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~ ~ bit hn, 24 - Amerika hariciye nazırı Rusya ile Çin aralt l··a arp vukuunu bertaraf etmek için devletlerin mesaisi' tıın da ış
· ı·ırak.mı· taIep ey Iemış
· t•ır.

t.s,ıı.

Sırp~ ıLğcıı miinafcreti

"~l'ıtıa,..~4

-

Sırp

Hudutta

~Uldüğü

arazisi dahilinde yeniden liç
bildirilmektedir.

-Enver

yaptığı
işaretli Enver

efendinin makinelerini

X

1

imaldthane
efendidir

muvaffakıyeti
Bir eenç san,antkir mükemme m ~ k·ne yapıyor

Türkün

Türkün icat ve ihtira muvaffakıyetlerine, bugün, bir tanesinin daha iltihakını kaydetmekle memnun oluyoruz.
Bu güzel san'at zaferinin kahramanı Enver efendi isminde
bir genç.tir. Beş, altı arkadaş .ile birlikte, mütevazi bir köıede
çahpm ' bu genç, Avrupa çorap makinelerine her suretle
rekabet edecek surette imalatta bulunmaktadır. Yapbğı makinelerin her parçası buramn işi, halis Türk emeğinin mahsullldlir. Altı ay içinde «20» yi mütecaviz makine yapmış, satımı
ve netice memnuniyetbahş çıkmıfbr.
Hem jakarlı, hem düz denilen şekilleri yapmakta, Avnıpa
makinelerine nispetle de yarı fiata mal etmektedir.
Bu gayretli san'atkarı dün bir muharririmiz ziyaret etmİf,
koııuşmuş, mesaisini iftiharla görmüştür. Yalnız bu gencin
·
blltün endişesi, Avrupa rekabetidir.
Buna mani olabilmek içinde resimlerin daima tahavvlll eder
bir şekilde tespiti lazım geldiği söylemektedir.

Borçlarıınızın

Dainler vekilleri noktai
tiler
nazarım zı kabul
Bu vadide epey şey yazdı
ğımız ve söylediiimiı için
buna yeni bir ıey illve edecek deiiliz. Bütün temennimir,
bu maçtan yUzllmllzlln ak çık
masıdır.

Maliye vekaleti iie Düyunu
umumiye dainler vekilleri araauıda Ankarada uzun uzadıya
müzakere cereyan ettiği, fakat
netice inkıtadan başka bir şey
olmadığı için, diğer dainler
naanına da hareket eden İngiliz dainler vekili M. Vaybn

Parise gittiği yazılmıştı. Tahkikatımıza nazaran meselenin
aslı şudur:
Hükfımet

bir müddet evel
Dllyunu umumiye itilifııamai
mucibince dainlerin emrine
borcumuza ait birinci taksiti
eve.ki müterakim puadu

Dans1

r1111•11ıtt11111~UlilıııııMMI -~ uıııa

1Kur~azlık

Macaristanda
asri danslar iyi f Yunanlılar, bile
11 bile inkıtaa
görülmiyor
Budapeşte, 24 (Hususi) gitti/er
Dabıliye
ve maarif nuırlan,
dansların
icra edildi~ıi

asri

Ankara, 24(Hu!usi}- Mübncide müzakerelerinin akim kalması iixerine Yunanistanın ihtilafı Cemiyeti
akvama havale etmek istediğine dair buraya da baz1
haberler aksetmiş, fakat
hayreti mucip olmamıttır.

dans mahallerine genç kızlann girmelerini meneden bır
emimame neşretmişlerdir.
Ayni zamanda, bu gibi yer·
lerde şehveti tahrik eden dans
yapılmaması da karar altına
aJınmııtır.

Macarlar,

dansların

eski

l\1en1urlar

ihyası için bütün dans profe-

J
1'

Zira Yunanlıların daha evci \
l&rlerinin ittirakile bir kongre ) bu hususta
teşebbüslere
aktine karar ver mitlerdir.
giriştikleri, bu hususta Paris
Amerikanın Paril
1 sefirleri M. Politise talimat
Sefiri
verdikleri malum idi. Şu
A) N
baJde, bu günkü milzakere ..
Vaahington, 2 S(A. · - evinkıtaı esasen Yunanlılarca
eney ayanı M. Edge M. Müteveffa M, Myron Herrick yedaha evelden hazırlanmış,
rlne müttehidei Amerikanm
ihtiltifgirizane
harekitm
Paris sefirliğine tayin olunmeydana vurulmuş bir şek- (
muştur.
linden başka bir şey detil11.,•e•l'llllf-.•,iıııa•b•iren-•ik•i•n•c•i•ta•k•s•it•i•d•e• dlr.
f
ıı ı ııııırıı '· ııı:ı!'n ııı uıııı n ıı u mı ı 11111111 ıı.\
piyasadan 180000 ngiliz lirası
•tin almak suretile tediye
e'lniftir.
Londra, 25 ( A. A. ) - Bu
HükUmetin itilafname museneye a.t İngiliz bahri proclbince borcunu ~ü güni:nc
gramına dahil iki l.ru ..·azörün
idemesine rağmen, lngiliz dave tahteibahir1ere mahsus bir
inler vekili Ankaraya giderlevanın deposunun inşa ameken borcumuzun bu ıekilde
liyeshı.n tatit olunduğuna dair
değil, ~mrük hasılata bankadün M. MC?kdon&ld tnrafından
ya yabnlmak suretil ödenmeıi' vuku bulan beyanat Amer.ika
lizım geleceğini beyan etın:ştir.
reisicumhuru M. Hovveri, elHükümet verdiği cevapta pek
yevm Amerikan te~gihlarında
haklı olarak, maksat borçlan
bulunan üç kruvazör hakkında
ödemek olduğuna ve para da
·
db'
b
hatta vaktinden evel tarafımıza~·nı
te ıri itt: az etmeğe
sevketmiştir. Bu münaıebetle
dan verildiğine göre ortada
münakaşa edilecek bir mesele M. Hovver ' muvakkat bir
olmadığını, paranın ıekli te?lahiyeti haiz olan bu kararın
diyesi ve tarzı itası münhuılngtlt~re ile Aıner.ka bahren
ran hükfımetimize teveccüh
müsav<ahn tesisi maksadile
eden bir iş olduğunu bildirakto unacak ititJ Uzcrinde
miştir. Dainlerin evveli bunu
nasıl bir t~sir yapacağına
lcabul etmek istemedikleri, fa·
dair kendisince s~rih ve kat'i
kat nihayet meselenin nokt<1i
bir fikir edinmek imkanı haoaznrı•ız dahilinde halledilııl olur.caya kadar ipka olunadiği anlaşılmıştır.
cağını ve matlup musavat edilir
Dc.:n!cr v kalefi
edilmez l:at'iyet ke~pecleceğfni
Ankaradan geien ma ümata
sörlemiş M. Macdocaldm avam
nozaran. c·~) unu umumiye
kamarasında irat etliği nutku
Tü k daitilcr "ek!:letine M ı.1.) e
bUyiH: bir mahzuz.i) et ile okumüsteşan Ali Rıza B. in ta~a~ unu i ave e"V' m1 tir.
yin°nde.ı ve mumaileybtn PaBilşvekalet
r·s_ h ıek 0 t.nden baiısedil
melrtcd!r. Biz:rn n!dığı;::Jı:- ma·
müsteşarı
h1mata n?.Z<!iaD, Lu tayin bir
mUddct du' a uzıyacaktır. EEn"vekalet müıteşErı Kemal
S<:.! n d :nıer \ e ı Hl~ı i tcyin
bey .ı\n~..~.::di?n ;.eh. ·r.ıize gclcciilr:ıez, ıntihap olı..nur. Blı
mi~tir. K ... mai bey Bsşvckale
itiboır:a c. ıaa o.sa Ali R,zöl .8.
tc~it baı? i:· ~ ··- .! J~ L.~.t
"'amzcl &4-ist~rut.-eklir.
J. •• şa f'-1. i. ... g<.:lL%et.dtır.
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Eylüle kadar
kazanc ver'
gisi verecek
Ankara, 26 ( Telefon ) lstanbul Defterdarlıjı tevhidi
küsurat kanununa
tevfikan
memurin maaşlarından kaıanç
vergisi kesiimiyeceiini Maliye
vekaletine bildirmişti.
Vekalet bunu varit g5rmllt·
tOr.
S. S. Bu mllracaat villyet
Muhasebei Husuaiyesi tarafın·
dan yapılmışbr.

