifenin ifasına hasrettim,
hep bu düşünce ile yaşadım,
fakat zabıtanın muvaffak olamadığı bir işi ben nasıl başaracakbm, elimde en küçük bir
ip ucu bile yoktu, bereket
versin tesadüf imdadıma yetişti. Köyde Anita ismini taşıyan zengin bir dul vardı,
bir müddettenberi hasta idi.
Son zamanlarda ise ölmek
üzere idi, doktorlar ümidi
kadın

bir giln beni ça·
ğırttı , kendi ifadesine göre
tesadüfen kulağına akseden
maifımatı verecekti, fakat bilahare düşününce anladım ki
bu malumat ona tesadüfen gelmiş değildir.
Genç kız yorulmuş

Ellen - Rok sordu:
Hiç bir iz bulamadınız

mı?
Hayır.

Fakat elbette şıkayet
dir, tahkikatta bu-

etmışsiniz

lunu1muştur.

'fabü.
Netice?
Hiç! yapılan tahkikat yanm kaldı, semre vermedi.
- O gün yolda iki adama
1
~

- Peki kız kardeşiniz?
- Hadiseden on beş gün
sonra geri geldi: Şarkı söylüyor, etekliğini hafifçe kaldıra·
rak usul usal dans ediyordu.
Deli olmuştu.
PaskareJla şimdi ağlıyor,
Natali de heyecan ile titriyordu, maamafi İtalyan kendisini
toplıyarak devam etti:
- Annem hastalandı, iki
hafta hayat ile memat ara·
sında kaldı, eminim ki onu
hayata avdet ettiren beslediğimiz intikam hissi olmuştur,
o hasta iken ben onun yata-

Bu

-

-

lamadılar.

kesmişlerdi.

batırhyordu.

-

söylemişt!niz?

Evet bunu zabıtaya da
anlattım, aradılar, fakat bu-

ve ya
her hangi bir ıebeqin tesiri
ile ifşaabna devamda mahzur
görmüş gibi süküt etti, EllenRok onu biraz alışbrmak lüzumunu anlıyordu, sordu:
- Bu kadın senden sımnı
muhafaza edeceğine dair sözmil aldı?

Evet

kısmen,

fakat yalnız anlatmıya vakit bulamacbiı meseleler hakktacl.••

1

-

bulamadı?

- Çünkü çok zayıfta, bu· 1
nunla beraber bize teallük
eden mesele münasebetile bağ
etrafmda bizi gözetliyen ve
Lötelyayı kaçıran adamın is·
mını öğrendiğini söyledi.
- Kim miş?
- Binbaşı Bonifas!
- Nasıl, Miraınor köşküne
karşı yapılan tearruzu idare
eden, ve Jerikonun şeriki olan
seyyar çalgıcı mı?
- Evet.
- Sen onu daha evelden
tanır mı idin?
- Evet, aslen Korsikalıdır;
kaptan miitekaididir ve çok
uzaktan annemin akrabasıdır,
ara sıra bize gelip gider ve
seyyar çalgıcılan idare ettiği
ve benim şarkı söylediğimi,
biraz da kitar çaldığımı bildiği için beni de birlikte gö· .
türmeyi teklif ederdi.
Bu defa hadiseden iki ay
sonra geldiği zaman teklHini
kabul ettim.
- Ne maksatla, hemşirenin ı
intikamını ondan almak için mi? 1
- Hayır, yavaş, yavaş Je- 1
rikoya yanaşmak için!
- Kız kardeşini Jerikonun
hesabına mı kaldırdığını zan·
nediyorsun?
- Anitanın söyledikleri bu
bıısusta hiç şüphe bırakma
maktadır. Jeriko kız kardeşimi birkaç defa görmüş ve

disine refakat hususunda riJiO
tabık kaldığım sırada Je
da buralarda bulunuyor~ut·bl'
- Mösyö Manolsenıtı d~
havaliyi gezdiği tarihlerde
ğil miş?
,~
- Evet, Mayısın 18 in~ I'
nü istasyondan çıkan b't&d"
fendiye rastgeldim, bana -w"
ralarda bir otel olup o!mad~g':,
sordu, si:dn yattığımz oteli ii'
terdim, matmazel gitti ve ıJ Jt.

iş

vardı.

k

olmuştu.

- Demek ki hakiki mücrim
Jerikodur?
- Evet, ben de iki senedenberi binbaşı Bonifasın yanında
yaııyarak onu arıyorum; bunun
için elimden gelen her şeyi
yaptım, hatta Bonifasın tertip
ettiği bazı cürümlere bile iş
tirak ettim, fakat Jerikoyu
bir defa bile görmedim, Bonifasm anlatbğma göre o ayrı
bir hayat yaşamakta ve çetesini çok uzaktan idare etmek·
tedir.
Ellen - Rok mırıldandı:
- Merak etme o da bulunur, esasen Bonifas ile birlikte
buraya gelmemiş mi idi?
- Evet. aoanaclu itittiii-

yı"fll"

yattığınız odanın üstünde Si'

t#.

Ayan 19 uncu günü bu zatı
gest mabedine giden Y~I,
binbaşı Bonifas ile konuşur
görbüm, yanlarında birisi d
vardı, fakat simasın~ t
•••
edemedim, arkalarından gı.
fakat yolun bir döneıneC
bu üçünçü adam gözü rrJi:
kayboldu, ayın 20 inci t":J
bu yabancı adam Seges}v~/
bedinin mermer merdi"e""ııJ1.
önünde ölü olarak b11lt1ft"'7;

tuğm

adam budur,

şında

açık gümüşi

Natali:
ti;
- Zavallı babam, deaf,
vakit açık gümüşi şapk•-'
yerdi. Peki matmazel, de~_...I.
sizin kanaatinize göre b~la
Bonifas ile ve belki J
olan diğer adam ile k
yordu öyle mi?
~
- Bunda eminim, bil ~
Bonifas ta söyledi, M6sYa,,...~......
nolsene rehberliğini arıe ,.--'-- L
kabul ettirememiş, y
adam Jeriko imiş?
İtalyan bütün bild'
söylemişti, Ellen - Rok orı'
kaç sual daha aorduktall
ra Nataliye döndü ve 111
asını hülisa ederek:

l

d'on Saat

A

•

IY*iaiiii.11

ASRI j\1QBII_J YE
Mağazamızda her
vazıhane takım1ıırile

kese~-r uygun
kan·olalanmız

~·arak, •alon 'emek ve
rekabet l.:abul ~tmez de~et'edP- eh,·endir. Bır riyaret idrlıamızı i!!hata l.:afidir l!!fan
bulda Finrancılar yokuşunda No 27. Tel: htanbııl 3':t07

