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Nüshası her yerde 5

kurut

~»ıunıi- su'th tehlikede

nıi?

Çin -Rus harbi

başladı

Rusların

iki Çin şehrini
zaptettikleri bildiriliyor

Rus lu:fkı.

Çin

Rusya ile Çin arasında çıkan ihtilaf, nihayet Rusların hududu
tecavüz ve iki Çin şehrini İfgal etmeleri gibi çok tehlikeli
bir safhaya ~rdi.
iki tarafın iddiaları ne derece haklı ve muaıp olursa olauil
gerek Rusya ve gerek Çin, Kelloğ misakını imzallllDlf
devletler olmak itibarile ihtilafı Aamerkanın hakemlfne havale
edecekler, zannulunuyordu. Vaziyetin son müessif şekli inkitafı,
fimdilik bu ümitleri suya düşürdü .
BU vekaiye ait ıon haberleri aşağıya dercederken, bu İfİn,
ayle kolaylıkla halledilmek safhaaından gittikçe uzaldqtıjml'

ııleyhinde verilen bir

nutku

teeullfle ml1phecle ediyonız.

dinliyor

[ Mabadf 2 inci sahifede]

t~kıta...

ISon
temas
~,,~fl:rA .. } una
! Türk - J unan 1nüzake- Yeni bir harbi umu~
~~
dı"istü
ratı nasıl inkıta ettir
mi mi çıkacak?
11

f'rr111

suya

~.t daııh ·
J
~·~ a'
erı müzakere edil-

'tttt 1.•uya diişmüş, ve

Ankara, 21 ( Telefon ) Dün akıam, Yunan sefirinin
Hariciye vekilimizi ziyareti 10
dakikadan fazla sürmemiştir.
T. Rüştn bey, milbadele

\ ~~' tenin sebebi, Yu~
1
~~l.tttı·
1 0 1 a tanat pasaportu

işlerinde her gün egışen no tai nuarlarla bir 'ey yapmak
1
mümkün olmadığını söy emiş-

~'Up nihayetine gelmiş
~~dnı~badele mesele~~"e akı Türk - Yunan
~

1ltli nk1taa

uğramıştır.

"'IJ!ı....
an
~:""1~1,ti

Rumların avdet
'"'44 oı -al~ noktasında ısrar

d •·

tir. Sefirin

yakında

Dükreş,

beyan

•

(\.-iltadeniz sahillerine
,~ti~
yardım etmelidir.
' t
20
(J-ı l.lsusi ın ı hobiri m1z bildiriyor) - Rı~ ~ille ~ "'e civnr•na n·t·.,rı''at olan felaket ve beli, habr
~ -,)il ~Cltn.
l~ t I> ili
Yerek kadar müthiş ve feci olmuştur.
'llt-ı,:«iti 'Dt~kası Göreleden Rizeye kaknr imtidat etmekte
"~~.{~rı~rde hayat namına hiç bir şey bırakmamış ve

~ltl~k hulunrnuştur :

)ilı, il dahilinde insan cesetleri ve cesim ahşap binalar
~il 111lbekte, dalgalar bunları sahile atmaktadır. Hili
ı.i; dıl', Uthiş sesler gelmekte ve halk heyecan içinde ya'll ft .

cı tarafı ~udur ki

genç, ihthar, kadın ve çocuklar
( Mabadi 11 inci sahifede )

bir nutkunda, sulhun
tadile matuf her hangi bir
harbi umnmi intaç edeceğini

etmiştir.

gazeteleri, Sırp askerinin Bulgarlstana girmesi lhlimalloden bahsediyorlar. Buna ve sulhun
tehlikede olduyuna alt telgraflar « Son haberler »
kısrıumızdadır. )

~ 10 bin kişi aç
il,

nazırı

(Sırp

lstanbula

~ ~ t'ttt~ 11

Har.

esaslarım
teşebbüsün yeni biı'

bugünkü

k

~~::_=:::·5:s::;=s==:==:==::=h=a=r=-ek=e=ti==m=uahtaeam=ca:lda;i&r.ama;; •
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2 Sahife

Temınuı 12-

..,on Saat
1t

Harp
en

Ya

haşladı

<;in -Rus harbi

Ankara.da enkaz kaldırılıyor,
inşaat hemen

[ 1 inci salmeden mabat)

Pekin, 21 (A.A.) -

Mançuliyi işgal etınıfP ~~
Harbia Rus jeneral k~
k>MI f t komc»oıka•e .I''
murları kimilen tevkif
mitlerdir.
b"'
HarbiDde emaalslı bir
yecan ve panik vardJJ'·

21 (Telefon~
Yangı.dan mutazarnr olarak
açıkta kalan ailelerin kaffesi
yerleıtirilmif, açıkta hiç kimse
Ankara,

kalmamıştır.

ettiği

Hindisfanda h8'
diseler ve
fevki/at ~
Lahor, 20 ( A.A.) ....- "ti'

ame-

le, fn~etle enkazı kaldırmıya
ça}ıJmakta,
mahdut itfaiye
müfrezeleri de küller albnda
bili daran ve enkaz ayıklan
dıkça meydana çıkan ateş
yuvalannı .öndürmektedir.
Bu arsalarda yeni fehir pillmna tevfikan süratla İDfa·

ıiyai fırkaları reisle~

Ankara 21 ( Telefon ) Y ugmda yanan fazla dükkan,
burada. yumurta, et gibi bazı
BKla etyumda teı-effWi intaç
•ııttpis.

lrıaar müdürlüğü eski yan1"-inde ytiz muvakkat
dnH&n ÔllJWDa, Ye sef'iiler
açıl-asma miiaaade etmittir.
Bu suretle, pahalılığın ıUr
lldıt önüne geçilmeıi muhte-

Çin - Rus harbi bıtqladı
ı. onclra, 20 ( \. A. ) - Dally )Jaile
göre Aksayı
~arktan uelen on haberler, lllançurl hududunda muha enıutm baı;lmhljmt bildirmektedir. Taarruza geoon
Sovyet kuv\'etleri, hlldh·lldfOlne göre iki Çin :jeb ..iol

aı.ldir.

znptelml~lerdlr.

pı

""Son Saat,, i:ı iane listesi

f'elilketzedeler·iı1e

yardın1

ediniz...

el

Rize, Sürmene ve havalisi müthiş bir felaket geçiriyor.
arar ve ziyanın hala tesbit edilmemiş olması da gbste··)iOr ki oradaki dindaş ve milletdaşlarımız pek büyük
.a..;rap devresi geçirmektedir.
Memleketimizin en zengin ve çalışkan bir mıntakasmın
.ığradığı bu felaket, bili istisna hepimizi dilhun etmiştir.
.Jöyle bir vaziyette, felaketzedelere yardım hcpim:z_ bir
borçtur.
Bunu nazarı itibara alan • Son Saat » bir iane listesi
0

açmaktadır.

Bu ianeye iştirak edenlerin hediyeleri tarafımızdan
HiliJiahm re devredilecek ve isimleri neşredilecektir. Az,
çok, gönil den ne koparsa vermek ve binlerce inaanm
alamını bir az olıun tahfif etmek lizımdır. Hay~i vatan·
daşlar vazifemizi yapalım.

*

Rize f '"ketzedeleri iç "n İ:.mini bi!dirm"yen bir hanım
efendi HilaJıahmere 0100» lira hediye etnı ~fr. Var olsun

i~:c:.k!~:~

devam etmektedir. BuıU' ~

vacehe1er
22

ha'limı-fenı1i.

bmılaruı taraftar ~
yedi kiti imparatorluk .ı
ne feaat tertibatı ya ,J'
mamun olanların mubak~iSI t
rile alikadar olarak Mir"
gayrikanuni suretteyapılaJI.
geç.Jt resmine iftirak e.J'
rinden bugün tevkif OY
lerdir.
/

ve

ata baflanacaktar.

ize

~

Rua kıtaab Pagravi~~.

baş/ıyacak

Emanetin tahsis

Rusla;-ilerliyor; Harbinde panik ..

== '

1

yapılacaktır· ~
;;2--

Sırp askeri, Bulg~
5
a!~! !!1~bua~~.-~~~~~~

teessüf bir neticeye varması ihtimalini pek varit <JÖotJf':J
Sırp ordusunun Bulgar arazi.ine girerek daima Maked ~
huzur ve asayişini ihlal eden Bulgar Komitesini ceza!•11,ı l9P'
ve ortadan kaldırmak teşebbilsfinde bulunmasını ihtiJll .~
cinde görmemektedir.
«İştip» te iki Sırp polisinin komiteciler tarafından &l~ ~
üzerine (Narodna Oprana müdafaai milliye) cemiye~ .A
büsile me.zkiir şehirde yapılan meting esnumda
~f'/"''
komitecilere karşı tedabiri lizıme ittihaz edilmezse
..J
doğru yhrUmek kararını vermiftir.
oJJŞ~
Paris, 19 - Fransu: matbuab Sup - Bulgar ge1j0i
Balkan ve A vnıpa sulhu için bir tehlike teşkil etöf

8'1

r

maktadır.

~

Polis maaşların- Dahiliye ~e
dan tevkifat yok
Bülisfe ~
Polis maaşlanpdan bazı yerlerde tevkifat yapılmıya kalkı
şılması üzerine
hükumetten
gelen bir tam· mde tevkifat
yapılmıyacağı bildirilmiftir.

:it P1

Bitlis, 20 (A. A~ ;;
liye vekili Şükrü
'1
efendi umum miify ıiJ't' ~
him Tali bey ile bit
yirmide ıehrimise

flJ"''

etmiflerdir,

S a h;c3

Son Sa:ıt

a

I ~•

il

c' ']
r
~

en. ir .

ıdcJ,

llltt.-ı i
\ ~t . ahkik edili'llor
';.T
. b~zı ınh'
. •sanndan başka
~de d . şırkctlerin defterle'(t h c ızaha
ti ~iunduw mu"htaç mnsr;ıfY~t Ut . gu hakkındaki neşt:ı..
-dd eıumumilik
.
~eleyerıne ' mu
ev ,
•
oın·
~

ser

aı ıyet etmiştir.

