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,,. Nüm.a her yerde 5 kanq

berge.r .sırroldu.
Artık bu da fazlal..
GO.ya ~stiy~iılıia doi. ru e~diyonnUŞ~

-

ll.CU. . b•ıze dokunuyor
8

Bir Smiye pzel:esi, aon za•
mand>. reziline bir nakarat
tuttu.rmut . nırklerin hiristiyulığa dojnı gittiklerine dair
nepiyat yapmakta, bwaa miaal
olarak ta Ahmet Cevdet imı•w
ile içtihat pzetesinde baza
yazılar çıkbpı ileri drmektedir.
Suriyeli pzete ba nqriyatı mevmu bahseclere Ahmet
Cevdet isminin mn.tear bir

.ioiııı cıldai-- .... """iJ'""
ll sene odun, kömür .pa- AJl'I gith.-k
cAh 0J4cakmış; çünkü...
iatiyo,.muf

1\

~= l~ışın şiddetli

ve devamlı olması, mahrukat fiatları
Yükseklik tevlit etmiştir. Odun, kömllr fiatlan
Oltada~ . ekliği muhafaza etmektedir.
S ~ ki her sene bu mevsimde febirde okkuı azami
t~1c ed~b~al kömijril, çekisi 3,5 ve 3 liraya mqe odunu
llaa~t be ılirken bu ıene daha pahalıya bile kifi miktarda
Alak;da ul~narnamaktadır.
, ~~ - l<..r bır zat bize bunun ıebebini ıu suretle anlalmlfbr:
'1c.r. Buoy il lllart: ve nisan aylanııda odun keser, kamlr
hı ornı sene mart ayında kıı ıiddeüni. muhafaza etmif,
t•yet az : • girememiştir.
Bu sebeple mahiııbt istib.ali
~ llıah~ uş,, fiatlar da ynk.teklitpıi muhafaza etmiftir. Bu
~

bu.....

1

~6;'· lenka~ ıstibaali geçen aeııekine

niabetle yllzde 30-40
,Sı. kuru e amadan cc3 S - 4)) kul'Uf& alınan köm&r bu sene
~40.,. Para '!İ' a,ağı alınm~maktadır. Buraya kadar her okkaya
'1h Bul a nakliye ve gümrUk murafı vardır ve binaen
:~huFarya kömUrü «8ıt kuruşa aatdabilir.
~u 4CS. civaruıdaki ormanlardan istilıaal edilen kömlir ve
y, k'-tışık - ~uruıa almak kabildir. Fakat bu kö1J1Urler eb_e~ 0 undan yapıldığı için pek rağbet g6rmemdtteclir.

1·

A

6

y~ 8güQe. kadar. i~a...

-'liııa. 24llılaı- hoy]e tabının edıyorlar

~el~ri

dair..me iDGracaat ederek
kendiaüae bir tayyare kiralanmaımı me.'iftir. Aylardanberi ordu dairesinin baiım
atntaıı ve bu tayyare ile aya
ulak bir ziyaret icra edecejinl iddia eden bu adam, tımarhaneye ı~nderilerek bir parça

rahat edilmiftir.

°'

Türk·

iz:h:

ita.

Bu, meydandadır. Bea etbir dip propaamd- ,.,...
(~i 2 inci Mhihde)

Otoınobilalıa..
da kaldı ..
T-epebafuıda

Aft'alll aparb-

m•mnda hizmetçi S0 , . . - .
Mari; Meputiyet aıdc:l-iwle
2096 llllDW'alı otomobilin tltmda kabmt, aj1r 1GNb
yaralaıunqbr. Şof&r bÇlllJfbL

Bursa polis lldlri

Buna polis madllrll Rewlr
bey Kupduı kaym•b•..tayin eclilmiftir.

-----~---..---------ç" u'İI
hı·

Ku'' k r
k
san'at a•r

utırlann yanında göray-yıldız, Amerikan
IMlktebi talebeshıdea Ridvan
B.. tarafmdan yapalm.pır. He-

· BD

dli'GDllz

1* 14 yaflDCla bulaman Rid-

gelen buradaki ıayri ~ba~ Yall d. bu ay-yıldıza tenim bu~d liar. ~nda. M. Veni- 1 Rumlar cemiyeti, Tnrkiyedeki IUIUDda f&YBDI kayt bir nauvaf·
( ~tlerUıin h c ml~de fırka
emlilderi tızerindeki hakları fakiJet ıa.termiftir. Yılcbzm
Aı.:llıtın )
arıle Y~ için dün mahkeme vuıtuile lçWe «Tlrkiye•, aym içinde
- ~Poli
verecektir
Baıve&11,
uı H
.
Maliye
~ •
s gazetesi Ttı k y ·
aricıye ve
de cClimburiyeti» kelimeleri
~ıbı._•tllifının niha, et ; • u- n:-zırlar~ birer protesto ke- vazıban g6rülmekte ve harfler
5 gün tıde et..u.Ierdir.
ı:.~·lllda inıza d y
111
•
•id .
e ihneai mehaBu protestoda, hukuku mGl· ;Qıel b~ pkilde istif ediladt
~ı....
eıınce
tah . ı d
.qe old tnın e ilkiyelerinin temini için ner: 1 ı.hmmektadır.
A.tına 2~nu yazmak adır.
llzımaa oraya mGracaat
·
RMh• B. ayni tekilde,
'
- Tllrkivedeıı lecetl IMyu edilmektedir.
1 •TlrWJe İt Bankam,. tirmaa-

Y~an ı

Salvator Kakino isminde
pnç bir adam, Amerika ordu

yapan hakikatte ~Apballah
Cevdet- beydir, diyor. Aptullah Cevdet beye atfec:lflen
bu lsevilik prop.anclau hakkında kendisi ile ttrlftlk "
bu ifiıı eaumı aorClak.
bu zabn bize .ayledikleri:
. « - Bu fıkra, Suriyeli ,..
zebınin etrafmdaJdleri tanfm.
daıı Hmakaadm yazdmbmfbr.

m da

ay-yıldız

içinde tenim

etmiftir.
14 yapda bulunan Ridvu
B. bu eserlerile iyi bir idicllll
ıliteriyor. Çahpcak olana
Deride memleketmizin waf
ND'atkirlan

&l'UlllA,.........

için biç bir aebep ,.....

Son Saat .. ..,.._._
W*

Telgraf haberleri

Dahilde:

Yun~ıklar- Alman hariciye nazırı-

In muza

ere

Ymm Ankarada yeniden botJıyor

'.Hın

.

mecliste beyanatı

\ Bedin, 24 (A.A).>- Ray]iftağ medW, sahalı celsesinde, tanlf.filübadele ba.pnuralıhnamız . kpmetio buiei ai,_m hakkında müzakeratta bulmı11aıf1:UL M.
IMITevflk Kimil a dnn An- slrezeman, bu mimuebetle beklenilen mıtlmnn aöJlemit ve
karaya gitmiştir. M. Diyamaa·
bbineri Abnan midpheuıslar üzerinde tesir JBPIDlf ofn.Olw
dopulos bug6n gidecektir.
ittiham eden sağ cemdun muabezelerine kup miidafa& etmitTürk - Yuııan miizakerib ya- tir.ı M. Strezeman bilhassa demiştir ki:
nn yeniden başhyacaktır.
«- Y oımg plim ideal bir hal sureti olmayıp önfknDnleki
ffiusyaya ihracat yapan ta10 seneye ait bir tes~e tarzından ibarettir. Bu plin Alman[lgcirlerimizin şikayetleri lkyanı.n omazlanna yükletilen tamirabn ağırlığım biraz lıa6Bet
bsat vekaletinde tetkik edil·
miştir. Bugünlerde tetfdkatuı
ltir karara raptile bu hususa
dair bir tebliğ neşredilmesi

muhtemeldir.

m

an:hnarkada
toplanacak
çocdk terbiye konferansına Retit Galip beyle Hiına
yeietbl reisi Fuat bey murahhas tayin edilmiştir.
· Cenevrede toplanacak olan

terbi.Je koierammda da

htı

mektedir.

Ren arazimıiıı tahliyesi meselesine gelince; M. Stıueman,
yeni !bir daimi komisyon teşkili fikrini reci, aksi takdirde
tahliye hakkuidaki müzakerelerin akim kalmağa mahkUm olacağını beyan etmiştir.

·K emani Berger sırroldu!
endisi ve tabancah Alie ti. polisle celbediliyor

kametiwnizi Trabzon lftb'usu
Ali~ e H. - Mm. Mannik
Hasan, Reşit Galip beyler tem- me.desinin tabkikab en faal
sil edeceldea1lir.
sa{lıasına d~ olmuştur.
f111tük ve Macar dostu Lehli
Üsküdar müddei umumiliUvatanperver jeııeral Bem
ğince bu işe memur edilen
Murat paşanm bakiyei iıamı
müstantik Celnal B. dün Maclia merasimle Polonyaya
dam manniği, pederini ve vaaakledihnijtir.
ldesini dinlemiştir.
Aliye H. vaki davete icabet
laasasluk mammm Kaamı
lll'fe.sJôn muhakemesine etmemiş ihzaren celbine karar verilmiştir. Mumaileyhanm
aıın devam olUDlllUlt muhakebugün Polis refakatinde Üs.
p1ait celbine alnvftırr.
üyımu .umumiye taksitler
alk Bilgisi derneğinden bir
meselai Ankarada baileheyet yakında Şark vila-

Son itilaf
ve Fransız

gazeteleri

Atina , 24 - Fransa ıt#
baab, Tnrk - Fransız itı1i~
inmmnı pek müsait bir sure~
tepih eylemekte, T~
Suriye hududunda intizBl;":ı,.
teessüslbıdeki

ehemmiyeti

P"'

laaaaa kaydetmektedirler •

Tlrk 11 Fransa hariciyeterlall
tebrikleri
/
Rarls, 24 ( A. A. ) ,
Fransa ve Türkiye blll'1
elye nazırları Türk-Frsıa;
SIZ lUIAfının ahiren ıı:ıı1'I'
müoasebetlle tebrik ıe
granarı teati etmişle~'

Arlık bu da fazla!"
[1 inci sahifeden m.;tbat)

sam bu din, hakiki müsliilll~,
hk dininin propagandası o~~
Müslümanlık Türklük . ıe~
(organique) bir ,unşurdut·.,;J
adamın kalbinin yahut . -.Aıo
kürei dimaglanndan bıflP'
tebdili mümkün müdür? Cl
Ben içtihadı «1904» te iJ
nevrede tesis ettiğim "~ti'
unvanının albna ~ilmi ve 1~

küdar müddeiiumumiliğine getirilmesi beklenmektedir.
Diğer taraftan M. Berger
yapılan bütün taharriyata rağmen buJun~~r.
Bu mesele hakkında bu
sabah keİıdisi ile görüşen
mai mecmuai islamiye ve 'iP''
muharririmize Üsküdar müdmaniyedir» ibaresini yaı
dei umumisi Suat bey demiştir ki·
fUDdır.
~
· M B
·
b
Ve Müslümanlara (25) s~
«• er~gertlın aralnbı~ . ~denberi hakiki ve tam Dl·~
lunması ve sura e ce ı ıçın
man olmak yolunu açmıya ~
polise tekrar tezkere yazdık.
mışımdır; benim anladığın>o"JO'
Ayrıca Aliye H. m da ih·
tam ve kuvvetli bir IJJ "'dihniştlr.
zaren celbini bildirdik. Bugün
yetlerinde tetkik seyahatine
man
taıı:ı ve kuvvetli, ID~ ~
kendisini isticvap etmek üzesıümriikler müdüril
çıkacaJrtır.
•
mel
bir
insandır; ve aleOSI ~
Rı&t bey Karadeliil· M. Meclisi reisi Kazım re getirilmesini bekliyoruz!»
saniyet için azim bir ~
Madam Mannik dün kendisi
niz aahiliDde te&ite gitmiştir.
lllJ>a.p dün Şelıiryab, kız
kuvvettir. Fakat...
bil'
1ft1eni bora kanunu dola- muallim ve Selçuk san'at mek- ile görüşmiye muvaffak olan ve Ah.
Bu sui tefehhüm ~e f•.'
gazetecilere silahın katil kaslllJyıs ile kambiyo borsasmdan teplerini ziyaret etmişlerdir.
hassa
ah
bu sui tefehhüıO~(
12 simsarın vazifesine nihayet
lfilvkaf umumi müdürü Ni- tile mi, yoksa ihafe için mi
S.
S.
Bu Suriyeli g 1f
atıldığı hakkında şunları söyverilmiştir.
layazi Bey dün Ankaraya
tenin
serapa
hezeyan ola0 el'
lemiştir:
gitmiştir.
neşriyatına, bizce, şahseO
i9iliyet umumi meclisi önü·
«- Beyefendi, ben ne söy·
g müzdeki cumartesi günG fii1Jş bankası umumi M. Celil liyeyim? Tecavüze uğrayan vap vermek bile zaittir·
lllJB. dün şehrimize gelmiştir.
toplanacaktır.
benim: Silahı atan ben değimeni buz fabrikası makineHariçte:
liın ki sebebini bileyim!
glerinin tecrübelerine bq·
Diğer dedi kodulara gelince
lanlDl§tır.
bir musiki ımıallimini kadm
Sahi/e:
erkek çok kişi tanıyabilir,
rfiilayseride ahiren yağan şid
~
3 - Ana muhabbeti. Ç
WJdetli yağmurlardan Sanoğ Sırplar Bulgar hrıdudanda ders alır, yahut sade konserinastl çaldılar ve saıre·
ni dinler bonlarda gizli bir
lan nahiyesi feci bir vaziyete
aMer tahşit ediyorlar
4 - Deli, Kari sütunu.
Sırp-Bulgar hududunda germaksat aranır mı? Yazılan şey
düşmüş, 250 evden 80 hane
6 - Gönülden gön!ile.
ginlik artmaktadır.
Sırplar
lerin hiç biri doğru değildir.»
ve 2 değirmen kamile 27 ev
6 - Tigris.
hudutta asker tahşit etmekde kısmen yıkılmış; 450 kişi
7 Düııya Şüunu .
Kurtlin tana vaziyatte
tedir.
.
açıkta kalmıştır.
8
HiUye.
Paris , 24 ( A. A. ) - Dün
Bir harbin patlak vermesi
eynelmilel esirler konfeikinci
ayağı
da
kesilmiş
olan
9
- Duvar içindeki öliİ·
ihtimali gayri varit addedilransına gidecek murah"
maruf
ediplerden
«oCurtelfne»
10
Cr'iinün haberleri.
memektedlı-.
. . aıre
has1arıaıızdan !-!asan bey de
nin
sıhhi
vaziyeti
pek
vahimt ı - Polis haberlen 'c 5
erlfndeki kadınlar kongre1
şehrimize gelmiştir.
dir.
~i nihayet

