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Prenses (1) Leylil H.

Başlıca iş...

itlcctihayriye ile

Şark

Avrupada eöbek dansı
1
y apmıyOrmuş.

'
dcniir·

Yollarına diitÜYOI"

Kendiüııe

premea Leyli
Bedirhant iamini veren bir
hanımın Avrupacia, bir çok
ıahnelcrde fark damlan ismi
albnda garip ve hiasi tahrik
edici çıplak hareketler yapbğını yazımtbk.

Bu arada, Leyli hammm
ldm
oldujuma,
kendisine
bu prenseaiij'in sıereden ıe1digini tamik etmif, Bedirhaiı
zadelerdeıı birinin bfr Franaız
kadını fle evlenmesi neticesi
olarak dbyaya pldijini ,
prenseı unv•am -.•ı• hak·
kı olmıyacap da illve etmit•
tik. Leyla h•••m vald..mden
bir mektup alclak.
Franaadan buraya gelinciye
kadar yollarda epey dolqtı
iını tarihinden 6j'rendlifmlı
bu mektup ta deniliyor ki:
-Son Saat pıeteli, pb.uma
[ Mabadi 11 inci sahifede]
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ltıitı Yf:. 1 \:ti~ıkü r.emiyeti beEmın Afi beyin bu takriri
S AI· b aında azadan Eidareler nezdinde teşebbfisatta
~~İg~fairı {:y Ş!ı ketihayriye bulunulması için Emanet matiıı~~letitıin Ve. şiınendifer i- l<amına verilmiştir.
l:tıi "Yaun t~tıfeler!nin bfrbiBir muhardrimi:z, Seyri sellı~t~akl<,nd ır ~ekılde taıui- fain, Şirketi hayriyeye ve de·
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Bo· ey, bu takriiaıi · d
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lttir?'h bua .dıf olduğu, binaı. 1.tt t t\'hid.1 atel
· l arı'feııy~
. eı1a
~tdtlıtı birbi ~ ıle vesaiti nak~ili t tahtik·".n~ uygun saat-

lltı\l}nı~8 ıçin teşebbnsalta

allt ..
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. . . ___~
ını tekl'f
ı ediyordu.
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niz yollart idarelerine mi1racaatla bu idarelerin bu tqebkl · i
büıe ne cevap verece enn
öğrenmek iıtemiftir.
Şirketi hayriye ifl.etme mnl
dlirU Sadi bey şunlın ıöy e-

Rlisumat idanwile vaparca• larımı.z aruuada 6tedenberi de- Vesaiti nakliye tirketlevam eden bir anlqamamulak
rinln tarifelerini birbirine uyvardır.
gur. bir ıekilde tanıim etme•
Vapurcular ROaumatın ı&a
. d )
[ Mabadi 2 nci sahife e
I terdiği devamlı mllfklllittan

.

tı'tı
~ <: alrtlbat Ankarada cereyan eden müzakerata dair vcrıtth
' llleı.k"
'y~.1en
etnı
k ur nıüzakeratın hep e~a bl'ı meıeJeıı• etrafın-

~)ltı.ı lııiıtan e te olduğu merkezindedir.
' bu nıesele hakkındaki noktai na:r.annda ısrar
'l S.t~tcli..
-:>
...

Maıu

~.k,ıe tıoktai nı oldu~u üzere, Yunanistanın Etabli mescle!tı etabli nazarı, lstanbulda bulunan btıtlln Rumlan cefYapnıaktır,

bi.ıardtr.

tablı

ı.A.~:,,5_)(si etrafında ını?.
ki'

Vapurcularvegüınr\Th
Tamirat Pireye intikal
ediyor m~?

mı' ~tı"r·
:ı- •

ıq ltn ınüzaker

f ~d,

Leyld H.

1

Hatta vapurların tamir, tdvin ve saire ılbi huSW1atta
Pire limanını tercih ettikleri
de iddialar arumdadır.
Dün Rlkumat bqml\dllrii
lsmail Hakkı beyin bu buaus·
taki fıkrini ıorduk. Bu zat
bae dedi ki :
- Vapurculann limanumza
Pi.re llmanmı tercih ettikleri
hakkındaki icldlamn ne ula
vardır, ne de eaaaı. Rliaumat-

çıların müşkülit çıkardıkları
meselesi, de yalandır.

( Mabadi 11 inci l&hlfede )

•

2ahiSfe ·

Son Saat

ms• em ;e

••
.,.ı
reh eri · s

Tür

büyük
nda

I{:

mazi Hnzretleri her gün çiftmf liklerinde meşgul olmaktadırlar. Kendilerine bu sene
seyahate çıkıp çıkmıyacakları
latanbula teşrif buyurup buyurmıyacaklannı soranlar:
- Görüyor musunuz, p~r~
da çiftimiz çubuğumuz, ışımız
gl\ctimüz var. Hasat başladı,
onu bitirmeli, so11ra da natas
yapılacak! Cevabı;ı almakta-

I

e

br.

9'1o1elcr ve köprüler bakkmdaki
kanunun tatbiki
için mftzakeratta bulmamak
tbere bütün nafia müfettitleri
•cep beyin riyasetinde çalıpmya başlamıştır.

mlolombiy• darülfünunu . ta:
llJrafından temmuzun ymnı
"6nde Cenevrede bir terbiye
hgresi içtimaa davet edilıllliftir. Bu kongreye mezkur
clnülffumnun terbiye fakültesi
~arından Gazi muallim
mektebi ve terbiye enstitüs\1
muallimlerindn Mehmet Saffet
bey ile Hilmi Malik bey Tütliye namuıa iştirak edecek-

1..dir.
Rstanbulda bulunan FranUJaız sefiri

Kont de Şambrü
m gazetecilere beyanatta buhmmuş ~Son itilaf her iki hük6metf de memnun edecek
mahiyettedir. Paris muahedesi
bunu tetyiç eyliyecektir) demiştir.

miugünden itibaren inekler-

mi deki

veremle mücadeleye

başlanacaktır.