.

dün\{~uavıni Ahmet
tıı ııonr
u muhakemesini!'ni a,. tahliye e-di!miştir.
· ısıııu,,~aş·n~a Hamdi Ef.
~·· aşk : bı: genci, kendi• ~ 1 \'c
ektuplan gönder~ Öld.. tccavUze kalkışbğı

d

Q,

~

Utnıelc.l

~~ )Qşında , e ınamun on

ııı,... 1lıulıak~ tcde?e Sacit Ef.
~tlt.

wDlf'Sllle

ltıgi

bqlan-

h

t~ tıitı ta':!r1dk

mahkemelerie mllstacel fşleri
~~dün akşam bfldiril' lutın salah~yct meselesi
lllt., ta~tır. ?in~i ve 6 mcı
. t~

txı.h VZif edilmışlerdir.

~,~diril:' ~yunun sabile inYilZ:s' teşebbüsü paraetınişfu,den şimdilik taah-

1."11(

1.ı.1
•
'"'
ga...:'
~ Ctiıı• 1ouer muavenet he~~~\'_tu~ tasfiyesinden on~~ Para mal~ere tevzi

.

~·

'-"'l
.b.: nıaııar
ilk

• • agusto..
se~

.
lıa!tUınd açılatal{
~~., tnas} h tnn ...- S bih
~ ·'"'et b . g-.u.cua a
"ttııı
eyın cenazesi dnn

~it t:~ald~lmışbr.

\ıtf4P ' d takımı arasında
-._ha. ta}Q a Yapılan m çta
Ue
sıfıra karşı iki
~ elli hil~ı ıle Ad pazan

g;

, lio~l~~

gelmiştir.

'nlcınıek .dtııı mezunen
elıtj .
etine gitmiştir.

lOQ l:tıeb~deki Of Tüccar ve
r\'aı arı felaketzedelere

~lltti~n göndermişlerdir.

~ll\d ll.lttxı

tn

Ankar efiri
atı rı.,.h .eYlani Han, Av·

lll '

Y\O l'\tıı'
&llıy,ti
ıze

gelmiştir.

~t~~~~umiye M. Rifat
.• •

Ya Berline gf-

"'~'ti

Akv
t~~"-1~ M
h
ın memurla~~fr
·
roker
ıehrimıze
·
a. •
})ltt

~ \'e e c ·
W:'-d ~~lltih ın•yeti Beyazıt
~ ~tı~ \' ~ fUbelerinin
l.~ek 1' ~ lSt.anbul balık:'ll SQte O}d kare cemiyetine
u la.. .
'k
t... ~ Şer b' ·• ıane mı l
ın lirayı
..
't'"il lla odu~
mu~L~llla '-•gundan bunla ' ~ l\ll.Qı oırer t
b a}) ası tnk ayyaremize
~~l ,~ Ett-etetiıı ~rrllr etmiştfr.
~b eyl\~ıt l •simleri: İstan•
lıl bat~ stanbul- F tih
Çtlan olacaktır. '

~

ae

Dün bizim yazete de bir
kari c;i kayeti vardı, deniliyordu ki :
« Eğer bugünlerde Tnhta kalede bir tathirnt yapıl
maısa, gene veba çıkmasın• dan korkulur. »
Doktor olmadı~ım için or da gene veba çıkar mı, çık
maz mı bilmem, fakat, bir
nk~am geç vakit oradan geçen
bir insan o izdiham, o sıkıntı,
o keşmekeş , o havası:ılık içinde zıvanad an çıkar.
Yenilik namına burada hiç,
ama hiç mi hiç bir şey göremezsiniz ve yolunuz düşer de
Evelld gün Boğaz için- i stemiştir. Ji"al\at olacaf, şayet bura bir gün, bnhusus bir
huya, olla çeldlirken hade feci ve o nlsbette de
akşam buradan geçecek olursagülünç bir vak'a olmuş, lık ı~urtulmuş ve ho~ kalan nız, kendinizi medeni lstanbulun
bir matmazelin burnu iğ ne o hızla h e men ora- bir çarşısından değil, Hindiseıktan sandalla neçınelt:l< •
balık oltası ile yırtılmış
tan ve ya Belücistanın en kenar
olnn ınatmazel Rozanm \
tır. l'enlköy rıhtlmmda
mahallelerinin bır pazar yerinburnuna takılnuştır. tıa
kamış olta ile balık tutden geçiyor zannedersiniz!
makta olan Rafall isimli fail efendi, bir an içinde
Burada içlerine güneşin zerdeğişi Yeren avm f arkmbir adaının dlklmtsizli{ji
resi giremiyen ve yapıldıkla
yüzünden vukua gelen da olmaınış, matmazelin nndanberi güneş ylizü gilrmibu kazaya büyükçe bir feryadım bahğm o sanda- yen kap karanlık öyle aşçı
la dü§meslnden mütevel· dükk ·olan,
bahk sebep olmuştur.
hvder, hanlar
lil
korkuya
atfetmiştir.
Rafall efendi oltasının
vardır ki, bugfin bunlar heyeti
Hatmazcl
lloza
tedavi
alumumiyesi ile bir müzeye kalucundaki yeme liocaman
tma
almnuş,
Jtafail
hakbir bahJ· geldiğini hissedırılacak olsa, hani bilmiyenkmda da lahldkala baş lere kurunu vü tadan k lma
dince hemen şiddetle oltayı çekml':O , bahğı almıtk 1 lanmı tır.
bir mahalle, bir antika ç.artı
diye seyrettirilebilir ve kimse
fiilli ikbsat meclisi zalan yet kereste d eposunun ka- de bunun, lstanbulun clyevm
~önümüzdeki perşembe güsaları müddei umumi taramevcut (Tahtakale) si olduğd
nü Anadolu dahilinde yapafından açılını
ve içindeki
nu anlamaz.
caklan tetkik seyahatine çı
evrakın kül olduğu görülmüş
Buranın ark sokaklarında
tür.
Bu
suretle
şirketin
vazikacaklardır.
öyle hanlar vardır ki insan
eybeliada sanatoryomunyeti maliyesi anlaşılamamıştır.
daha kapısından bakarken
daki hastal r DarülbedaAteşler arasında kalarak yakalbi daralır, b şı döner,
yi rtistlerinden Hazım B.
nan adam bir ekmekçidir.
gözleri karanr.
tarafından Kargöz oynablmakarem muhasebei hususiye
Eğer
bunlann iç.inde
memurları için 1930 da
tadır.
yabp kalkanlar
heniiz bir
tatbik
edilecektir.
Dahiliye
• irk ç günden beri hasta
şey olmıyorsa, mutlak onl 1 bulunan P pa Eftim E.
vekaleti keyfiyeti alakadarlara
rın Uzerlerinde cümle emrazü
Surp Agop hastanesine yabnl- 1 bildirmiştir.
alama karşı b ımb birer
mıştır.
muska var...
ükerrer igorta şirketi dün
Tahta kalemin en görülecek
sabahtan itibaren iş hanızamanı yru: akşamlan günq
nın ilst kabnda faaliyete geçbattıktan' sonradır. O vakit,
miştir.
sıcaktan, ıkınbdan, sinekten,
Müstakil TUrk ortodoks kifm1ataklı vagon tamirat atel·
pireden ve s ir haşarattan bulisesi reisi ruhanisi papa Efıgfyeai dün merasimle açılnalan halk, caddedeki daratim
efendinin
hastalandığı
cık kaldırımın ilstilne dökülür,
mışbr.
gnkara yangını haklondaki
yüzlerce ayak sabcısının zaten
yazılmıştıl. Dün papa Eftim
~ tahkikat dev m etmekzor sığdığı bu daracık cadde
efend~nin vefah şayi olmuş,
çok
garip bir panayır halini
tedir. Ankara yangını FelaEftimin Galata daki ve Fen eralır
ki
bu panayırdaki Kar ketzedelerinin hepsi yerleşti
deki muarızları bu haberden
~tınl~ seyyar pilavcmın atbğı
rilmişlerdir. Y cngında kast
memnun olarak yekdiğerini
olmadığı tahakkuk etnıiştir. \ tebrilce k alkışmışlardır. Biraz pışmış kelleler bile bu hafe
acı acı smtır. Tavsiye ederim,
Mübtaç ailelere y rdıma devarn
sonra sayHmın y2lan oldüğu
bu günlerde bir ~kşam T ~,
edilmekte, esnnf için yangın
nniaşılmışbr. ...apa Eftim efentakaleden geçin, hiç gö~
yerinde barakalar ynp ımakta
dinin
bir
hafta
sonra
hastağiniz yepyeni bir • ld
dır. Sigorta şirketleri borçla~ edi ha
1
m.....ş <;.ursunuı.
haneden
çıkacağı
soylenilnnı derhal ödemişlerdir.
...~hrafat: b ,
~n ett\.t:.ıı..ı-1
'
Yangının çıkbğı
Emni-

m

·Eftim öldü diye
sevindiler!

1

Son Saat

4 Sahife

Korkuyor, titreyordu
Likin enç kıza yaklaş
ın
an da kendini
al mıyordu

Dört adres aranryor

Ali karar heyetinden: lstanbulda Şehzadebaşında Taş
tekneler Kavaslar caddesinde
N. 116 da mukim olup heyetimize müracaat eden jandarma mülazimliğinden · mütekait
İsmail Hakkı efendi mezkiır
adreste bulunamamıştır. Nerede bulunuyorsa adresini heyetimize bildirmesi.

ğında No. 2 baned.e , ~
e ti'.
olup baistida heyetuı:ıı~~
racaat eylemiş olan MeJ»Ol,t
ustası Hüseyin oğlu
~
Rüştü efendi mezkur •
bulunamamaktadır.

Yeni adresinin
bildirilmesi.