me

m
IS::

m

tlarp mi?

m

m

Yazılarımıı

2c

•.

l

"7 ~ nr-..-an

Son Saat

Satdf• 3

An~ mu- ÇocuQu ~asıl çaldılar? .= Dikkati
h.abbeti Mm-yamın

,!:fey, çak!andır hasre! kat~'!'} 11e bır daha kuvu~mak
ı,,1~anı oltııiııun ana muhablJz?!J1• 61
Ora!
' oıı e ı e ı w ı
y l l sen. ne kadar tallı. do-

9ı1nl~~ıı~e

•1cak.kJJad~

9:,;paz
bir ~eymfs$fnl 1.y,
rttf .. attdır kaybetl/gim tef le-

betfİ '!J~3 k~lwlu arla nmhabb;;n~ tn b~r yerd~ senin ya-

ecelime şahıl oldum.
··~0• tie güzel ne cana yab~r tecclll idi•.. Öğle ile
llllt d~ a~ası, bir çôk · etvlz,
Yer' lllcır, ayva agaçlcırımn
bir f:~ gölgelendirdiği geniı
Myle ft/~. serin bir yerine
bcışk
ım. Etrafta
1.
a k~lllıse[
6 .. benden
.,afnzı ·r1 , er U" run_ı:;,uyo~.
rcıt .,,, : 1li!Jlm golgelıgın bı-

ikln

bir f'&l11daki küçük kagir
3İrzd ag evinin açık pchceteferz ı~ Yaz günlerine mahsus
~0rtıu~ ana kız cwıll~ı gtl.i""" ~h be •
Qh bfnı 1
IMttl' kt:zm.
- o,0 llrm yavttıml

nz:n

c;g;b.1 lhbenfın glizet annetıe~ibi rı betıitı canım arı-

IJti/:11

l"«talf::dt1 her

;eyden çok

b lfne t;p ıeker

annecipim!
Qkaylıh bakayım benı, öp
ıUf!hl
. - ~eki
tt sarr kız.mı!
ö
,
•
lj ôp bakru11{1···" Sen de
t1yuı11 lilfli. ....
rl/ldQ 1 \Cn bu sesleffn lônfd...
bir k ~ arırıcniıı orta yli;lı

Ya§uı~alfl, ~·ıztn da beş allı
anlaş l brr yauru olduğu

0
lll~
Ja~~
'du. Bu tallı öpüş0

1lhellttt

l'Jl n
0

biraz

sonra,

Le ~ 11ay/i/Jfi::tittlzbı İlt!W:
İelJt!cek I . Ice de benı My..

-.. lilbttt ~!vn? ....
bi ~kSaktn senecdegımbll
~

.

nıa

e a an gıilen; un,; ~r1\efji görünce an1
1

::~4i1nıllJ; 8u11,,11ır mıııum
:1ilim1

lı<S .tna ltııın 6

11

~

ablanı ğibi

çocueu olmu-1 Sevimsiz, vakityor kocsası
ı·sc çocuk ı"sfı"•
siz bir tulumu
Bf
J h
bacılık ...
yor•• naena ey ee•
Akşamları
t9'4S,

Etelki ıhJIO

aOıhanuida 1 müş, misafir edilmiş, ge~e
haber •erııtiftik:
uyurken koyııundan ~ooutu
Gtdikpqada oturan ıbe
çalınmıştır.
Flrd•n hanım, eYinde fllfttfir
Ebe Firdevs blfum çocutu
bulunaıı Mari iamitıdı Wr lo - çalınca doğru kahveci Yusu~.
b ~t t k'
·
hoeamn .9,. gdtllOk çotüftirıu ruti
em erutttş a 1 evıne
fai~lf •e Çemberlitatta kah: ko~tnuş, Matyatfit bir yatağa
vtcl Yu.ufun kanıı Etmttıı
ya!ıtıttış, odaya, yent bir ço-

ç

M...,ama aatllufttr.

Bu garip hırsa.lak •ak'bı ıtta•
fiada tahkikat yapbk. Aldığı·
mm aetin.ve
ıaaaaran M•.vam
-ı
- :1
,
kotdllllll ilt-..h\e tıfl'Mn
d
cecuk <>iuftmıyor, bu ,otden boşanılmaaından korkarak
karnını sua't bit ftkilde tisirip

._ıelteyimıt biye kocuı Yuaufu lwıdınyormut•
Maryam, bir taraftan da "°b d
d
d"
~· L «il enk •~ ~ •. bı'Jie
1Uaata• me ıçın mwuasıp r
çocuk anyonnuş. Ebe Firdeva lıanım, bö7le bir çocuk bulacaimı vadetmif •e
bir gün Hueki haataoeaiade
••
· · d e Luır
•
k a dmm
marıı ıamm
doğurduğunu haber almıt,
L-_,
.ı.
bil VCSl·ıe
...-tmıeJe ••tm,.,
Manyi zfJ~t etmif, bu aiyar~tler tel<errllr ~İnte eh~ ile
lohosa ahbap ôlmuşlardır.
Mari hastaneden çıktıj-ı
v

ğGn 161• tesadüfen ebe de

hastanede bulunmuı ve Mari lle
b~ral>er Akıarayl kadar rdlmiş
otadan ttamtıya btnmtı, Çuııkapıya gelmff, Mari .Aİdıti-

bı

cın et

ırumeleri artı-

~eı-kek ~er, tevimli ki1çıik

~ 111 açık ocu Ctklı ~ göz-

fi

k

i' ere :

-. Bit oğlun
•eri Denllttıişdr.

Yusuf, oglu 6!du§'utuı sevfnitkdı diğet evd~ Matf ü-

Yanmıı, çcıcuftititı aramış, bu-

lattıamiŞ,

lVı

N•r•

en<Ja p

ermin &e .encereden uzanan

/)~; Gdiy~~~ı

l'

Firdevs

haıutnt

ata-

mış, o da yok!

O zaman Mari tteye tığradığıhı bilettıettdş, doğru polise
mftt1lcaat trtttiiŞfir.
Pôlis bihklkata başlttyınca
tıb~ "!llu ifadeyi vettttlştit:
« - Mari ötedenbai Çoeük
.......
_ti -.111 r d 05
.r.t•-·
d~v
U~n;; J y8 '
..
vgu•
tW' ıatatdt. Butrll da b~nfftı
Klll

fHıtatnla !atfı!»
Kahveci Ytt5uf i~e işin as-

ıuu bJlmedlği lçiıi:
.- Bu ÇC>tUA'lJ kıttm döğur-

.
ı
larak ebenın ev1ne götilrü -

Feci bir aluHt

Ne iyi memle!tet

En bQyllk

uma... .

Bu da

. , ..

u

l.mindeki Belçikalıdır. lngiltere, Frbla .,e bir çok Avrupa
memleketlerinde .ıliden fazla
malıkumiyeti olan bu adam,

hollutıın

%arar tarın dan

Dbyaıüa badit gardtıp
Dttyli
/H!hcer~ye tl.~rek ıenerUe.rd•nblri de Otto Del.eni Nnyork

g,,.tfı:
~ô~ Ntt'ftün, Netmi~,

oldu. MUJde

du, diye terter teplndıiş, Hihayet mesele abblftlmı' Ve
bu ,artp hıttnılik adliyeye
lbtikal etmif, ~acuk ta •haı ı ti
11nı veri m t r,

0
!~':e~
pebak__ ha~a':.!~~ ~::,~~ aerserinin sefil
'Wtfld
k• •
9ltı

c:uk doğduktı!H soıwaki kanfik mant:t.r:ıyı vermiş, Maryam
blrktt~ kere bağıfflii~, haykttttiı~. gfirulttiye gele~ Yu!ufa
da kundaktaki ~ocu gö~te-

bırı
. ....

Meyi guetesinin
muhabiri bildiriyor:
- " &tel » deııileft ölçek
bqnıa ~4J> şilinilen aşağı bir

loyıuete dUımüf olın buiday

fiyabnın

altı

on

aı:J:fu. çoeubtı;u: btı!Jdaki

rızı ·,.~ııntlj OHı"' · YtlJUtUla
htıı l\fl/an ann': 1Pfl'de Yaly0 Yalı bir

~"·

ye asude ve
l/CU "llkusu düşü-

lmmını iııal

Y•nm bir
eden
ı.
1UDerika ordoau bqkumandanı
j~enl AlJene Belçika kralı na•
mma Dİfaıı tUarak bütün Av-

~§t~~J0~~1!J~ ttru1 lttı- nıpaJa sGIGnç etmifti.
"'Vlltfll
uuyle b1tllı1t bl
Her •eneri a-lbi bu ac:lam
zrn~nfu~;!,"'!~ hotutu. ,,:::. ela ıeçen atın bir paruız kalil ll~ıl ~lf/n ' .9arıarabQIDlf, kendim
Brükaelin eD
ı edı~~

-.a

~ blna.md.. at•iı

atarak p&rça parça olgmfliv.

wthtda
A

ilk

tik

yüzden mah,erf ~ir hal 111-

maktadır.

Bu &evimsiz tuluml>a.tıp

nihayet vermek İçin, ıarm
son trenden soııra yıkan.DIUI
açaba mümkiin degil midir?

Ihsan Abidin B.
in beyanatı
Ankara 25 [H.M) - bn..t
miütqan lb.an Abldİll 8.
l.taabtHdaa Ankatata .....
ebaiftir.
İhsan Abidin B. b - .....
lan söylemiştir:
• - BiHyorwunbt ld Ae'c ·
rada Zitaat mektebi .ıiıi , . kaim olmak üaere ..eltOler
tesis edilmektedir. hata etlllııı
melde olan 9 eastitlnlin ...aı.
katları bitıı.i9tir, birinoi k•

eda..k . . .
bulunmaktadır. Eyltlkle ~
nlrı iııtaab ıdhayet Wacakbr.

ları

da ikmal

lıtaıtbula, bu tmtltOIMll ...
hllt teşkiliti hakkindl eden f>rojeleri ihlal' içia ,,.
miştim.

scnedenberi

~ d~:a~n~71JM'% ::!_ =kr~;:.na;:;.:.,~~=.:~ :=:m!:ı:~ !~ı:h !"':!
0

köprüden
te hareket eden vapbrla Ha,..
darpaşaya gldenletf fara girerlcrken, ıslanm111bak için
gayet dikkaiU davranmak
mecburiyetindedirler.
Çünkü bu VRpurun H&)'darp~aya muvasalab saatinde
gar yıkanmaktadır ve ba bir
iamandanberi her akşam devam etmekted~r.
Halk; her akıam lıorbuo·
larla garı vıkayanlann
diklmt~
sizlikleri karşısında, ıslanma•1 k
mak ıçm açacak yer aramnlrla ve istasyon dalıili J,a

Muhtelif içtimalar ~
ve biıtün ihtiyacab
ı-.
~
hazıt'ladıkı Bunluı Veklletıl

edecek

te-,kilit

vereceğim. Enstitül• içiD . . .

allimlerimiz hazıtdir.
Halkalı
mektebi timchld
halde olduju a1bi ll•l•ak
ve istasyon vazifesini ifa edtcektir.»

t4hfıeyİ açmlttJr. ------l b
d
tDrra u yuı eft,
'

fi.