AHMET FE''ZI

başında. Beyo~u 2 62

Mahmudiye
lıanı ahında. 1<:.tanbul 2j40

(ı>ANORAMA)g~üeT(KEYF)
şairane ve dllferlJl hlr manznra arzedef•f'klerdlr. '9uhteşenı

tezyinat ve sancalilarlıt tt~zyin edil.-ce(Jf gibi elelitrlk ziyaları
•
•lalnaları içinde yüzeceklerdir

''

, A\AKSIM,, in Habeş orkestrası
~beraber üç türlü orkestra sabaha

kadar

İcrayı

terennün1 edecektir

"-.Numaralar - Havai Fışenklerf- Sürprizler
~Yahatten avdet

I-lilaliahn1eriı1

bçekapııında

tramvay
, \ . nde 25 numarada dit
1
Mihran Kasapyan ef.
\i4~ Jexnhatinden avdet
i r. Müşterilerini eskisi 1
ll(~t 9..12 ili 14..19 da
~ U5tff}ektedir.
,
eg·1

s;

~ "'9ıı~·lll"'ıııııt11MR~.....,ı

t .lllct~ı aranıyor \

~/1 ~ir

aile için orta yaş!ı ( 1
rtıaıhizmetçi aranmaktadır.
\ ek pişirmesini bilmesi
~~rta hizmetine vukufu
d~l • Son Saat idare mü'llt 6& ..
, . oUne müracaat edil~

ki, .

'

tıııııt1111ı11ıı1111t11t1ıı11ııı"'tııııınıınnıı..h

~ tılograf arann or
.. ;,n
:'lhu•t
.4. "' umum mu"dnurı Ugun•

~..t~rada matbuat umum
tlt ~~nde seksen lira ayhk

tatıhdam edilmek üzere
'h..-nerıe seri yazar ve
aşina bir daktilo.......... _,
ını alınacakbr. Talip
tın .6 - 9 - 1929 taı ibine

·

::::Y•

~·
bu

istida cumadan mada
10 dan 12 ye kadar
viliyeti matbuat me-

r!n

11

~)

ll mtıracaatlan.

~~1° lll~dOrltığiinden:

-., ~ veçhile iki nevi
-.,ı tabettirileceğinden

. t.lip 0 1 k
•
•ca lann pey ak' birl''-.L
11Ue 26-8-929 pa1
lilnü saat on befte pi-

~ llllidiirlOğUnde mtiteşek

Y,ıre mUbayaat komia~

YA_ZLIK BA_LOSU
29 A~ustos Perıcmbe akıamı, Büyükoda

Y ot kulüpte verilecektir.
En iyi caı-Zengin kotiyon- ~tükemmel ~üfe
- - Hucı:~· bı 'arur f•tanbnloan ,.c muhtelif emtlcrden gelecek
7.f'Hıtt \daH ı:oturrrek 'e ı;ahaha kar~ı avdet cdrccktir.

Biletler: 2 kitilik: 5 lira-Yalnız erkek: 3, yalnız kadın 2 lira
Sıı:ıre

el hi"e'i

.\terkcz
: Galat.l
ı-------·
köprü
3
Şube acentası:

Zafer bayramı münasebetile
llh<;t-IPri

Scyriscfain
accntası

•

"il~ b

ı

merhıırirlir.

Trabzoq

ıkinci postası

(1Z:\1IR) \'apuru
Perşembe

29

ağusto

akşamı

Galat.ı

nhtımından hareketle [ Zon
guldak, İnebolu , Sinop, Sam
sun , Ünye , Fatsa, Ordu .
Giresun , Trabzon , Rize J yt
gidecek ve LOf, Trabzon .
Pulathane , Gireson , Ordu ,
Fatsa, Samsun, Sinop ve İne
bolu] ya uğrayarak gelcecktir.

İzmir sürat postası
CGÜLCE.\iAL) ,·apuru 30
.-\gustos cuma 14, 30 da
Galata rıhtımından hareketle
cumartesi sabahı İzmirı..: gide
cck ve pazar 14,30 da izmirden hareketle pazartLsı
sabahı
geleı.:cktir
\ ·:.ıpurd.
mükemmel bir orkcstre 'c
cazbant mcYcuttu r
TAVILZADE

MUSTAFA

ve biraderleri vapurları
Muntazam Bartın ekspresi

Tavil zade
vapuru

•

lstanbul viliycti yollar
baş miihcndisli~indcn:

17 Ağustos 929 tarihinde pazarlıkla ihale edilecej'i ilin
edilen Salihli civannda Gediz nehri üzerindeki betonarme
köprünün mevcut şartnameleri dairesinde ikmali illf&Sl için tek·
lif edilen bedel haddi liyik görülmediğinden 29 Ağuatoa 929
perıenbe günü saat On beşte pazarlıkla ihale edilmek üzere
on gün müddetle temdit olunmuştur.
Taliplerin Şeraiti öğrenmek ve bu baptaki muıtabzar evrakı
almak üzere Ankarada Yollar umum müdürlüğüne müracaat ,
eylemeleri ve pazarlık için Nafia Vekileti müsteşarlık komiayonu mahauıunda muayyen gün ve saatta hazır bulunmalan ve
ehliyet vesikalarının ihalede liakll beş gün evel Yollar umum
müdürlüğüne tevdi edilmeai ilin olunur.

Ambar

•

•

tan1ırı
Tütün inlıisarı unıum ınüdür
lüğiinden:
İdareye ait Toptqı ambannda mevcut k~tifnameai mucibince

bazı tamirat pazarlık ıuretile icra ettirilecektir. Talip olanlann
keşifnameyi almak üzere bergün miirau.atlan ve 31 .. 8 - 929
cumartesi lfllnil saat on buçukta Galatada mübayaat komis-

10mmda bab s••w

29

ağustos
perşembe akşamı

Sirkeci rıhtımından hareketle
mutat iskelelere uğradıktan
sonra Bartın ve Cideye azimet
ve avdet edecektir.