.~

heY

Cumaları de;z hamamla~

Aldığımız bir mektupt•d,
ma
ve Pazar günlerı ·ıdr
dikten sonra bila ihtiyar gözTatlı bir kaşmb, bütün te. ve ı _._
hamamlarının
pek
pı~
bal "
nine cereyan eden bayıltıcı
lerini onlann yatağına çevirdi.
Ali karar heyetinden: Erenhamdan
bakımsız
bır
d't·
bir gıdıklanma içinde kollarını
Yanan lamba, kendi yatağile
köyünde Suadıye mahallesinde ı dığından bahsedilmekte 1
gerdi, üstündeld yorganı bir
kızlarm yatağı arzsında buluirfan ağa sokağında No 32de
tarafa attı, gözlerini- adeta
nuyordu. İki hemşire b)r yamukim olup esbak Beşiktaş
medetcuyan'!- tavana dikerek
Haklı bir şikaye!_ ıcud-'
takta, anaları da daha ötede
inzibat zabiti mülazim Ömer
derin, çok derin bir ah çekti.
Karilerimizden
biri üs Jıl
ve ayrı bir yatakta yatıyordu. Lütfii imzasile heyetimize mü1
vapuruna binen bir z~~ ~udl
O anda kocası yanına gelse,
Otuz beş yaşındaki kadın
racaat eden mumaileyh mez6mr6nde göstermediği bir saakşam Köprü ile
kfft· adreste bulunamamıştır.
Nihadın manasız bir yemin ile
arasında vapurun seyrı
mimiyeti müştakane ile boydul yaşamıya icbar ettiği gü- , Yeni adresinin heyetimize bilmma aanlmakta, evelce istiksında yanın okkaya J~
dirilmesı.
zel mahluk, hiç bir fikre müsyemiş yediğinden ve ka ;
rah ile kabul ettiği şeyleri
tenit olmıyan sade bir nazarla
~
~.~
kendiliğinden istemekte terednm da ortaya attıgın ...
kızların yatağına bakmıştı. Bu
Ali karar heyetinden: İstan
kayet etmektedir.
dOt etmiyccekti. Hiç sevmebakış, koca~ı dulu name'mul
bul Aksarayda Gureba Hüdiği, yıllardanberi bir busesine
hazlar içinde bıraktı.
seyin ağa mahallesinde Nalıncı
bile heveslenmediği kocasını
iş arıyorum cııi
sokağındaki aparbmanın No. 3
Kızın biri, küçüğü yorganıımdi
hararetle, özliyordu.
odasında mü.:.tecir olduğıımı
Yeni harflerle iyi Y' ~
s1zd1. Dudakları, tatlı bir rüya
Onun doğru, ters her çeşit
ifade ile baistida heyetimize
görüyor ve ·gülüyormuş gibi
Basite ve m.üzaafaya
oüvazifini seve seve kabul ve
müracaat eden sabık Mülazimi
defteriye aşınayım nıilk
ya•ı aqıkb. Düğmesiz gömlekendiaini de baştan aşağı öpevel Namık ef. mezkur adşehadetnameyi haiziDl· d
ğinin önü bütün göğsünü gösmİle, oleşamıya amade idi.
reste
bulunamamıştır.
Elyevm
terecek kadar açılmıştı. El
Henüz yirmi
:)ehnaz ' asabında ansızın
nerede bulunuyorsa adresinin
muhasiplik ve katiphge i /
değmemiş, rüzgarların dişle
husule gelen yakıcı yakazayı
heyetimize bildirilmesi.
yacı olan :ı:evnbn atide1'
rinden manum kalmış en taze
bani harıl kaıınmakJa izaleye
rese mektup yazmaların~,~
iki gonceyi andıran memeler,
çallflrken görümcelerini hatırAli
karar
Heyeti
riyasetinheyecanlı bir temaşaya işaret
eylerim: Edirne kapı,~ ~o"
ladt. Onlar, şu köy odasında
den : fstanbulda Y edikulede
mahallesi bostan sokagı ~
edercesine dimdik olmuştu.
ne değerli arkadaş , ne kıyBüyük kızın da, hala hanıGazlıçeşmede Znkirbaşı sokah~nede Tevfik.
~
melli yoldaş olacaklardı. Artık
mın da arkaları dönüktü. Onele geçmez bir nimet halini
den soysuz gibi yaklaştığı heelli sene evel ölen dl ~
lar; Şehnazı hulyasile, şu genç
alan her iki kız, cidden yaman
kızı da -mahiyeti meçhul olandefe el sürmekten hem mücte- Büfon (Buffon), kuşlard~
ıeylerdi . Sevişmek için hiç
rüyasile baş başa bırakmak
nip, hem o hedefin cazibesine
tığı tetkikat ile bu
bir fırsab kaçırmazlar, durup
istiyorlarmış
gibi sırtlarını
müncelipti. Odanın setri cürtenvire çalışanların en b tı'oı;
dinlenmek te bilmezlerdi. Araçevirmişler, derin bir uykuya
meden zulmeti birdenbire sıy
bulunuyor. Bu büyiik ~
larında kıskançlık ta yoktu.
dalmışlardı.
rılacak
ve
dört
köşeden
meilimi, muhtelif çeşit
Birbirini kıskanarak aşk zevKocalı dul, sürekli tahayyüşaleler
peyda
olacak,
kendisi
bir yere kapamış ve. ?,i~
kını zehirlemektense müşterek
lat ve gıcıklayıcı tefekkürat
o taaru2kar vaziyette yakala- erkeksizliğe, yahut
bir ıevgiliyi samimi bir iştirak , ile zaten perişanhal idi. Gönacal mış gibi ürküntuler gedayanamıyarak - ar i tel
ile elde bulundurmayı daha
rümcelerile temasa giriştiği
çiriyordu.
ters
surette münasebet (1
faydalı görerek aylarca keyif
demlerde ve bilahare de on
Lakin geri dönemiyordu.
asüliyeye başladıklarıJJI .d
sürmüşler , terlemişler ve teriki, on üç yaşındaki çocukları Genç kızni açık dudakları o
m'iiştür.
ıı'ıf
letmiılerdi.
- iradesiz bir iştiyak ile - ok koyu karanlık içinde rengin
Dişi
maymunları~ftl~
Şehnaz, görümcelerinf haşadığı anlarda hisettiği göz
iki ycprağa, gül yaprağına hemcinsleri üzerinde çı i,lb(
brlarken hala hanımın' kızlakarartısı, göğüs ezginliği, yübenziyorau ve Şehnaz o yapçalıştıklarıdı, hayvanat ~
nnı da göz önüne getrdi. Bunrek çarpıntısı gene yüz gösrakların nemnak ıtrını hisetlerindeki bir çok b•~:.,.,..-...,
lar da genç ve güzel kızlardı.
termiye başlamıştı . Şu apaçık
miye
başlamıştı.
Bu
muhayyel
müteşabihülcins
ıı:ı.u. .,.ıv
Fakat zühdi bir sessizlikle
yatan, sessizce gülümsiyen kırayiha,
sermesti
şehvet
dulun
temayül gösterdikle~e ~
günlerini geçirip gidiyorlardı.
zın vaziyetinden ateşli bir heiradesi
üzerinde
kat'i
bir
tesir
ka
cinsi güverciıile b.sl
Aşk yapmak ve hele o yolda
yecan duyuyordu . Onun açık
yapb,
titremesi
hafifledi,
ürtersliğin bilhassa ıı:ıef
~
- görfimceler gibi - ilk hamledudaklarına, uryan göğsüne
küntüsü
azaldı,
ve
dudakları
duğunu
söyliyenler
.,,.r.
~
~
yi göstermek, igfal ve izlal. baktıkça damarlarındaki kan
Bütün bu müşabitlet, ır·
nı yavaşça kızın sol memesine
edici teşebbüsü bizzat yapmak
kızıl alevler gibi yakıcı bir
şöyle dursun, alelade bir aşk
değdirdi. Bu, bir buseden zirak ehli müdekkikl~~~
cereyanla beynine yükseliyorbahsi karşısında kirpiklerinin
du. Nihayet dayanamadı, lamyade koklamıya benziyen koraşka meyil gösteren ~~
bayı kıstı, ölgün bfr hale gekak bir temas idi.
ucuna kadar kızarıyorlardı.
lardan dişilerin erkek,
Bun ar sade toy değil eni konu
tirdi ve sessizca kızın yatağı
Müteşabihülcins aşkın bir
lerin de dişi bulunca l il'"
aptal şeylerdi.
ten feragat ettikletiJJ
na eğildi.
kısım hayvanlarda da meşhut
Şehnaz, hala hanımın iki
Korkuyo:, zangır zangır titolduğu erba?ı fen tarafından
etmeyi unutmıyorlat·~
kızı hakkında bu hükmü ver- ' riyordu. İlk defa hırsızlık eiddia oluna gelmektedir. Yüz
-
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Muharriri: M. Turhan
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Sahife 5

Son Saat

1

' i\llüzeı11iz de

Bir keşif
Ağırlıkla

Meclis dagılıyordu

farkarken Orhan
beyle
ve sordu..
1

ılaştdar

Muharriri: H. Tnrhan

-40-

l<ul\ur

A

' kelimesi, ne şekilde olursa
, B ,...ip sordu: .
'1i •öyt~nu da bu gelen elçi olsun tcfcvvüb olunmıyacaktı.

•Yor?
....... t\'ct .

'8 .
~tı.ı
~e.

e;
~tı:ıd· .cndısınin

1

tohaf elçi be.
kızına, hem
d"uşman olan b"ır

'd lıtıın•3ıne

~cır. 1( kııına kılavuzluk edi..
"6~ı, 'Yscrin adamları hep

~~~e

vay

geldi

Y;~!'Unılar

herifin

hep

böyledir.
tünden yalanı, iki yüz~ k kaldmnıı. Bütün Rum\n i~.•Ya düşen babk sü~n~ 1 cansız kaldığını gö~.
Ut, t"L1
\'ltr. F' vmar yalanla ya'\ 1tı ..akat nemiıe }azım,
~İ~j~~: halledelim. ihtiyar
~su mu ele alalım,

'1~ 'i' ni mi?

-.... ~ •cettin reyini verdi:
-.... S taküzeni!
-.... tbcp?
~ı. Seb b:1
~ltı:ı
e buit. O adam
1"t l•rdın:umızla kayser o11\tnd·.
~~·
_ıaın.i uşak gibi kul1
~tlı Ycliın ki 'davasını
~ ~ ,:~ı, kaybetti. Hiç ol~ ~ •rnıda bir çarpıtma,
~bu d trna olur ya, bizim

0

T

'~~
~

il ~U!

~ı.

ka saat

müzakereden
Kayse·
~· lltukab <tnllrı \(abul edilecek
~~~ ele d··
ı_ ·cı, dö
ort at, dört av
ıt 11t d
rt
türk
kil'
· d·'rt
"'lil t p1
..
" um,
o
l tcekr rs kurku (1] gönl

~il '"llı,;ar "eritmişti.