-~-

.

-

111~ a
tı dıhı tlnıdiden bit Kıç ytit
ıawra glrrniftir. lkt

ntetiftde

hal ltinlert!

rei8tcbmhura salihlyet ftldll•

.n,ofl

~ftçfttin mıılmı

«40.000.000» tııımr lirMl ıra,.
hububattm

lftl\bayııast i~ln

cl....a

Aytn ........,

harap olmuını mucip olacak- ye kittlt vet'Mfıtlr.
br.
Bu ıahlte timdi mlltMI
İş adamları arasında ve reami kıtlık içinde buhın.. ÇIM•I' ı
mahafilde o k&dar büyllk bir
feliketzeclıl. . teVll iıl;lll ,,,..
telit lıükiim sürmek.~ ki deriıecektir.

wr

Son Saat
1

•

94 mü 101 mi?
Bu aralık ekmek narhınm
fazlalığından dolayı bir çok
kimselerin mmıakaşaya kalkış
ması üzerine 94 veya 101
rakkami bfr emri ilahi imiş

Allah kerim
Ya o beni alt eder, ya
ben onu haldanm
- Galiba - dedi olacak.
O muliterlz sesin

32 -

yaklastığmı

Biraz sonra evin alt laammı
çab arasma vasleden merdive-

gitti1cçe

nbı başmda bir karartı belirdi
ve müteakıôen uzun ve ıiyah
bir hattı müteveccih halinde

pen-

g&ünce

çereden ayrıldı ve bir · kaç
adım yilrOy~k durdu. nefeı
· almaz gibi bir halde dinlemfye
koyuldu. Donunu ve gömleğini
İİY1Jlek

batırma

gelmiyor ,
esin mahiyetini anlamıya çahşıyordu.

Biraz sonra bu sesin ayak
atışından doğma oldğunu

anladı ve o zaman eve hll'BIZ
girdiğine zahip oldu. Likin
fil hırsız, mutfağa ve aşağıdaki
oclalan bırakıp ta ~b ansma
neden çıkıyordu? Orada, kirli
bir yataktan, yüzsftz b1r yor-

ganla kılıfsız

bir yastıktan

başka bfr şey yoktu. Mal u-

jdrlamak için el eTierine giren u~ bmm, kendi.mi
mi sırtlayıp gat8recektı7
1',eziban, ayak sesini büshntün kesbi ftZ1lh etmesi nzerfne etrafına bakındı, bnı
zm başına

yapıştırmak için
bir şey aradı, mtmaaip bir
demir .eya aopa bulamadı.
O zaman, Yumnıklarmı 11kb
f t dişlerini Adeta kenetliyerek mınldandı:

Allah kerim. Ya o beni
alt eder, ya ben cma haklanm. Biz boğaşıırken elbette'
-

b6Jük

M. Turhan

sımsar

vımhlaşarak çab arasına doğ

ru

Mım.rriri:

gibi

bir galge. Kezibamn ayaklanna kadar uzandı. Köylü im,
çabaruımn, şu süfli habegilım
muhtevfyabm, odada canlı ve
ya canm neler bulunduğunu
ımMmak istercesine tahtalar
6stOne umniveren bu gölgenin ele - avuca sığmaz bir
yılan gibi ayağına sarıldığım
ve batta tuhaf bir irtika içinde bacaldanna yapıştığım görerek gayriihtiyari geri çekildi. Şimdi o gölp, kıvrana
kıvrana uzanıyor, ve dişardaki
karartı

btiytlye bliytlye içeri

giriyordu• .
Kezib~n, fU korkak adımlı
mtlteeımi hıraımı bGcumunu tam ,.tağmm kenaYe

çok

rmda kabul etmek istiyordu.
Herifi altma alabildiği takdirde yorganına saracak ve ommlayıp büytik · hanıma götOre-

cekti. Bu sebeple ne aeshıi
çakanyor, ne hamle ediyordu.
iki, iç aniye daha geçti
ve nihayet odada stbilnen
g81p. pencereden atlaımıt gibi ortadan silindi f t dıprda
ki kararb ort&J• çaktı.
(Bitmeill)

--!!1!!!1-ll!!!!!!!!!!!!!!ml!BIİl!!lll!!m

g6rmediği meçhul hırsızla

cadeleye hazırlanırken çıplak
lığını h~ dttşnnmiyordu. Biraz

yecana

ziyetini
oluyordu.
Km ininde düşman kokusu
alan diti bir korda bemiJor,
du. Gözlerinde canlı bir lemai
telıevvOr, pençesinde korkunç
bir tekallus ve bütün benlilbıde bir iltihabı muharrik.
lıieuma bamianan bir kurt ki
o dakikada yalım lmlağile
ıtldYor ve teııeffGa ediyor

S.S. -

istinat ettiğinden dolayıdır ki
bu rakkamlar ileri sürüliyor.

""
Kaybettim
Haziranın (18)inci gihıü Ga-

libiJdL

zarf

donı yolda bir
içinde bir adet niifüs varakuı ile üç adet elektirikçiliğe
ait ft&ika,bir edet askeri terhis vaikası ki ceman beş
adet vesika zayi olmuştur.
Bulan
zatın
Kadıköyünde

latada

9 numaralı
haneye g6nderilmsi rica olunur, efendim.
Hünkir

imamında

Hüseyin Hüsnü
1 Stileymaniye ahziasker şu
besinden ahmf olduğum askeri
vesikamla nüfus tezkeremi zayi
ettim. Yenisini alacağımdan
eskilerinin bnkmü yoktur.
Çenberlftaş Asmalı mescit

mahallesinde Tavuk pazarında
322 li Huan oğlu: Ahmet.

Kaybettim
T epikiye Askerlik şubesin
den aldığım askerlik vesikamı
zayi ettim. Yenfslni alacağım
da eskisinin hükmü yoktur.

liradır.

Kasmıpaşada

.anyorum

almıacakbr.

On yedi

yapıdaymı;

ilk

mibıaaip bir İf -anyorum.
Beyoğlu, T adabaşı caddesi
Dayamaa M>kağı N. 47

retile

.

kayım

kal-

diye çalar uat .ldm;

pne blkmadm.

-

Mamrdum

J•J'Wlı.ıml

bncıjma, ....

1

«17:e yqında lise tahsili
ı&rmGf bir Türk genciyim.
Mektep tatBlerinde ticareta·
'!.'!'-~- y eai T"uık-

....

unutulımıfto1'

otomobil

şoförii

SüleyJJJ.0

*
Kaybettim

Ebelik diplomamı kay~
tim. Yenisini alacağımdan 1J11""
mü yoktur.
,
Süleymaniye, hacı Gıyase~

mahallesi, Meslek sok.P
No 8 de ebe Hatçe

"" Şirket•
fçi halkının

Boğaz

teşekkürü

Boğaz

sakinlerinden bir

r?

imzalarla aldığımız mektupl-':
da yeni yaz tarifesinin ıııO,ı
kemmeliyetinden dgfayı şir~ ~

idaresine teşekkür edilmekte
dir.

*

Odabaşılık arıyorum A
Ayda 50-60 Jira,nıidat ,-

tirebilecek bir hanm oda~
lığını müsait şeraitle • ~
almak istiyorum. Taıırı• ·d'
«Son Saat» vasıtasile (O..)'

•

Adres aramyor

,,.,;

Harbi umumide S~~
alaym üçüncü tabur JoJIP'_d
c1am binbaşı Ahmet

rr
k~

beyle onuncu böllik
dam yüzbaşı Ali Haydat_.

Jf.

mektepten memnum. Herhangi
bir mlesaeaede çalışmak su...

paket

resine müracaat edilmesi·

Jf.

~

Ayıp yahu! Erken

içinde

numaralı

caat

-

Otomobilimin

kftçük

Niyazi
Muayyen esaslara

mektebi mldBri.yetine mtira-

kendi vagörebilmesine mani

ııd

Bu paketler kffnin

i.

deniz telsiz telgraf ve elektn"k

dOşmek

Salabatti'

nur, efendim.

otm

·eftlki buhranı hissisiıdn tesiri zail olmadan yeni bir he-

87 N.

Sahibinin uğrayıp alın~
rica ederim.
~
Karaköy, Rıhbm boyu ı-'1'

Ertek daktilo aramyor

mn-

kağında

acaba rakkamlan • 96 ,. veya « 98 »
olmazını? Bunun hakikatini
kim tayin edebilir; lutfen beyanı ricasile arzı ihtiram olu-

Her gün aaat 13 ten 16
baçuja kadar çalışacak .bir
erkek daktilo aranıyor. Maaş

yüzünü

hallesindc Avni Alibaba ~

gazetelerde

görillmekdedir:

hanım uyanır, komşu

ları yardıma çağırır..
Kou kaylü kız,

daima

çeyi iyi bilirim; kendime J1JI)'_
nasip bir iş anyorum. N.,.ı
olursa elsun kabule amadefİ""
Kasımpaşada Bedrettin - '

birinci

milizım Abdiilf~

do~
yftrhaş• Necip beyle kı ,,f'
çavuş Cevat eEendileriD _,,,;
rede bulunduklanm öğreP"
istiyorum.
~
BUenlerin insaniyet ~
haber vermelerini rica
~
. Karag6mrük, Keçecilet -~
desinde 62 numaralı ~ ·
Ali otlu Mehmet onP-

efendiyi

ve tabur

•

Muhabere

•..J

İmzasız mektup g~J
kariimize : Hakkımızda ~
buyurduğumrz hissiyat ;oı5,
sında, ayni duygularla

hauis olduğumuzu

efendfm..

ar

r

,,
y
y

t
y

2_6

Haziran

··=

-t::::::s

Son Saat

Saliife 5

•

-ÇILEK-GOII-KAYISI-

Musadan sonra..

~kadaşlan da birer h rp
ınenkıbesi
Ilı

F ka

anlatt

- 15 -

y:n t. ~ete, abm ve kansı-

r

ği}di

Urdumuzdan bir kanş
Yoktu erıniye kimsenin hakkı

Bize ruhsat, yenmıze
dönelim. Sizi yorduksa hoş
görün. İçimiz ferahladı. Tasalı
geldik, tasasız dönüyoruz.
Geyikli dede :

ıçın feda eden Mete ,
1
\'e gü:}u .bulutu gibi karardı

- Yed.ı:

Mrt kimsenin malı detını1~· ezarda yatan babalatak n, kıyamete kadar doğatek ~OCuklanmızın bu müba0
\'ardlı' P~ak üzerinde haklan
YC!t \' •

İşte hr. Artık harbedeceğiz.
Yorunıen atımı düşmana sürütıpkı · Arkamdan gelmiyen
Celt\ir Yurt düşmanı gibi ate-

Abt l
hll be~~ Musa,

yurt sevgisinin

iziıı istedi :
-

- Maasselame!
dedi. Aptal Musa:
- İşini, aşını, eşini "bil!

darbı meselini tekrarladı.
Aptal Murat sadece: «Uğurlar
olsunh> cümlesile veda eyledi.
Duğlu :
:_:_ı b'l •
G a- Ben SIZlllle
ı eyım.

sorıra ıg ınisalini mı!attıktan
i... •
....likaı SÖ:zij
T. t esanüt lüzumuna
- ,.:ltirdi :
ziler yaylasında size birer aybitj de Ur\ce çok yara açb,
ran sunarım. Geyiklinin soğuk
Çin.... Yurdumuzdan ayırdı ama kımızı hazırlanınaya kadar
ılln!attn büYiiklüğü inklr 0 _ bizim ayran Kevser sayılır.
"ttd'"ı,i 0ntuı elbirligı"· i.Onde
Diyerek alplara arkadaşlık
•g
a~t;
""ı'"
d
.. · · nı
.
d

a· 6\.1~

lı'?..

ne kadar güzelYilcc ılnıenı işittiniz mi? O
dart a~anı, öleceği zaman
Sadakt0gluııu baş
t lad
kırdı an bir ok ına op ı.
Çıka; Sknra bir ç ~ıkkddahe

de b:: birleştirdi: ~ içiniz~
d.i; dört d kır~cak var mı?» de~ oku ::•r bilek o bir dea-

llıgiz, 0 ;anıadı. O vakit
«Siz _7ı~az 6ğüdünü
se ~~shıiz. B~jı -. bu . okl~a

b:tdi:

~lli sıydı
~ırsenız kımCtıız t k raınaz 8' l
tı k e bir ok · . ~r eşemez-

8

tıııu~rsnıız.» Tii~b~:~ ..8] :

l'ıhııanı~ı, elbirlikindenguay~
d Alplar ·

klar: ~e th.beşikteyken alıç bir zaman u'P~! Mu an., bu nasihatleri
lıltkıc snnt.'- ağzından ..1:_1
1

tıutınadıkl

hı

~em

~~

li~ibi~liği, di:~~li~luyorl~ı.