ı:untazam Aywalık

ekspresi

Selamet
'apuru her perşembe akşamı
Sirkeci nhuınından hare-ketle
mutat iskelelere ugradıktaıı
sonra Cuır.a günu Edrcın t
re Ayrnlığa muvasalat '~
P.azar gi.ınu Ayvalıktan hareketle pazartesi lstaobula avdet
edecektir. Mahalli muracaat:
Yemiş Ta' il zade biraderler .
telef on lst : 2 21 o
Doktorlarınızdan

sorunuz:

BfOLACTYL
Mide ve barsaklardakı
tabammur ve tesemmlimü
temizler, iSHALLERi ve
SANCILARI defeder.

r

'4.

A~stoS~.-...-

Naşit

4

~~

B. Nacide ve
lst... .ıl.}fü ıc.<a!:il ı-.Lalı: .i.haıoc..ı di efendinin Hacı Ahmet Şükyen hanımlardan bor~~
rü efendi zimmet~ndcki alacağı
paraya mukabil birfnCI
nın temini istEaı;ı zımnında
İ?otek gösterilen B~"",ti1'
mahcuz bu!unup ve ahara yetYeşiiköy kariyesi şe k•p'
miş dokuz bin i!dyüz kuru~a
mahallesinde Zümrüt 1' 1'
da cedit 10 No ınüştete
yefaen mefruğ buiunan Beyyuyu havi maa bahçe ıitl.
lerbeyinde Küplüce sokağında
Ulumu Aliyei Ticuriye, Yüksek Ticaret, Orta Ticaret
11
kain atik 2-2 mükerrer cedit
indelmilzayede dört~iıı ~~
namlarile üç kıs;.mclan ibaret olan Ali Ticaret mektebine
54, 56 numaralı mabahçe iki
bedelle talibi uhdesı~e~
2 ey!ul 929 ı:-azartesi gününden itibaren 30 eylul 929
bap hane ve zemini 30 gün
1 ihalesi yapıldı, ibal~.• Jcf
tarihine kadar talebe kayıt ve kabu!'·ne başlanacaktır.
·
için on beş gün muı•Y }it
müddetle ihalei evveliyesi müMektebin bütün kısımlarına han~ı:l ve efendiler yazılazayedesine vaz olunmuştur.
konulmuştur. Hududu: 1'•t'
1 bilirler; tedrisat müşterektir.
A
Mezkur mahallin umum mesaya arsası , Hürriye~ s0 iS'!'
A - Mektebin U!O.mu Aliye kısmına:
9
hayi sathiyesi tahminen cç bin
Birasimos, Ahilya ıle .1' il'
1 - Tam devreli lise mezunu olanlar)
yediyüz arşın terbiin:le olup
los
arsası ve
tatı _.jO'.
2 - Ali mehteplerle Darülfünundan mezun bulunanlar,
bundan üç yüz yetmiş bir arşı
mahdut 930 arşın -~~
3 - Ali mel t :::plerle Darülfünunun muhtelif sınıflarmdan
nı cadde tarafındaki ahşap
130 arşın bina nıut ~
naklen gelenler,
hane otuz be§ arşını bir kat
bahçedir. Evsaf ve nıüşte~
4 - Bu derecelerde olduğu musaddnk ecnebi mektep·
ahşap kulübe otuz bir arşını
hane ahşap üç katta ~ cf
lerinden çıkan~ar,
bir kat ahşap kuli!be otuz bir
çini ve çimento sahanlı I'
Kabul olunurlar.
arşını harap karğir magaza
mekanlı medhal bir ~~ .,/
B - Mektebin Yüksek Ticaret kısmı:
ikiyüz arşını arkadaki ahşfıp
iki b;r aralık altı ?da şf ti
1 - Resmi orta mekteplerden mezun olanlar.
hanedir.
kon üzeri örtülü hır
f1~
Cadde tarafındaki hanenin
2 - Liselerin birinci devresini ikmal edenler.
8
hala birisi alafıranga, :,,
zemin katında bir aralık harap
3 - Orta Ticaret mekteplerinden mezun bulunanlar.
ga mutfak ve haınaill safO'
iki oda zemini çiçekli çini an4 - Liselerin birinci devresine veya orta mekteplere
ven altı kömürlük ve 1' ~
tre üzerinde iki oda çiçekli
ve orta Ticaret mektep!erine muadil olduğu tastikli husuma teferrüat çamaşır~
çini taşlık üzerinde bir heli
si veya ecnebi melitep!erle ihtisas ve meslek mekteplee!ekHrik tertibatlı yen~
bir merdiven altı dolap harap
rinden şahadetname veya tastik.ıame ile gelen1er.
denize nezareti vardır. ~
bir oda zem~ni çimento mutKayıt ve kabui clur.ur}ar.
deki tulumbalı kuyuda.il~
bak birinci l~atta bir sofa ve
C - Mektebin Orta Ticaret kısmtna:
Jarla haneye su gelir,
bir sofa üzerinde iki oda bir
1 - Tam stnıflı ilk mektep mezunu olanlar.
muntezam olup birçok
belayı havi olup kapı ve ta2 - Liselerin ve orta mekteplerin ilk sınıflarından
ağacı ve bir haylı
vanları yağlı boya dır Nuri bey
naklen gelenler.
fidanı, salaş bir ahır "~ ~
sakin dir arka tarafdaki hane3 - Resmi ilk mekteplere muadil mekteplerden meçenin etrafı tahtaper~
nin bodurumda kargi.r somaki
zun
bulunanlar.
parmaklık ve leylak ~ -;
1
çimento kargir merdiven kapı
4 - Hükumetçe mcsaddak hususi ve meslek mekteprile müzeyyen dokuz b . ı
nm önü came k~nla mestur
lerinden naklen müracaat edenler.
yüz doksan lira kıynte~
olup zemini mermer antredir.
Kabul edilir1er.
hamminelidir, borçlu. 58 ~
Birinci katta bir hüçük sofa
S - V:u · u Aliye tınıflarına dahil olmak için yaş tahYüzde beş ıamla tahP ,Jof'_;
uzerinde bir oda bir salon bir
dit edi.mem:ştir. Yüksek Ttcaret kısınma girecekhela bir sandık odası salonun
ve daha
ziyade ıo .
ierin cm altı ya;mdan aşağı ve yirmi bir yaşın
önünde zemini çinko balkon
almak isteyenler kıyıııeı>I~
dan yukarı olmaması şarttır.
salonun tavanlan karton piyer
hamminesinin "ô de 10 '/'.
Orta
Ticaret lnsmına kabul olunacak talebenin de
zemini yağlı boyadır.
tinde pey akşesini
~
on üç vaşmdan aşağı ve on sekizden yukarı olBodurum zemini çimento
maması lazımdır.
1920 dosya No. sile fst ~
taşlık zemini yerli kazanı haS
Mektebin
bütün
kısımlarına kayıt ve kabul edilmek
.. d··uncu.. ıcra
•
..... 0 rlıJ'J''fY
A
vi ocağı muhtevi olmıyan mutdor
me•~·
için müracaat edeceklerin a~ağıdaki vesikalz.rı,
fak zemini çimento kiler bir
müracaat etmeleri ve t9- 6f
mektep müdür!üğüne hitaben yazacakları bir isti·
1
kömürlük ve bir hala bir yetarihinde saat 14 ~e~
daya
raptederek
getirmeleri
lazımdır:
•
mek odası ve bir merdiven
kadar ihalei kat'iyesı 1
1 - Nüfus hi.!viyet cüzdanı,
altını muhtevi olup pencere2 - Aşı varaka5ı,
cağı ilan olunur.
1
ler pancurludur. Derununda
3 - Bulaşık hastalıklardan salim olduğuna dair
Saim bey sakindir. Bahçede
1 diyelerce musaadak doktor raporu,
müteaddit eşcar ve bir kuyu
Cihanşümul mar~~O)
4 - İkamet ettiği m.:ıhalleden zabıtaca tasdık edilmiş
mevcut olup hududu bir tarahüsnühal
varakası,
(ı\1ANDLERBB dif'
fı Ahmet efendi veresesi ha5
Üç
adet
gösterişli
fotograf,
nesi bir tardfı Riza bey hane
6 - Mezun olduklan mektep şahadetnamesi ve ya tasve bahçesi cephesi Küplüce
tikname
ve yahut bunların musaddak suretleri.
caddesi ve arkası merhum
Bu izahata göre her gün mektep müdürlüğüne müraHacı Zihni efendi veresesi
Gelmiştir·
caat edilmesi ilan olunur.
hane ve bahçesi!e mahdut
\·u..:udu
rı1zgarın te,irine
S - Anadoludan ge ccck olanlar mektupla müracaat
kıymeti muhamm~nesi onbir
muhafaza eder.
.
ederek bu müddet zarfında kayıt ve kabul hakkıbin dört yüz otuz liradır. Ta0111
Halıf \"t" gı·'• inme -İ kkfı(O
\,;
lip olanların kıymeti muham''ı a.lnıı Galatada Kara · p
5111
minesinin yüzde onu nisbetin\ oyvoda caddesi katP
de pey akçesini müstahsiben
30-9-929 tarihinde saat 14 ten
16 ya kadar İstanbul icara
~ricöret
d'
dairesi müzayedesine 27-10019
Büyük elbise mağaıafJSI
~lrktı-himız Eylıildt: talrbı" ka~ dına haşl::ıyacaktır.
Cuma ve Padosya numarası ile bizzat ve
zardan haska hı-r 2iın ı-'ııar ô • 12 yt ka<ltır kavıt muamelı-si lf
sahhr.
.. şı
ya bilvekfile müracaatları ilin
1
·apılır. Be~aber ~ettr~kcek ewak: Hüfus ıezkeresı, a~r şahadıot- ı:
Tediyafta
tesbl
#
olunur.
namesi, mckteb.n ::ıou ta~d.b..na.mesi ve bir vesıkıı re!'mi ~==
1
c
su