ın.ı
llılJ

mn

sene y(lksek mühendis
mektebinden 13 genç me-

olmuştur.
umurtalıkta

D ecnebi

,.aldaşırken

bir
gemisi

kaçakçı

sabile

yakalanmışbr.

lfloskova sefirimiz Hüseyin
lllllRagıp

bey yarın şehrimize
gelecek ve doğruca Ankaraya
gidecektir.
alatasaray at)e,izın birincilikleri dün Taksim stadyomunda büyük bir intizam
ve mükemmeliyetle ypılmışbr.

m

Hariçte:
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Rusiann Pravada
ea.z tesi bizim için
!er y z yor?
ffiu .. v.., a a i Pr..vda gaze~te., n·
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neşriyat
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<'.>tavan, 5 ( A. A. ) - Şikago
Berlin arasında bir hava
cevelanı yapmak üzere hareket eden « Unfen Bovler » deniz
tayyaresi Groenland istikametinde uçıııuştur.

ile

6

Adliye

if
mühim bir işe

vazı)ret

etti

M. Mihalako~
pulos dahi/iye

'!-azın o~~~..

v":!

pu~~dahft;;- !!~are!!ııi

bule ikna edilmiştir. ı,,. ;~
zelosa Avrupa seyab eJıtİ''
mumaileyh vekalet edec set'.'
M. V enizelos Avrupa ~
batinin ilk merhalesindtlt· ~
kralını ziyaret edece1'b~
ziyarete pek büyük e
yet atfedilmektedir.
JıJ

Yıldırım, d~~

Berlin, 5 (A.A.) - ~ f;I.
hemen her ta!" iıtf'
dolu ile karışık şiddeth
nalar olmuştur.
. ~
Ekinler ebemmiyetlı.:e•~
hasara uğramıştır. Mli ıe
kimseler yıldırım isabetı
müş ve ya yaralanmı~tıt· t!l

1 ketin

DUn akşam, mev <"i içhmaileri olan altı şahıs tevkif edilmiş
lerdir. Elyevm tevkifanede bulunan bu zevaat ihtilattan menedilmiştir. Hadiseye adliye vazıyet etmis bulunmaktadır.
Bu sabah müddei umumi Kenan beye müracaatla izahat
istedik. Bize aynen şu sözleri ... öyledi :
- Evet, bir irtişa meselesinden dolayı birkaç ki.1i tevkif
edilmişlerdir. Bunlar, TUrk cumhuriyt!t'ııin şerefi ile oynamakla maznundurlar. Yakında Cumhuriyet mahkemesi huzu-

"'·

1\1 üthis bir ka~ırh tPf
Prag, 5 {A.A.) - B~iie ~

şicldpy, pi':
pek çu ~ tıl
ve ,zarara sebebiyet verdi
Bir. tren devrilmiş ye e
yaralanmıştır. Ekinler "'e
haaarata uğramıştır.
ve

Moravyada

kasırga olmuş,

runda hesap vereceklerdir.
irieşti•·iJm inde başlıca ·ş..
1
(Birinci sahifeden mabat]
o1rna rı fo.zımd~r. Çünkü bizim
IW?ô*ri±P t
Anadolu f renile irtibatımız
leri biraz gıiçfür.
vardır E asen şimdi tatbik
ÇünkU bızım, Seyrfoefair.'n,
edilen tarif miz·~ mühim seHalicfn ve denıiryoıu.rmın
ferler.nin Şırketihayriye se ..
sefer adetleri birbırini t tmaz.
ferlerile i ti nkı vardır. »
Bizim gilnde (20) seferimiz
D'ger t raftan • ark denıirolursa, diğer bir ıdarenin (40),
yollerı tarıfesinin, iki üç seferi
bir diğerinin (15) seferi olur
müstes11a, Şirketihayriye ve
ki, tarifeleri tevhit daha buSeyri efa'n tarifelerine uyilln
rada imkansızlaşır.
olmadığı anlaşılmaktadır.
Mamafi mesafenin uzak ve
Fakat idarenin ı:ıefer saatya~ınlığına göre, bir iki sefer !erini değiştirmek suretile diiçin uygun bir tarife tatbiK
ğer idarelerin tarifelerine tabi
edilebilir.»
olup olmıya<:ağı meçhuldur.
Halice gelince, her on beş,
Seyrisefain Jşl lme mübUrü Bürhan bey de şunları söyyirmi dakikada bir vapur
lemi~fr:
tahrik eden bıı şirketin, tari- Bu mesele bundan iki
feleria uygun bir ,ekilde tansene eve) de ınevuüu bahis
ziır.inde rolü olmaz.
olmuştu. Biz, o zaman v ur
Seyrisefalıı Anadolu demir
ve demir yolları idarelerine
yollilrUe ittisali mevcut oldubu hususta bir not vermifltı ·.
Vapur ve Dcmiryolları idiire- ğ'Una göre iş Şirketihayriye
!erinin tarifelerini tevnit etme- 1 ile Şark demir yollarına kalı
leri için bizim tarifemize tabi' ı yor demektir.

Tarif er in

Yunanistan- 411
Ron~atl~
(A.A.) - ~~~i.iıt

At.ina, 5
ta.1 ıle Romanya .8 ıııııl"wi
ri dostluk ve tahkırtı t•et
desinin musaddak sure
teati etmişlerdir.
l~

f ransnnın borÇ.,....