ç k iıbf elbirl'v. d ' )'Urtbır
kıyrnetı· ıgı e onlar iç.in
•YcUi b. ı ve çok ehemdei h
ır unıdei ha t
11·
arekat 1'd'1 M ya' um-

:

ı

bi1

•

aamafih

'Ptaı ~ey işitiyormuş~ yc.-

taPra.aa
'Yni

~ayı

dinliyorlar•::
ana)
llh1nu 1?eaJi terennüm andnın
~

erıni

tca.uı

arışmıı

d

~yuyor

anıyorlardı.

e en
gibi h

e·

J)OK!'Oll

Muharriri: M. Turhan

Aptal Musadan sonra Marat ve Geyikli harp menkıbeleri anlattılar, tatlı tatlı konuştular. Ay, Kırkpınardan
uzaklaşhğ1 zaman Akça Koca

hir d

Bu senenin taze meyvalanndan reç.1elleri yapıldı

~!iii

t ~a IHI_"-"'"-'-"'

Fmdıl\lıda
tramvay
numaralı hanesinde

caddesinde klöşedf'ki
blhimum dahili
muayene ve tedavi eder.
Perşembe günleri
meccanendlr
Işık

terzihanesinden

Tahsildar Ali Riza efendinin 24-6-29 tarihinden inöart-n vazifesine
nihayet verilerek terzihanemizle hiç bir alaka ı kalmadiğını muhterem
müşterilerimize arzederir.
- - - - - - - - - - - • Hamza zade: Mehmet

Takdir edilen

Takdir edilen

kıymet

kıymet

emlake kaimen
lfra
kuruş

1800

o

arsasının

• Sokak

No.

ismi

ulu

dağı iniyorlardı.

çıkışlan

gibi

inişleri

isim
ve mahalli ikameti

murabbaına

3

o

Topla1

24,26 Kadıköyünde

önü

28,30 Silreyya

sine-

ması! -karşısında

Nazmi bey soNo. 6
hanetie Miieyyet &mm ve
kağmda

hissediın

1700

o

2

so

o

o

s

o

Halit

bey.

Ayazma 1

Dağa

de milbip idi, mesafeler gene bu
heybetli adamlar önilnde kısalıyor, dnz yerler ve meyilli
noktalar, ayni huşu içinde ailiniyor, önlerinden sanki kaçı.yordu. Geyikler yayl~ında
bıraz durdular· üçer dorder
'
çanak ayran içtiler
ve soma
mükrim ayrancıya veda ederek yola revan oldular. Bur•• önilndeld çadırlı karargaha
geldikleri zaman güneş doğuyordu.

Esbabının

metro

e·

e ecegını a atb. ıraz sonra
üç alpla Duğlu, kırkpınardan
aynlmıfb. Kuvvetli bir mehtabın tenvir ettiği yollardan

Plullı~i ~-. . .

Toplar

önü

Ebe Fatma hanım ve Salih ça•
vuş A. Hisannda Ayaıma sokağında No. 1
hanede ınukim.
22 A. Hisar heyeti ihtiyariyc8İ!ıe:

A. Hisan pmei idariyesinden:
Balide semt ve mmıaralan ve kıymetleri nnıhvrer emllklerin menafii umumiye namma istimlaki tekarrür etmiş olmakla
esbabının takdir edilen kıymetlerin kabul ve ya itirazları olduğu takdirde 15 gün za.ıimda A. Hiaan dairesine tahriren müracaat eylemeleri istimlak karamameıinin maddei mahsusasma
tevfikan ilan olunur.

İstanbul vilayeti defterdarhğı iJanları

(IUtmedl)

S.

Sırrı

B. izcilerimizi
götürüyor

itaıyaya

Elyevm Erzurumda bulunan
terbiyei bedeniye umumi müfett~i Selim Sım bey, yakın
da Istanbula avdet edecektir.
Aldığımız malumata göre,
Selim Sırrı bey avdet edince,
bir müddet evel şehrimizi ziyaret eden İtalyan izcilerine
iadei ziyaret mnksadile izcilerimizi Italyaya ıötürecektir.

•

KiRALIK SAGICILIK MAHALLi = Karaköyde Köprübaşın
da Memet Ali paşa ham kapısında, senelik kirası 180 liradır.
Müzayede 17 Temmuz 929 çartamba günü Defterdarlıkta yapılacakbr.

(850)

ehremaneti buz

Serbayiliğindcn:

Galatasaray civannda Y enfçarşıda Y orgi Melctyadlsin ve
Tarlabaşında Andırya fınnı kar.ıısmda Pandelintn dükkanlannda buzun narhı mevzuundan fazlaya satıldığı anlaşıldıpdan
mezkur dükkinlar sabf teşkil.ıbınızın haricine bırakdaıışbr.
Halkın buz ihtiyacını Beyoilu Balıkpazannda 29 ve Glavuıf
sokağ'mda 11 numaralı dilkkinlardan tedarik edebileceji illn

olunur•

-

Muharriri:
1};/arsel

A Aen

TİGRİS

Nakdi

idris ;Jiuhtefi

-8-

Beni kimse ele geçiremez!

Çünkü mevcut ~eğilim. Her yerde, her taralt'
olmakla beraber hiç bir yerde, hiç bir tarafta
değilim. Allah vardır. Fakat görülmez... Ben
de öyleyim, mevcut olmıyan bir ( varlık)
ve mevcut ~lan bir ( yokluk ) peşinde
yok olmiik için boşuna yorulmayın!...
1

Polfs müdf'/rÜ Konyon, kont
Mirin. mO.aameresinden kolek'1yoaca Natu Smit ile beraber çıkbktan sonra aynldı ve
dajıaea emniyeti umumiye
ml\dllrible çatmıya gitti.
· Emniyeti umumiye müdOrü
M. Miluva ilminde cesur, maıu.-- mesleğblin kurdu bir adam·
dı. Yegine enditeıi haklı hakm gazetelerin diline clftşmekti. Ayni ~ polia mtıdt\rBnde de mevcuttu. Her feye
bmunlanm sokan gazeteciler
yalan ymilif veya doğru yazlWla ~ halk karıısında

«Tigrisı.

türemfttir. Bu henüz
ne olduğu meçhul bulunan
. adamdan . hakli olarak endişe
ediyorum. Siz, emniyeti umumiye müdürü olduğunuz halde
böyle bh haydudun mevcudiyctinden "haberdar olmuyorsuıiuz
ve onu size gene her şeyde
olduğu gibi ben haber ~eriyoram.
Bu aefel' emniyeti umumiye
m6dftrtl batım 6nüne eğmedi.
Bilakis kaJdırch. Taşı gediğine
koymak istiyen adamlann
süktlııetf hali ile :
Affedersiniz polis milrezil ediyorlardı.
dürü efendi, dedi, ben zanPolis müdürü, emniyeti umu- nettiğiniz kadar uykuda bir
miye müdürünün odasına girer adam değilim. Rüt hiç füpheginnez boıandı:
siz yapbğı harekitm cezasını
- A-şkolsun müdür efendi,
görecektir.
doğl'USll maiyetinizde olan meBahsettiğiniz
« Tigris » e
murlarmızla bihakkın iftihar
gelince onun ismini tik defa
edebiliniırlz.
timdi sizden duyu;ıuş değilim.
- Ne olmuş ki?
«Tigris» i daha evel. Hatta
- Daha ne olsun. Memurbelki sizden evel tanıyorum.
laruıu:,
kendilerine verilen
M. Konyon durduğu yerden
vazifelere aldınş etmiyorlar,
sıçradı:
kendi işlerine yerlerine oğul- Tanıyor musunuz?
rmı
gönderiyorlar. Polisler
- Evet .. t anıyorum.. o·a h a
uyuyor ve polis ohmyanlar,
doğrusu bu isimde bir haydudun mevcudiyetini biliyorum.•
fabriyen polis vazifesini görüyorlar.. Sonra da emniyeti uN asıl?• zah ediniz. Hem
mumiye müdt11'ü efendi, ne
tanımıyorsunuz, hem de mevyaı?. Ne olmuş ki diyor. Bu
cudiyetinden
haberdarsınız.
alqam kont Mirin müsame- Bu ne demektir? Açık söyresinde vazifedar olan Rüt
lcybıiz.
meydanda yok. Kadronuza
- Mildür efendi ! Tigrfı
dahil olmıyan oğlu müsamehakkında tahkiliata bile bqreye gelmif.. Babasına vekiladım.
let ediyor.. Bu nasıl fş••
- Aldığınız netice?
Emniyeti umumiye mildiirG- Daha belli değil. Çünktl
nlhı
kaşlan çabldı. Cevap
tahkikat emrini vereli henllz
vermek istedi, vermedi.
bir uat oldu.
Polis müdürü devam etti:
- Peki naltl öjrendiniz?
- iş bukadarla kalaa gene
- Ôileden IGIU'& aldıjaa
ijf, handan başka daha mnbir mektupla.. latere8eniz o
ldm fmldaklar da d&ıilyor.
mektubu siz de okuyabilininiz,
Meseli .. Hiç. şüphesiz ve
L ırn•a
'-t L.."'l..-.l:J:..1-:.
....._.......,. bir
M. Milan m11JelsnhMda

t

yürüdüğü

istikameti iyi bilen ı
bir insan soğuk kanlılığı ile yerinden kalktı, bir dosyadan
dörde bükühiıti' bir kart alarak polis müdtırüne uzatb.
M. Koııyon bu kartı aldı ve
gözlerini iaçarak şu sabrlan
okudu.
·

·

«Emniyet umutİıiye mildürü
efendi!6izden çok rica ederim,
polis mD.dtbii M. KoJl)'oııdan
benim yerime, bana vekaleten
af ı;:talç
ediniz.
•
-~ ~ 'R. ~
l Ovu f
. Kendisini kont Mirin mOsamereaine kadar yordum. Ba ZJ sebepler beni bu •uretle
harekete sevketti. •Tekrar tekrar afl~ı rica ederim. Bu
vesile ile hem size hem de M.
Konyona bir noktayı ihtar etmek isterim.
.
Pek yakın bir zamanda iki·
m.iz de ve yalnız ikimiz değil
bütün palİll ve bitüıı dilıiya
benden babsedecektir ve siz
bDttbı polis ordulamızla benim
petime dtifeceklimz. Bununla
beraber sizi fazla yormamak
için haber vereyim. Boşumı

.
1

.j

üzWecekainiz.
Beni hulmak, yakalamak hat:a
tanımak hususundaki büU:n
gayretleriniz, emekleriniz hiç
olacaktır. Beni kimse bilmemiştir ve bilmez. Ben a:.!a yakalanmam. Çibıkn mevcut değUim.· Her yerde, her tarafta
mevcut olmakla beraber hiç
bir yerde ve hiç bir taraftayım . Allah vardır, fakat ne görülür, ve yeri yurdu bilinir ne
ele ele geçirilir. Ben de öyleyim.
Mevcut olmıyan bir (varlık)
ve mevcut olan bir (yokluk)·am.. Ben b&yle bilin ve cidden

samimi hürmet ve selinıl~
mı lutfen kabul buyunıoo•

Polis müdürii gözlerini •~
rak, dişlerini kısarak okuY~
du. bu mektubun altında
imzayı görd~: Tigr.isl
. dt
- Evet.. 1mza Tıgris... d'
hası var.. kağıdın üzerııı ,
biıdiğiniz kurşun kalemi to~,
n ile parmak izi aradıın riıJ'
- Ve parmak izi ye
kaplan pençesi buldunuz d'
ğil mi? ·
- Evet.. fakat siz b.-'
nsıl biliyorsunuz?
• b•
- Çünkü o pençe lzı
mektupta da var.
·f
M. Konyon böyle söybdt
rek emniyeti umumiye ~~.JJ
rünün masası üstüne ken~t
ve kont Mire yazılıp gö
rilen iki mektubu fırlattı. ,..,
M. Miluva mektupları of.
du. Şimdi her ikisini de ~
ku ile karışık hayret ·Jtt
etmişti. Her · ikisinin de »~
leri önünde Tigrisin Y.?
son mektuptaki şu kelıJı!,df
bilyak bir istifham şel<lı
büyüyordu :
bit
- Ben m·: vcut o!tr.ıyaıı bit
( varlık ) ım, n~-;:ut olaO .:11
(yokluk ) um.
. ~

a.:;~

mmanız

Son :Sa111.