Yüksek mühendis
mektebi
Ankara, 26 ( Telefon ) Yüksek mühendis mektebi
nizamnamesi Nafıa vekaletince
tasdik edilmiıtir. Mektebe muaılim olmak için eser sahibi
olmak, ecnebi lisanı bilmek
çarttır.

kançılarımız
Ankara, 26 ( Telefon ) Kahire kançılan Rıdvan Hakkı bey Hariciye vekaleti emrine alınmıttır.

Kahire

enız srlahları Memur

aparhmanları

Ankara, 26 (Telefon) - Maliye vekaleti tarafından yeniden iııtası münakaaaya konulan memurin apartımanlarımn
ihalesi «30» Temmuzda yapılacaktır.

Bu

apartımanlar

1000 aileyi iatiap edecektir.

Hususi muhase -

be bütçemiz.
Ankara, 26 '\Telefon) istanbul Muhasebei hususiye
mOdtırü Cemal bey 929 bütçesini hamilen geldi. Taldikı
için yarın Dahiliye vekiletlle
temasta bulunacaktır.

Yağ fabrikası

meselesi

Ankara, 26 (Telefon) - lı
tanbulda sermayedar bir gurupun Margarin Yatı fabrlkuı
inşası hakkmdaki mDracutı
tetkik, Sanayi mlldllriyetince
tensip edilmiftir.
imalatın mahlat olup olmadığını tetkik
hakkı Sıhhiye
vekaletine ait olacaktır. Mama~ı mahlut imalat yapılmuı
varıt değHdir.

İt bankası

Erzurum

ıubeıi
Erzurum, 25 (A.A.) ft
bankasının Erzurum şubeal
bugün merasimle açılmıtbr.
Bnnl anın şubeleri yirmiye bk·
liğ" oimuıtur.

Son Saat
-

e ..
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Eksik pul yapış
•

tırmanın cezası

i

p

Clrasznın

yük8~lmesi nede
l
•
erz gelyor?

f

on "nl

llın
erde İngiliz lirası~Uıtı .. ırlaması üzerine hü,,.. el k
"!l}'e k 0 ntrolu şiddetlendir'Usta ~~ar vermiştir. Bu hutakkuıd azı~ gelen teşkilat
bollıis a fıkri nlınmak üzere
ey A~rk Vckjli Hasan Tahsin
' Üs araya davet edilmiştir.
tınurnat idaresi Hicaza albaı. k kaÇırılmakla maznun
~kata adınlar hakkında tah~ltıtlik başlamış, mühim bir

b

~İ§tir. hırsızlığina

vazıyet

ttişa

tlı' e"rak nıeselesi

(ahkikat
tliğe 1• Yarın müddei umuiUi "e~~ecektir.
Ank llludafaa vekili dün
1 Un araya gitmiştir.
r . k\lklale be birliğinde Hut~ııı taı' ~ıp, Mülkiye talebe~laııııı,e 1 .ile talebe birliği
~llıişu'' ıdare heyeti iskat
Q\l

r.

~a ~linasebetle uzun mlina-

~Yet tehllış,. Avrupaya giden
bi ~. başı:rı çevrilmiştir. Bunl'qk bak bir heyetin eski
llı~l te .kında tahkikat yapısır

l:lsıp

b

. .
ed'Iı mıştır.

rli.z

Car
~omiseri L~rt
~na! oıt ıstifa etmiştir.
~ latif harbiye müsteşarı
'1 etetılin~ etnıiştir. Janer:ıtl
Cttıiştir 111 istifası kabul edilltı

.

~ıi.~et ga . d b'
.
~"'lllıtıa} h raıın a
ır suı
ta.Ya bll

~l"

aber verilmiştir.

t~da hususi taksiler

-~ılttıa~dılnıiştir.
a adır.
"as ·

Tahkikat

~.ı diriy&Jansı Atinadan bil~11.J
or· T" k
y unan
"lltıd · .. ur
~ tabşid' uç Türk fırkası
llıckted'ı haberi tekzip
l!l"~u· ır.
l nı

~~\llllart; enıurlann paralan
~t!tşell'ıbi, Ağustos mPL#l
dttlek f'1eye verilecektir.
'lG) ilba • YaUanna l O para
Sı. d ~ llltııedilerek narh
• ı·ıy~ en tespı•t e d·ıı mıştir.
. .
la. Rit~~il~nıiı Y abanaba. .,
-'~tır.

İstanbul birinci ceza mahkemesinde Cideli Hasan isminde birisinin sirkatle maznun ve mevkuf olarak muhakemesine başlanmışbr.
Cideli Hasanın gene hırsız
lıktan alb senelik mahkumiyeti
varmış.

Son af ve tecil kanunundan
istifade etJlliş, on sekiz mayıs
ta serbest bırakılmış, fakat
uslanmamış. Kuzguncuk civarında Sait beyin köşküne girmiş, bir gece bir hayli eşya
çalmış. Bir gramofon, plaklar,

seccade, ipekli esvaplar, bilezik,
pudra ve saire a"'ırmş. Hepsi
5 - 600 liralık eşya ••••
Eşya, sonradan bulunmuş,
fail ynkalnnmış. T amamile itiraf :etmiş.
Mahkemede de
«I' arakolda daya attılar» falan demedi. «Ne diyeyim?
Merhametin ze sığınırım! ) dedi itiraf ettı.
Müdde·umumı

Ragıp

cez

verilmesini istedi, Reis
aza Hikmet ve Adil
B. ler kararı müzakere için
muhakeme i talik ettiler.

Kazım,

ıldız - Harbiye
arasında işlesin

uğrıyor?
Kadın saçı

tuvaletinde yeni
bir tahavvül göze çarpıyor.
Bu tahavvülü yapan gene
berberlerdir. Bunların iddiasına göre braş edilmiş bir
kadın ensesinde aı, çok bir
taravet vardır. Fakat, eğer
braşın üze.rinde bir, iki giin
geçer de saçlar fışkırmıya başlarsa, manzara bir az çirkinleşmektedir.

Bunun için en e saçlanmn
azaltılarak kıvmlması daha
muvafık göriinüyormuş •
Fil
vaki bu meliye, barit bir
ense tr ından daha fazla
zaman sarfım mucip oluyormuş
ama, berberler, sırf sanat güzelliği noktasından bu hale
katlanmağı tercih ediyorJnnnış.

Bir resim iki
defa alınır mı?

deniliyo
Beşiktaşla Harbiye arasında
sefer yapan otobüsler':. '.'.;~ız
ve Harbiye mıntakasında iş
ledilmesini rica için mahalli
halk ve mektep idareleri tarafından bir m zbata hazır
lanmışbr.

Halk hrkasile Şehremanetine
verilecek olan bu mazbatada
o civarda 9 mektep bulunduğu
ve nakliye vesaiti bulunmadı
ğından dolayı halkın müşkülat
çekmekte olduğu zikredilmek-

tedirr

Otobuslerin

h11sılAfı

Beşiktaş}

Harbiye anıSın
da işleyen otobfisler, · yalnız
Cuma günli 300 lira hasılat
yapmışlardır.

Bu zarar m'!s'ul memurlara
tazmin ettirilecektir.

Vapurlarda ve trenlerde imdadı sıhhi
Şehremaneti sıhhiye

müdürlüğü, Seyri sefain idaresi sıh·
hiye dairesi ile temasa gel.mit
ve bütün
vapurlarda ecza
sandığı bulunduğunu anlailllf·
br. Emanetin teşebbüsil ile
banliyö istasyonlarına da ilAç
sandıklan konulması ve buralard imdadı sıhhi santrallan
yapılması takarrür etmiştir.
lhl~murda yapılacak

pmk
Beşiktaşta

Ihlamur mealr

namile maruf koruluk Şehre
maneti tarafmd
bn almarak burasının glizel bir park
yapılmasına karar erilmt§lfr.
Selimi salis devrinde yapıl
mış olan setleri, asırhk çmar
ve çamlarlle esasen ateden
beri r ğbet gören burası tarh
ve tamim edildikten sovra
lstanbulun en giizcl yerlerinden birisi olacakbr. Park )lr
pılacak saha 100 döntımd
fazladır.

Göksu köprüsü Bir Rum gazesağlam mı?