Londra, 5 ( A. A.) r~
Sonden Avam katn 8 ~
.
ilte~~,Jı
bir suale cevaben ıng :ı~
Fransa hUkumeti
JJ:JılP':..
horcunu ödemesi h~ ol~
hiç bir teJebbüste b
dığını beyan etmiştfr.

Y azılarırflıfl
S4hlje:
3
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M\lslkl mUşalıll
tkaretLaılzde ~

yaptığı

haber

veri mektedir.

Bu gazete, Tas njansınm i.stihbaratına atfen Tüıl<iyede Ko-

müniıatliğin

an!

"
I

i yoluna

dırlar.

m1enin hattı Anadolu dem1r
llUJ yolları idaresine dUn
devredilmiş ve işe başlanmıı

-

haberlerı
~

inkişaf ettiğini

(!)

Türk Komünistlerinin burjuvazıy€ karşı, mütaffer olacağım(!) yazma'kta, bundan baş
ka İzmirde yapılmakta olan
KomllnLtlerin muhakemeleri
hakkında yalan yanlış bir çok
tafsilat verilmektedir.
Komünistliğin
Türkiyede
inkişafına imkan o madığmı

söylemek; Türk amele.İDİll her
şeyden evel milli ve vatani
hislerle çalışbğım göıtermek
fazladır. Bunu bizzat tu ajansı muhabirinin görmediği bile
kabul edilemez.
fmlondranın

bilyük terzileri
~tarafından erkek elbiıeıi
nin cezri surette ıslahı hakkında ileri sürülen proje tiddetli sıcaklar dolayııile Amerikada ciddiyetle nazan itibara
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Deli, Kari slitııD°'
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Gönülden gonille·
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Moda saJılfeSI·
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Davar ıçuıdd 1

11

Polis haberleri

alınmaktadır.

ıstil·

,ır'-

o;e 5

tedJ~

ve kravat d'j ~
kalkacak, t~oSI
IW'ette P~ e 1.~
ceket ~:r" gı1"
açık dir nevi go e
cektir.
Yaka
ortadan
kalacak
olacak,

Jf,

•.:on

::>a~

I-laricl ticareti ·zde..
1nQillzler ile hane ş rt ar
dahilinde ana ıyoruz?.
fngilizlerle Ankarada cercyan etmekte olan ticaret mukaveleai mllzakeresi ikmal
edilmek Uzredir.
İngiliz sefiri mftzakereye
devam için bugQnlerde tekrar
Ankaraya gidecektir.

Sey·y·ar ticaret menıurları ınukavelesi

Htikilmet seyyar ticaret mee
murlan hakkında lngilizlerle
bir mukavelename akdetmiştir.
Bana nazaran:
ithali memnu emtia müstesna olmak liJ:ere gümrük
resmine ve ya başka her
hangi bir resme t bi olup
bir taraftan Türkiye dahilinde
icrayi ticaret eden eşhas, ticarethane yahut şirketlerin mn-

messili ile seyyar tacirler tarafından büyük Biritanya ve
şimali lrland ya ve diğer ta·
raftan Büyük Biritanya ve Şimali
İrlandada icrayi ticaret eden
eşhas, ticaretane yahut şirketlerin mümessili seyyar tacirler
tarafından Türkiyeye nümune
yahut model olarak Jthal edilen eşya gerek ithal ve gerek
ihracında bilcUmlc
gümrük
resminden ve harçlarından
tcsbit edilen şerait dahilinde
muaf olacaklardır. Mukavelede bu hususta uzun uzadıya
izahat verilmektedir. Bu izahat nümunelerin şekline ve
sairesine tekrar celbinde yapıl cak, muameleye mUtedairdir.

•

Hapisane

ıgorta

Binası yapıl -

Nedir, ne za-

mıyacak mı?

man başlıyor

İstanbul müddei umumiliAdliye vekAletine mfira~at ederek yeni hapi"ane
binasının sUratle intasını rica

Uzun miiddettenberi tctkikatile meşgul olunan mükerrer
sigorta şirketi bu ayın yirmisinde faaliyete geçecektir .
Mükerrer sigortadan maksat
şudur: Her hangi bir sigorta
şirketi büyük bir afet veya sair favkalade
ahval
dolayı ile temin ettikleri işi
ödiyemiyecek vaziyete düşerse
bunu mükerrer sigorta ıirketi
ödiyecektir.
Buna mukabil mfikerrer sigorta şirketi diğer şirketler
den yfi%de 50 alacaktır.
Mükerrer sigorta şirketinin
büyük bir faidesi de ekseriyetle merkezleri Avnıpada
bulunan diğer sigorta şirket
lerinin paramızı harice çıkar
nıasma mani olmakhr.

ğinin

edeceği

haber

alınmışhr.

Yeni bina için cvelce Yedikulede bir bin abn alınmış
ve bir kısım malzeme de oraya
cemedilmiş ise de her nedense
inşaat:>. başlamak imkanı hasıl
olamamışb. Eski hilkumetler
zamanında yapılmamış
olan

bu bayırlı

işin CumhurJyet
Hükiımeti tarafından mevkii
tatbike vaz'ı çok büyük bir

asan umran ve baynn vücuda
gelmesine sebep teşkil edecektir. Yeni bina münferit
localan ve saireyi ihtiva edecektir.