Zilaf odasından... ölünıe! ~

IJir genç, severek, istiyerek · aldığı bir kızı zifaf gecesi daha
koynuna girmeden ve ar~asın
tlaki gelin elbisesini çıkarma
dan boğarak öldüriiyor.. Sonra
Ja yaptığı işe nadim olarak
intihar ·ediyor.

'

Amerikamn (Şik•o) .eh·
riode tOyler Orpertid bil facia olmuş, asil bir aileye
mensup bir genç, gene Amerikanm maruf ailelerinden birinin kın ile evlendiji günün
sabahı
ıe•erek aldıiı güzel
kananu, daha arkunidi gelin enabı olduğu halde boğarak 61dllrmliı, sonrada intihar etmfttfr.
86tthi Amerikan gazetelerinin ilk aahifelerini resimlerle
ifgal eden bu facianın mahi-

yeti P.dur :
.
Robert Edving ço~ zeni\n
bir ana ve babamn biricik
oğlu ve yegine varisidir.
Metin ahliklı, ağır batlı ve
muhitinin gen~erine hiç ben z:emiyen bir delikanlıdJr. Mühendislik tahsilini geçen sene
brtirmif,
kibar
salonlanndan birinde tesadüf ettiği
bir otomobil lhtiği f abrikatörilnön kızı ile taıufllllf, ıeTif
mit ve her iki aile arasmda
genflerin izdivaç bajı iJe bir·
ıepıeleri tahb karara .ımmıı
tır.

lifaf gectsi b

oğulan gelin

hazırlı·

Umu aGren dliGn
j tmclu
.ua.,.t ..,....
ıoara

yirnıi aJtmcı Pazar
ğlnler yapihiııfbr.

glnll dtl-

• Şikagonun bMUn eİ•ar halkı o
gün ve o gece yeni evliler çerefin
verilen ziyafetlerde hazır bulunmutlar ve gece yanıı yeni
güveğiyi gelin elbiaeai içinde
bir kat
daha gBzel ol•n
genç kizın oadeına koya-

rak

a1tmdan çıkanlnuş.:
Bu cinayete ı~ep n~? Butası tamamen meçhul kalmış·
br. Her iki tarafın ailesi ma·
tem içindedir. Şikago ldbu
muhitinde iffetleri ciddiyetleri
ile tanınan bu iki gencin b6yle
tam mes'ut olduklan bir g(ln-

çeldlmiıler.

Ertesi aabah hizmetçiler . zffaf oduında bir takım boğuk lunltılar ifiterek hemen
kofUtmutlar ve odanın ortaaında, arkasındaki gelin clbfaeıini
çıkarmamıı
olarak
boylu boyuna yatan genç
kızı görmütlcr.
Yanı batımda

da

delikanlı

bir taraftan bqını yumruklan
ile dövüyor, bir taraftanda :
- Onu ben 6ldtirdüm... boğarak öldürdüm... Gtızel kan·
ma ben kıydım.. diye feryat
ediyormUf.. Sonra.. birden
ayağa kalkmlf :
- Bundan ıonra bana yafamak artık haramdır ...
diyerek odadan fırlam1f ...
tıp aat IODra delibabnın
parça)&Qllllf cesedi a&ratle
pgım bir trenia tekerlekleri

Karcsmz boğarak öldtiren
Robert Eduing
de sebepsiz,
anlqılmıyan

daha doğrusu

sebeple cinayet
ve cinnete kurban gitmeleri
ıade Amerikan polisini deği~
ilmi ahvali ruh mütehassısla
nnı da ciddi surette metl'ul

etmektedir·

A

İLalyan

Aşıkane

hikayesi

Ben seyahati çok severim. Bilhassa vazife icabı
bir yPre uzun müddet
1
ba~lanıp kahrsam st"'yahat
benim için en

şiddetli

bir
tam

ihtiyaç daha doğrusu
manasUe bir ideal olur.
O zaman nereye gitsem,
ne yapsam gözümde hep

seyahat

intibaları

canla·

nr K~lml yanmıda ha·
vellarıa istasyonda rarzederlm. Blletl alır, kom•
parllmanda yerimi ayırır,

trenin

tatlı sahotıslle

at1erce

sa•

gece yoleulu(tu

yaparım.

Fakat, aksi bir buyum
da vardar. Blr defa vara·
caöun yere vardım mıy•
dı, hemen içim sıkılonya
başlar; ne olursa olsun
geri dönmek isterim.
Benim seyahati bu ka·
dar çok sevlştmln bir se·
bebt de yoleu.lnkta tnsa·
em başmdan a\ştkaDe vak·

..,. geçmesi

Uıttmalldtr.

FUbaldka böyle vak'a•
lar benelm de başlmdan
oeQmed.l

deölt.

eammzı

slkm~cağımı bilsem bir
tanesini size de ao.latır

dun. .

*

« Tlrol ]) dan Vlyanaya
gidiyordum.
Kompartl•
ID6nda benimle beraber
enfes bha ltalyan kadmt
da seyahat ediyordu. Yolda ahbap olduk. Satsbnrga gelmı,ttk. Tren bura-

da

yarım .aı

kadar du-

racaktı.

istasyonun bOleslnde bir
trenden
IDcHk. oore tenha idi•
Bu 811"8da birdenbire

ÇaT h;mek için

•

..

Son Saat

8 Sahife

bir şimşek
çaktı. Kendi kendim«
- Eyvah! • Dedim •
lndli)lın tz trene dikkat etmedlld ..•

dtmaOUnda

Filhakika, lslas'fODU n
önönde birbirine benzi·
yen on üç tren siyah zincir halkaları gibi uzanmış
duruyordu!
Kornpartimanlarin hepsinde perdeler inik.
Ünümüze çıkan ilk trenin boyunca, taa lokomotife kadar yürüdO.k. tııu
mal ki bu tren bizim trenlmtzctt. Fakat. aynı suretle, yabancı tilr tren
olması da muhlemeldt.
Tekrar gerisin gerl,.e

İstediğiniz marka gramofon ve plak

bir macera

döndük. Yanımdaki güzel
kadın bu sefer bana sordu:

Yoksa trenimizi tanı
mıyor musunuz?
- Tanıyacak gibi olu·
yorum ama••. Bilmem ki
vallba şaşırdık ..•
Bu sözler üzerine genç

ve sair malzemeyi her yerden ucz peşin ve taksitle toptan
ve perakende almak için Sultan Hamam Dikranyan han

21 numaraya mtlracaat.
Taıra sipmişleri

derhal

-

Şarkın

mıştık.

Kaptları

vagonlara inip
trenden trene
duk•

açıyor,
çıkıyor,

koşu.yor•

.M.ahailebicisi Halim
LEZZET

MAHALLEBİCİSİ

namile bir şube diha aÇmıştır. Halis koyun sütile imal

harıl

uyku-

daydılar.

koşuyorduk.

DeH gibi

Yaomtdaki gem~ kadın
kompartlmaoda blrakböı
eşya ve
mücevheratını
düşündükçe

çıldıracak

gibi eluyor, kederinden
parmaldarmı ısırıyordu.

Mfttemadtyen kompartlmanJMaa dalıp çrktyoruz.
Menek~ renkli bir ışlk
altnıd'a
Alman yolcular
a<;lk atjızlar11~ başları yana sarkık uyuyorlar.
Donları uytmdınp sor·
mak olmaz.. Esasen All.DAM8 da bllmtyorm.·
TasaVVttr buyurun: U·

1Uf8D AlmaoJardan, lisan
bllmtyen Hd kişinin izahat alması ne derece kabUdlr?
Trenin barek-etlne beş
ctatdka kalmı~ı. Bu mrada llarpmıza · bir şoför
çtkmasnı mı? Heyecanla
yakasına yapıştık:

-

Viyana?

Ada~ız

dQştü;

önümüze

ve bizi bir

kom-

partlmana götürdü.
Şof"ôre balışl~ini verdik'
ten sonra, gürültümüz·
den uyanan bir yolcoya:
- Viyam?

- Hayır, Münth!
Derhal trenden atladık.

*

Bu vak'amn sonu hlkA·

ettıp nefis

r.nihallehi, tavuk göğsü ve sütlaç, kaymaklı ve me~ı envai dondur·
malarile ehli keyfi memnun edecektir.

Balıklı hastaneleri müdüriyeti umumiyesinden:
Yedikule Balıklı Rum hastanelerinin ihtiyacı bulunan atideki

cimlerin. kapalı zarf usullle, mllba1aası, mfinaknaya çıkanlmı~
1) On beş bin (15000) okka Bulguya k6mlrti
2) Üç yfiz (300) kantar mete odunu (soba için)
3) Üç yGz (300) kantar gOrıeu odunu (fınn için)
4) Otuz bet bin (35000) okka ot

S) On iki bin (12000) okka aaman
Balida muharrer cinslerin teslimi ve tartması hastanelerİI'
dahilinde ve kendi terazisile olacaktır. Miinakasaya talip olaJJ"'
larm, kapalı zarf usulilc, 3 temmus 1929 tarihine müsadff
çarşamba günü saat (4) dörtte, Galatada Bilyilk Millet hamııda
69 numaralı dahede bulunan Bahklı Rum hastaneleri mndiY
riyeti umumiyesine müracaat eylemeleri ilin olunur.

Kompartimanlarda yolcular bard

meşhur

Muhtf'.rem müşterilerinden görmOf olduğu rağbete binaen Eminönü
ve köprü Üsküdar iskelesine zamimeten Sil'kecl ve Babçekapı ahalisj.ne
bir suhulet ohn:ık üttre İstanbulda 1>6rcmncü Vakıf hanı karşısında

kadın ağlamıya başladı.

Ben bir taranan onu
teselltye çalışıyor, ve koluna girerek mütemadi·
yen trenden trene koşu
yordum. Nihayet aklım
kesti ki bu suretle treni·
mlzl bulmanın lmkAn ve
lbthnall yoktur. Ancak,
bizim trenin hareket edeeeOI dakikada hangisi ba·
reket ederse o trenin hl·
zlm oldul)u anlaştlacaktıl.
Şimdi de kompartlman•
lara dahp çıkımya başla

en

yeyi dlnllyen dosllarımın
tablatine ve nevine göre
değişir.

(t) .lşıkane ~ları
anlatırken şöy
bltirlıim:

sevenlere
le

« O geooyl eofes ltalyan

kadınlle

beraber hu·
susl bir otelde geçirdik;
ve sabaha kadar ..•»
(2) Dolma yutmıyan arka.daşla:ra tse şöyle .lerlm:

« Gece'yl

otelde

ayrı

ayrı
odalarda geçirdik.
Bavullarımızı
çaldırdık.

Telgraf telgraf üstUne
Qefrt10lmlz halde ne be·
nim, ne de madamın
yası bnlunamabı. Yeni bir
kfırköm vardı, bAla\ J&DaW
nm, v. s.... v. s. l>

*

Şlmdl

de
na gelellm.

*

Işkı

doQrusu-

Totnn inhisan İstanbul 1-f
mlldtirfyetinden:
.........
8 Haziran 929 tarihinde
neşrolunan ( 1485 ) numara~
kanan mucibince beyiye ~;
keresi ftl'İleqğinden:
1 - Harp malWleri

ve ~
hıl yetimleri ve mal\)l~ütekıı"

idininden bizzat bayilik yaP:
mak isteyenlerin önümüzdeki

temmuzun ıekiziııe kadar ıııU"
racaat eylemeleri.
2 - Açmak istenilen öu.1'"'
kin mllatedinin malı ise T aF0
aenedint mtlatedr olduğu t8lr'
dirde konturatosanu irae ede"

cekm
3 _: Tabrelerin tecdld1
m&ddetl ..... etmekte oJd1!'

ğaud.n azami olarak ~d

olama İfba mtlddet zarfın •
mtinaat ohmmadJg1
.. takdird'
A~
bakiri t.dae,i muhafaza İ~
ahara verilecek tezkereler ~d
dolaya letdohmacak i~'
kabal olmnnyacapı
~
ederiL
.

0

Size antattt(ttm bu ma-

cera bftştmı başa tıyduİ-
madır. Bumı"ben bir mecliste uydurup arkadaefarıma

anlatmıştım.

Dot-

larma gitti. Her yerOO
söylettiler. ~fhayet bir
gün geldi ki, ben bile bunun sahi oldu{Juna inapdım.
•
inanmasaydım
sevgili
okuyuculaı•ıoıa
mıydım·?

aolatır

Na ideden
l'J!l4lefiin 1!1crem

Daima yahuz

KOD
AK
f otograf makinala...
rile filimlerini kul...
}anmak menfaatioiı
icabatındandır.
AJiminüt

fotograflar için

~1inoteros
kartlarını kullanıntZ·
Her yerde ~atılır·

]

.