Ali Ticaret mektebi
1!~ müdürlüğünde
1:

i-#

'° b'
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tJI
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p;;d~;fiidi

Alman Lisesi ve

Mektebi

Ekselslof

Son Saat

•

ıy~~ sandığı mii.dürlD.ğiinden:
14

IVlucevherat satış i18nı

o.

1

Merbunatm cinsi ve nevi

roza

~üen

tek tq yüziik

Medyunun ismi

1 altın hurda

.
Hatice Faika H.
di.a..~n gerdanlık 10 aftın bilezik 46,5
('~ 1 altın aaat
Fatma Halet H
ı çift roza küpe
Aıbmet Celil e·
:niantalı
tarak
iğnesi
Fatma
Fahire H:
1
kal .madolyon 2 roza yüzl1k S mia1 el cıl
Fatma Zehra H
,.zn':~ ı saat .. [minesi kınk] 1 albn
·
Yarı ı· altıln. agraf
.
Azize H.
b' m ıra ı zınetalbm bir albn kordon
bqibirlikzinet altını maa kolye
Süleym B
l ıralbn
345 d
an .
saat
irbem giimilş
Mehmet Zek·1 B
2
•
1 elmaslı mineli saat 1 albn bilezik Emine
l elmalı ıaJten 580 aırbem giimiif
B h
pırlanta tektaş yDztik 1 pırlantalı gl1
u ter H.
YGziik
1 çift pırlanta g61 ldlpe
Sam.
1 ı>ırlantalı
yüzük 1 roza yüztlk t pırtye H.
1aııtaı. kr t i" ·
1 al
ava gnem
Mehmet H l'15 B
b~
saat 1 albn bilezik 8,S dirhem Zeb H.
43S dırhem .. ..
ra .
l çift roza ~~uş. küp
Saide H.
l 41
aş
e
Yervant Ef
l
» küpe 1 roza gtU yüztık
Feride
roza
ok
iğne
•
f
·
11 nazarlık altım, 1 elmaslı 1 altın ka- ogra os Ef.