lar, Nasip

Jıanınılar,

Hadiye
hanımlar, Cukulata Aliye hanımlar vaf<lile işi sade gazele,
Maarif emanetinin bir Rum
şarkıya dôkeceklerlne, biraz
da başka bir musikiye çalış-, mektebini ceza olmak üzere
ıalardı, bugün meınlekellekı
25 gün müddetle tatil ettiorkestralcır « Beıhoufen » in
ğini öğrendik.
dokuzuncu ~nfonisini çalarEsasen mektepler tatil olken Beyoğlundaki Rus muha- duğu cihetle bu ceza hayre·
cirlerinden hanende devşirmi timizi mucip oldu. Tesirsiz
ye kalkmazlardı. lfte benim ceza işte bnna derler.
söylemek istediğim bu.,.
,.
Rica ederim, bunun alay m=ı:~~ itizar ~
neresinde? Marnafi bu kadar
« Tigris » ismindeki tefritatlı muhabbetin üzerine hani
kamız maalesef dercedheşimdi gôzel bir gazel okuyan
memiştir.
Karilerim izden
olsa dinlenmez değil hal
özür dileriz.
l!ilroglıı

Tesirsiz bir ceza

cılerl

i

Birinin üstünde
300 lira cıktı
,
Zabıta

dün yine «22» dilenciyi okaktan toplamış, Darülacezeye gödermiştir.
Yalnız bunlardan köprü üıstiba
de dilenmekte iken yakalanan
İnebolulu Hüseyin isminde birisi dilencilerin götürüldük·
leri arabaya üç polis me..
muru tarafından zorla bkılmq
Hüriyeti
ebediye tepesinden geçerken arabamn kaptsını kırmış, kaçarken yakalanmıştır.

Verdiği

ifadede g(lnde kazancının 5 ile 8 lira arasında
olduğunu,
mutlaka kaçacağım söylemiştir.

Her dilencinin üzerinde beonar Hra çıkmışbr. Çuı
kırılı Ali isminde birisi 300
lirayı bütün yapbrmış, menıle
kette karısına gönderecekmif.
şer,

4

yaşindaki
delıkanlı

Geçenlerde vefat eden •4»
Mehmede
Fethi meyit yapılmışbr. Mehmedin yalnız kalbi değil bütün cih zı mideviyesinin "
ciğerlerinin tamamile ters ta•
rafta bulunduğu g8ı1ilmllştGr.
Bu husus yakında bp mecmualarında mevzuu mUnakqa
yaşındaki delikanlı

olacaktır.

teon Vartuhyan mektebi
Topkapıdaki

Leon Vaıtah..
yan Ermeni mektebi dün Topkapı Türk gençleri mahfilinde
güzel bir müsamere tertip etmiş ve mektebin bu aenekl
mezunlarına şehadetname tevzii merasimini icra eylemiftir.
İstanbul 3 Uncü hukuk
mahkemesinden:
Müddeiye Reba H. m Kasımpaşada Kulaksız Ahmet
Kaptan mahallesinde 75 N.
hanede mukim Hoseyin Ef.
aleyhine ikame eylediği boşanma

davasından
dolayı
mahkemeden sadır olan f t
tarafeyn arasındaki evliliğin
boşanmaya inkılAbına mnt:e-

dair olan 28 - 5 - 929 tarih
ve 376 N. ilamın ikametgib
ve meskeni meçhul buluııu
müddei aleyh Hüseyin ef. ye
ilanen tebliği tensip edilmiş
olduğundan tebliğ mekamma
kaim elmak üzere
mezkllr
ilamın bir sureti mahkeme
divanhanesine talik edflditf
ilin olunur.

---

-
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Son Saat

4 Sahife

Ah bilmezsin

hanım

Başıma öyle bir dert açıl
dı ki derıııanı bulunmaz
-

•
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MuluJrriri: M. Trzrlutn
teesair, Kezibanın karnına bak-