Son Saat

Duvar icindeki ölü ı

NakılV

•

Aİımet

Cemaleddin •

-52-

l-Iep birden gülüştüler..
Bugün sefil adamlar için
bayram oldu

~ Harikulade ! dedi , doğ-

l<orJt!~şırmamanm imkanı yok.
bir h d~cak, gayn nnmtuar
ayıse olmaz değil mı"?
ki
h\lausta arın~ te~~iz bu
hasıı
bende kat ı hır kanaat
okad edecektir. Ben kendisine
btı1unar kuvvetli bir telkinde
lltıd· acağun ki
kitibiadlin
.le} duıe girer girmez mahnat..~aa:Yısınm her emrine mülia dedecektir •.•
llUni/tIutICU: sevinç ve membaktıJ.e e hırbirlerinin yüzüne
tıihaye~r • Elyanın milyonlan
Zarnb 0 nlann olacakb. Zaten
~· arof ta cidden feci bir
'1 bıyete dü şmu-şru : H em k asal~ :şalınış hem de alacakh-

oJrııllf~k ınühlet filan tanımaz

Bu ar~ı.
. Yip gelllUddet zarfında Ali Tahş1y0t:ç kızı uyandırmıyn çatJyandı u. Elyan yavaş yavaş
lÇ&ııea ~e tamaınile gözlerini
llııy0rd ç bir şeyi habrlıya-

~n!>k u. Hintli
~a

_ I<
de y

tıc·

Bankeri bir

.ı~:

endlSlni, dedi, beyhuere

tat'i t

Yorınıyalım.

Yarın

Fah ecriibeyi yaparız!..
:tırı~e:e ertesi gün iç.in hate11
ulunması emredildik80
llrı n~a bu sefil haydutlar
~lUn C'7ı terkederek Parisin

ıaı:b~ltular.

ben:

arof Loranşara

ii~ ~~U ley,

hita-

dedi, yolunda
F f?taun ya Loranşar?

jeler yapmakla geçirdi. Alçak
herif odasında bir aşağı, bir
yukan gezinerek;
- Neden diyordu neden
,
bu Hintlinin ~vveti sayesinde Elyanı benımle izdivaca
muvafakata mecbur etmiyeyim? Ka tebdili fikredivirince pekali benimle evlenebilir, · onun Hintlinin manyatizmcsi sayesinde tebdili fikretmesi ise pek kabil bir

şeydir.

Zambarof, ertesi sabah saat
dokuza doğru uyanır uyanmaz,
F abyenin emirlerfoi hakkile
ifa edip etmemiş olduğunu
. san eve hizmetan1amak .ıçm
karlarından birisini gönderdi.
Hizmetçi avdet edince bankere bütün gayretlerine rağmen
köşkün kap1Sm1 açbnnıya muvaffak olmadığım söyledi. Bu
haber karşısında Zambarof
derin bir endişeye düşt.O. Acaba Fabyen neden kapıyı
açmamıştı? O aralık nezdine
gelmiş
bulunan Loraıışarla
Hintliye bu endişelerinden
bahseden banker bilhassa sahte
Düpona hitap · ebcrek:
- Acaba, dedi, arada yeni
bir vak'a tehaddüs ebniş

olmasın?

Hintli ife kanşahdan beri
kuvvei maneviyesf bir haylı
yükselmiş olan Loranşar likaydane cevap verdi:

-

DOşnndilğün ıeye bak!

iş için bodruma
inmiştirde
uşağm
sesini
eli e~f aklı- Ali Tayip efenh.hiae ~mızda dolaşan ervahı "işitmemiştir...
Y1 da'""Fakat Zambarof bir hissi
Ptyiaınb
gı""'· Bu zatta
GUiiişt: kuvveti olsa gerek. .• kablelvukula sanki yeni bir
~ h
er. Vakıa o ün f elik.etin kendisini (beklemekte
~er -.::utlar için hakiki gbir olduğunu bilmiş gibi bu üç
Oltnllfb,' ... l"(r;Taff~yet günü
sefili aarıköşke doğru uçuran
ttLı
•
Banker
H"
u·
.
6
\#Qtrfnd iri
•
m ınm otomobilde cam, ağzını bile
açmak istemiyor, lreııdisine
llıilracaat e
scyYa} kudrete,
ta~
etmekle büyük b.
sorulan suallere göre cevapı.._ . zeki
ır
~dL
gostenni§ olduğuna lar vermekle iktifa ediyordu.
Nihayet otomobil durdu ve
td' ıyaJ Zanıbarof
ı
Zambarof alelicele yere atlı
lllce aile k . . ote e avdet
yarak
hızla kapıyı vurmıya
llıtktup
atıbıadline bir
başladı. Banker ftl' kuvveti1e
Yazarak kendi . .
suıın
1 ·
l fp ,,egen·
ke ~~ ertesi gijnU e- hem kapıya vuruyur hem de
yükaek aeale:
'
~ ?disını ziyaret ed
g
bildi d"
ccekleF
abyen1...
F
abyenl...
di._. ~r •. ve o günü akta. buı bir Parlak pro- ye aeale1,°!,du.
Uldn
barofuıı ba fep.

Calid

"•ta•

•t ,, .

F abyen belki bir
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lstanbul icra dairesinden:
Naşit

beyin Macide ve Muancz hanımlardan borç aldığı
dört bin liraya mukabil birinci derece ipotek gösterilen
Bakırköy kazasının Y eşfiköy
karyesinin Şevketiye ma hallesinde Zümrüt sokağında
cedit 10 numaralı müşterek
kuyuyu havi maabahçe bir
bap hane birinci ihalesi ya·
pılmak üzere otuz gün müzayedeye kunulmuştur.

Hududu:

Sağ tarafı

Ehilya

Hürmüsyadis arsası sol tarafı
Hüriyet sokağı arkası Yirasimos Hürmüsyadis ile Rişarlos
arsası ve cephesi Zümrüt so kağile mahduttur.
Mesabnsı: Dokuz yüz otuz
arşm terbiinde araziden yüz
otuz arşın bina mütebakisi
bahçedir.
Müştemilatı: Hane ahşap ve
üç kattan ibaret olup sekiz
ayak beton merdivenlerden
çıkılarak zemini kısmen çimento ve kısmen elvan çini döşeli
bir sahanlıktan etrafı camakanlı bir methalden haneye
girilir.
Bfr ev altı iki sofa bir arayatları cevapsız kaldı.

Bu

süküttan
kuşkulanmış olan

büsbütün
Zambarof
Loranşara kapıyı zorlatb ve
içeriye abldı.
F abyen
odasında
elleri
ayaklan bağlanmış , ağzına
koca bir bez tıkılmış bir halde
yerde up uzun yatıyordu. Banker derhal Elyanın hapsedilmiş
olduğu odaya koşarak
bu
odanın kapısını açtı. Oda bomboştu ve genç kız ortada
yoktu. Loranşarla Hintli çılgın
savletlerle odadan odaya koşan bankeri adım adım takip
ediyorlardı ve her üçüde korku ve heyecandan deliye dönmüşlerdi. Merdivenin albnda
duvan bjr zavallı delikanlıya
mezar teşkil etmiş olan • üst
kattaki odanın kapısınıda açık;
gördn ve basamakları üçer
üçer atlıyarak üst kata çıktı
fakat odaya girince; arkasın
dan gelmekte olan Loranşa

nn kollan arasına yığılıp

kaldı.

Hüber Marsanın iskeletini
ihtiva eden oyuk yeniden apaçık duruyor ve iskelet fse
ortadan kaybolmuş bulunu yordu.
xıx

Acaba omu?
Marsiyal Zambarofun kendisine vermiş olduğu son haberler üzerine polis hafiyesi
Ribal a: Duvann iç.indeki ölü »
lşmi altmda Uk:-ediJeu esraren-.

lık beş

oda bir. yemek odası
iki balkon üzerine örtillü bir
terasa üç hela birisi alafrangadır. Alafranga ocaklı bir
mutfak ve alafarga bir hamam
bir merdiven alb kömllrlük
alafranga ocak ve tekneleri
ve samıa -havi çamaşırlık ve
elektrik tertibabnı muhtevi
olup hane yeni ve denize
nezafeti vardır.
Bahçede tulumbalı bir kuyu
olup borularla haneye sn nakledilİl'. Bahçe mükemmel ve
tarhedilmiş
ve
muntazam
müteaddit meyveli ve meyvesiz ağaçları ve mütenevvi gül
fidanları vardır. Bahçede salaş bir ahır mevcut olup bahçenin erafı tahta parmaklık
ve tahta perdelerle ve leylak
ağaçlarile muhattır.

Hanede borçlu sakindir.
Fazla malumat 929 - 1920 T
dosyededir. Taliplerin k1ymeti
muhamminesi olan dokuz bin
iki yüz doksan liramn yüzde
onu nisbetinde pey akçesini
teslimi vezne ebneleri ve 297-929 tarihte saat 16 ya kadar birinci ihalesi yapılacağı
ilan olunur.
giz vak'a hakkındaki tahkikat
ve takibatına yeniden gerimi
vermişti.

Gıyaben

idama mahküm
edilmiş olan Hüber Marsanın,
takibab tavsadı telakki ederek, F ransaya avdet etmiş o]..
ması pek gayri kabil bir şey
değildi.

Polis hafiyesi o gün mahkiı
mun hizmetkarı Jan - Piyeri
polis müdüriyetindeki oda~ına
celbetmiş kendisini isticvaba
başlamışb?

Filvaki Ribal bankerin ilhamına

tab'an tahkikatını jan
Piyerin muhitine teşmil ettiği
zaman ihtiyar uşağın ahval ve
harekatını daii şüphe tel~kki
etmekten men'i nefsedememişti.

Jan - Piyer polis hafiyesiniı
daha ilk sualini işitir işitmez
bnyük bir ihtiyat ve teenni
ile cevap vermiye başladı ve
tek heceli cevaplarla kenc!ini
müdafaaya koyuldu.

p om hafiyesi:
- İşittiğime göre, diyordu,

efendiniz Hüber Marsan Parise avdet etıniı imiş. Binaenaleyh bu hususta her ne biliyorsanız bana söyleyiniz. İffa
atta bulunmak kendi menfaatiniz icababnclandır. A'bi tddirde siz de me.'ul olursum:
hal
,·,

<Bil

m .l

~snt

Seyri
ıefcin Yılan
.
-

--

-

-~

Merke?. acentası : Ga.Jata
köptü başında. Bevo!tlu 23 62
~ acentaS1 : İ'tfahmudive

ham altında. btanbul 2740

Trabtoq

ıklncı postası

(KARAD~iZ) vapunı

27

Maziran Pcrşem be akşamı
Ga1ata nhtimınd:ı.n hareketle
[ Zooğlrldak, İnebolu, Slhop,
Samsun, Onve, Fats:t. Ordu,
Giff!9uh 1 Trabzon, Rize ] ye
gidecek ve dönüŞte [Of, Trab2J011,
Pulıthatıe ,
Giresun ,
Ordu, FatSa , Samsun 1 Sinop
ve İnebolu ] ya. uğrayarak
geleeekrit. .
Bahka muamel:hı ve usulü
mdzaa1'eye vakıf (~o) lira
.mnşı asli ~Iacak bir memura
ilitiyaç vtrd1t. Tiılip olatiların
yaşı

yirmiden.

aşaği

otlız

,

hikayesini geçti!

Mübadele işi, arfık, son
müzakere safhcııındadır

iafha!Jna ~.

f11zla

uıatdmaya

tahammülü
olmadiğı itiraf edilmektedir.
Zira nıDllkerthw ö Kadit ~
olmuöş •e o ltidat utattnfbr

ki IU'ttk

khiıSefiltı

ıal;rı

talıamm ülil kalfi1ai1Uftıt.

Türkiye scyrisefain idaresinin Samatya iskele arası ü\
sene mfıddetlc kiraya verilecektir. Kırtı ihalesi 29 Haziran
929 tanlıinde yapılacaktır. Taliplerin o ~ün saat ı 6 da le
\'azım m!ıdürlüğüne gclmt:·İcri.
'

-

.

ı8

adet

-~~

'\

meŞc kütü~n,

adet

e~si,

50 ndet

ı2

•aziyet

l:ıind~ mübay~a edlli!ccğiftdeh

vettnek isteyenlerin o ~On
t 9 da le\talim ttiüdilrlugfıt'ıe gelmeleri.

saıt

NAiM VAPlffi.LARI

tZMiR-l\IERSiN po"taBl

ADANA

vapuru 27
Haziran

Perşembe

günü akşamı 9isketi nl1ttffiıti·
dm liaTekefle [ Ç~rıakkale ,
fımif Kt'illnk, lfötffuhı Rac1ös,
Fethly~ , Ahutlya , Al!f ye ve
Metsin] e ılğra~-acaktıt . Fazla
tıı.Bllli lçih daJatada gitc

f~ hattinda ı 2 nuffüıtat:fa

ttttı-hc

Be~ftfb

1

t;

tttftt:tcMt .