1 .)b

T

z

H

1ern8 11 roza kravat iğnesi 1 incili iğne
tın tura 1 albn mühlr t
"ft
~~ku
~
1
pe
Halet H.
1 roza yüzük, l ecnebi albnı
Celilettin B.
l : a resimlik 35 dirhem
Mir'et H.
l al roza küpe [ iki taş noksan )
Fatma ))
l tın bilezik 10 dirhem
A
altın kolye 7,5 dirhem
M yşe » .
1 _pırlanta yılan yüzük, altuı y6zGk
m. Elem
1
~ .•aat, 1 altın kordon 13,S dirhem' 1 al- E
H

çıft roza incili küpe
A
Üslmfa '
1 altın
saat
ne et »
l bavata yüziik
Selime »
l çift roza küpe
Ltıtfiye »
1 roza yüzük
Ahmet necati B.
l altın köstek 16 d. h
Mustafa avni »
1 roza pantantif ır em
Fuat nuri »
l çift roza kilpe
Emine H.
1 altı
Kadriye »
l
n saat 1 altın kurdon 10 dirhem
F t
H
g • 1~ hurda kol saati
a ~a ·
llliakal incı·
Mevhıbe H.
1
Bed·
l P~rlanta tektq yüzllk
M nye H:
~...roza küpe ı ~ mapllah 1
m. Elenı
ıgne
1
Zebra H.
!inroza resimlik 1 pırlanta kelebek
ı ~ 1 yakut yüzftk
K...ı .
ı
roza gftl küpe 1 roza ytidk
F = n ~·
1
pırlanta küpe
llelım~ a·
~'friantalı yüzük altı tq n~bir
·
.ıtı kAğıda sanlı 1 altın ma8 on t
g d~ bhurda saat 1 altin püıklllb
ek
1 ır em
.__ı.__
l>arlanta tek ta .. ük
nwuııaet s.tim B.
22 d
ş yuz
S.aiye li.
1 ~ et pırlanta çıplak taş 4,4'
v.ı...,.p [ı_
roza giil küpe ( b~ kulu
IT
V
l .ft)
1 :~ roza küpe ( bir tqı n9ban )
ffpene H.
ı tın bilezik 1 gümüş çanta
Nh.ıet H,.
ı P~lanta gül yüzük
Nazlı
Nazire a
22çift roza gül köpe
Zeyn~p
»
·· ··
l 51dirhem gumuş
Fatma Naciye :ı.
lıaı~tın madalyon maa kolye 3 alta
ı ~ ~ ~müı kese
Leon Ef.
ç uıcı küpe
1
Sadiye H.
1 Parlantalı kuş iine [bir tq aoban]
1 roza maşallah
Sadi B.
ı roza Pantantif
Şeküre
H.
1 Parlantab pandantif
. Minewer »
Pııı.nt.lı yüzük
t
Naci B.

=

!rJcft
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Nafıa ~·ckiletinden:

Serbest mühendis ve
mektepten nıezun
fen memurlarına
Şose ve

köprüler ve tular umum müdürlüklerinin merkez
ve viliydler kadro~ında muhtelif maaş ve ücretlerle kuJlanılmak üzere en yükse~ dereceden itibaren muhtelif kıdem
ve liyak:atta 111üh~ndis ve fen meınurlanna ihtiyacımıx vardır.
Ağust.,. rıih-ıydtne kadar müracaat edecekler te.sbit olunarak
mevcut tarbraı:1elerimi:ı dairesinde kendilerine teklifs tta bulanacağız. Arzu edenlerin mektup ve hatta telg:-a.fJa mezun olduklan mekteplerle haiz olduklan vesikalardan bahsP.derek
Nafıa Vekaleti müsteşarlığına miiracaat etmelidirler. BilAhare
vesikalan asıl veya musaddak suretleri vekaletçe tetkik olunacakbr.
Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak müracaatlar
ayni şartlarla kabul ve tetkik olunur.

8832
8836
8843

270 dirhem gümüş
65
»
,.
1 roza dal iğne

8916
8921
8950

1 çift roza küpe

8972
9015

9025
9070
9071
9100
9154

9172
9241

9958
9132
9406
9494

9532

9621
9672

l çift

pırlanta tektaş

Vefik »
Ahmet Vefik »
Fatma H.
küpe

Makbule »

Mehmet B.
İhsan H.
lbrahim B.

1 altın şalden 1 roza yüzük
l çift roza gül küpe
1 incili Nazarlık 3 albn sikke l gUmÜf çanti 275 dirhem gümüş
Fatma Naciye H.
1 albn saat
Hiiseyin B.
Bir roza yüzük
Vasfiye H.
Bir çift roza küpe
Hayriye H.
195 dirhem gümüş
Ulviye H.
Bir roza dal iğne bir çift roza kftpe
Karniye H.
On sekiz miskal inci bir zümrüt yüzük Mehmet SenaiB.
Bir çift roza küpe iki çift pırlantalı
küpe bir roza iğne bir altın saat bir
altın ıadlen bir çift altın bilezik bir
altın madalyon maakolya
Mm. Kıleopatra
Bir altın saat bir altın köstek9 dirhem Mehmet SaimB.
Sir çift roza,. gül küpe bir karavana
yüzük [ortası firuze) bir roza yüzük
Hadice H.
İki roza marka yüzük (iki taı noksan)
Vasfiye H.
Bir roza yüzük ortası inci bir albn pol
saati bir gümtlş tabaka
Kemal B.
Üç roza yüzük
Emine Şerife H.
1 çift roza küpe
Cemile Sabire H.
l pırlanta tek taı yüzük bir pırlanta
yü~

~~R

1 roza medalyon bir gümüş çanta
Faik 8.
1 roza yürek ikiz
Ayşe mihri H.
1 pırlantalı gerdanlık
Osman Mazhar B.
1
pırluıtli
tek
taı
yüzük
bir
roza
tek
9nD
tq.Jiizük bir pırlanta tek tq yüzük Sadiye ZeynepH.
9797
l çift, prlanta kftpe alb
Dütize H.
9832 1 pırluıtab bilezik
Hadice H.
Yukarda iafmleri yazılı zevat gtımü~ ve mücevherat mukabµmde tmniyet sr.ndığından istikraz eylemiş okluklan mebali·
ği vadetinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul
ih'bamame tebliğ edlldiği halde gene tesviyei deyn eylememif
olduklarından ecnaaı yukarda gösterilen merhunattan deyne
kifayet edecek miktan şandık salt' amiri ile icra
memuru
huzurile teşrini evvel 929 3 üncü perşenbe ve Sinci cumartesi
günleri saat 10 dan 16 ya kadar ve pazar günü saat 10
dan 12 ye kadar sandık sabşı imirliğinc~ki camakinda
teşhir ve şehri mezkiırun 7inci pazartesi günü saat 14 te Şeh
remaneti Sandal bedestaoında bilmüzayede satılacağından
talip olanlann teşhir günleri Sandık satıı günü mahalli milzayedeye ve tediy.ei deyn veya temdidi muamele etmek isteyen
medyunlanp hitamı müzayededen evvel Sandık idareaine mQ.o
racaat eylemeleri lüzumu ilin olwwr.