Aşıt Keziban ekseriya o
etJadan bir parçayı eline ala- b:
rak uzan uzan öper f t eonra
- Tu liirfllk -dedi- en
g6derini yere iğerek saftfUI'· IODJ'& bu halb da ettin ha.
da. Görümceler de, gelin de
- Okla hanımcığım oldu.
onmı bu aörekli buaderini,
Efendi beni de gümenlctti.
lfıkmm yavnrsuoa ve do&ayıŞimdi nideyim. Kendimi kalsile gene A11lnna ait bir cemile dınp ırmağa• mı atayım. Gaza
addederlerdi.
balanıp eteğime kibrit mi çaBir gfm gene o beslerden kayım. Bana bir akıl öğret!
tııfrf elinde olduğu helde dal·
Kocasmı kıskanmıyan kadın
pı datgm cloşünürken gözle- 1 koca.smm piçini kıskandı. Karrlncten t i damla yq düştü.
nındaki yavruya hizmetçinin
Bu ...m g!ryeyi gören Şeh- de bir rakip hazırlamasına tanaz, her dem phr rakibesinin
hammöl edemedi, Acı bir şielmiinden acı bir şüphe hasıl
vei tahkir ile :
ederek IOl'da:
- İtte - dedi - sevdalan- Ne 0 Keziban, çocuğu- manm, havalanmanın, kızgın
mu ma kıskanıyorsun?
kısraklar gibi gece gön düz eşiHizmetçi im, yaşlı gözlerini
nlp deşinmenin sonu böyle
fil bnnlı gelinin çehresine olur. Temizle timdi pirincin
dikti, mekil, melul baktıktan
taşını, koy piçinin adım!
80lll'a içini çekti:
Ke:ıiban . yardım umduğu
- Ne k8tü söz • dedf • se- lntüflcir gelinden bu ağır ıözain pxuğwnu niçin kıskaleri iıitinee geri çekildi, göznayım?
lerinin yaşını elinin tersile si- Baksana, çocuğun hez- lerek yapılan hakareti iade
etti :
ıerine bekarak, ağhyorsun .
_ Ağmıdan çıkanı kulağın
Demek laakamyoraun.
işitsin. Karnımdaki ma.um
- Allah etmesin. Ben se- neden piç olsun. Seni kim ti11İD de, çocuğuDwı da uğnına şirdise beni de o şiıirdi.
eammt Yeririm. Ç&nki iyiliğini
Ben bu eve gümenli mi gelpdlm. Benim denlim başka. dim? Sen kocandan ytb: çe- Senin ne derdin olur ki?
Tirip beni ona peşkq çekinciye kada ı&t gibi Jmdım,
Sevdin, ..ildin; seviyorsun,
tteriliyonun, her gece kişne·
sayende kan oldum. Bizi el
meniı.den fareler utamyor, deele veren sensin. Şimdi neden
lilderinden çıkamt)'Or. Daha kafa tat:u,orsu. Bir gtin g6ae istenin?
meıileneccğimi düşüneydfn de
Ke:ıiban,
bir daha içini
beni kocanın koynuna atmıçekti ve inledi :
yaydın. Yahut kocana lif ge- Ah bilmeuin, bilmezsin.
çireydfn de çocuğuna eş yapD-ma l>yle bir dert açıldı ki
bnmyaydın. Benim kısır olduu.p
ğumu mu ifittin. Er koynuna
ne anam dermanmı bulur ne
giren er - geç gebe kalır, bababam..
nu neye habrlamadm?
- Ne oldu. Efeııdile hoO sırada görümce hammzuştull ma, herifi bıktırdın
lar odaya girdi. Şehnamı samı?
raran rengf, Kezibanın lap- Ôylesi değil. Bati<• bir
kızıl kesilen çehresi iki kad111
dert, yaman bfr dert! Ve IODarasında bir niza tabacld6e
ra b;r tıığyanı büka içinde
ettiğini g6ıteriyordu. BinaenŞebnamı boynuna ıanldı, g6:ı
aley b kemali merak ile sordular:
yaşlarmı onun göğsüne döke
- Abla, nen 'f/ar? Kezi·
cl&ke lmlqına fısıldadı:
ban, ne oluyor?
- Glbıüm pştı hanımcı~
Şehnaz, hiddetinden zangır
fon. gfinllm f&lb!
zangır titriyerek:
Şehnaz mntehayyir ve mü·
- Ne olacak - dedi • IİJJe

&Jınaat isfiymız
27 yl&flDdaymı,

racağımdan

resmi bir

dairede 1500 kQSUf
memanım.

maaşlı
ve ıi

Orta boylo
yah kqlı, siyah gözlüyüm
esmer değilim. Evlilik birliği
nin refahı için maaşımın nıslı
derecesinde varidata malik ve
siniu yirmiyi tecavüz etmiyen
bir hanım ile evlenmek istiyorum. Kumral ve sarışın ol·
ması ve biraz da musikiye
aıina olmuı şayanı tercihtir.
Son Saat vasıtasile H. N.
adresine müracaat

Tır

.
kariimizin

teşekkürü

Bir zayi ilanından dolayı
idarehanenize
müracaabmın
ertesi günü gazetenizde ilanını okudum. Bu hususta sür' atle neşrine lfıtfif buyurduğu
nuzdan dolayı çok teşekkür
ederim efendim,
Kabile mektebi
mezunlarından

Münevver

Lfıtfi

*
Kaybettim
Atıkara askerlik şubesinden
almış olduğum

kağı

dımı

çıka-

muayene
zayi ettim. Yenisin

bir de pıç yegen geliyor.
Hemen beşiğini hazırlayın,
ebeye haber salın!
Keziban bu sözü de reddetmekte gecikmedi:
- Çocuğum daha bir fincan kan! Doğar mı, doğmaz
ım belli
değil. Nasıl dilin
vanyor da o cansız günahsız
masuma piç diyorsun; öyleyse
aeninki de piç!
Arbede bftyilyecekti. Yatalak kadm; gözü gören kulağı
ifiten, likin dili dönmiyea büyük hanım, köşesin
den ba mGcadeleyi seyrediyordu.
Gazlerinde
gene

llnet terarderi uçuyor, yuml'Uğa kindar bir takallüsle
kalkıp iniyordu. Halinden Kezibana hak ftl'diji ve Şeh
naın yiizüne doğra:

- Seninki de piç, seninld
de piç. Çünkü sen de orosp1111UDt
Diye bağırmak istediği anlatılıyordu.

hanımlar,

gelinle

hizmetçinin, iki gebe

kadının

Girtimce

aç saça, bq başa gelmelerine
mani oldular.. Kezibanı oda-

efendim.
on ,
Devlet deınirY Şe'
1982 İbrabiJll iJJ

324 Mert

Muhtbera • ., '

Ankarada Remzi bJı ~
mektubunuzdaki adreS. b~
olduğu için gazeteleri d~I
rııı:ı>l'
nama göndermek 8 "1'· •4
ğinide tereddüde dUştU 1''
Sona 1300 ili
numaralar
dediğiniı~ :( f,,
iftJl~ılif
bu iki numara isted.12'ıtir'..

f,

~eteler arasına d~.hil ~

~

~

C

ti~:

~~;

~

lt

~
~~

f

Bedeli, nüsha başına f"".ıi ~
kuruş olmak üzere jste~ı~ ~tt
havalesi, isterseniz
~
mukaddereli mektupla
~b
riniz efendim.
~ ~
""
• tP ~ 8tı
26 yaşındayım, bıt tJJ'· tt
sesede 60 lira maaşlı b'~~ bt
rum. Bir evim ve v~ ~
yegane bir hemşire~litfJ'
~
Esmer ve şişman degı f'~
boyluyum. Temini .~eed~
için maaşıma tekab111 ae .J
varidatlı bir hanıfll j\~
~i
lcnmek lstiyorum.. ., '
~
kesir ve mavi göıl0
~

7
I

ması meşruttur.