GaytlMlıbadll

4

t

Maarif vekaleti,

ıstılahah

almakta ısrar etmekted8'. Son

ilatilifm b ..hcahumd. biri
budur. M. DiyamandopakJIUn
iN husviti de cevap ptirdlii
beöüZ malam dejildit,.

Nizamcttin B. laveçc
eidiyor

coğrafya

için Darülfünun m6-

T•l'blytıi bedlwl;re kunru d·

deniıle'tiıideö Macit ve Sadi

na

dara Nllanbettla bey bft
ay. kadtt ls\t~ gltiee~ktır.

tlfeylert AnkMaya davet etm·ştir. Mftdetffslet h&k6met
metlcezlmize ~t~lerdit.

Niumettllı bey, Ankarada
~elik olatı terbiyei bedeni-

-$ebzıd8başı Milıt tiyatrmıda

ye inüesaesesine lazım

Bu akşam Şevld bey te...aleri
birinci defa olarak

levımmı

KATIL KERlME

edecektir.

lsveçten

obn

mtıha,aa

Onnon ve erazü vakfiye
ınüdürlüiündCn: ·

Kasım~ada büyftk Piyale mabaUesi c:ıivannda ve Okmeydanı vakJ aruist dahilinde bahuaan Havuıl>aşı nam IDelİre
mahalli Üç sene müddetle 6 temmm
cumıirleaİ ~li IUt
on beşe- kadar müzayedeye vazedilmiJHr talip olanlann fst.nbul
~vİ<af müdüriyetinde ormcn ve arad tdarc'1ne mliracaat
etme!eri,

m

lf
Alemdağmda ~ultan çihrığl civıtrmdı Malldn ya.rutıdaıd vakla.
alt çahlıktan k:ıt ve· nakil edihiıek üzere 220 çeki hatap ·29
Haziran 929 Cumartesi ~ti saat 6ft beşe kadar müzaye<leye
konulmuştur talip olanların latanblıl E'lkaf mt1d6iiyctinde orman
ve arazi idaresine müracaat etin~~rl.
lf

Oknıeydam Yikıf lltUi dahilinde cadde kCDannda bulunu
ve Nazmi Reis• Ama.ut Ali ve ltecep aialann .fmulen ip
tfttkl@fl tahötlneti ( 35 ) dönüm aruinin Gç Hfı mlddetle
icitı (3) tt!mıfttü ( 929 ) tatŞatmba ~ aaat Od btf• ladar
mlizayedeye konulmuştur. fallpleriıı l.t.abııJ Evkaf mldGtlyetinde Örman ve arazi idare9İne tn6rıcaat ebHlerl.

>#-

Kınibadada me\Jcut taş ocakt.,.ıan ·~katılmak hete on
bin in~ mikap tat 6 TiılDmuz ~ Cwlmarte.i p i •lt on

T~l . J bete

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _1 1 1 1 _

mibadel• koım.,o.
liundald bitaraf · ui bim1m
Türk lıGkbietlne ait. o'm....,,.
kabül te Öfle telllif itmiıfl•
dir. Yunan hfikim.ai bama

tudur~

Yunanlılar

çlrltlı hatıl,

6o adet ~ıralı kütük, 50 adet
gürgen dolap ı 60 adet ~rah
hatıl. ıo,Ooo adet kağıt v~
zarf , 5 J ,ooo adet abonman
bileti, J 0,000 kilo tente dikmek için iplik .
Yukarıda. cins ve mikdarı
yazıli kereste , evrakı matbua
ve iplik müstacelen ~a.ttırlık
stttctile 27 Hrziran 929 tari-

Mtıhtelit

İstihbat1timıta Hatatül son

c~ıratya ıstııa!itarı

hamil~h

ab kalmıtt1r.

\le

Kiralık arsa

bir lnt'a

mize gelen •e aıfktarı 15,000
kadar olan Rmnu da etabH
adebDme.bıde aarat edi10rl*r.
En ziyade ihtilifı muap olan
dle1elelerden biri de mevdu·
at meseleeidit. Firari Ruaı·
lana bankalarcU ball me•da-

Mtıtakerettin bu defa son
feklint alacağı muhakkak aMuğuna göre ii'hk işJn daha

muhasebe müdiriyetine müracaatlan.

n.n

mliayetitıe kadar
fotoğraf ve vesaiki

nab Yun-adardan tahllfelf ...
dalmda ve mtltareke leMlerlıidt
Anadoludan firlr edip şehri

katar• liateketi üterine kat'!

lerin emlilderi için 450,000
İngiliz Jiruı itumı kabul et·
mitlerdir. Bu arada miibadillerin emlakine kıymet kd'Dula·
cak ve ~6,.nci tali komisyon
-Ettibli meselesini kıea bir mikl-

IJC'şten jtika.., olmıyacaktır.
Bu şeraiti cafiii olanlar Htızi-

zarfuıda lkaıal tdecektfr.
Yalnız Yunanlılar Anadöhı -

det

meseleıf M.
Diyam:ındopulusun Ati ıı adan
ıön teTabı getirmesi ve An·

Tlltk .. Yunan

kadar dılizayedeye kolNlm.uştur. Talip olanlarin fstanbtil
Kwkaf müdibiyetiıtda ormc te araii vlkfty~ id~ıtMlıie moracaat etmeltii.

.
.
l
_Af erın.

,•

Taksimden Edfrnekapıya frarfl"
vay işleme//,,

Şehremaneti, Traınvay ~

teıkere ,.,.,~
Edfmekapı - T abiın seferi

ketlne bir

de yapılmaadlı ve bu bati'

tahsfs edılecek tramvay ~

bilarıbui Edinıekapı•EmiDoP""

hattını ifliyen arabalar • '
nmdan ahnmamasım talep .tt-

mlftfr.

Dilenciler icitl
otomobil!

Şehttlbaneti dilencilere .,ti

açılan ıon ınücadelenill defl-.nı temin içitı bam teclblli"
ittihaz etmektedir. Bu mef"!
da. yakalanan dilettcilarl ~
Mböek için bir de otonl.,.,..
ıtabn almmuı takarro.r __,,,
tir. Yöalanarak Darilllc~
mkledilea dilentilerdcb ,,,
ayatı Wtanlara OQDm J'
hizmetleri

yaptınlacakhr.
l

__.,.

Evkafta maat

verllm~

tstanbul E~kaf ~
lt1ıdı-oau t6b!fl edilıftefWt, 9'IJ
yftıden memutln tnüff'
allltlllliışlatdtt'. !vlt:ıf mfl~
ltığtbıde lllaaf1t \t~ acııetl or
mak üzere ikl ımııf ' dısıı"
fttdır.
Maath meınurlat'
kadro gelttıettıif ô~

rağmen ttuıilflııtl alelh~

auretlle ıterı1mtş, fuksıt ft~~
lftet~ heııftz f$tlhklklatı "'
pata

fttilntemlştit.

~ltndife

kadar

maı~

!!

murlar meyaıüttda b~
evkAf tahlUdarlltbUll yv:__
kadroda ücreti maktualı ~
IDftf 11\tjlndll ithal ~..
dlfl fiyi ol4D1t1 için ~
darları dil D\lafllü'I vıfllll""'

m_.!fth'
__.__
o __........__...__
~
Kıbnıte ıahtc

hıQlliz

Kıbrm poliıi

oradaki

aokecinhı evinde

sahte

parat'

bit!

bir ~.,

filiıılerle kahplarıJll

r

~

kialamlfbr.
D

BJt taıenenın lotihaN.ı ,

dJ,
bt talebüid~etı 1~ yql~"
Sabiha hanını reu mekle."~
ldmyalwtesinde elhıe ~:
Erzurum

kız muallim dl

bir ıehltf içerek k~
sittİ 6ltlötnıftş, İtth1Ulflll ;e

elli'

~ııt.WW..llWlıftıt,.

]

~Haziran

Son Saat

·

.. Sahife 11

Katil ana Oda isleri
"

Emine ,nameşru Necip B. in ver-

öld:;;;;::nü,
8& kadın d.a tentür'diyot ç.m1ıcada
Açlıktan iİıtihar etti
U

içti,, fakat kurtarıldı

akutöynnde zeytinlikte oblran 38 yqmda Atiye hanım,
Çar olduğu sefaletten mnteeairen dün kendisini Bakırköy

8

du

~

~~atmış, ölmüftir. Cesedi dün

*V

aktam denizden

Obıran efada Molla Hüsrev mahallesinde Mektep sokağında

diı-

Mükerrem

hanım,

zevcinin

keıadisini mana11z

yer-e tek-

ı. .. _. ctıııeainden müteeairen teatürdiyot içmif , Haseki Nisa

-uıtaneaUıe kaldınlmıfbr.

Fr.~~eda kum kaY1aS1

Gece kuşlarının tecavüzü

frh-ı._.-~ede Solaryom Palu
L>q{ytcİri l>imitri ile Şnkri
~
llıtseı
~den kum almak

Dün gece , Bostanbaşmdan
cnorrnekte olan Osman efendi
.-....isminde bir zat Ahmet ve
Mahmut isminde iki kardeşin
tecavüzüne mmz kaim~, dayak yemiş, cüzdanı çalınmışbr.

Şiiı..~..tsınden kavga etmifler,
d~ bey Dimitriyi fena hal-

s~Üştür.

bir aile nezdinde
hizmetçilik eden Emine isminde

:::::=
Bu münasebet ne&e.i olarak Emine geçen gtin bir çocok doğurmnf " kabahalioi
belli etmemek için çocuta

61d6rtlp bir bostana pm&wtill. yapılan ihbar berine
evlit katili hizntetçi yıdtalan

llllfb.r.

----.-----

Aferin Mardin
beledi
. •ycsbıel
Mardinde köyliiDiiD. :...lerfni

•
dairelerde meccanen takip etmek üzere belediye t.arafıiıdan
bir yanhane aÇJhmttır.

~ilratanmız için Trabzondaki kaza Murahhaslanmı
f. vrııpada altı Büyük Liman zm feçirdı1deri
qbrika acıla - vapuru tehlikeli
kaza
,

taktır
Bir tel f
l'.. fra haberi, Avrupa\U'k İnhı' sar sıgar
• al an yaPıp
satın k
Scotti h a hakkının «Anglobir ln~ı sec~rities » isminde

biıdi 6• i2 şırketine verildiğini

l'lnektedir
Bitim b .
ll:>.ıı talıki u hususta yaptığıYaptı~ kata göre bu şirket
A.Vtu~ mukavele mucibince
anın büyük hi ı · d
a1tı bn
fe r enn e
"-Yiik
tesis etnı k sigara fabrikası
Bu f e ınecburiyetindedir.
ailruıuı abtilealarda tütün inhitıevi r:._et:~~ edeceği ilim ve
ı_

~ ·~

en sigaralar yapı·
la.ıını 0 lacak, bu fabrikalara
teai t an tütünler inhisar ida:ı:.- .. CU'ahndan Verilec kt'
ı:.ger .
e ır.
d~~- b· '. şırket, bu fabrikalar-. lrıni b'
lllt~ k ıle açmıyacak otalttır~u avele mlhıfesih ola"P

satı]

nu

·dar.... ·ı şirket
ı'l
na'Ulna inhisar

ı.

...,

şaltir b
......._

e ınuk

ey

avele

naınında

iaızalıyan
zattır.

bir

b

UUQünkü h

l<ııı..dill·
ava:
-.. ı raaa'-l
'\~~~ıştır:
'411e&iuden

azamı harn-t 2
erece b
... ç
« 4»
rccedi; u sabah «16» dehafif d. • · ~u gece rüzgtr
......._
eglş;, hava açıktır.
d un

1

vaziyeHe,,_
Kefeli zadelerin «Büyük Limam>
limad fvapuru,_ T
.. rabzon
d k al
nın a ener onun e ay ara
çarpmış, amban ve makine dairesi delinmiş, su ile dolmuş·
tur. Vapurun içindeki eşya ile
yolcular çıkanlmış, Alemdar
tahlisiyesi vapurun kurtanlıp
kurtanlamıyacağını tetkik için
kaza mahalline gönderilmiştir.
Vapur çok tehlikeli vaziyettedir, kayalar vapur teknesinin
içine girmiştir. Bu sebeple vapurun tahlisi ümitleri azalmak-

tadır.

Bir kadına tecavüz

Haydarpaşada kömür amelesinden Aziz; hısan efendinin gazinosunda garson Ma-

riye tecavüz ve bıçak tefhir
ebniftir. Aziz yakalanmıştır.