9693
9754
.9768

Son Saat

•

ikramiye
Emanet doktorlarından bazı
ları taltif edildi
Şehremaneti haıtaneleridenki

etibba ile belediye doktorla• nndan bazılanna Şehremaneti
tarafmdan ikramiye verflmit·

tir.
ikramiye

alan doktorlann

Mmlerinin nqrini istemiyen
Emanet sıhhiye mlidürll Neşet
o.m.ıı bey demiştir ki:
•- Hlim6 hizmetleri, gayretleri g&tllen etibbaya Şehr
emaneti tarafmdan ikramiye
..tıdi. Bh: de keyfiyeti v~kA
ı..e bBdirdik. Emanet icap
ettikçe ve llizum gördükçe
clt-' !.manet doktorlarına da
8eDe batma kadar ikramiye
f t takdirname verecektir.»

dosyanın

Kaybolan

earan?
laalr,

Ti -

Bursa icra
dairuiııden kaybolan bir dosyaya aft tahkikat neticesinde,
maman addedilen icra memana Emin, katip Şefik ve

Mehmet efeacHlere celp gön·
derildi.
Kaybolan closyanm kime ait
olduj'u gidi tutulmaktadır.
Yalım

dOll)'a muhteviyatının
15 bin 6ra olduju kat'iyetle
16yleniyor.

Ucuz mobilya
ıatılacak
M.angozlar cemiyeti, cemiyet blnuımn albnda bir mobilye aabf salonu açacaktır.
Ba aalonda, tüccara, toptan
fiyat üıeriDden halka mobilye
Mtılacakbr.

Cemiyet, bu ıatıt salonunun nizamnamesini ihzar etmektedir.

şırket
Buradaki ma-

Gizli bir
lzmir, 27 karnacılar

arasında,

piyasayı

tutmak ve liatlan dilfürmemek için gizli bir şirket yapalmıı olduğu meydana çıktı.
Ticaret mftdllrlOğO bu tirket
hakkında Kanunt muamele yapacakhr.
Şehıadebqı

Millet tiyatron
Bu alqam Şevki bey Zeybekler Millt oyun 3 perde
Şehzadeba91 Millet tiyatroıunda pe11enbe gtınll akfamı
Komik Nqit bey birinci defa
olarak. Zehirli helva Millt
taklitli O)'UD 3 perde

·Öpr'" de
Terfi işi bitti,
kulübeler yapılıyor
Karaköy köprüsünün terfii
kaldınmlarınm değiştirilip

ve

yenileştirilmesi

hitam

İstanbul liman ş irketindetı:
Bartın ve Alaplıda inşa edileceği ilin olunan ~ tf
nakasası için bu mevkiler haricindeki yerlerdede bil' f

teklif vaki elursa kabul edileceği tavzih teklinde il'll .,eifil
rait hakkında tirket fen heyetine müracaat edibo-'
edeceği beyan olunur.

bulmuı

tur.
Şimdi

köprünün iki başın
kulübelerin
inşasına
çalııılmaktadır .
Kulübeler ,
sağlam
olmak ıçm kazık
ve beton üzerine inşa ed le
cektir. Kazık çakma iti bir
haftaya kadar bitecek, müteakiben kulübelerin inşasına
başlanacaktır. Kulübelerin kıt
gelmeden
evel ikmallerine
daki

çalışılmaktadır.

Hiç b~r ta ebe
reddedilmiyecek
Maarif vekaleti, liselere kaydedilmek için nckadar müracaat vaki olursa reddedilmemesini, icap ederse liselerde
yeniden şubeler açıhnasmı Maarif Emanetine bildirmiştir.
Maarif Emini Behçet B. bu
husuıta lise müdürleri ile gör0,cccktir.

Etibba odaları
teşkiline doğru
Teşrini evelde Etibba odaları teşkili ve lazım gelen
iuıtihaohmn icrsı ıcc.p etmektedir. Sıhhiye vekaletinden bu
buıusta gelmesine intizar olu-

intihap hakkında
bazı U!.fsilat verilecektir. intihap Tüı L ocağında yapıl~cak,
bilahere Etibba odası merkezi
ittihaz edilmek iizere bir bina
tedarik olunacaktır.
nan

emırde,

Doktorların

diplomalan
Evelce tescil için Ankaraya
f6nderilmi, olan etibba diplomalanndan bir kısmı mfihimmi tudik edilerek iade edilmiftir,

Japon

sergısi

Japonların ıchrimizde aça·
cakları

sergi bir eylulde Galatada eıki Ilınan şirketi binumın üıtünde açılacaktır.

Vefa mektebinde imtihan
Vefa orta mektebi müdürlüğünden: Mezuniyet ve ikmal
imtihanları olan
efendilerin

gilnlerini anlamak üzere ( 1 )
eyltll 929 tarihine kadar mektebe müracaatları.

Ser makinist

aranıy

Babkos kazanlı kampond sisteminde bir buhar m
büyük kudrette Gazoğen motörfyle çalışan bir fabrlk•
makineleri layıkiyle işletebilecek ameli ve nazari
malik bir Ser makinest arayoruz. Bilfiil bu makinal
müddet çalışmıı olanlar vesaiki ile beraber 29 A~
hine kadar her gün saat 12 den 1 re kadar ve ak
dan yediye kadar Galatada Kürekçilerde Mehmet
e11esesesine müracat.

Halk alfabesi
Muallim Kizim Nami beyin
otuz senelik tecrübe ve tetkik netlceıi olarak tertip etmiş olduğu Halk alfabeaini
gördük. Halk alfabesi Maarif
vekileti Milli talim ve terbiye
heyetince tetkik edilerek bntiln millet mekteplerinde tedris edilmek lizere kabul edilmiştir.