Şehremaneti, Göksuda bir
dükkan
ahibi
·
köprü
yapbrmışb.
Btrad
karilerimizin bize bildirdikletoprak gevşek olduğu ıçm
r.ne göre, bir çok dükkAnlarköprünün kazık!an pek deridan milkerrer tenvirat ve tanne vurulmuştur. Kazıkların
zifat rilsumu talep edilmit ve
~ağlam toprağa vasıl olup olbu suretle bazılarından fuzuli
madıkları bugün Üzerlerinden
tahsilat ta yapılmışbr.
ağırlık
geçirilmek suretile
Ellerinde makbuzlan olantecrübe edilecektir. Bu tec·
rübe muvafık netice vermezse
lar kendilerinden fazla para
köprünün kabul
muamelsi
isteyenlare bunlan gösteryapılmıyacaktır.
dikleri zaman «yanlışlık olmuş, tashih ederiz» şeklinde
"
1
cevap almı lardır. Ehernmiyetİneboluda feci bir sandal
le nn'lan dik~ati celbederiz.
kAzası olmuştur. İneboludnn
• •
manashr kövSne ~tcıck üzere
n
ısı
kayığa binen yedi IJsinin buRon isminde bir F ransıı:
lunduğu kayık da1galara taR
hamın · ı edem!y~rek devrilmiş,
balık gemisi limanımıza gelbeş kişi boğulmuştur.
miştir. Vapur gu bamulelidir.

Bqilrtaşta

Feci

ee

yapıştırıldığı görülmüştür.

B.,

Ka ın saçı
Berberle1·e göre
nicin
, tahavvüle

Tapu idaresinde maliye pul
müfettişleri muamele defterlerine yapıştırılan
pullann
eksik olup olmadı§'ını tetWk
etmektedirler.
Aldığımız malfımnta göre,
muamele defterleri ü:rerinde
(500) liraya yakın eksik pul

nz

z

teci mübadil
Şehrimizde
inqar edea
Rumca gazetelerden bfrinb
sah;binin ıcübndil Rumb·..d..ı.a
olduğu anlaşılmışbr. Mübadda
lcomisyonu, mumailoyhin va'IÜ•
yetini tetkik etmiş ve k~di
sine nüfus cüzd:wı veıi!.wıeuıe
sini tahb karara almıştır. Mumaileyhin mUbadele 1111'etfl
sevki takdirinde gu~csinln

imtiyazı k~disinden iat~t·
olunacaktır.

Tahlcih: t heyeti
Siiivriden (?eliyor
T ahkıl: t için Sili riye giden
mcktups.u ile nüfua roüdüründcn • ! pclis 2 ind şube mt>düründe:ı mürekl:ep hc)et p~
~artt'si gü:ıiı şehrfr~ı:::e
vdet
~ektir.

Temmuz 'J:l

Son Saat

4 Sabffe

penin
~-1

1

sabrı bitmişti

e rilmiş,
eta
-
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Kızm ne dereceye kadar
ıla.cağını, sahtekarlıktan ne
:ıdde kadar uzaklaşacağını
nlamak emelile kendini zapt diyordu.
Küçük kız, ayağını uzattık
tan sonra nefsine karşı bir
hicap duymuş, terlemiye baş
lamışb. Lakin ayl!ğının, hassas
bir işareti davet gibi bitişik
yatağa manan ve Şehnazın

baldırlanna yapışan çıplak
ayağını geri çekmiyordu. Alnında

biriken ter taneleri, gene o alnm derisi albndaki
ateşi söndürecek yerde birer
kıvılcım gibi ayrıca durdukrı yeri yakıyorlardı. Şimdi
o, k "m karışık duygular, düş Linc ler ve bilhassa halecan1 r çinde' - gözlerini tamamen
~~ 1• - beWiyordu.
B ikinci intizar devresi
z ürdü. Yenge hanımın ge·
ayri müteharn"k kalması
· çük heveskarı yeniden tahk etti, hırslandırdı. Ve bu
rs n sevkile Şehnazın koyundaki ayak, bir kaç kere
e kuvvetli surette oynadı.
Bu vuruş, uyku halinde gel· i güzel vukua gelen bir tea a hamlolunamıyacak kaedit ve mükerrerdi. Şehz da, maksadın tahassul etğine kani oldu, Elini belir.zcesine uzatarak kızın ayağını tuttu ve sıktı. Yapılan
harekete ayni şekilde muka:!le demek olan bu hafif tazy "k üzerine halazade b~tan
a-ağı titredi, yüzü - memnuniyetinden veya mabcu!Jiyet nden - k t-kırmızı oldu, gözlerini alelacele kapadı. Kend;nce eski rolüne avdet etmek
ö üliip okşanma sırasında bihaber görünmek istiyordu. Fakat
Şehnaz, '"bu kurnazlığı, daha
doğrusu onun sevişme anında
d.:>nuk kalmasını J·abul etmedi. Yatağındaki yumuşak ayağı bir kere daha okşadıktan
sonra durdu ve bir mUddet
tepreşmedi.

Küçük kahpenin tahammül'" a tık tükenmişti. VakıUar
heder oluyor ve asabındaki

da ar..

tutuşm ştu
Muharriri: H. Turhan
kızıl

gerginlik gittikçe çoğa

lıyordu.

O gece o dakika öpülüp
sevilmezse eriyeceğine, ölüvereceğine inanmak, öyle mecnun bir zehaba knpılmak derecelerinde şuuru perişandı.
bu h~cü merci asabi arasın
da, boğulmak üzere bulunan
bir adam gibi, mededcuyane
inledi:
- Yenge!
Şehnaz, alelade bir nida değil, her şey va.deden bir enini
teslimiyete benziyen bu hitap
üzerine mesti zafer ve mcsi
haz cevap verdi: ,
- Yavrum!
Kız; mahcup, münfeil ve
ve muzmahil inledi:
Sıkıldım,
sıkılıyorum,
içime feıuilik geliyor.
- Yanıma gel, seni uyutayım.

Küçük kız, mahmumu mahrur süründü. Kollannı açan
edepsiz kadının kucağına düş
tü. Kendini bilmiyor gibiydi.
Bütün iradesini, sinesine yattığı mahlukun keyfine, hevesine terketmi,ti.
Şehnaz, bir deliğe iltica
edebilmiş ve geçirdiği ölüm
tehHkesinin kanatlarını üşüten
izlerine baka baka titremiye
başlamış islak bir güvercine
benziyen mini mirii maşukasını
göğsüne basbrırken bir elilede
lambayı söndüriyordu.
Şimdi koyu bir karanlık ve
koyu bir şenaat hemağuş olmuştu. Buseler, serseri bir
süratle tenler üzerinde dolaııyor, çarpışıyor ve çılgın muaşıklar, ağır bir yük taşıyor
larmış gibi sıksık ıoluyorlar,
ter döküyorlar ve inliyorlardı.
Sahne r.aiikemmeldi; muıa
vele, karşılıklı bir iştiha ile
cereyan ediyordu. Şehnaz da,
küçlik kahpe de tam bir s~r
hoşluk0 ve azgın bir hayvanlık
içinde yüzüyorlardı. Biri: «Seni kafir senit İki gecedir beni
aldabyordun ha, şimdi de uyu
bakayım» itabile savletini tazelerken öbürü de: «Ya sen hain
ya sen; bu gece beni az mı üz-

Haliç

vapurlarında

Haliç vapurlarına güvenip te
ona göre tanzim edenlerin vay haline!
Zira vapurlnrın gelip gitmesi tarifeye göre değil, ekseriya
tesadüfe
göredir.
Mesela
bundan ilci üç gün evel bir
zat Fener iskelesine onu on
geçerken gelmesi lazım gelen
bir vapuru onu otuz beş geçinciye kadar beklemiş ve
gelmeyince hem işine geç
kalmış, hem de masraf edip
otomobille gitmiye m,,cbur
kalmıştır.
F. N.
işini

*

Evlat!ık istıye~ı:re
Eyip Sultanda İslambey mahallesinde Mehmet ağa sokağında oturan Ayşe hanım biri 6 aylık, diğeri 3 yaşında
iki kızını bir daha almamak
şartile evlatlık vermek istemektedir.

*
Kaybettim
Yalnız

Emniyet

Sandığı

muamelatında kullandığım

mührümü zayi ettim, yenisini alacağımdan eskisinin
küktnü
Boğaziçi, Sarıyer:
yoktur.
Ayşe Şükriye

e

L

dün, azını beklettin» cevabile
dudaldannın ateşini

muaşıkı

nın

her tarafına saçıyordu.
Onlar sönen lambadan doğ
muş olan ::ulmetin himayesine
itimat ederek ve yanı başla
nnda iki ziruh bulunduğunu
unudarak çirkin muanakaları
na germi verirken; derin bir
gafleti şehvetle, iliklerinden
kopup gelen, haz sayha!arını
mübadele ederken hü} ük kız,
ansızın uyanıvermişti.

O aşk musaraasına has olan
mütemadi inlemeler, sitemli
muhatabalar ve tannan olduğu kadar da sayısız bulunan
buseler, hala hanımı t:'\tlı uykusendan ayıramamakla beraber büyük kızı ikaz etmişti.
Uzandığı yerde ve tabii
bir sersemlikle bu tuhaf
seslerin nereden geldiğini anlamıya çalışıyordu. Odaya cinler mi, periler mi dolmuştu,
yoksa kertenkereJer, böcekler
lisana gelip te ahenk mi yapıyorlardı?