~ '-ltrat0~
~~~ [}0
~

t

Andirikosun da,

lak;csttk Kantaküzc-

\,t~ltıııaa. ~ltı etnıek istedik~•. bir .. aklçında mmdilik
tk· lloı a
y•
._~ laitlt d s Ylenilmiyecek,
~~\ı ci~e. teıckkür olunar

ıniinasip bir
b'ı tarı dikkate alı·
ll] ~ ı dirilecekti. Sulh
~...
"•11ılık1ı hcdiyelerin
ICI~ ..., tat"h
d.~: ~
ı ten ·kt·b
.ı"'lti ~; ka 1 ı as eyle..
~ttt ~lltkli Plan cinsinden
ı.~ı:., Ytrtıc, ~~ kendisi son

' " d, lla tin
tı

~ ~

• hu h

ır hayvandır.

~ ~k bir•Yvaıu avlaıualC
' '-..,

'l\J~ev'kalırlar ve

b~ onun kuy-

~ i:atırlardı.

kuvveti' Askeri eşya
artıran aleti Alnın tasnifi

manlar alıyorlar ı

yapılıyor

« Sikletle Jczyidi kuvvet >> •
Askeri müzede mevcut ma·
deni eaerlerin temizlettirilmeusulünü keşfeden Mümin Sadık efendinin ihtira beratı alsine batlanmışhr.
Kılıç, kalkan, gürz, mızrak,
dığını yazmışbk. Mümiıı Sadık
gibi bir çok tarihi c.şya varefendi bu ihtiraı ile 1 O beygir
dır ki zamanla paslanmlf bir
kuvvetindeki bir motör « 30 »
haldedir.
Bunlar temi:ı;lcttlrilbeygir kuvveti vermektedir.
diktcn sonra. ait o duklan
Mümin Sadık efendinin bu
devirler
itibarile
yeniden
ihtiramı büyük
bir Alman
bir tasnife tabi tutulacak vıe
fabrikası satın almak için te..
muntazam kolleksiyonlar ha·
şcbbüste bulunmuştur.
Vaki Hndc teşhir edilecektir.
davet üzerine Mümin Sadık
Müdftr Şerif B. mevıc:Dt
efendinin vekili ihtira berab
eşyanın
daha
muntazam
ile krokileri hamilen bir hafta
bir tekilde t~hiri için çabfevci Almanyaya gitmiştir.
maktadır. Mumaileyh, Toplca·
Mümin Sadık efendiye Al- pı sarayı müzesinde Alman
mütehauı Her Ştoklayn tara•
manyadaki vekilinden ıelen
fından
tanzim olunan ve bir
bir mektupta, müukerata bqay sonra açılması kararlqtınlan
lanıldığı ve uyuşmak üıere
1 silah müzesini tetkik etmiftir.
olduklan bildirilmektedir.

Mamafih, Kantaküzenin KayserHğc irtikası için yardımda
bulunulaca~ı ihsas edilebilecekti. [2]
Meclis dağılacağı sırada
Kara Halil. bütün hU%Zann
ve l?ilhassa alplann nazan
dikkatini celbctti:
- Biıim aldıiımız haberlere göre Rum kayseri çok
büyfik sıkıntı iç.indedir, haznesi tam takırdır, par~sı, pulu
kalmamış, borç boiaza çık!!!!!!!!!!!!~!ima!l_ _ _ _ _ _ _ _ll!lm=m!!!l. .l!l!l!!!!!!IB!!!l!l!l_QI_
1
mııtır. O derecede ki kayıer, 1 Alpların bu defa deruhte lerini tathir, hqaratmı imha
yıllardanberi başında taşıdığı ettikleri if, mühimdi. 30 - 40 etmek ve insanlar için halk
tacın altıalannı, elmaalannı senedenberi devam eden fütu·
ohınduğu halde İıısaDİydlİZ
bile gizlice sabnıştir. Şimdi
hat-Bursanın zakb dahil ol- bir kavmin eline diiferek t.qa
o tacın bakır pullarla, yalancı mak şartile .. münferit kalelerin
toprağı kararan o hsrap me'
taşlarla kaplandığı söyleniiskabnı ve yeni yurdun abes- vaya insani bir şekil vermek
yor (31.
te aheate tcvsiini istihdaf ediistiyorlardı.
Ayhklı asker kullanan bir
yordu. Bu meyanda uzun meBu ıayeye vusul için, küredevlet için l>'rasızhk, yaman
safeli akınlar da yapılmamış
nin haysiyetini ihlil eden Rumbir musibettir. Aç bir adamla
değildi, Seksen] sene sonra lan - sepetlere doldurulup deyapılacak ilk Türk kalesinin
l
h fa ..ıL: _t
parasız bir hükiımet ayni ,ey- yerini şimdiden
isUkfafa
nize atı an müza re t ••..,.; -..~
!erdir. ikisi de kuvvetsizdir,
ortadan kaldırmak lizımdı ~
çıkmış gibi Karadeniz boğazı
!ağardır, sersemdir. Onun için sahillerine ve Anadolu hi5Ulll1D bu lüzumu temin içinde e...a
ileri yürüyüşte dakika fevbulunduğu noktaya kadar Sakarya ile deniz arasındaki
tetmemeliyiz. Bir kere şu kıyıakan Türk müfrezeleri, İzmit
araziyi ve Marmarayla iki bo·
lan temizlemeliyiz. Sonra kar- körfezinde dolqan Türk ka- ğazin Anadolu sahı11erini t•
uvakaya geçmek kolay.
.
mizlemek icap ediyordu.
r;
yıkları vardı.
f Al 1
Ak '-- --....ı
Alplar kalktılar. İçtima maAlpların bu kere ıiriıtikleri
kıted--·ı P arın, d-~ ~~·
. olan ı"kı· dı"reklı" rDdırdan
ar a i ~arımn
cnwte
euur
,_
iş ise hakikaten tarama amebu·....ı
b
"l'ı&-1.
an
beyle
karb
.
teri
fı
yuu
ve
ütlin
nııa
Orh
liyeaine, sürgün avına enzık6tleai onlann hareitmı h.a·
şılaşblar. Güzel Nilüferin koyordu. Şimılen Karadeniz,
retli bir allka ile takip edlocuı, kahraman serkerdeleri cenuben İz~it körfezi, gar- yordu.
selimladı ve sordu :
ben İstanbul boğazile mahdut
<llitmedft
- Akça koca, yolculuk ne
olan yarımadayı rumlardan
vakıt?
tathir edecekler, boğazlara
141 müzahrafat kelimesi bime
_ Allah kısmet ederse ya- doğru esas1ı surette yayı1a- sabnı
edebi bir habranın nakli hrverdi. Merhum Silley-

ballı
Çıkarlarken

:-in.:._ Konuctugu" muz gı"bi eleT
·1 mı"?
- Evet. Benimle Kunur.
alp, Apturrahman el ele verip

gı

geniş bir tarama yapacağı1.

Sakaryanın iki tarafını, Karadeniı kıyısını boğaza kadar
temizliyeceğiz.

-

Haydi,

Allah

selamet

versin. Yolunuz açık olsun.
(2] Kantaküzen
bilahare
imperator olmu ve en kilçük
kııı T eodorayı da ·yalvara yalvara- Orhan beye vermifl:ir.
[31 Hammer tercümesi - C:
1 .. S : 172

caidardı.
k
Bu büyü

teşe

bb

üstür

k

i

her Türkün yüreğinde yaşayan
. t a h a kk ukun a
muhteşem eme1ın
zemin ihzar edecekti. Rumeli..
ye geçmek, t Rumluğu kökünden kali ederek o feyyaz topraklar (.\ıtüııde mübarek ve
mes'ut bir hayat yaratmak,
Türklerin her an için yegane
rnefküreleri idi.
Onlar, örümcek ağlarilc
malimal, süuıüklüböcek izlerile mülevvea, akrep wvalariel dolu, bin bir çeıit lekeyle
mülemma geniş bir meskeni
be.erinin kirleriDi isale. leke-

man Nazif beye bir gün Bebek
• im • O
isk e ıeaı'nde rast g elmıft
l d · ·
ed b' ı..:
gün erk e _1!_•
ıntifarı b'end ır
.aı·
..a.A..
lapta enamı a ey ın e r--..dülen tenkidatı nU1l tall1dri
ettiklerini sordum. «mlb:ahraf ab dedi. Bu kelime bir kmm
araplarca -ve meseli Mmıda..
nıurauaat, mücevherat manasına müstameldir. Ben bu
ciheti üstada hatırlatmak Mtiyerek {arapca mlizahrafat ma)
dedim. Merhum. Yüziiaii ek·
şitti ve:
- Ne ar&pcası - dedi- halis tiirkçe miizahrafat: bar,
it... l••••

Son Saat
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Muharriri:

.Alarsel ll en

•

Fakat~ ..

Birden bi

1
..
tfl
Tigrisin ıııre, lJir /(rzdın eli lcadar ll(lf'l //, ~ıı dr<' C/'(!l
balıkcın,ııı Oltlll~llll(l korıclıt. (Pe11)iıı belı· /Jt'il~/!/(//; ~ ce/ lı b
pençe altındrı lclrı l(ııı omıız llıeı ııilclerL·ı 1iı ı rYLl ı rr!ısı (!!/...\"! t/lı
•

~

~

Sonra birden vaziyetini deiiftirdi. Sesi, JS1ık çalar gibi
keskinleşti:

-

Peni. söylediklerini hülüa ediyorum. Sen.. seni
unuttuğumu sanıyordun! Eski
madan ve zincir arkadaşını
bir daha göreceğini Umit etmiJordun. Dün beni gördüjln zaman zengin olduğumu
anladm. Kıskançlığın uyandı.
S-, ll6zlmü kesme, ben hakikati .&yitiyorum. Evet kıs
kandın ve
kendi kendine
beni, yani efendini öldürmiye, astanm vücudunu ortadan kaldırmıya karar verdin.
Öyle değil mi köpek?
- Ağzını topla.. Sen kime
t&pek diyorsun. Benim kendimden başka efendim yok.
Senin efendin benim ..
Hili eski aptal, eski ahm2k
halinde kalmışsın Madem ki
beni aldürmiye karar verdin,
eneli Jozefi öldürmeli idin.
Sonra ela kapının arkasına