Maamafi Bilyük Erkinıhar
biye Talim ve terbiye dairesince de tetkik edilen Halk
alfabesinin ,imdiye kadar cı
kan alfabelere faik ole· u · u
tasdik buyunılarak bilumu~
ordu ve kıtalara tavsiye olunmuttur.
Halk alfabesi Agah Sabri
kitaphanesi tarafından nqredilmiştir,
ve beheri 17,5
kuruşa sablmakta bulunmuş"
tur. Toptan alanlara münasip
teuillt yapılmaktadır.

Şehremaneti
Şehrcmanetindeo

:
keşfi 14817 lira ola'
köy köprilaünde y
4 gİfe kapalı ~
ıaya

konmUfhır.

şartnameyj almak

.e

rakını görmek içhl
levazım mlldlirlD~

leri teklif mektupld
gtinü olan 16 eylrıl
teıi giinll aaat 15 f'

mezldir

mtıd6r1Dğe

•

Şehremanetinden :
keşfi 346 lira 1 O
Salk11ns6ğnt bavum......açık mOnakaaaya

Tatiplerin f&rlnamefi
k6rmek için
münakasaya girmek
günü olan 18 eylal
şbmba gibıD leftoll'
lDiilne aelaeleri.
rakım

e.t
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Olur mu? Mektep e
8irp
ıı- tab ____ c

v

~lit u~ akşam Pangaltıda bir hadise olmuş, Pangnltı merkezi
~ba' tebatından bir polis efendi K:ı ım isminde bir fırıncıyı
ij ~~ ile ağır surette yaralamı tır.
ltla. ıse bir takip esnasında olmuş, fırıncı Kasım efendi, poli
~tit,Utunun «Dur!" ihtarını dinlememiş onun Uzerine yaralan·

~inci ölüm'

en

şey..

vurulan Mezarlıklar ara·
~ama/ Osman sında esraren
~~tanede öldü giz bir macera

{)an

l-"' ~~ sabah Yeni camide bir

verilmiştir.

Dün akşam _jandarmalar,
Topkapı mezarlıkları arasında
vUcudUnUn bir çok yerlerinde
bereler, çürUkler olan 17·18
yaşlarında güzel bir çocuğu
baygın bir halde bulmuşlardır.
Çıplak bir vaziyette bulunan
bu çocuk eczahaneye götUrlllmüş, ayıltılmış, fakat ismini
bile söyleyemiyecek bir halde
olduğu için derhal tedavisi
temin edilmek Uzere zabıta
tababetine sevkedilmiştir.

~irıt çalışmıya başlamasını
'tttae muvaffak olmuşlardır.

Bu gllzel çocuğun mezarlık
lar arasında geçirdiği esrarengiz macera öğrenilmemis,
hüviyeti de
tespit olunmamıştır. Çocuk zabıta tababeti
tarafından tıbbi adliye gönderilmittir.

he olrnuş, Osman isminde
~ b~~al Kasap Hasrın ismin-

'it

()81rı tarafından vurulmuştu.
nakledildiği Cerrah
1
~t bstanesinde vefat etmiş,
'llltj •. U ölüm onun adeta
08 °1Urnü olmuştur.
~ek illan hastaneye nakledi~a ameliyat yapıldıktan
~ı~lı:n. kalbi durmuş , nefesi
~ ıdş ı çenesi düşmüş ve

ahan

..... n. a..

t ~ldü, haberi

t bu esnada Osmanın
~ ild~a gelen doktorlar bu
~a &rna sun'i teneffüs yap~lll~İ bailamışlar, Oksijen
:ııt ttı tr,. be on dakikalık
IL~a esaıden sonra kalbinin
\l

~l yn bundan sonra birkaç
i~ ~trnış, fakat
tı...

~ın5

muştur.

akşan:a

\ a f· nll merkezi, vak'adan

hı do ırar eden katili takip

:~,ı.~ akşam ihtifagihında

"l ıya muvaffak olmuıtur.
l avcı ile tatlıcı

~ arasında

~tada Ar.ip

camide otu-

'rcı Ali ile tatlıcı Şuk• 1 a acak yüzünden kavga

bit

b~'~ Şükrü bıçakla

Aliyi

tuh \'unden yaralamıştır.