Taşrada iş

intizam!

Uyanan kız, ilk mahmurluk
saniyelerinde bu manasız düşüncelere sapb, sonra ışığın
söndiiğünü, daha sonra yanın
da yatan kardeşinin gaybubetini anladı. Artık melekab
akliyesi yerine gelmiş, uykusunu kaçıran ve b.."Ulağını inci-

tak·p ed3rim

Ankara, Eskişehir, Samsun,
Trabzonda zati işleri olup ta
takip ettirmek istiyenler adresime müracaat etsinler.
Sultan Ahmet hapisanei umumi sırasında kahveci
Remzi
S. S. - Mes'uliyet bahsına
i~ takip edeceklerin dikkat etmeleri lazımdır.

B'r

*

teşekkür

Maruf bir fabrika mamulibndan olan gramofonum bozulmuştu. Beşiktaşta m<!kine
tamircisi Hakkı efendi bu
gramofonu büyük meharetle
tamir etti. Kendisine alenen
teşekkür ederim.
Beşiktaş: Alaettin

Bu

• eczane!

na3ıl

Tahditten sonra Fatihte bir
eczane kaldı. Buradan Hilaliahmerin Karahisar maden
suyunu isteyince kar olmadığı için
bulundurmadıklarını
söyliyorlar. Bu nasıl eczane,
bu ne hamiyetli eczacı!

=

uceewwwseaıs

waesuac

den seslerin bir ahengi fuhşe
delalet ettiğini idrak etmişti.
Esasen seslerin mahiyeti de
mütebellirdi. Henışirednin kesik, kesik inlediğini ve bu
inlemelerin yenge
hanımın
ağzında sadık bir ma'kes bulduğunu vazıhan işidiycrdu.
Bliyük kız, birdenbire idra-

kine çarpan bu çirkin münasebetten derin bir istikrah
duydu ve aynı zamanda büyilk
bir tehevvUre kapıldı. Onlaı10,
kardaşile yengesinin dudak
dudağa ve göğüs göğse bir
yatakta yatmalarını , kızgtO
hayvanlar gibi soluyup inlemelerini orospuluk addetti '
hemen yerinden fırlamak .,e
her iki fahişeyi saçlarındaO
tutup yerlerde sürümek, y~ı
Ierine tüküre tüküre kendılerini terzil etmek istedi.
Likin o anda, o tehevvür 911
teneffür anında, Nihadın çabk
kaşlan, donuk bakışları ,kii"
für savurmak için daima anıa"
de bulunan kalın dudaklar•
gözünün önüne geldi. Şu oda'"
da vukua gelecek bir aröede:
nin sonu, kendisinin de,. he~..
şiresi gibi, rezil ve hıç 0
mazsa sefil olmasını intaç edecekti.

' (Biuaedi> .

Son Saat

Sıılıffe
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Saat#, ia ~ane listesi

Rize felrrketzedelerine
vardım

~O da Oğuz gibiydi

el

ediniz...

O havaUde tufan feldkeiine uğrıJ14n, aç ııe
açıkkı kalim binlerce kdr.de~Jmize y4Rdan
etmek m~• '#,ir vazifedir.

~~ bir ışık eörmüş, biri

Rize, Sürmene ve haval~i müthiş bir ff'!liket g~:iyor.
Zarar ve ziyıtnın bili teabit edilotenıiş olması da gılete
riyor ki oradaki dindai ve milk'..daşlar111Hz pei.. büyük
ııtırnp devresi geçirmektedir.
Mcmleketimi!tin en nn~n ve çalışkan bir mllltakaSI0.11l
uğradığı bu felaket, bili iatima hepimizi dilhun etmİftİr.
Böyle bir vaziyette, feii~etzedelere yarchm hepimize bir
borçtur.
Bunu nuarı itibara alan cıc Son Saat » bir i:ıae liatcsi