Mklanarak ben girdiğim zaIDaD ansızın üzerime çullanma-

h idin.
Bu, alçakçasına bir harelret olurdu.
- Ne olursa olsun,. Soğuk
tan elim ayağım donmuştu.
O zaman beni kolayca hakhyabiiirdin. İşte ahmal<hgm
aptallığın burada. Bunu düflnmedin.
- O zaman yapmadıP.'ımı
sanki Şimdi yapamaz mıyım?
Senden mi korkacağım?
Pen bir adım ilerledi. l<o
hmu kaldırdı. Elinde bütün
pmicilerin, bütün balıkçıların
herhangi millete mensup ohırlarsa olsunlar yanlanndan
eksik etmedikleri geniş yüzlü
bir bıçağın keskin çeliği par-

ladı.

T"ıpiain kılı

bile oynamadı.

kdf

den al da masanın üstüne koy.
Geçen serıe adanın
)
apı:an ameliye hatırıll
Dolaşırken belki basarız. Bir
- Hangi ameliye?
yerimize kazaen batar.
Diye alay bile etti.
- Canım o kadar ııaJ
-Evet..Güzel ve çok keskin
Sonra (Pen) i bıraktı. Omuzbir saldırma.. Bunu kalbinin
olma.
Hani mühendisler
larını silkti:
ı üstüne şimdi yerleştireceğim.
Zavallı
zından
arkarek sahildeki kun:ılar~çi'
Ve o zaman....
daşım! Sen haki~aten zannetkazmadığını anla ır,ak 1
Sözünü bitiremedi.
tiğimden çok fazla budala
taklığa madeni bir I
Tigris derhal arkasındaki
koymuşlar ve demirleıll
imişsin ..
paltosunu bir hareketle sırtın
Alnından fındık gibi ter ta- Evet .. Evet..
t
dan atmış, şık, zarif bir smo- İşte o mühendisle
neleri düşen Pen ayak üstü
kinle meydana çıkmıştı.
(iuramıyor, sendeliyordu. Can
hendis de;ğildiler.
~
O, bu hali ile geniş omuzacısının verdiği sarılık bütün
- Nasıl?
_.,_,
lu,
iri kemikli,
kocaman
simasını kaplamıştı. Kekeledi :
- İki de bir söıillP•:t
elli, suratı kin ve hiddetten
- Pardon!..
de dinle. Onlar tıJ ı~:,J
kıp kızıl kesilerek vahşi bir
Tigris sanki hiç bir şey oldeğil.. Benim adamhı~1'
renk almış olan dev gibi demamış gibi tekrar ocağın ya- Fol at burada 50
likanlı karşısında adeta sım
nına gitti. Bir iskemleye oturğine · nazaran...
~
sıska..
ve
cocuk
gibi
kalmışb.
du. Ocağı,n kırmızı alevlerine
- Burada söyleneO
1
Bu iki adam arasında bir
ısınmak için ellerini uzatarak
ben nasıl istemiş isedl-'
1 kavga imkansız değil mi idi?
uşağına sordu :
söylettim. Bu o kadar pııj
Balıkçının bıçağını kullanma- Jozef !. Yavrum, bana
şey değil.. Şimdi b~
sına bile lüzum yoktu. Hafif
sandviç hazırladın mı?
çelim de asıl meseleye -~
bir yumruk darbesi ile karşı- Evet efendim. Hem de
Bu maden sandık ·· f!'~
sındakini pek ali ve kolaylık
havyarlı ...
. adamlarımın bataklıi•,
la yer~ serebilirdi.
tirdikleri sandık bir b
- Oh, ne ili, ver bakalım
Fakat...
kamım zil çalıyor. Peni.. Gel,
saklanması içindi.
Tigrisin ince.. bir kadın eli
sen de ye..
- Nasıl hazine:·~
kadar nermin eli dev vücutlu
Böyle söyliyerek balıkçının
balıkçının omzuna kondu.
bulunduğu tarafa döndü, onu
( Pen ) in beli büküldü. Çesomurtkan halde görünce kenlik pençe altında kırılan omuz
dini tutamadan kahkahayı
Türk Ocağından: 'f ~
kem'klerinin çabrdısı duyuldu.
basb:
22 inci pazartesi
Pen büyük bir inleme ile
- Sen olur şey değilsin
saat 9 da Romen Da bft
inledi :
aziz dostum!. Demek benim
luları şerefine Ocsl<~
- Ay!. ..
öyle bir çocuk gibi kendimi
samerei raksiye 11e
~"aamafi daha kendini mağ
sana öldürteceğ:me sahiden
Bütün Ocaklı kard
lüp addetrı iyordu. Elinde tutinandın ha?.. Vah zavallı Pen!
ailelerile birlikte bıJ
tugu enı: bıçağı Tigrisin göğ
Benim kim olduğumu ne çareye davetlidir. EtbiSO
sune doğru indirdi.
buk unuttun.
tir.
Maksim dö Püvisö tetik üsMa ksim dö Püvisö, daha
tünde duruyordu.
doğrusu Tigris, Jozefin verdiSÜREYYA
il'
(Pen) in maksadını anladığı
ği sandviçi kemali iştiha ve
Yeni kadrosu alı
için bıç k tutan eli inerken
lezzetle yedi, smokininin üstüBüyükdcrc Bülbiil b
yakaladı ve sıkh. ·• •
ne dökülmüş birkaç ekmek
Buakşanı f
Saldırma
m~de?ı
bır
~es
çı.:
1
kırıntısını
elinin
te~si
ile
sü'
saat 10 da ilk de•
kararak yer~ duştü.Maksım do
pürdükten sonra tekrar (Pen)e
Muhlis Sabahatt~ıı
Pilvisö hiç kızmamıştı; tatlı bir
döndü:
son eserı
sesle:
- Şimdi.. Gel bakalım azıMO..J st:Y
Operet
- Joı.ef!. Dedi. Bıçağı yerçık seninle ciddi görüşelim.
-

Vay anasını .. Güzel bir

saldırma ...

'V

t

Ocakta musamarı.~
f I

giiO,

or

l

l
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ı

.,.
/ı

flırst:ltfjm yaptldtfjt

1
J::\Q

~l~

g

·sız.

fl {'

Cl truza
1'el\

.,%i~.

hiç bir

şey

'11],'•n ne başlanacak
~

ve bu hafta

gibi hokuyun da siz <le

.'aıı,,anın •Yret edin.
~~İt~tıebili~ ~~lön) hapısal~lerden ı b'e?d. maz;ut
"111~

L

..,

••

1

·tıııs· 11111

en.

•

ı

•

ı

mu-

di c ·a e gi i r hap·sane'ine girek. o. ık koca kasay aşırıyor ar ve
1 rış yo ~ıar da kil se görmüyor.

~111 ~~tin or.
~ ~bı ka:ekası işlerse iyilik
tt, t~tıırıa ar fenalık yapmak~llla_ada
ParınnM: isırtıyor·
tı.~ <>lan

eltıesı

lwpisarıesi m' yakalanan Jursızlardarı ikisi

J

~ıtııiıııılar. Çok yamon şey- !
~ laııııy elınden

Jfelon

Ortasınd ıbn' ır.

en

<.\Clltit Ve ba· ır ada haır kale gibi

biri

duvarlar ile içerden firnr imHerkesin gozu önünde yirmi
diyorlar. Ediyorlar ama asıl
kanı olmadığını ilk nazar- metre yüksekte olon mUdiri- mesele itirafta değil, kasayı
da isbat eder. Bu hapisanenin yet binasından indirip, hapisane nasıl aşırdıklarını anlamaktır.
yüz beş gardiyan ve bin mevkapısından 'çıkıp, kordondan Her kes bunu merak ediyor.
cudu var. Ayrıca etrafında
geçip' nehri aşıp kaçıyorlar.
Ancak hırsızlar bu hususta
kuvetli bir asker kordonu
Bunları ne jandarmalar , ne mutlak bir ketumiyet muhamevcut. içerden her hangi bir
nöbetçiler, ne yüz beş gardifirar
bu korda- yandan biç biri görmiyor.
faza ediyorlar.
nu
muvaffak olursa
kadar garip
- Biz
çalzaman da dört tarafı ııehir 0 _ olan bu vak'a· bir bakikattir.
dıksa çaldık.. Size ne dlyor0
lan bu adanın sahil m 1 mf cı.Zil .Kkos kocha, ikdi yüzb ki~oluk dbir lnr, yakında başlanacak olan
nöbetçilerine mutlal< yakalanır.
asa,
em e
apısane en muhakeme esnasında acaba
İşte böyle bir hapi ,meden aşırılıyor da kimse körmiyor. bu hiç göriilmemiş hırsızlığın
şimdiye kadar firar h a dıs\:si Mesele ertesi günU civar or- ·rarı meydana çıkacıık mı~
manlardan birinde parçalanolmamıştır .. Olmamıştır amma
bir vak'a her hangi bir firar
mış bir kasa bulunması ve
vak'asını
bile
gölgede
kasanın içinde hapisanenin
bırc..kacak şekilde bapisanenin etiketli bo~ kontratları nazarı
şöhretini sıfıra indirmiştir. dikkati celbedcrek meydan::ı
Dü~ünün bir kere.. Nasıl ol- çıkıyor.
duğunu anlattığımız Melön
Kasadaki, m<lhkumlara ait
hapisanesine
güpe gündüz.
113.000 franktn tabii eser

teşebbüsü eğer
geçmeğe

hırsızlar, çıkıyor deği1, giriyorlar. Müdıriyet dairesinin
üst katına çıkıyorlar. Burada
büyük bir kasa var, t:ım ik1
yüz kilo gelen bir ka a..
İşte bu kasayı aşırıyoriar.

İnamlmıyacak

çaldık.. Nasıl

yok.

1

Kısa bir tahkikot nctice&İ
c-.b:h:lılar nras!r:.da beş kisi·
,in rn!icriın ol?uğunu m-eyda-

çıkarıyor. Mücrimler yakaanı~ or, cürumlerini itiraf c-

l

Japisanc lıırsızlarmdan bin

ElSIOR

E
Jl

t· Y (; K E L 8t i S E

J<"ADRiJ{ASI
Galat Karaköy Poğaçacı
fıruıı ittisalindeki mahallebi-

cinin üstünde