astaneye kaldırılmıı-

•

~~~~Vay
bek:erken ö:üm
\ta ltnde Elma dağında

btr')' beklemekte olan Yanden b•
~tek k lre fenalaşmış, yere

tur.

alp sektesinden al-

Hırsızlık
Galatada Faliro hanında
b ıkkal Hamdinin dükkanına
dün iki kişi girmiş, duvarda
asılı bulunan caketinin cebindeki 28 lirayı çalarak kaçmışlardır.

Bir kızı kaçır
mışlar
:Oolnpderede Küçlik Şişhane
5 numaralı evde oturan madam Ağavni dün polise müracat etmiş, 13 yaşındaki
kızı
Selmayının Feridiyede
oturan lskohi, Slirpik tarafın·
dan kandırılarak T oros isminde bir adama kaçırıldığını
iddia etmiştir. Feridiyede Valde çeşmesinde oturan Toros
ile diğer iki k dın yakalansokağında

mışlardır.

ı

.. unkü
10

~ tgıhı
ı2o,o0 .

boı·sru

. 16,00; Frank
~s.o0 . Lıret 9,12; lsviçre
ı 9s' Dolar 47 75· Da1

doı~7S;
Altın 8S6,00; A2
tft?ıvay j500; Rumeli 6,60;

ın·•-~ bank ; Düyun 190,50;
asından alınmıştır.

ueünkü hava:
Kandilli rasatanesinden

alınmıştır:

Dun azami hararet «29»
derece, bu sabah «25» derecedir. Bu gece rüzgar mütehavvil, hava bulutlu, yağ
mur yağrnası muhtemeldir.

Adamın karısını
elinden alıp dağa götiirmuşler

Arapça ve Farisı

Ordu, 27 (Hususi) - Tepe
köyünden Yazıcı oğlu Kadir,
zevcesi ile birlikte şehirden
köye dönerken karşılarına yedi kişi çıkmış, biçare adamın
elinden karısını zorla alarak
dağa kaçırmış, ırzına tecavüz
etmişlerdir. Köylülerin ve Kadirin haber vermesi üzerine
jandarmalarımiz derhal takibe
çıkarak bedbaht kadını kurtarmış, serserileri yakalamıştır.
Uyık oldukları
cezayı görmek üzere mahkemeye veril-

Mekteplerde Arap ve A ..
cemcenin kaldırılması Maarif
Emanetine tebliğ edilmi ti.
Bu derslerin y.?rine Avnıpa
tarihi edebiyatına ve ecn bf
lisanına dair faı!a dersler ko·

mişlerdir.

6:azi Ayıntap
maarif cemiyeti
Ankara, 28 (Telefon) Gazi Ayıntapta eskidenberi
mevcut olup maarif cemiyetine iltihakını talep eden cemiyeti tedrisiyei islimiyenin sabık reisi avukat Şefik bey,
Ayıntap maarif cemiyeti riyasetine intihap edilmiştir. Mezkur cemiyetin 6 - 7 bin lira
t\ltaıı varidab da maarif cemiyetine devrolunmuıtur.

Tab plerin

..

ihtisası
Doktorların ihtisas vesikaları yakında Sıhhiye müdiriyetince toplatbrılarak Sıhhiye

vekaletine gönderilecektir. İh
tisas vesikası olmıyan ve nizamname mucibince imtihana
girmek istiyenler için yakında
bir heyet teşkil edilecektir.
lstanbul icra daireıinden :
Mukaddema mahcuz ve furuhtu karargir olan bir adet sarı
karyola ma somya iki adet
taşlı konsol ma ayna ve bir
adet keçe ve bir çini sobası
ve bir adet komodin ma ayna
bir adet camlı dolap ve Uç
adet seccadenin 1-9-929 tarihine müsadif pazar pnü saat
ondan on ikiye kadar OskUdarda Bulgurlu carşı meyda·
nında füruht edileceği ilin
olunur.

Doktor Feyzi Ahmet
Frengi, Lelsoğukluğu, cilt, prostas, 7.afı tenasül e kadın haıt:ı ·
ııklarını en son usullerle az bir
zunınnda

mü

ıit

şeraitle

teda,·j

eder.
Adres: BnbıUi, Cağaloğlu yokuşu
köşe başı numara 43
Telefon: l tanbul 3899

yerine ne okuta-

caklar?

nacaktır.

Arapça ve Farisi okutan
muallimlerden ehliyeti olanlar
diğer derslerin muallimliklerl•
ne tayin edilecekler, ehliyetsiz
olanların ise vazifelerine nih •
yet verilecektir.

Askerlik şubesine
davet
Sultan Ahmet askerlik u•
besinden: 325 Doğumluların
son yoklama ve muayen si
hitam bulmuş
olduğundaıı
29-8-929 tarihine müsadif
perşembe
günü saat onda
şubede kur'a çekileceğinden
325 D. ve bunlarla muamele·
ye tabi tevellüdatın yevmi
mezkürda mukayyet bulunduğu mahallesi heyeti ihtiyariye·
!erile beraber şube merkezine
gelmeleri ilan olunur.

Ankarada polis
doktorlu~u
Ankara polis müdürlü()ü kadro una bir [JOiis
doktoru ildve edilmiştir.
Bu doktorluğa Jstanbul

polis doktorlarından Cemli beyin tS\yin edildiği
ne ihtimal verilmektedir.
lstanbulda Cemli beyin
yerine kimse tayin edil·

mlyecekttr.

Zafer bayramı.~
da seyir yeri
Cumayu tesadüf eden
A(Justos zafer hayra·

ao

nıında Taksimde yapıla
cak ge.;it resminde seyre
gelecek zeYal vt- halk
için Taksimde ~ l rilıun
yaptırılacaktır.

l\lez kur lribunlardan
birisi meb'us beylere, di(terl zabitlere, üçüncüsü
hükümet ve ~ehre maneli
memurlarına, dörd u ı ıc ü ü
ise halk, milli CPllH ·et ve
bankalar nıü me sı Jerinc

att

olacal\lır.

Kayık yar: ıı
30 ağustos tayyare hayra·
mı mUnasebetile Bebekte büyük bir kayık yarışı tertip
edilmiştir .

•

AZA
ve

az

nıasra/. ..

Yolcu ve ya yük nakletmek için bir nakil v.a11tası aradığınıı .-man hatıra
gelecek DOÇ kamyonudur.
Kamyon alınırken gaye, azamt yükü en az masrafla ve en seri
cek bir nakil vasıtası elde elmektir.
Menfaatını takdir eden bir nakliyecinin Doçtan başka kamyon almasına i
yoktur.
DOÇ motörünün kuvveti, yokuş ve arızayı hükümsüz bırakmakla şöhret kazanın
Şasi ve tazyik görebilecek bütün aksam kAmilen yüksek deroceli krom ve nad
çeliğinden imal edilmiştir.
Her parçasından azami hizmet bekleyebilirsiniz. DOÇ kamyonlarında kullanılarJ
küçük vida bile yerirıe konmadan tazyik altında tecrübe ediln1iştir.
Frenlerde altmış bevgirlik bir kuvvet inkişaf ettiren motörün benzin sarfiyatı,
kitometroda bir teneke benzindir.
Dört tekerlek, hidrolik frenlerle mücehhezdir. Karlı nakliyecilik yapmak, y
DOÇ kamyonile kabildir.

.

ı

Tllrklye için umumi vekili:

t

Kemal Halil# Mehmet Rilat ve

İdarehane ve şatış yeri:
Beyoğlu İstiklal caddesi No 168
Telefoa Beyoğlu 742-743 Telgraf: T.atko

ŞiirekAs

Garaj ve tamir yeri:
AyaspaŞa Jandarma karakolu haf
Te~eFon Beyoğlu 17$$

accntalıldan:
: Zahıtçı zade ve şeriki
Diyarbekir : Pirinççi zade Sıtkı N
: Mahmut Celalettin bey
ve Edip beyler.
Samsun : Esat efendi zade Seyit Bi
Kayseri
: Muhaddis zade Aiim bey
Adana
: ~1uharrem Hilmi bey
Gireson : f:;mail zade Vahit veşü
1
Gazi A~ ıntap : GCızel ~zade Hasan bey
Isparta
: İntibah şirketi
Bursa
: Nasuhi t;:sat bey
Malatya
: Badıh zade Tahir ~y

.

Tatra