l{IZu @şık olmuştu

l() 11r,d .
~ı, ~ bırder

-45- l1uharrlri: H. Turhan ·
bire ortalık • ışık görJü. Merak etti o ışı
~,' Q iokten mavi bir ışık 1 ğın yanma g:!ti, gene Oğuz
\''· uu~·k gUncşten daha gibi o ışığın bir lczın yüzü.ı
.;. ıııı ~ı, ona karşı koş- j den doiduğunu gördü, alık
('\ ba~ kamaşa kamaşa
!aştı, yutku.ııllu, dilini ısırdı
;:- 'llı d : tek batına bir ı ve sonr. sevdalandı
açmıştır.
~1 • fÜ'l.r u.ıunu gördü. Kıı,
Işık, Aydu. hakiminin BurBu ianeye iştirak edenlerin hediyeleri tarafımızdan
Ptrl 1tldı • başında yıldız
~aya misafir gelen kızı ıdi ve
HililiRhmcre devredilecek ve isimleri guetemizle neşre
~' " >'tıı bir işaret vardı. Apturrahman o güudenberi
dilecektir. Aı, çok, gönülden ne koP6ftA vermek ve
lok ıiİıeldi ki plünce hep o ışığı düşünüyor, içhıi
biıılerce insanm alimmı bir az olsun tahfif etmek lizımdır.
~ te.. iUiüyor, ailiyın- çekip duruyor.
Haydi vatandaşlar, vazifemizi yapalım.
Sİ iptir1' tc ağlıyordu •
Kunur alp:
•
\
ı i6ıeİ fafırdı , I01lra ,
- Masal iyi -dedi- ben bile
iane liatcai
~~lldı [1kıza çıldıruaya imrendim. Bir boğa devirmekle
Kunı11
Kıırıı"
~~~
l
Oğuzlaşmak, hele canlı bir
j()() Piyanko eerbayii l.kinazi
Dünkü ycln'Jn.
~~~ktı P~rrahman da bir ay yakalamak kabil oluyona
B.
IOO Eminonu zahııtei belediye
trlt~ ~':111den dıpn çıktı. lıer gün bir boğa devirelim.
500 IMiya zade Zekı B.
başmemur muavini Hüsnü
(')(~
\..;ıı tıd b ı., bavı ,ezeldi,
- Boğa devirmek kolay ,
·rurk Deftıyat yurdu
B.
l~tt ıtil
lln sokağa fırlayan
bog·anın boynuzundan ay çı:\fooa terzihanuİ: Hayri B.
1927.) Yek\'ın
..
\:_"" ahllla up oynıyorlardı. karmak güç !
11
~~ dohı !arının Alplanm
- Şakayı bırakalım. Aptur~~r~ i0~erile seyrede rahmanın boğayı devirdiğini,
~ ~Cf en hır gürilltO ititti. Aydos heyiain kwru kurtarTemmuzun yirmi yedinci cumarteai ıGnü terbiye mOderriai
~tte •t, lirkmiif, aüvari- dığını ben de bilirim. Lakin İsmail hakkı bey tarafından ilahiyat faküJteai bir numaralı
1111
• ~ f, kaçmıya bq·
onun kıza ıevdalancbğma inan- dershanesinde güliıim ve Türk anane.4tİ hakkında saat on
'-ı!. tt~tnl Uklar, sokaktan mam.
altıda umuma mahsus bir konferans verilecektir.
~'tl,l'd tr duvar diplerine
- inan Kunur inan! Bizim
~il..~'~ Apturrahman et- yiğit yoldat iç.in için yamyor.
Türk maarif cemiyeti İatanbul mümeuilliğinden:
4'-~n. iL~ azgın bir bo- Aydoataki Rum kızına
TÜRK MAARİF CEMİYETİ
~ ~t\ılıı-va•, atlı bir ka- Bursada oturup yanmaktan ne
~~~etmek üzere idi. çıkar?
\'tı, •n, o anda Ojuzu Ulu dağın tepesinde ateş
Nefie bir şekılde çaknuşur. He& talebe bu defterleri almalcla
canasen dibinde
vurttuz, kın11C111a katdaşlarıouı iltik.btiline yardım .emiş olıır.
~ lt ~)'ıi'lhıu örnek tuttu, çalış. Apturrahmanm sevdası
Umumi cbpoeu: htanbulda liincanalar yokuşun<hı şark hanınd~ 18
~İlıdt Y•lcalamayı kur- da buna benziyor.
nıı~rladır.
' etfPllaaı vardı, ıı·
_ Allah nasip eder de Ay~ ~rd •fında insanlar dosa gidersek iş degişir. Ap~ tek b lll Yardım ara- turrahman sevgılisine yakıniiiii1li
~ 'tına boğaya ıal- )aşmış olur.
Üıküdar Valdeyiatik mahal'L~ltınd
- Kızın haberi olmadıkBAHÇESİ
'-~
aıı yakaladı. tan sonra bu yakınlaşma da
lesi Osmonpaşa ıokağında 15
~~'on dakika, yirmi
)a._ı
lu N
hiç. Ben sana hayran sen caNo. h 6 oda 1 mutbak 1 kuLıh'Q\ı
• 'ibayet boS
d
d
d.
•
·
~
' )er
ma tırman!
ev a
e ıgm
yu 400 arıın bahçesi, odalar
lokentası
1), 8-ll e YJ.kb. Kollakarşılıklı olmalı.
yağlı boyalıdır. İki böliik haMaeatro B. St"ruat idareainde
~ 'Ya oradan ay1
ne satılıktır. Talip olanlann
"
gibi oda bir
- Yanan, yakar! Işıkla keMOKEMMEL
dtıt
penekleri [kelebek] göı-müAlayimamı Mustafa efendiye
ötte tabitdotu bahçede
• 1L Ot~llın ı'kı' cckıı·
vy 0 "
""
yor muıun? Evvela ışık yanınıüracantleri.
~ oı-.; rca illetinden yor ıonra kepeneği yakıyor!
J. mr.n.ı dahilıyc
) ~t ~~li, Köprülü- Y :ınıllmaç yapma Koca!
Cizre mü~Lantikinc
~lıi.ı·
(TUrk edeApturrahman kepcnclt, AtBila mezuniyet terki vazife
~
ının b·.
· hkiı . ırınci kita- doslu kız ışık mı?
VE göğus ba,.talık.bn müt~hoı,.sısı
ile İstanLdda buhınan, fakat
· ·
d'.. ile eb"u lgazının
- Biri ışık, biri k epenek ;
dol tor
ikametgaha gayn mai.um olan
,,
hangisi
öbürünü ya1111
Şekip
Cizre müsts.ntiki Süleyman
~~
de Sıvas
kacaktır. Ben bizimkini kepeAya of\ a '\ crebatıın hacı ~itlcy
beyin hemen lstaııbul müddei
beyin (munek görüyorum. Zir,..
man ap.ırtımanında cumartcsı, pa.
ı nde oku- koşan .ol
umumiligine müraca&ti lüzumu
-.~ ... ~·
,,:ar .ıuıLa ve nl'r<:Plll~. TeJ.
--......, " '
r-~ Is. 3035
bildirilmektedir.
" UMtmedi)

r
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Lastik müşkülat ve dertlerinden
kurtulmak .isteyenler yafniz
FA YERSTON lastiği
kullanmahdırlar

Beyoğlu

ciheti bayilerı:

Tabim: Amerikan gar.;, Lms Hek ·ve feriki:
Taksim: Otomobilciler kooperatifi.
Galata: K&rekçilerde Artin Dondikyan efeadi.
Galata: Tophane Hacımolla zade Mehmet bey.
Oıküdar: Şev.role acentaai Sabri bey.

İstanbuJ ciheti ve Trakya acentalari

Sirkeci: Nurhan albnda tevrole acentasi.

H. Faik, A. Remzi "e şrriki beyler.
Tekirdağında: Yarapsanh hafız Tevfik bey.
Edirnede: Yasef Civre efendi.
Lüleburgazda: Tütüncü Naci bey.

Kırklarelinde: Köylü birliği ticarethanesi.
Uzunköpriide: Zakir efendi.

'l aşra
1

acentalikleri:

Ankara: Fonl acentuı Koçu.de Vehbi ve ıeriki beyler.
Ankara: Şevrolc acentesi A. Avni bey.

lzmir: Salepçi otlu hanında M. Bedreddin, A. Ethem
beyler
·
Aydın: Muharrem çavuı
Mujla: l.tanbul pazarı sahibi Ahmet Hamdi be1
Bandırma: Kont Ahmet bey
Kastamoni: Şcvrole acentesi kasap zade lsmail efendi
Samsunda: Aldı kaçb zade Rüştü yeğenleri
Sivas:
«
«
«
«
Sivas ıubeai
Samsun: J. J. HoştraHer ve ıüreküsı
Giresun: «
ec
«
<c
Trabzon: «
«
«
«
Erzurum: «
«
«
«

Ankara: Bankalar caddeaindc Mehmet Rqit bev.
Konya: Güzel zade Rifat bey.
Eskifehir: Alliyelf zade Huan bey.
Bursa: Poıta milteabidf Haca Recep zade Mehmet Feyzi B.
Edremitl Benzinci Hasan bey.
Meninde: Giritli Ali Rıza bey.
Adanada: Mazhar Hasan ve Mühür biraderler.
Denizlide: Cinllov zade İsmail ve F ebmi beyler.
Antalyada: Fi at acentesi Pfetro Koreale Santakroçe.
G . Ayıntap; Maraş, Mardin, Diyarbekir.
Malatva. Urfa umum acentası

Şevrole acentasi Müfti zade

1

Mehmet Hayri Ali Veli
Mehmet Ali bevler

Son ~a=1t
+
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İdris :1-fuhte,fi
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Eyvah...

yuttuk!

Dahiliye nazırı, poli ~ ve emniYeti umumif1
müdürleri hiddetten sapsan kesilmişlerdi. Ot1
man k~nannda ve Tigri in otomobili içind1
üçü de mevkuf bulunuyorlardı.
Makaim dö Püvisö o dere·