Hanım efeı1dilere~

Pard esiilerckaşa

Her renk ve aon moc:la

} 4~ liradan itiharen
Pardesülere1::a~-)
Bej ve ıacıvert renklerde

22~tiradan itibaren
Muşambalar<ipekli)
her

renkte

131 liradan

~itibaren

Beyefendilere:
~r Manderbcrg markalı

(trench-coat) tan bej 'e laciYert

Pardesüler
24~iradan itibaran

Spor kostümleri

1~liradan itibaren
logiliz

W..ri•rinı~

k os tum
.. l er

1~liradan itibaren
Ç'.oallt için 1ngıliz biçimi

Ye spor

ve
k ostu..m }e rı·pantolonlar
kı!'a

~ liradan itibaren

pantolonlar (kaı•)
ber
renkte

6 ~1

Jiradan
itibaren

Caketler
Blö rua •e gri

12~ liradan itibaren

Caketler
ı;,.b.lkivert Ye

aTi alpıkadan

~ liradan itibareı:ı
Ismarlama kostün1Jer
3Qliradan itibaren

taksitle de 111uamele yapılır

Seyri sefain
acen~1c. 1

Merkez
kopru barındJ.

:

ne, o,t?lu

Galata

2 362
Şube acentac:ı: \fahmuaive
hanı altında . I tan bul 2 i 4 >

BıHlhÜI tü TAôl
( RF..ŞlTPAŞ:\) 'ap mı 22
Temmuz Pazartc~ı ı ı de
Galata rıhtımından hareketle
r İnebolu) Samc;un • Gırc un'
Trabzon , Rize • l lopa _. ) a
gidecek ve dönu*k Pazar ic:.kele~ik ~ Rize , Surmcne ,
Trabzon , Gorelc , Girec;on ,
Ordu , Cm•e, Saın un, lnebolu, Z<;>nguldag 1 a u~"-') .ırak
gelecekur.
Hareket ~nu vuk alınmaz.

1 .AbZuh

izar -Mersin sürat

postası
( M. Ş. PAŞA ) ''apuru 23
Temmuz salı x2 de Galat.a
nhtımından kalkarak Çarşamba

,.e

sabahı
İzmırc
İzmirden kalkarak

akşamı

Antah a. •
Aliiye, Mcrc:in1 e gıdeı:ek 'e
donuşte [ Tnşu1.Ü. Anamor
Ala.iye , Antalya , !zmir J c
ul!'rıvarak gclecektır .

")V8dK ~uraı ~ostuı
( MERSİN ) vapuru 23
Temmuz salı ı i de Sırkeci rıh
tımından hareketle [ Gelibolu,
( anakkale, Kuçukkurn. Edre-

Ja
mezkur

~ıt , Burhaniye , Ayvalık

gıdecek

,.c

donuştc

i~kelelerle

birlikte Altunoluğa
ugnyarak gelecektir.
Gelibolu için yalnız voku
alınır ,·ul, alınmaı.

NAiM VAPURLARI

İZ~tiR POSTASI
Seri, luks 'e muntazam olan

Adnan Tc;:1~1~un

22 inci PAZARl'ESİ
gunu. ı 6 da Galata rıhtımından
hareketle İzmire ve Çarşamba

gunu Jımirden lst:uıbulJ hareket
eder.

Galat.ada GumruJ, karşısında
Site Fran~z hanında ı 2 nunıa
nıda umumi accntalı~ıııa murac.ut. Telefon He~oglu: 104 ı
Bartın luk' \{" ürat postası

Elektrikle mı.iı:chhez muntaı.ım
kamaralar 'e gı,ıgerte \Okulanna ınahsu~ mahfuz
mahalleri ha' i

Aydın 22' t~~~ıuz

Pazartesi
gunu ~aat 1 8 de
mından harekt.:cle

Sirkeci
Ereğlı,

nhtı

7 on·
guldak, Baı tın , Aı:ncı ra, Kon ..a
5ile, 'c Cide iskek crint: .il.İm t
'c ayni iskclclcrt ugrararak
avdet ·edecektir.
•
Tafsilat iı;.in Eminonu nhtıın
han ~ numaraya' mura..:.aat
Telefon: 2684
[

ORGA

en mükemmel yazı ma·
kinesi olduğu halde fiatı
yalmz 125 liradlr

Vekili

uınumisi

Taksimde sabık Eldoradoda <ıMersedes - Benı Kraysler~

otomobil

acentası

Şirketi Hayriyederı.~

Kömtir vapurile getirilen k6mtirlcrin Kuruçeşnıe~~
tahliyesi ve depodan mavnalara tabmili ve mavrı~...

rüde vapurlara tevzii hammaliyesl mevcut şartnaııı ~
ce Eyl616n iptidasından itibarcm bir sene iç.in mil~
nulmUf olup ihalei kat'iyeai Aj"UltOl'ID on befiDC1 ~
günü saat on albda icra olunacaktır. Talip oıaalarıJI
lira teminatı nakttyelerile mübayut mlldiriyetine 1118
Şehremaneti llAnUırı
Şehremanetinden:

Eminilntlnde icra edilmekte olan kana·
lizasyon ameliyab dolayllile
yalı köşkü ile Eminönü cadde·
leri arasındaki yağcı sokağı·
nm 21 temmuz 929 tarihinden
itibaren bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı illn
olunur.

LOYD TRİYESTİNO
Limanımıza

muvasaleti
beklenen vapurlar
( STELLA DtrAUA) vapuru
2 ı Temmuz Pazar [ İtalya ve
Yunanistan ] dan
( CIYA~"lKOLO) vapuru 24
temmuz Çarşamba [ ltalya ve
Yunanistan ] dan
(ABBAS1YE) vapuru 2 5 temmuz perşembe [ Romanya ve
Bulgaristan] dan
Yakında limanımızdan hareket
edecek vapurlar
~ STELLE) "apunı l5 tem·
muz Perşembe sabah IO da
[ Lo) d Ekspres) olarak (Pire ,
Brendizi, Venedik Ye Tirve~te] ye
( C!) A~lKOLO) ,·apuru 15
temmuz perşembe 14 de [\·am-:ı.
h.osten'c , Sulina , Kalas ve lb·
rail] e
( ABBASIVE ) vapuru 2)
temmuz
Persembc
t 8 de
( selanik . \ olos, Pırc , Patras ,
Brendizi, Ankona, \ enedik, ve
ricr.te ) \ e
Her ne\1 tafsilat için Galatadı
mumhane ( Lovd Triestino )
başlıca acentc<·-İne. Telefon Be..
yoğlu 2 ı ı i ve va Galata.sara' ında sabık .:;elimik bonmarşesi
binasındaki yazıhane ine Telefon
Beyoğlu :ı 499 ve yahut Sirkecide Mes'adet hanındaki yuıha
nesine murac.ut edilmesi. Tel.
lstanbul ı 23 S

Manifatura •
dikkati
lstanbul Ticaret fi

Oduından :

~(

l -

nifatura ubflan
1
ro ) ve ( Yarda )
yen ve sabit ölçület
yapılabilir ve aablaP
na hakiki ölçüıüııOll
ve hesaplara sarahat

liJ>

mecburidir.
( Top ) ve ( Kat )
•
n muayyen tab"ırat fi.:
olmıyan mikyasat ile
blması memnu oloP'

fa~~
olduğu ~~.:J

kat .dedinin

zaruri
yanlarma sabit
ki mfktarlamun
lismıcbr.

3?'I

2-

~J

'J

Sa karara

meyealer,
odılın

11

·aacaıet ,,. ~
kanuna110I' tt'j

maddMi mudbme- edileceklerdir. Mal,.

'J

lann bu mukarre,.tt
icabında od•JI~·
ebaeleri tavsiye ol

ft

"tJ

Beyotlu dardttoel
;
kuk baldmlltfndell= _.,1
Tatavlada Di~ll'

kalmda 6 numaP"'~
1Dakim lk• tabtl ~
llahmdutu jereJDi ~
de 15 ıubat ~

'2

vefat ecl• Eflt ~:;J.
othı efenclialn terek
k. .ece vazıyet ed ,~
tarihi ilhdan itib~~ ~
mathap .. ~?.
ay n veresenin O~~ :J
da S.,ojlu dlrcl ,,fl'J.J
hubk bakimHIİJl~ _-4
ları ltizumu ilAD ~

t"'2
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Son Saat

p

EOL

PAJEOL

Prostat it
htihabı mesane
Seyelana meni

Eti kuvvetli ve
mOesstr muzadı
taaffünü bevlldlr

Bel sotuklutru
Gut mllliter

y."'.,..,;~

Tulri

s~n ve esaslı

TebevvGliln

et'QJDJ

~a)c ve l'Üdin

llô

ıao mencacı.

~·
MÜPTELA VE MUZTARlP OLANLAR lçl~
PAJEOL BİR TEDBİRİ ŞAFİDlR
Parls hastaneleri mütaahhldJ: Şat61en Mlieasesesl
15 bQyLlk Mükafat - bllümum eczanelerde satılır.

Devlet matbaası
mü "" rlüeündcn:
150 çeki
3500 kilo
35 Ton
2 ))

ATİEe:•

rı
Stze

Odun
Mangal kömürü
Kokkömürü
Criple

Matbaa için mıkdar ve ecnası balAda muharrer :mahrukat
münakasai aleninye suretile mübayaa olunacaktır. Talip olanların yevmi münakasa olan 31 temmuz 929 tarihine m&sadif
çarşamba günü saat 16 da teminat akçelerile birlikte matbaada
müteşekkil mübayeat komisyonuna ve şartnameyi görmek isteyenlerin de hergün komisyon kitabetine müracaatlan ilAn oluımr.

veresiye takdim eder

Metre Han, Tünel meydanı Beyoğlu
Elrktrik evi-13evazıt. İstanbul

lı llbtıı

"~
ı.
~fi '\Öv

ı·,;

'

~··

.. ~

_... ~:.: ..;

en1\ a ı ı· eytan1

.

OKS

.•

··

·· l u·· ğ un
· d en:
nıu d ur

• (1(• l.u r~ucu mahalle '?c soka,ftn(
"' 1a va\.
1 1 .~· u~ ttı ~l'~ll
1
1
iıı llrı1 u. dı il<' Sıdıka hanıma Ail 70 - 6f; numarah
~~~~~llıı,l\~<l)'Pde ilii yüz liraya talibine birinci ihale. i
~~~~ h,/ş ve ihalC'i lrnliyesi de 1-8-:92!J pPrşemhe.
lrı{ı ~~\lln11~tır. Talip olanlarm lstanbul +!)'lam

11 lıı·,\cuatla rı.

10.fusus!J
Komprlmelİlrl ekserıya tak.fil
edilirler.

Taklitlermden sakınmak içın dalma
kırmızı

ve

.,&ve'"'

.okfor A. k tie
Elektirik malcinelerıyle bclsoRuldu~. idrar