Son Saat vasıtcrsile
adresine müracaat.

(C.

'.J

b'

t e~ l'
dan çıkararak nasih8 ,.- j
~
- Dost var, düşf11 f.1 ~
1
·" Yı
ar var, haya var. Sat1·~.Jt
şan yüzünü kapayıp Jo ~İJJ ~
mizlemiye çalışmaktır· iP"tf I~
sız gebe kaldım ~iye ~8 ,J ~
tellil çağırtmaz, ehııe 17'....
kıp oynamaz. Aklııı1_., ~ t~
al da derdine dertfl şJ1 ',/ ~
Bu yükten kurtuhrıaıs .,ıs
~
kendin malamat olur5 .Jtl -~

biz.

Şimdi Keziban

Şehnaz hanım

lıyordu.

Biri

da

0

zd,ııtt"'
/
pfç I

çocuğ~110 J"d:J k

yılıp iğrenç görlll~.,.1 Pi,: ~
diğeri yavrusuna ısıot , h'

kardeş yapılmasında~~ (}
ıirdi. Görümce hail~ 170,.( d
çehreleri ve neşel~ tif'd'ıf
İki yengeleri de ı~ J q
lunamaz bir hale g . d~

lunuyorlardı. Onl811;,,-; ~:

maları, kırklarını ç..

til

~

memelerindeki sii
oJJ ~
maları uzun aylar• ~ısd~.J
Kendileri bu aylar
yapacaklar, süfli tJe ti
ihtiyaçlannı ne sure
;J
edeceklerdi?
IJP'

:e f'/

",

Son Saat

~~

SahHe S

n . et andığı mlidürliiğüııtlcrı:

Ibrahjm Ziyaettin B. Hadice Nesibe H.mın 17903 ikraz numaralı
de;ın senedi mucibince Emniyet sandığından istikraz eyledik-

leri m~blağ mukabilinde sandık namına merhun bulunan Üsküdard:ı Salacak mahallesinde Arka sokağında eski 3 mi.lker-

rer yeni 11 numaralı ve 210 arşın arsa üzerine mebni ahşap
üç kattan ibaret 9 oda, 2 sofa, bir mutfak, 425 arşın bahçe
v~ müştemilatı saireyi havi sahilhanenin tamamı vadesi hita-.
rnında borctt? verilmemesinden dolayı sat-lığa çıkarılar~k 2510
lir<} bedel ile müşterisi namına kati kararı çekilmiş iken bukere yüzde on zam ile başka bir müşteri çıkarak müzayede
bedelini 2761 liraya iblağ eylemiş olması cihetile mezkür sahilhanenin 9-7-929 tarihine müsadif önümüzdeki salı günü tekrar son müzayedesinin ikmali mukvrer bulunduğundan talip
olanların rnezkür günde nihayet saat on altıya kadnr samlık
idaresinde hazır bulunmalan lüzumu ilan olunur.

c o

~teıadett.ıe

- 25 -

1

~~ dıktan p, kunduraları
ile ıh_
sonra beni zev'
:uııttı:
it · ,.,. d
~

ı.

Q~·

~y,.

h··
..
aKımınin

y os

..

·~·
1 1
:

~trı rtıi.. ı Yor.

l\

arı11- •

d"
•.ı.ıız ır.

kızı

Bu gece

AJ·
b~Jediği ıhbu sözleri Rumca

~ ~~

alde
t~~"·
~"'-t, 1'ür

k ansı,

h er

~en hitta ~çe cevap verdi
dı!?l. ~ı. o cevabı an~'aba Sınırlcrim de bol~ıi ~1 • Lakin reyhetli
1

. --~e gt.:D.~ı nezaketi ifham
~ 1 bil ec•krnedi. Karısına,
1'lc1 e lllü~ehassts eden
!!tn• "e hatta öpücü bir
'I'> ır 1lcrd'
te tütk·a
ı:
1

'

(,.'

I

'afiri n Rumca. konuş
t 1 k b Odaya götür.
~~·~....
..
• ed'ır 1-t
.~ 'li ı~ liku ..._.1
~ ruzerın
ıu
~..ı.l t~o «Türkan n lıga'
e b ~den
...._ tı3.kf.ı e e~ sahibesi yüI ın •tebes...,mane;

'lo

i l'llkatıRe d;n;z ·dedi- buy-

M12.harri:ı--: M. Tuı:han

Öbür.erini İ'"İ !Ilecl•m.
- Tomak meşin
kamçmır. Ucu kar kecesile doludur ve ysssıdı... l!lle tutulan
tarafı saç gibi örülüdür. Bu
ı
meşin tomak, ustaların elinoe
demir bir tokmak gibi yaman1aşır. O nunla o'l:.üzün b c ı·1nı·
bile kıran ustalar vardır.
Tomağı, vurmak b;r hfüıer,
vurdt rmamak daha b-yük bır
hünerdir. Yük oyunu, bır yı!lık, iki yıllık buzağıları, m ..
laklar,ı iki aynğ-!ld n tutup
baş üst:·ne kAldı.m~ ve o
canlı yükle sende!emede b:r
ka.ç yüz adım y .. rü:nel·, tek
at koi.'u'u b 'r arabayı ça!a
kamçı oiderken ~; dun tulup
k arek.etten a i ıtçoyn:ı
1
~, '!'k'
·1 ?~u .
vetli ad mı be incl n yakı:J ya.rak fınl fırıl <!ön ilrrnek
gibi şeylerdir. 1 n
unu ~ - JX

bv

Prostat it
htibabı mesane
Soy,.Janı meni

Bel soğukluf{u
Gat rnllliter

En kuvvetli ve
müessir muzadı
ta~frnna

bevlldh

1'"esırr !:erl

ve esaslı

1'ebevvfi10n

evcaım

11.alc ve bütün ihtil
Uıu meneder.

t,

OPTELA VE MUZTARlP OLANLAR lçlN
PA EOL B1R:- TEDBiRi ŞAFlD1R

, arls hastane!eıi mütaahhtdl: Şatölen Mües ese
5 büyQI,( J\\iikafat - bllQmum eczanelerde sahhr•

kaya parçalarını b:r ıvo.ya iki
elle uzak me afelere at:nakb
tan i arettir.