ce mateessir idi ki haline dabiliye nuın çok acıdı.
- O kadar üzülmeyin azizim. Dedi. Bu bal vakıa herkesin batına gelebilen şeylerden değ11.. mtiteessir olmakta
haklısmız. Fakat hiç bir surette kardeşinizin harekib sizi lekelemez. O bir haydut..
Bunu herkes biliyor. Fakat
siz de gene berkesin mubahbetini kazanmıf namus.lu bir
adamsınız.

\

- Ah nazır bey ah... Aca•
ba şöyle rahat bir nefes aldığım olacı!k, rahat yqıyabileccğim bir gün gelecek mi?
· ·
Elb ette..
- Elb ett e auıım..
Müsterih olunuz. Şimdi ne
yapmak anrıs~ndnsınız?
- Doğruca Sen Mişel da·
ğına gidecegim.
- Öyle tir.!ni ile mi?
_ Hayır. Evveli. tren geç
kalır. Saniyen Tigris kendisi
i!e mücadele edeceğimi bildie-i
için istasyona nöbetçi koymuştur. rlen ise onu gafil avlamak
i ~fyorum. Binaen~eyh hem
çabuk hem de emin olmak
için otomobil ıle gideceğim.
Haber verdim. Kapalı bir
arabam var, geldi aşağıda
bekliyor.
Polis müdUrü;
- Oh.. itla.. dedi., Zannederim otomobiliniz dört kişi
liktir. Hep beraber gideriz.
- F c.ıkat.. Ben Sen Mişel
C:lagına yalnız gitmek istiyorum
- Niçin?

-- Çünkü size dilşi ndüklc;-

r' m'n h ps'ni ~öylemedim. Bu,
l d ş 1 olan bu sefilin, cina) et e işledikten sonra artık
rn amasına tahamnül edemem.
Berab r gidecek olunı~k
s'z o ı ) pi a ıy c ksınız. O zaman ben kardeşimi kendi
el"mle darağacına çıkarmış ola-

cağım. Halbuki bunu istemi- ~ ve şahit

olmaklığımız

icap ı Jadı. Rahatsız olmayın.
yorum.
eder. l;laydi azizim. Vakit
bakar ve
yedek
1
- Ya?
geçirmiyelim. Doğru otomo 1 takanm.
. dl
- Onu yalnız görecegım.
bile.
Makaim dö P69İIÖ ~
Onunla yalnız konuşacağım.
Maksim dö Püvisö arzusu
eöyliyerek otomobilden;,-Sonra da...
hilafına olarak Sen Mişele
Kapıyı kapadı ve at
- Sonra da..
Nazır ve polis, emniyeti umuarkasına pçti.
- O... intihar edecektir
miye müdürleri ile beraber
Bir dakika sonra..
,fi
efendiler.
gideceğine canı sıkılbı. MaaM11ksim dö Püviı&d~
Maksim dö Püvisö ( o inti- mafi itiraz edemedi.
çıkmadığını g6ren el
har edecektir ) sözünü o kaBeş dakika sonra Maksim
nazın merak etti.
dar fiddetli ve manidar söyledö Püvisönün büyük kapıla
- Acaba ne oldu. ~
mitti ki polis ve emniyeti
otomobili, önde, volanda ken•
- Muhakkak lutfk r
mmnniye mtıdt1rleri bu södiJi ve arkada dahiliye nazarı
llllfbr.
~
zihı altında
gizli
müthiş
ile iki polis üknii olduğu hal- Ôyle olaa idi b'
manayı sezerek titrediler.
de Paris sokaklarından geçmiş, verirdi.
Dahiliye nazırı.
Bulonya
ormanı
civarında
- Belki
kıyor.
- Hayır.. azızım. Dedi.
son silratle Sen Mişel dağına
Biz siz.i yalnız bırakamayız.Da- d ogru yo1 alıyord u.
- O halde de hiç
otomobil saraıntıaındaD
ha sonra hep beraber gitmek
Vakit daha
çok erken
dığım duyardık..
"'
sizin için de fa.delidir. Tamaokluğundan yolda hiç kimİateneniı
bir
ae1leO
men sfae benziyen, sizin is- seler yoktu.
- Fena olmu.
minizi taşıyan bir kardeşiniz
Orman civarının tenha bir
- Hey! M&y6 d6 ~
var. O haydut ve siz namusyerinde otomobil birden bire
ne
oldu, lastik mi pe~
lusunuz. Vakıa sizin sözlerinidurdu:
Hiç bir cevap ~.
ze inanıyoruz. Fakat bu ciheDahiliye nazırı sordu:
Bir daha, bir daha _.l
tin resmen tahakkuku için Sen
- Ne var?
Gene cevap yokta·
Mişel
dağında kardeşinizle
- Hiç efendim. Zannede·
- inelim de bakabd''_.,.....
karşıla§ırken bizim de hazır
rim arka lastiklerden biri patDahiliye nazmmıı bO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
al tatbik için poli• 111
v

,,f.

....-JUBOL

JôBoLe

Daima sıhhati:
zere olmak için
her akşam bir
komDrfme (Jübol) &hnız ..
Paris hastanelert

8arsalclan yeniden
tamir ve ihya (der

Kapa aÇ1lmıyordu. P

açmak iatediler.
_...,ddt
Pencere de açahDı)9- ıi

-

E_yvah.. Herif biS'
etti. Topummu da
yolma ortuuıda
ipade hapeetti.
C.nım acele .-..
arkıdaclar. Arka
bir bakıbm.
il. ıc-,.,. arka

mbt.eatıhitleri
ŞATELEN

INKIBAZ
il Tİ'H.ABI EMl
USRETI HAZIM

MÜESSESATI

Bilumum eczanelerde satılır.

lllGREM
~ırsakların nazımı olan

kapıya aarlldı.

t ~ÜBOL )

!t"ktbezJan mustarlp

otamar.ı muayyen bir saatte deıf hacet etmelerinl temin eder.

den baktı.
--~
Ne Makam d6 ~

dı ae de ..,tan. AfOİ

da polis mlldOrBDIO
bir kDfar çıkfJ.
ÇOnk& arkada, y.ııt'
lardan birinin üzerf°bı!
ile tutturulmuş befa' :1jıt,
mektup
~

boiuk

mr

,a,.,.,,,,,-

Son Saat
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.::.n;e
'ı

unuyor.
Y ıs s orfo,,-mde&n b- ~a t en:s <key gıb · pornr f' 1"" ~e mutat sk"
h
; · m h fa ..a etmek-

te ..
ru "aÖ (av) ve {bnık avı) mev mi geldiı;i
için a\ lıhta yaz tatilini
geç· ren büy • { bir halk
küt,le"'inin baclıca eğlen
ce.,ini te.~k il ediyor.
Garip ve heyecanlı havadisler menbaı Amcrikada bu sene tayyareden
L

ar

y

t
paraşütle inme yans v
pek sonu
müsabakafarı da yapıl) rı" a ı İn terede her spor- ,
br.
dan evel gel r. Bu s ne İspan
yada da beyne'm · 1 bir mahiyette çok muvaffa dyetli güzel at yarışları olmu-tur:
Deniz y"rı arın a sandal
yar· şiarı mevsiJCin nı · him bir
1 ısmını i gal eder.
Bilhassa kotr y rısl rı kibar
alemin daima m • a a t ip
ettikleri yarışlar ır.

Ha ·ada

· t· e

defa tayyare y n l
Fransızlar bu h

lU

Son Saat

SabıfC

ı

Karaa~

katibi
miliğinden:

Şehremanetındeıı:

keşfi 303 lira 53 k

otof I

Of."J/

Kocamustafapaşa . ökSu 1'..t

mii sokağında kaın .~ ,ıı~
sinin tamiri ciÇlk ın?P O
konmuştur. Taliplerın ~

ikkatine
Şehremaueti huz bayii "rine ait depolarda ihtiyaca kafi buz bulundurulmadığı anlaşılmaktadır. 1\ ü c;:c. ..ıin buz fabrikası şehrin ihtiyaca tını

( ol, Bo

tem·n edec k dert.cede buz

çıkaı·dığından her hangi

bir sebep ve bahane ile b ız bulunn1ac ığt ve) a bulunamadığı şeklinde
ileri sdrülecek iddialara n1uhteren1 ehaliınizin inanmanıası ve istenilen

ııiktan yok cevabile reddeden ve

buzun

kıyesini

3

ruştan

i·~zlaya

satmak ist;yen bayilerin isin1lerinin atideki numaralara heman
L:ld'onla bildirilmesi n1uhteren1 halll.1111ızdan ehen1miyetle rica olunur,
Telefon mımarası:

Gündür.
Gece

: ve gündüz

~ Sadık

1004 Beyoğlu
607
«

zade

, l~iraderler vapurları
. l{aradeniz muntazam
·t ve lüks postası

V1\I>UH.I.JARI

fZMİR .. SÜRAT POSTASI

1

"

\~ u;~.

Sakarya
~

\, pl u
28temmuz

28 Temmuz

edecektir.
Tafi;iltt için Sirkeci Mesa-

SO ..E1 .\ l

~

hm! altında acen~lığına
müracaat.
Telefon İstanbul: 2 ı 34

KARADENİZ ve ~~'at
POSTASI

28
Ger L e vapuru
T mmuz
saat
Pazar
r

nltıda
htı nın-

dan bardtede (ZonJul lak, lncbulu, Gerze, &ımsun, Ordu, Gireswı, vı.kfı.kibir, Trabzon, Rize,
Mapavri) iskelelerine azımct ve
avdet edecektir.
Vapunm birinci ve füin~i sınıf
mükemmel v-e muntazam lüks
karrwaları olduğu gibi kamara
yolcularına mahc;us eb\•en fıatla