Lun·anda hır·
...
...
müsademe
Dün,

Karadenizden gelen
Yunan bandıralı Aya Viktoris
vapuru l"unanda demir atarken sulann cereyanına kapılIDlf, lngiliz bandıralı Mazot
vapuruna çarpmıştır. Mazot
vapurunun kıç tarafında ufak
bir rahne açılmıştır. Başka bir
zarar olmamışbr.

Trakyada nafi
yağmurlar
Edime, 23 (A. A.)- Trak·
yanın mühim bir kısmında nafi
yağmurlar yağmışbr.

Geçenlerde, Savur yolunda
bir kaza geçiren
- Irak
hudut komisyonu aza1anndan
yaralanan Iraklı aza iyletmftJa•dır"
• M--~m·
__LL!ye müdürü
aru 'SlDlll

Tüık

Şemsettin

beye gelince: Bu

zatın kınlan kemiği iyileşme-

------=naoer

miş, Diyarbekirden doktor celb-::ed:-i-Im_i_ştir-·_.

Gaip tayyarecıden

yok

Horta, 24 (A. A.) «Zaire« gambotu Numancla tayya·
resini aramışsa da bir fey
butaharri
1amamıtbr• r...--L~
~
yata devam etmektedir.
§ Madrit, 24 (A.A.) - Numancia tayyaresi hakkında
bili bfr haber almmallllfbr.
Askeri bir telsiz telgraf istasyonuna bir lspuyol gemiainden gelen bir telırafta lngiliz
bayrağını tapyan bir vapurun
A.or adalanndan 120 mil

m6retleb

ortada

uzakta

ab
olmıyau bir tayyare enkazına
rMt geldiği IÖyleuildi;ini bil-

dirmektedir.

Da. vekili Erzuramda
E.rmnım,

biliye vekili

24 (A.A.) -

Da-

Şnkril Kaya bey

ve ordu müfettişi İzzettin pa·
f8t saat 9 da Erzuruma gel-

miştir. Mülki ve aSkeri rical
ve kıtaat tarafından meruimi
ı.--ı---·.ı-__.mahsusa ile ~anıır.

Muhafız

gücü
uh
L. -·ı
m a~
an

Karabülar, 23 ( A. A. ) Muhafiz gilcü bisikletçileri
bugün şehrimize gelmişlerdir.

diği

muhtelif
malumat...

Ticaret

odası

ikinci reisi

eczacı

necip B. odanın muhte•
lif maeleleri hakkında bir

mubanirimize

ıu

i.zahab ver-

miftir:
«- Rusyaya ihracat devam
ediyor. Rusya ihracab işi

her pyden evel Hilkfımet
ipdir. RtıSya ihnlcab işinde
ehli lrlbrenbı isticvaba çekileceii ve bu buauat:a tahkikat
yapılacağı doğra değildir.

Mtfnha1 auılılclar
Oda azahğındaki inbilAIJere

gelince, eJyevm odamızda Aııka
raya tayin edilmit buhuwı ubJk
ht•nhUI ziraat bankası miidliril Raşit beyle son günlerde
vefat eden Haydar Muhittin
B. den inhilal eden iki mJık
van:br. Bunlann intihabatırıa
&dlmftzdeki haftalarda bqbyacağız.

Hayat

palıalılığJ
Hayat pahalılığı grafiklerimizfn yanlıtlığına gelince, bu
m6nakapyı mecmuamızın çıkmasına bıraksak iyi olur. Ma-

ahiza yanlışlık vana, iDND
hali, hepimizden hata sadır
olacağını kabul etmeliyiz.
çalışıyor mu?
muamelatımn son gün-

Oda
Oda

lerde biraz aksak gittiği iddia
edildiğini söylüyorsunuz. Böyle
bir ıey yoktur. Her şube alakadar olduğu meseleler üzerinde raporunu yapıyor.
nal8:yıka/
Memurların hususi işlerinde

M6.kAlemah

telefon kullanmaktan men'inden haberdar değilim. Binen·
aleyh «miikilemab na layık&»
diye bir şey bilmiyorum.
Jng111z lirası
lngiliz lirasının düşmesi mes·
eleai normal vaziyet dahilinde
cereyan ediyor. İhracat batla·
mak tizeredir.

Nihat B. fzmire
Qidiyo.r
Galatasaray birinci futbol
takımı kaptanı Nihat B. arkadaşlanna iltihak etmek üzere

bugünkü vapurla lzmire git-

mektedir.

Bugünkü borsa:
lngiliz 1008,00; Frank
12,28; Liret 9,19 ; İsviçre
2,49;

92,15;

Dolar 48,00;
Alhn

873;

Dahili
Ana-

dolu 22,80; Rumeli 7; Tram·
80,5; Düyun 183,5.
it Lankasmdan alınmtşbr.

vax

/ SoD Saat

12 S2hife

mahallcsı

.. uğlacı

ba~ı

N.

sokağı
Bağd:ı.t

atik

c:a<ldesi

57

kıymeti

nevi
ma

bahçe

köşk

muhammenesi

lira

cedit 183

8000 sekiz taksitte
1405 l bedeli mukarreri
M.ü~temil;.lcı: iki kattır. .\la ~ofa I O oda ye kiler ve mutfak ye iki hall ve ma tulumba sarnu;.
Çama~<Urlığı ile uşak odası bahçesindedir. Altı dönüm m~tarındaki bahçesinde .meyva ağaçları ve
bir miktar bag mahalli ve d nilumbalı kuyusu vardır. AJektirik ve kumpanya suyu ceşisac . y';"
tertibao mevcuttur.
·
BaHldıı evsafı muharrer ma bahçe köşk fazluile talip zuhuruna mebni pll2al'iıkıa yeniden çıka
"nimış olduğundan 30-6-929 tarihine mü5adif pazar güni.; saat .15 te icrayi müzayedesi. mukarrerdir. Taliplerin bedelinin yüzde' yedi buçuğu nisbetindc ttminat makbuzlarile eiırVali metruke satış
komisyonuna müracaat eylemeleri.

Emvali metruke dairesi salonunda bulunan Hereke mamul3undan bir adet · kebir köhne halı ile
~Botcıziçinde Kandillide Stra mahalle ve · sok.agında 4 . numaralı hanenin taş ve temel kısmından
gayrı olan enkazının kaimcn :J- 7 -929 tarihine .müsadif çarşa.mba gü~ü sa~t : I 5 te. bil~zayede
fiiruhtu mukarrerdir. TaHplerin emvaü ··metruke sat1ş komi

. Beyoğlun<la Hiiscyin ağa mahaJlesinde mektep sokağında. 14 numarclıı: hanede meıvcut [ Jölyen

J

.

Eozatıelerde ve ecza wspolarında buJunur •
\

Veresiye
moda , ehven fiyatlarla, sil"'.
buletli · şeraitle erkek ~e
kadın kostümleri imal olunur.
Babali caddesi
Vilayet karşısında
Pertevniyal vakfından:

Şişlide İzzet paşa sokağında ,,~

noterliğine:

apartımanırı<la ı. 4 ye lO nunıa
daireler köprü başında valde ~
derununda ~o :.!O mağaza
, de
Ak.sarayda Alem bey rnahallel!lııı

- Efendim:

' Müsteciri bulunduğum BeyTepebapnda kii n
1 numaralı Dore lokanta ve
gazinosu derununda mevcut
·olup dairei valalarmca resen
musaddak 17 Haziran 929
tnrih ve 7057 - 417 numaralı
oabş senedinde evsaf ve mık
tarları muharrer bilumum emval ve eşyayı
mezkôr senet
mucibince Beyoğlunda Kamer
hatun mahaUesinde Aslan sok~ğ1ncla 23 numaralı hanede
sakin Adam efendi bin Yani
Mişofufa efendiyie (7220) yedi
b~n iki yüz yirmi lira bedeli
makbuz.um mukabilinde satarak mezkiir lokanta ve gazino ile beraber mumaileyh
Adam efendiye teslim eyle.miş ve artık benim gerek
mczkiır
emval ve efyada
gerekse marüzzikir lokanta ve
iazinoda bir güna hak ve
alakam kalmamış ve mezkür
\nahallin bende bulunduğu
müddetçe dayin ve alakadarbrına ka11ı yalnız ben mes' u4 olup müşteri Adam efendiIJln mezkür borçlardan dolayı
bi:- güna mes'uliyeti mevcut

Zafizeti u~~niJyede
re hali nekaheUe en mües•
sir ...,
llaQ (Arlsenotera•
tos' şurubudur.

İzmir terzihanesinde ıoO

na rnüra'.caat eylemeleri.

fuıarkalı matbaa makinesile hurda halinde bWunan matbaa eşyası 4-7-929 tarihine müsadif jX.1'şem
be ginü saat ı I dt mahaUen b~yede . saalacalmr. Taliplerin ·rna:hallt · sanş komisyonuna

· &yoğlu üçüncü

ARSENOFEllATOS

oğlmıda

'ezirçeşme ı.okağında

l\o 10 hant'
Pertevnipl \'akfıudan balada '°.~
harrer emlak kiraya verilmek oı~;
müzayedeye konulmuştur. Müı.afeÔ

. .' .

günü olur:ık "J.9 l laziran cun:ıs~
ğünü tayin edildiğiudı:ıı isticar e~
isteyenlerin ye\·mi mezlclırda d''

...

on beşe kadar lstunbul E,·kaf ınil w
rivetindc ~·akfi nıezkur idaresine rtr
encümeue müracaat etmeleri . ...../

-~-

M1'11

DakiK Ziya

uyvyan . yavrubmmzr art
hastalıklar mikroplannı ta,ıyan tahta )turu·
t~m hücumundan· vikaye edirtiı • Heman
t Fl\tt) 1 kendi tulumbasıyl' sı)cınız. Oiz·
tendlkterl yuvaları ,tahrip, yumurtaları hı ifna
ve umum hapratı itttf ede<;ektir.. Sizede
ıaran dokunmaz ve kat'iyen ·teke bırakmaz.
(Flit) ı sair ~arat öldürücü aöi . maxr· ·"
lcrle karı,tmnamalıdtr ., Onun daha,.büyuk .;." ·
ve daha kafi. tesiri siıe memhl.!niyelbah,. ·'~
&emereler temin_cdecekliı .. . · J···
mtftl

Mütehassıs doktorlar; ıııulr
terem ailelerce seneler~~

beri tecrübe ve mükemJllP
yeti tasdik edilen yegane çD'
cuk gıdasıdır .

J

Son Saat.in ildn tar~

.

1

.

~

l 6 ııcı
sahif~de santimi
13,12.11,10 uncu »
ıı
9,8,3 üncü
,
>
2 nci
,
>
1 İnci
))
»

Tuıtimbasıyıa _.Sı
,. . kıniz
..

:;

1'elgraf· lstanbul
İlin

mııkla

~

'jJ

~
";",,n
~

so01

muhtc' i_.-auııa dikkat ~! 't!~
beraber bu hu~usta mes IJO'J
kabul edilmez.

1

Gazetemizde iııtişıır eden bOtoı'
vazılnrın hakk1 malıfu:ıJur·

bulunmamış olduğundan alakadaranın
malumu
olmak
üzre keyfiyetin usulen ilanı

temenni olunur efendim.
Haseki ve Cerrahpqa hastaneleri Sinir hastahklan mlltehawaı
. Bey oğlunda F eruzağada Ter.
likci sokağında 36 numaralı
1
hanede sakin Tepebaşında .
I
)
Dore lokanta ve gazinosu sabık
.
müsteciri Y orgi Dimopulos - -• latanbul Sultan Mahmut Türbesi. T~lefon 2622
bin D;mitri.
nüshai asliyesine mutabık
olan işbu ilan varakası neşrlıtaabul, Galata, ve Beyoğlu ıemtlennde azami 15000 liraya
edilmek üzere Son Saat gazetesi idaresine irsal kılındı.
kadar emliki olup ta satmak istiyenlerin yem ~stane cadde·
Beyoğlu üçüne Noteri
sinde Yavuz terzihanesine müracaatları. Te)efy~: la. 2253

. .
SINIR HEKllVII SDKRU

H.A.ZI~ l

Emlak areımyor

.

. Abone

:jartLarı

_.,

Vilayetler için: ;::,cnel.ik 1700....dSI''
900, üç aylık 500 kutDr~
Ecnebi memlf'ket ler için: ~fğoO
3000, altı li) lık 1öOO, üç a p

aylık

kuruştur.

18 Muharrem

ı_,.8

1 'a/,·'v·i nı
Güue~

Öğle

lkin<li

es'w

4.30
12,ltJ
16.16

.Ak~anı
Yutsı

İmsnk

müailr: Selim