MW»W

daha anlamış oldum. Medeniette tera.~ki dolayıs!le iptidai
Lııı . <ı?luzd
~ ~or;, a çadırlardan
'Ve biraz d fimi görülerek
· eueti ı:nı:ınu~. Kara Ali
Zevciniz de bizzat bu
diyarımızda ihmal olunan olimY c 11~ tnısafir odası da oyunlara iştirak eder mi?
piyatları Türkler benimsemiş
'f~~ kı:çe ar gibi mefruş.
- Onun en büyük zevl~i,
görünüyorlar! Şu farkla ki
I~ ı, crı1~.,~"a1nı:ı; post. Macmt atmak, tOI?lo."1k, vurmak,
eski
Yunanistand&
bu
~d/ ~\ ' altına sermek
güreş tutmaktır. Yiik oyunun11
oyun dört senede bir kere
r.~ e,'l cıe
ı llla.ın··)
da henüz birinci çıkarnrvor
" nefis seç,
yapılırdı ,
Türkler her gün
~·~ bk~e. "arnı
ama öbürlerinde daima üst
. ış..
yapıyorlar ve bfz'm o impiyatıı·1
ı ü t
geliyor.
~
OhJ~ üste yayaGözümün önü
B:zansın sı· lara sekiz - oo genç iştirak
" kta ar. Celadet- • rıklan,
Hipodrom oyunlrırı ederdi, Türklerde herkes oyu·
~ ' ?tı::dtıktan
duruyordu ve
geldi. Oralarda danslar yapına girebiliyor ve anladığıma
1
~ edi • sonra kibara- hr, cilvekar I adınlann çıpl k
ör~ _Selahiyetle , muvaffokı
... ~11
ye e giriyor! Demek ki TürktUtk· 0}"1
•
hünerleri seyre i ir, at koş u~i~;tlı C1.ll batq 1 gıdeceğim · rulur, hayvan hoğusrJrulur!
lerde hayretenglı: b'r tecanüs
~ •dı • t~ guın:a konuşun.
İmperatorıar, prensler, dev- var, her fert, ayni evsafı,
~I
6ah1 • ç Zaaflarımız
let ricali, kili~e rüesaeı bu
ayn· JTJ"ziyyeti v ayni hissih- ·)i t"atı etıle henüz iki oyunlarda irp ti v cut etmek
ı t 1 • I ımın me'fahiri,...Y litl· ~heden ?neden Kara
tenezıül''nde
bulunurlar. Lahin ı ne iddetle merbut olmasam,
\J
1 O
OY1Jnl
d 1 ~dad~g,.~tıı:n k • ~n ma" binnefis kumandanl-nn oyuna caba doğrusu - yeni ismini
: qn çıka; tstiyordum. karıştıkları görüln::c. · tfr.
lcoHanıyorıım - lmralı adasında
el.
A.~
çıktnaz sorKara Ali dereces·nde r.ôhhu unduğum sırada kendimde
~ ~tl da
retşiar olan fim,.rarın oyt.nunu öyl bir merbutiyet tevehhüm
~i ~Ytt~? Zeş c 11.k mi var, değil ylitün:i gbrrne bir nt etın -em Türk olarak doğma..
\> sqhık .;,r 1\edir?llızın bat.setmet sayı:u, o gibi zev ..li a ·ye
dığıma teessuf edecel tim.
f) "'- • leni 1i
..
kuyruk!u yıldızdan daha na~Hr
Her neyse; halü babr sor' lieıdı: .. · gulerek ce- olarak görünürler ve her gô · mad~n T t rk oyunlarını ögren1a
g nltü
rünüşleri bir had' c, bir hikai
miye ve Kara Alinin bizzat
t 1 rey b O)unlar.
ye olur. Türlder bu hu.,.us'a
oyuna. girip girmediğini araş
ırıt 1 t
unlar?
<>roak, y:.k
bizden ayrılıyorlar. B °}ügiı, t rmıya 1--alki ığmı an dolayı
(: .,.,d
ıı ' taş,
küçiiğü beraber } şiyor, ve be..
bila r'° utandım ve kabahğımı
1
tamir için so-ü dcgi,.t;rdim.
·· ı, <ıi~
raber oynu o ·
6~"eşj bil;,.·
a.,ıl -ped:m- hayc.tmız-- l!n.
~ u oy.ı.1 işinde
bir , eı i

bqt ekti!h çıkı.1.