nefısye mekter vardır. Tafsilat

müracaatları.

hanı altında. İstanbul 2740

T~ABZON BİRİNCi POSTASI
(KARADENfZ) vapuru 29
Temmuz Pazartesi ı 2 de
Galata rıhtımından hareketle
[ İnebolu, Samsun, Gireson,
Trabzon , Rize , Hopa] ya
gidecek ve donüşte Paur iskclesile [ Rize , Sürmene ,
Tr..bzon , Görele , Gireson,
Ordu, Ünye, Samsun, ine
bolu, Zongulda,ğ] a uğnyaral\
gelecektir .
Hareket günü vük alınmaz.

ı,ALYANA

(ALBA IA)
vapuru 3 ı tem- ~
mt;ız Ç.-rş mba
[ Bugraz, \'arna, Köstcnce, ı-"'.,~~....._
.. ulina , Kalas ,
\te tbrail ] c
( AFRODlT) 'ap ıru 3 l temmuz Çar aınb.ı ~unu [ Napoli ,
Marsil) a \ Ccnm a ] ya
( tl'Al Y \) ' puru 6 ağusto
Salı
( sitm r il' ant ekspres )
olarak [Pire, l\apoli, Marsilya
've Cenova ] ya
Tafsılat içın Galatada merkez
rıhtım hanında umumi acentcsıne mur. caat . Tel. Beyoğlu
77 ı - 772 ve ya Beyoğlunda
Per.l palas alunda Natta Nasyonal Turkiş turist acensiye
Telefon Beyoğlu 3599 ve ya
Tokathyan karşısında beynelmilel
yataklı
vagon kumpanyasına
Tel . Beyoğlu · 2) ; O ve yahut
lstanbulda EminJminde Jzmir
sokağında 8 numarada acente
vekiline müracaat
Td. İstanbul 779

.

Bozca ada

\,,.._.lll.:.A.ııli~,......_

1

ace.ntasma

aza

Dl SERVITS MARITTlMI

HACI Y AKUP ZADE VE
ŞERiKi VAPUR ACENTALTÔINDAN

Sirkecide Yalı köşkü cad~
desinde küçük Kır zade hanındaki

M

paşa

hareket edecektir.
Taf ilat için Sirkecide Yelı<enci hanında k tin acentesine
nura aat. Tel 1 t ındul ı 5 1 5
\ c G l da nıerkez nhtım
lı nında C libıdi 'c Stafiiopat1
a~entclığinc muracaat.
re et n: B \'O/{lu 8299

günü tbnnı Sirbci nhtrmmdan ~ ( lx>rıguldak ,
1ncbolla, ~ Samsun, Ordu
Giresmı , Trabzon, Surmcnc,
, e Ria] iskelelerine azimet

için

e

Merkez acentası : Galata
koprü başında. Beyo~lu 2362
Şube acentası: Mahmudiye

g•nu tam saat 15 te Galata
rıhtımından doğru İZMİR c

PAZAR

akşamı
Sirkecı

•
ı

e.

j

1

postası
(GELlBOLU) vapuru 27
temmuz Cumartesi ı 7de idare
nhamından hareketle [Gelibolu , Lapseki , Çanakkale ,
İmroz, Bozcaada] ya gidecek
-. c [ Çanakkale, Lapseki, Celiholu]ya uğrayarak gelecektir.

Antaiya postaSt
(KONYA)

vapuru

28

Temmuz Pazar ıo da Galata
nhumından hareketle [İzmir,
Kulluk, Bodrum, Rados, Fethiye, Finike , Antalya ] ya
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [ Andifli ,
Kalkan , Salnz , Çanakkale ,
Gelibolu] ya uğrayarak gele
cektir.
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J

meyi ve keşif evrakıııl ~
için her gün JJl~rıil. ~
girmek için ihale ~efl ~
17 GğUStOS 929 CU~ ~"\Of r
nü levazım müdürlu~- _.J
meleri.
1c • ıı>a":..
An.Hisarı dairesı . de ~
ğtnden : BeylerbcY~ "1
Laııcıbası Aptullah aS''
lesinde · Orta sokald~ri
yeye ait duvarın taJJll
kasaya vazedilmiş :.:~
sun 19 uncu paıa bul'!',J
ihalesi mukarrer
'-.:1
olmakla taliplerin pe~ ''j
rile birlikte saat 0 ıo
Daire encümenine
~
eylemeleri.
>f
• rı

Bayazıt dairesindeıı'

mek isteyenlerin de
adreslerinden istif•
evleneceklerin ikaııı3,
na sahte vesika .,t'
disine Emanet 111e~e-'
vererek müracaat j~
bir şahsın ( evlene_ıı P
telerle dahı ilanı !~~
ğı) beyanile ilan u
ta olduğu haber dııft'
Evlenme işlerinde bet
merkezi haricinde,, tı
bir ıekilde hare~
yetli hiç bir kiaıS 'bİ
matlığından bu gı_.JI
ncılara aldanılaıa~ ti

men en yakın p~~~
tai belediye mevsı>
verilerek derdest ıtJ'
muhterem ahalilll
olunur.
'I
.
ŞehremanetindeOf~
Hayrettin mahalleS 6'/
ma kapısı yanı~d• 1
ralı dükkan kı~Y ,
için açık müzaye e
tur. Taliplerin
mek içb. hergüıı 111
girmek için ihale tJJ':J

1

17 ağustos 529 :.ır

nfi levazım mOd

mel eri.

Sahife 11

f .Jt ·zu f'ı lar

( ;. rrüney

1

.J

Dünkü kazalar

Qcnç kızla, bir hanım

IJri

a4}ır yaralandı
4i,Dr..ı
felırimizde iki mlllıim kua olmuştur. Apğıya kayde1Oll&ı:

~-. Beyazıtta

laaoı,~ Afife

Fevziye mahallesinde « 11 ,>

hamm dGD

Şo,G~ altında kalmış,

Şehzadebqında

1786

ehemmiyetli surette

2 Nevzat yakalanmıtbr.

.\cftı-.

numaralı

evde
oto-

yaralanmıştır.

kızı

Karagümriikte oturan Ahmet efendinin

~

numaralı

yaşında
hanım dün
14

ile hüseyin efendinin kw Leman
caddesinde
aUratle gelen bir motokalm'flar, muhtelif yerlerinden
)'tıt.~et l'Bkibi yakalanmlf, mecruh kıılar Haseki hastanesine

t..=-et

~llırllk

arkalarından

P.tot~_, albıacfa

yaralanmışlardır.

-~ı•rdır.

Alacaklı
l)QVQsını bir bı

Falcı

~ık.ı.laıdan
Se
&Uaı
~"'Qıat

hamal Kör
gece saat yirmi
alatadan aeçerken
t~İf lcaııveci İranlı HOaeyin
~ i.... 1<6r Hasuıdan ala·
"\Ot f.l~lbf,tir. Sarhot olan
~ ,~~ bu talebe ceYabı
~::ın~ aralarında kavga
~~-' li ör Huaıa sustalı
~ llaeyini sol kolundan
surette ya·
hutane·

Ue

:Stır d~ atır
"~rtl •raTanuı
~clıa:'abr.
•ı

tenezzühü
Bugün T&rk muonlart tara·
fından bir deniz teneutıhl
tertip edilmektedir.

Vesaiti nakliye

Aksarayda Çakır ağa mahallesinden Ekrem beyin eYİ
ne misafir ııfatile l'İden Lileli
apartmaalannda oturan Ahmet
Münir efendi kendisinin fal
bakhğını söylemiş, bir kaç
misafirin de falına bakmıştır.
Ahmet Milnir efendi bu
eanada Leman isminde bir
da
buna mukabil 15
aJ.
Dllfbr. Vaki olan ihbar üzerfne zabıta DfürükçWük yapan
Ahmet Münir efendiyi yaka-

hanıman

tarifelerinin
tevhidi

muhtelif vesaiti
nakliyenin hareket tarifelerinin tesbiti içfn Şehremİllİ
muavini Hamit beyiD ...dinde toplanan
komiayoa,
muhtelif ıfrketıerin bar~
tarifelerini tetkika karar Yermiıtir. Muhtelif veaaiti aaldlyenin hareket aaatleri ara11ıcla
ne dereceye kadar ahm
olduğu teabit edilecek, milleakiben yapılacak bir içtimMla
tarifeler teabit edilecektir.

falına bakmıı,
lirasını

1abıkıılı Motörde yangın
~.~~o!f:i:C
U: Hıılıcı oğlunda kalafat ye- Naciyenin
~ i fena halde ~... rinde tamirde bulunan mez.
oturan

ıı....~. ·~ 16ıGnn patla~

~~.
tfı-~

it

ha.taneye

ı..~cla::.._Q%

yatanı-

hizmetçi

~
ı. -J
dl "'Yiıl ~ata mlldl1ril ce-

~ l-..,"-0 hiınıetçiai

Remziye

ı- ~~tt Yaya ıftmft, dnğil~ lllaJtaadite bir aokak·
'''

·

~~
4- lirnıiı, baza qya
~~ "•PGra binerken
iftar.

numaralı

bahaya ait « 2 »
motörün makine dairesinde
don alqam tamira~ yapmakta
olan motörün makinisti Mebmet efendi elindeki lambayı
k b
•
dütilrmilf, yerde i enzm tenekeai tutuşmuıtur. Yangın

derhal

törenler

tarafından

söndürülmüş, yalınız Mehmet
efendinin elleri

yanmıştır.

~'ttat: '

r"aaataneainden

~.~•illi hararet

«26»
de-

~it. '~~•bab «19»

ı.ıı.:..."'9 Lr" l9Ce rtıııtr
...... •çaktır.

iıkeleıinde

vapur beklerken

sabıkalılardan

ıpsız

atmıştır.

Kamil

Marikaya lif
Buna
Tacettin müdahale edince sabıkalı bıçak çekmiş, Tacettinin
OstUne attlmıtsa da yakalanmış·

-........___..! tır.

Sanayi birliğinden:

1- 6 ağustos 929 tarihinde
Galatuaray mektebinde açı