darlı~. prostat, ademıık1idar, bel gevşe llği cilt ve fırenglyl agrısız te<lavl e<lcr
k'arıı.köyde Rlırekri rı•ını ı; ,.,

•nd!l

:u.

markah
ambalajına dikkat

BASUR l\1El\IELERİ
fistül ve uracalan
ameliyatsız eltktrildrı

teda" ı ve bilcümle ameliyatı icra
drr. :aat 1-7 Divanyolu Acı
. .-~ hamam No. 20 ..__. .

hakild
v~

dıgerlerını reddedisız ~

HalİI

Amelİ)atlı

bandırollu

4m--Sezai

_ _ __ . Operatör

Safha, enser bank Fern., n, Nnıyonal bank ıır Dövçlnııd
'1ı-rkr:zı: B rlın; ubelcn: Ham
ırg, lstanbul G:ıl ta ve ı~t. n
, 1, 1 mır.
Galata kı mı tel<' on- Bevo'
247. ~4 l, 684, 68:>
1 tanbııl kı mı telı n l tan ı
2842, 284.1
Deposu: lı;tanbııl Tutun gıim
rul'tu Tl'le on. lc;uınh l .~22.

ffiıumum bnııka. mu lm l.ı.• 1

J

'e hu u

kn alar

ıcıH'

o um

J

İyi ve z~ngln bir

MADENİ

OM

ALMAK ar-

1,u uııdayız. Tekllfat RI·
ınr

Yolf, Voyvoda Han

~o

7 • l O, Galata ııosla kutu~u 4'47 ye göıulerilmelldir.

Son Saat

10 S"Mfe

K,a çal. çılıl
"

Ce~enneıne~.

Barertl

Asrı bocaı

Ahlaksızlıgın

Bisikletle giderB~aman kır şe- 1 envaını ya.pan- .ken halk tarafın- Emani:f
1
kılde takıp ve !ar defediliyor dan alkışlandı lcırına f afbı
nizamnôrrıe
tenkil edilecek Beyo?iJunda oturan Gii· Dün sabah saat 8,20 de, köpYeni

kaçakçılık

kanununun
tatbikıaa 10 agustosta batlamlacaktır.

Maliye vekaletinden müskirat inhisar idaresine gelen
bir emirde, kaçakçılık m\kaclelesinin
ıiddetlendirilmesf
emrolunm'1flur. Bu emir mucibiace kaçak ihbar edenlere
alınacak

cezanın

ynzde

ıek

verilecek ve kaçakçılar
eeuyı mkdiler tahsil olunduk·
tan sonra mahkemeye sevkedilecelderclir.
Yeni kaçak kahununun
ağmtomn onunda tatbikı için
şimdiden latihzarata baflanıl

aeni

llllfbr.
Bu kauwı mucibince mahal·
it en btıynk mülkiye memurunun imile gecderi dahi kaçak taharriyatı yapılabilecek,
sabakah kaçakçılar hakkında
tehlikell mamunlara y•pılan
muamele tatbik '!dilecektir.
Banlardn ıs1abt b.l etmi)"'Dler yol f t fimendifer inpabnda çalışbrılmak üzere
Wlyetlere sevkedileceklerdir.
Sabaladı kaçakçdardan ecnebi ollllllar cdalanm ikmaldea ..... hat haricine
çıkanlacaklarda.

Mhkirat
inhisar idaYMİ
timdJye kadar kaçakçılık yapanlarm bir dtftetini imar
ebnektedir.

Otobüslerin yeri
gene değişecek!
HarbiJe

ile Beşiktaş arasın
da iflemekte olan otobüsler
Tabim meydanmın tanzimini
mlteakip Taksim, Harbiye,

Ma_. wbatlJyacaklardır.
arumda
l
Befikt:aş

iflemip

·

Vlllyatıı Emanetin tethidl
Beledi,e kanununun, meclibe içtimaında müzakeresi
f t kaball tekarrftr etmiştir.
llı&JGm olchrtu Ozere, bu kanun
nmclliince latanbulda vilAyetle
•
•

heiecl1,.

te'fbit edilecektir.

TBrba kanalizaslyonu bitti
Tlrbe ve dvannda ki ka:naDzuiyon 1111eliyesi hltaın bollllllfblr. Kanallzuiyon

yavaı

p•af diier uhalara sıeçmek
tediı.

lizor \"('

d<'

~,thinin

evh:.rin-

()İzli randl"YÜ

yaptık

hwı

haiwr almmı~, ~Yleri
lohnrri edilmiş, hulunan
fRhişeler 1>mrazı

ye

zührf'viine naklohm·

hastan~

mut:, evll'r de scddedil·
ınl

lir.
Hundan bnşka nene n~
yoğl nndn oturan \nastasya ve Kntin·ı isminde iki
ecnf'bi kad nm evlerin('

genç kııhn· U<'lirerek bunları fuh~a lt>şvlk ellikleri
ve kokain kullanmıya ahşllrdıldarı
anlaşı 1mı ş,
her iki ln1n de hudutları
mız haricine cıkarılmaları
takarrür etmiştir.

Randevucudan para
koparınıya kalkanlar
Beyoğlunda

~i

e'Yİ işleten Belkıs

randevu
ismindeki

kadına iki gün evel iki sabı
kalı zabıtai ahlakiye memuru
olduklanttı söylemiıler, evinin
bpanlmamaaı İçin rlit'ftl Yer-

mesi icap

ettiğini

bildfrmit-

lerdir. Meğer bu esnada zabitai ahlikfye memurları clirmü
mqhut yapmak için Belkısm
evini tarassut: ediyorlarmış,
vaziyeti ve Belkısın itiraz cttitbıi hissedince bir vasıta ile
Belkısa istenileni vermesini
bildirmiıleı ve bu iki adama
Belkııın

verdiği

yüz

lirayı

alırken

cilrmü meşhut halinde
yakalamışla dn .Sahte memurlar
adliyeye teılim olunmuşlardır.

Avu_kdflarımızın
lavhası
İstanbul barosu,
baroya
mensup bütün avukatlann resimlerini bir araya toplayan
bir l.:vha vücude getirmektedir.
Bu lAvha, baro salonuna
talik olunacaktır. Uvhada
550 c.vukatın ismi ve resmi
bulunacaktur. Baroda timdi

m*i

rüde, halkın alakasını celbeden bir hadise olmuttur.
Kıyafetinden köylü oldutu
anlaşılan bir hoca efendinin
yedeğinde
bir bisiklet le
Eminönüne geldiği ve köprll
parası verdiği görülmilt, çocuklar ve bazı halk bir hoca
efendinin elinde bisikletle gitmesini tuhaf buldukları için:
- Hoca efendi, binaene
diye
kendisine takılmaya

Poliılcrc

verilen
konferanılar

lsünbul meb'usu Selihe.ttin
bey tarafından polis m6dür
ve muavinleri ile D)erkez m&murlanna, birinci ve ikinci
kopıiserlerle muavinlerine veril ekte olan yeni ceza tatbik
kanunu hakkındaki konferamiar evelki alili ikmal eclilmiftir.

Kedilere mab
oteli

başlamışlardır.
Zannı

umumi, hocanın çoveya bafka11na ait
bir bisikleti sürliklediği merkezinde iken ve herkes bunun
için kendisine takılırkenr ihtiyar sanki•, birdenbire ve
bir genç çalak~si ile bisikletin üzerine mahirane atlamlf
ve demin muziplik edenlerin
cnzan takdiri ve:
- Bravo! lan arasında Karak&ye doğru allr'atle ritmiftir.
cujıına

Pendilde yeni
kamplar
Kabataf ve İstanbul erkek
liseleri Pendikte ayn ayn iki
kamp kurnn1flarchr. Kamplar
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Ağustosa

kadar

devam

edecektir.

lımya mezuı iJH şuı;fına
Yerebatandaki k'mya enstitüsünde, bu senenin emtitn
mezunları şerefine bugün saat
16 da bir çay verilecektir.

Polis kadrosunda febeddu/df
Polis birinci ve ikinci tubelerinin teşkilatı deifttirilmif,
bu iki şube için yeni bir bd·
ro yapılmıştır. Her iki tube ,
memurlannın merkezlere verileceği, yerlerine yeni memur
getirileceği haber almmlfbr.

bukadar avukat mukayyettir
ve hunların albsı hammdır.

sevkolunacaktır.

Operatör Burhanettin iL
Bazı

ıaldi

bbbi kongrelerde hazır
bulunmak Uzere Almanyaya
gitmiş olan Ceıfthpap butanesi operat&rB Ahmet Burbanettin bey dlhı ıehrimiıe
avdet etmiftfr. Mumaileyh
kongreler müzakerat ve mukarrerabnl Cerralıt mecmuua
ile neşredecektir.

Bundan bir kaç ,,.,,,Pariate bar k6pek dl
tesis ed!~di. Haber
K'
Berlin şehri de kedile'"'
otel açmlf.
Meseli yaz tatflf icıbat edeceksiniz. ~a.ııır••
giniz bir k.Ainiz vat•
gütfumek mü.ıkül. ti
otele yerleştiriyorsUJI°'"
tel, bilyük bir saloD
açılan yüz kadar· t;(ı
odacıklardan

mürekke

odalanıı arka tarafı da
parmaklıklalar çe~
bahçelere a)'111aufbt·
garip otel kaloriferi•
ta, beher kedi içİll
kurut ahnmaktadır.

Sahne 11

kk

.\ a ta yanan

kadın

Mısırlı takım geldi
•
Dk maç ayın ''23,, ünde

Fenerbahçe iledir

Cab& bir cinayetin
ıı._ ıı.... ~bam mı?

Obti behçeai arkaıındaki Fransız eytam hastanesi
~Çe:n polis memurları caddenin ortasında alev
t
olan bir ihtiyar kadın g6rmüşler, hemen ateşini
~.. t ve kendiaini hastaneye nakletmişlerdir.
e Yan Yaptıklan muayenede k.dının konuşamıyacak
İçfıı
ve hayabndan ümit kalmamış olduğunu gör1
•~ •deainin almmuma m6aaade etmemişlerdir.Bu ka~; oturdlliu •e nuıl olup ta .okak ortasında alev