lacak yerli mallan sergisinde
Cfya tetbfr edecek mllessesat
aahiplerinin 27 temmuz 929
cumaıteai aabahmdan itibaren
sergi mahallinde yerlerini İf·
gale bqlamaaı ehemmiyetle
rica olunur.
2 - Etya kabul& 4 ağua
tua tarihinde hitam bulacaimdan fU ima müddet dahilinde llyıkile çahfabilmck için
cumartesi g(inündeu İfe batlanmaıı

lizmıdır.

dolayı

Teahiirattan

bilihara fikayet kabUI edilmez.
4 - Ti temmuz m cumartelİ giinll Galatasaray mektebinde sabah 9,30 dan aut
on ikiye kadar bulunacak olan

memuru mabaustan eşya sahipleri yerlerini ağremneieri \Je
tezyİDİDe bqlamahclır.

Kutların eırar

enQlz hastalıtı

Bir çok memleketlerde, ziraate faideli olan ldiçük kat-

larm wden wye aaıldlJiı

•Ofabede edilmekte iJnJt.
Buna makabil, zararlı kutlar, mahsüa derecede artıyor·
kutların

emu-

enrlz bir hutahk nelicesbıde

mahvolduklan tesbit edilmiş
i9e ele bu esrarengiz hastalı
jlll ne olduğu bir ttilrltı anlaplemamumr.

Haseki bastaneainde tedavi
edilmekte olan Naciye l1111in·
de bir kadın d&n ölmOş, ce·
aedi morga gGnderllmitfü'.
Çatalcanın Gardan k8y8nde
ıetirilen bu kadm on bet ~
evel kocası tarafından bir
demirle yaralanmlfbr. Y aruı
ağır olan Naciye iyileıteme

Emniyeti umumiye

müdürü
Emniyeti umumiye müdürü
RJfat bey berayı tedavi Avrupaya fitmek Uzere Ankaraden tehrimize gelmİftir.

miştir.

Metres yüzünden Polisin btılduiu
S;tlQ~-----• Şoför Tacettin dUn gece
paralar
'1.,..~ lc(i hava:
metresi Marika ile Kadıköy
~

Yerli mallar sergisi

mUf, KOçük

öliimiJ

l

Nevyorktan bildirildiğine gö·
re sabık cihan boks şam
piyonu aleyhine « 500 » bin
dolarLk bir dava açılmıştır.
Bu davayı açan M. Fogarti
isminde bir Amerikalı olup
sabık fampiyonu, zevcesını
baştan çıkarma lda itham etmektedir. Mahkeme kararı önümüzdeki eylillde verilecektir.

3 -

Şehirdeki

AL~t. Patl attıl ar lamıştır.

~ nda

Eczacı!ar cemiyetinin bugün
aktı mukarrer olan kongresi
bazı esbaptan dolayı teabhür
etmiştir. Kongre
on beş gün
toplanacaktır.
Yeni
sonra
heyeti idare teşekkül eder
etmez bilhassa seddedilen ec·
zahaneler ve depolar mesele·
si ile meşgul olacaktır.
Depolar tıbbi mtistahzeratı
perakende olarak satmakta·
dırlar. Seddedilen eczaneler
de kısmen gizli reçete yapmakta devam etmektedirler.
EcıacıJar cemiyeti bu ild meselenin sureti katiyede halli
için Sıhiye vekili Amerikadan
avdet edbıce tetebbOaatta
bulunacakbr. Maele kongrede
de tetkik edilecektir.

Maıonlann

İhbar üzerine
yakayı ele
verdi

Çokla halle
S-ı, kalktı ..

Yeniden bazı te~ Sabık boks şam
sebbüsatta
bulu- piyonunun başı-
,
nacaklar
na gelenler

Dünkü borsa:

Zabıta memurları tarafınl~giliz 1'014,75; Frank
dan dün Beyotlwxla blttln
12,20; Liret 9,13,50; İsviçre
bir elli liralık, EnmkayOnde
2,48,75; Dolar 47,75; Dayedi lira Kadık&yilDde içinde
hili 95,00; Albn 883; Anabir mikt~ para olan bir cllzdolu 22,30; Rumeli 6,70;
dan
bulunmuştur. Bulunan
Tramvay 79; Düyun 191,00.
paralar
ikinci
şubeye
tealim
İş _
Lankasından
edilmiftir.
.__.
_ _ _ ahnroışbr.
_ _ _ı-,~

j

I

.
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Son Sall\..,

GRAMOFON

Fevkalade

plaklarınızı

Makina ve

itina ve

L1 O rJ' O G R AF

süratle

Makina ve filimlerinizi

developman

ıeraitle

En müsait

agrandisman

Çarşıkapıda, tramvay durak mahallinde
89 ve 95 numaralı

ve kopi

yapılır.

"Sahibinin sesi,,

Gramofon ve KODAK fotograf makineleri ticarethanelerinden tedarik edebilirsiniz.
Her nevi elektrik levazimab ve tesisatı. Meşhur A. E. G. fabrikasının en son ıisteın yazı maki·
neleri dahi bulunur. Telefon. İstanbul 2045.

~Dikkat ~...
(150)

A

1

vererek tay- 1
yare piyanko
bileti ile
zengin
olmak istiyenler
mutlaka Fatihteki İti-

İstanbul icrasından

Polivyos efendi ve zevcesi
Plumi hanımın Hriıto efcnBiden borç aldıkları sekiz yüz
liraya mukabil merbun Büyilk
adada Bahriye aokağuıda (5)
numaralı bia bap hane birinci
ihalesi yapılmak üzere otuz
e:Wı müzayedeye konulmuttur.
Hududu Katina Manyo haDC9İ ve ahara ait araa ve
Çinar ve Bahriye sokaklarilc
mahduttur. Mesahası: Altmış
alb arşun terbiindedir.

M· ı !milib:
hane kirgir ve tiç kattan ibaret olup zemini çini bir antre
altı oda, iki sofa, bir mutpak
bir aarniç, iki hela, iki sabit
dolap, bir bodrum kömilrlDk,
üzeri örtülü tarasa ve bir
aralık olup cephede
biiyUk
bir şahniş ve balkon Çinar
sokağı tarafından da iki balkonu vardır. H ... ne yenidir.
Artaki Minasyan efendi kiracıdır. Fazla malumat 929-4032
dosyadadır. Taliplerin kıymeti
muhammenesi olan beş bin
liranın yüzde onu nisbetinde
pey akçesini teslimi vezne
etmeleri ve 31 ağustos 929
tarihinde saat on altıya l<adar
birinci ihalesi ynpılacağı ilin
olunur.

MOBII~ YE

ASRI

kuruş

111adı milli piyanko ıu
be.ine koşmalıdırlar. Çünkü
her ketidenin büyük ikramiye.i bu gişenin biletlerine
çıkmaktadır. Maksat aigera,
çukulata almak değil, zengin
olmaktır .
Zengin olmak
için de biletin muhakkak
uğuru denenmiş olan gitemizden almmaaı lbımdır .
Tel : lst 4002 Burhanettin

•

Mağazuırıızdtı her
\·azıhımc takınılarile

alon ) t'mek 'ıkubul et ıııez dc~ect:dı:: ehvendir. Bır :zi.yaret iddinuıızı i Lntıı :kilıJır. Uarı ·
lıulda rincaııcılar yokuşunda No 27. Tt'I: l,.t:ı.nLul 3407
keseye

uygun

karvolal:ı.rınıız

~ atlll.,
ı d abet

Af-IJVIET ] E~\!ZI
4

~laurıl HL:ı.letiııırı rulı ..... tı ı esnıİ) eııinİ luıiz

TürkKadınları BiçkiDikiş
mt>L tt'bi taleoc

fJ.;

. 3

:l\ }ık

l..ı) tlıı

a

ve 6 ay,

başlumıştır. Talı ... il

ı

müddeti :

HSENOFERAros
Zafiyeti
Jar ve

ve 2 senedir.

İadei kUff

1,,lirkiye iş bankasının
llaıııi]iıı(~

ait l [isse seııetle
rınııı ka rit n1iiddeti 1O ağtıs
to · 929 1arilıi11de bitecektir.
l]~. sedarlar 1>u taı:ilıe kaclar

riicl ıaıılcirıı1clan istifade

edebilirler.

Ciolafa ithalilt gümrügü
· müdürlüeünden:
Cins ctYa
Çocuk arabası
Asit borik
Tarçın

Kurutma kağıdı

Adet

5
3
1
3
1
1

Kesilmemiş yazı k!ğıdı
Bcya% yazı kağıdı
Elvan kopye «
1
Kurutma kağıdı kesilqıemiş 1

Dökme tite
!PakB yünlU elbiselik
Radyo aksamı

Talk

4
1
1
1
1
pil 12

Nevi

sandık

Kilo

Adet

O

30
O
O
O

«

balya
sar d k
«
«
«

«
«

paket

sandık
«

43
375
60
36
56
78
278
7
48
62
95
675

hali nekahette

hmanlar(A r• 6
fere tos) s.16Y8
kesbı sıhhat -

kuraın ~alınız lm;l..ı ~östeı ilır En son m.:töt takıp eJıTir
Adr'"'4
e)az.ıt
\ euıcciler

hakkı

umumiyelİ oı:::

Sabun tozu
«
Telsiz telefcn aksamı
«
Bir numaralı anbarda mevcut balada cins ve evsafı yazılı
3) parça eşya bili sahip hükmünü iktisap eylediğinden
26 - 7 - 929 da yirmi gUn müddetle müzayedeye konulmuı olmakla 14- 8 - 929 ve onu mliteakip günlerde ıabf komisyonuna
müracaatlan.

19
Güneş