......-.
llıalCUn detildlr. Zabıta üzerinden çıkan nüfus
. oldu~ bu kadımn 60 yqmda Anastasya isminde
'titi i\lıı~ anlamışbr. Bu ihtiyann sigara içerken sönme"-ı~ttditi6isibıe diqürerek yanmıya başladığı ve söndür-

l lİ İ l!l l l

.;uf,

ôıu;;;~i dK~~g;İar

·1r fabrika- Döven, dövülen
"~da feci 1 ve yara/ananlaır kaza
rın hikayesi

~

'-kŞa

'lA

nı gec; vakit

ua. ı
bı e ektrlk fahri-

~

Vefada Molla Hüsrev mahalle.mde oturan dondurmacı
Mehmet ile kardeti Bahri
Hayri isminde birisi ile kavga
etmifler, Hayriyi muşta ile
bafmdan ehemmiyetli surette

~. ıQlll~t~ kaza olmuş,
\ 'Gıl' ilden << Crlgotı lt, ısurette yaralan''bt
S: l~*'llııı
yaralamıtlardu. iki

~ ~l kazan daire•

\..~ d •ştnakta olao
~·~ll }I~~ içinde bir

~

"\le

h..

~~""~l~u r tarafa vinç~ bÜYiiır:-ıekte olan
,~h. ll. ~ bir demlı·
~, h... tı~~~et ede.~·ken
'.~ ..~~ d.~ kurtulmuş

J"' ~~ t h•s~Ştntiştür.

, S'ltın

anestnde ıe'~{Jl'ltıı: hahnınış olan

ı_··~ııtlıl. ayatından ü-

~Qt Şliı·.

Dı~ ıilih

ı.~ba~~ış
S . ~l D._ •

~

'tıtL.' ·~ dün ıece

~ -.ı~lllqa..llı otomobil ile
.~

~

~-

o

.eçerken

beş

~ -.....dı.. , k•çınıtbr. Rıza
'

~
~9,~ ~t\°ı9,oo:
l~
tı.<ı

l).ii-~lrq
...·l"'ı..~~---•
b
•

Or•• •

F;ank

~931~<>lar ~8: İsviçre
~t.L ~ • A.ıt ,12,SO· Da-

~\'- 'lo; ıt' 873; AnaL~L~9; l)uUıtıeli 6,70;
~lld Yun 190125·
- alınllllftır.

kaytayı ayırmak

kardet
istiyen anne-

leriai de dövmiiflerdir. Hayri
butaaeye kaldınlmıfbr.
lf

Unkapanında oturan sabakah Seyfi, Cibalide Reji fabrik•unda hamal Mehmet ile
kayta etmq, Mehmedi ve ara-

larmm giren kanaı Cavideyi

d6tm6f, polia memurlarma da
hakaret etmittir.
Seyfi yakalanmlfbr.

Bir otomobil

kazası
d

Ş

iflide Osman Bey e oturan lngiliz Alinin kızı Maide
diba tofür Alinin idaresindeki
( 1 - 752 ) numaralı otomobilin altında kaJDllf, yaralanDllfbr.

Maide

yatınlmıştır.

hastaneye

Eve Qiren hırsız

8efiktaıta Ihlamur caddesinde (3) numaralı berber Ahmedin ev 11e dün gece hırsız

girmiş, bazı kıymetli eşya çalmı•tır. Meçhul hınız anuımaky

tadır.

«/nadiyül Ehli» takımı, lam kadrosu ile
Şehrimizde

ilç
futbol ' da Galatuarayla, temmuzun
müaabakası yapmak
üzere
28 1aci pazar ifinü de GalataKahireden hareketi bildiri!saray - Fener muhteliti ile karmİf
olan
Mısırın
maruf
şılqacaktır.
spor kulüplerinden « lnadiyül
«lnadiyül Ehli» Mısır milli
Ehli » bu sabah , Hidiviye
takım kadrosuna en fazla
kumpanyasımn Reşit vapuru
oyuncu veren, hası arasında
ile tehrimize gelmiı , Galata
beynelmilel futbolculardan en
nhbmında bir çok sporcular
mühim simalar bulunan bir
tarifuıdan kaJ'fılanmıp.
takımdır. Şehrimizde yapa« İnadiylll Ehli»
temmuz
cağı maçlar çok bliytık' bir
23 te Fenerbahçe, temmuz 25
alika ile takibe değer.

10 bin

kişi

aç

( 1 inci aahifeden mabat )
etraftakilerin bunlara yardımda bu·

boğulurlarken,
lunamamalandır.

gaz öniinde

Trabzon viliyetinia ve muhtelif teşekküllerin feliketzedelere
muavenetlerine raimea halkın yiyecej'e olan ihtiyacı temin
edilememektedir.
Bu hususta acil yardımlarda buluaulmuı alikadarlara
bildirilmiştir.

Dağlara iltica eden halk, heyeliD ytizünden dağlarda ban·
namamakta ve kaçacak yer aramaktadırlar.
Acil yiyecek ihtiyacı içinde kıvranan halkın miktarı, mUbaligasız «10)) bin kişiden fazladır.

Bir Arnavut, bir 1 Yunan murahRusu vurdu haslan geliyor
Evelki gece, Galatada bir
cerlı vak'ası olmuı, Antonyo
iaminde bir Rus, Muaa isminde bir Arnavut tarafından
ağır surette yaralaDJDlfbr.
Antonyo, rıhtım üzerindeki
gazinolardan birisinde aarhot
olduktan
sonra
Mumhane
caddesinden g-eçerek evine
giderken Arnavut Musa ile
karşılaşmış ve aralarında kavga çıkmıstır. Bu kavia neticesinde Musa biçakla Antonyoyu yaralıyarak kaçmıştır.
Antonyo butaneye kaldı
rılmış, Musa 24 ıaat SODra
saklandığı yerde yakalanmıı·
tır.

Milzakeratm inkıtaı tızerine,
Yuaan mlibadele heyetinin bu·
gün Ankaradan şehrimize avdetine intizar edilmektedir.

BuQünkü davalar
Bugiin ağır ceza mahkemeıinde 10 izalei bikir davası
rUyet edilecektir.

BuQünkü ava:
Kandilli raaatanesinden
alm~tır:

Dün azami hararet «25>t
derece, bu sabah «20» de·
recedir. Bu gece rlizpr
poyraz, hava açıktır.
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Salıife

Son Saat

IJiş tahıbi

r uıalliı ı f ~ l't. puro e~ lahuralıl\ 8

Beyoğlunda tunel civannda o'ıanyan hanınd<"ki laburntu nı mdn

da\. [ lllllHSHll

· 1 tu m mes!tl

.

teının

'aşlann purct z'cr"ni her zrman ~~ l u

ıcııı
)

Sahibinin

s

•

ll

ir-<>·1 H \ 1 ,r i ı ı <l e n
k t d):u n1a' ı nız

Üsküdar

ı '~almüdürıüğünden:
K:

muhammenesi
Cinsi
Müştemilatı
No.
lira
kagir hcıne
9
30CO
K~dı · y
2 katta 4 oda 2 sofa mutfak ve sair~
arsa rnaa nbhm
1500
züraı 875
Ba'ada evsafı muharrer bir bap hane ile bir bap arsa sdılmak üzere 16 - 7 - 929 tarihinden
it ba ·en 20 gün müddetle miizaye<leya vazedilmiştir. Arsanın bedeli defa len hanenin bedeli bir
ıcne:fe iki taksitte tediye e(ffmelc şaJ1ile 'taliplerin ' 7 buçuk pey akçe.eri' e 8 - 8 - 929 tarihine
rrillıdif perşembe gübü asat 14 tc Usktid'ar Malmüdürfuğünde muteşekkil sabş komisyonuna
mUr ıcaatlan ilin olunur.

S mi

Sokağı
Hac~ükrü
Mühürdarbağı

Sultan Ahmet sulh
dan : Alacaklı SüleyJll
dinin bordu İstanbul
m:ıkçılar yokuşunda

•

lstanbul

yarıt

ve

ıslah

At

encümen" riyasetinden:

yarışları

26 Temmuz 929 Cunı.a eünü
\reli

efeı1didt . saat 1-t.:~f dn YHllılacal<tır

12.
~3,40 . 14,05
Hususi trenler: Sirkeciden Veli efendiye
1" 120
Veli efendi den Sirl<ec1ye
17
17,29
18 .
19
Otobüsler: Topkapıdan Veli efendiye. Her nevi ves::ıil YcôiJ.uleden Veli efendiye
işleyecektir. Koşuların intİ2amı ve hnlbn istirahati lemin edilmiı;tir.
Duhuliye: Mevkii mahsus 200 . Birinci 120
lkiı.ci 55
Üçüncü 30 kuruştur.
Büfe, bahsı müşterek. Hayvanatm kaydı Sipahi ocaf..ı.nda yarıştan evelki 23 temmuz
salı akşamına

kndar.

lmnında 12 N. Şehıa f

derler Abdullah e
alacağı olan
masarifi muhakeme
dair istihsal eyleınif
ilamı mevkii icraya ~ 'b
borçluya gönderilen •
mede ikametgahı Jll
duğu mubaşiri
ve

:ns r

taralwdan verilen ın . ıi
amlaşıl masına mebııı

müddetle tebliğ mek 91
olmak üzere ilan oluJI

'ıun :.,a a 111 ı i/all tiJ
ı u ııcı

ıl ·redt· ~11 111
.l.12.hl,IO uncu ı

l

~

J

ııncu

>
)

Ankara

Jlir kf'l'l' te<•riihe t'IJillİZ t:ok
her haldrnlcla hnlunur.
\nl,ar,tcla

(l•·ııo~n:

IDelTIOllll

Uomonll

Rakısı
irnhH•al,sllHZ.

hirn

ller

{J8ZİllO

Yf"

d~ıuı~mhır

Ev ı(af müaüriyetinden:
Gurrıba l ~ fa.nesine lüzumu olan ispirto da dahil olduğu
iki yüz l ırk allı k:ılern eczayı tibbiye temmuzun yirmi
dördüncü çarşamba günü saat on beşte pazarlıkla ihalesi icra
eciileceğiodcn talip o!anlnrın şeraiti anlamak üzere her gün
Levazım idaresine ve ihale günü de idare encümenine müra-

temmuz pazartesi akşamı
Naşit bey ve dumbullu İs-
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halde

mail efendi birlikte karşılıklı

Cüneş
Üğlt•

caatları.

komikler musabal<ası hafız
Ahmet bey ince saz heyeti
konser (baskın) H. P.

ı

4,4.
] 2,20