PAJEOL

1

'

dan memnun musunuz? Bahtınızın hazin bir cilvesine uğ
radınız mı? Millettaşlannızdan
cüda düştünüz. Şüphe yok ki

üzülüyorsunuz.
Sabık Eleni, ağzımı kapamak ister gibi, elini lkaldırdı.
Haykıran bir seda ile
sözilü
kesti:
- Rica ederim - dedi - fikrinizi tashih ediniz. Ben mes' udum ve belki dünyada en
mes,ut bir kadınım. Zira Kara Alinin karısıyım. Aygut
Alpm geliniyim ve Türklüğe
kabul edilmiş bulunuyorum.
Sanki mektubunuzdan bir
cümle okuyormuş gibi güldüm
ve: «Hele bak haspaya!» Diye
bağırmamak için dişimi sıktım.
Kara Ali hazretlerinin yaman
bir adam olduğımu takdir
etmekliğime rağmen dünkil
Eleninin bugünh."ii halini hayrete şayan buluyordum. Aman
yarabbi! O ne tutkunluk, o ne
;:'.ledubiyet, o ne aşıkane gurur?.. AJkh, kendi oğlu ola-ı
İsaya bir gelin nasip c.1seydi ,
o bile kocasını, ICar-aiasını,
bu kadar hürmet ve bu derece me~uniyetle yaciedemezd~ I
<LtnıcnJ)

6 Sahife
lstanbul icra dairesinden:
Mehmet beyin Necip ağadaki
alacağından
dolayı mahcuz
Fatihte Haraççı Muhittin ma
hallesinde Smkçılar sokağında
kiin kayden 9 numaralı arsa
halen hane ve Saraçanede
dülger zade mahallesinde büyilk Karaman sokağında kiin
atik 27 cedit 20 numaralı
dtikinm ve Bayazıtta Emin
bey mahallesinde Darphane
f t Huaıı paşa karakolu caddesinde klin 79 • 1 atik 3, 1,
79, n N. kayden Gç bap d6klıh ve bir bap hanenin yanm
hiueleri 30 p
mllddetle
ibalei eveliye müzayede.ine

Son Saat

Darülfünun emanetinden:

Edebiyat fakülteıi müderrisleri tarafından umuma mah•111
olmak üzere verilecek konferanılor
Müderris ;.

8
11

Pazarteei

15

Pazartui

4(

18
22

Perşembe

C(

25
29

«

0 em okras ı zihniyeti
Türk inkılibı

•

Pazartesi
Pertembe
Pazartesi

«
«

•

lııet B.
Ali Ekrem B.
((
((
«
Galanti B.

Pe,..embe

«

Ahmet Refik B.

Ağustos

1

~~~~~~-----

Müderris Nimet 8.
«
Ali Muzaffer B.
Perşembe

•

«

dir.
Büyük Karaman !okağmda
ki atik 27 . cedit 20 N. dükkin 48 arıan tcrbünde arsa
üzerine kagir olarak yapılr~ı~
olup kaıap dükkanı iken halen sü~na olarak kullanılmak·

((

9
'

Bugünkü medeniyet ve demokt•
Namık Kemal
Ziya paşa
Babil ve asur edebiyah

Osmanlı imparatorluğun~n

ilk

de~

hakkında tarih kitapJarıJIJ
mevcut tenakuzlar
~ıJ

leri

vazedilmiştir.

Bunlardan smkçılar caddeaindeki 9 No hane 51 arşın
terbiinde yanm kargir ve yeni olup zemJn kabnda zemini çiçekli çini antire bir
merdiftll baıı üzerinde gu·
.aibane 'Ye bir dolabı havi
bir oda zemini kırmızı içini
mutbak birinci katta bir merdiven hıli;ı Ozerin~e bir yük
•e dolabı havi büyük ve ~
diğeri küçük iki oda bir hela bir tarasa ikinci katta
1riri küçük iki oda bir heli
llir merdiven ba11 bir taraaa
ve albnda kömllrl*- havidir.
Hududu btr tarafı Eminağa
Yereaesi anası ve bir tarafı
Saffet efendi arsası ve bir
tarafı Hacı Yusuf ağa vereıeleri · odaları ve tarafı rabii
Sınkç.alar caddesile mahdut
olqp denınunde borçlu sakin-

~

Mevzular

"l 1

5
8

12
15
19
22

Pazartesi
Pel'Jembe
Pazartesi
Pe11embe
Paıarteai

26

PeJ1e1Dbe
Puartesi

29

Pertembe

Şark feylesoflanna göre kadının oıebif

lzmirH Hakkı B.
lamail Hakkı B.

((

«
«
•
«

Demokrasi mefkuresine göre tet';.
«
Ferit 8.
Sadi
~kip B.
Felsefe karşısında demokrası
«
«
Ruhiyat
«
<'
muavini Orhan Saoettin B. F eylesoflara göre demokrası
«

((

C(

--

C(

((

Eylill

Pazartesi
«
F azil Nazmi B.
5
Pertembe
«
Şerif B.
Pazartesi Muallim H&mit 8.
9
Konferanslar saat 16.30 merkez bfoasanda coğrafya

'2

Adalar denizi medeniyeti
Edebiyatta demokrasi

Türkfyede ıslahat hareketl~~i (
darülmesa isinde verilecektir.

J\Ahiyai falriiltesl müderritleri Jo.rafınden u muma moh•111
olmak fizcrc verilecek konfcronslar
.

Müderrfı

isimJeri

Halil Hali B.
Hüseyin Avni B.
lzmirli lsmail Hakkı B.

lm1ail Hakkı 8.
Şerefetthı

B.

~

Mevzular

Etnografi nazarından Efganistan Hindistan Cumartesi 6 TeJIJ
ile aJAkai tarihiyesi
"
Hadiselere göre ahlak
«
13
Şark fllozoflanna göre fikir ve iradenin
20
iatiklllleri
27
Kübizm ve Türk an'anesi
lslAm lJemınde fikl'1 hareketler ve keli·

mm

tarzı teşekktilü

((

Ş evket B.

Teavün ve infak hakkında
Yusuf Ziya B.
Aoadoluda Aleviler Tahtacılar
. Konferanslar saat 16 da 1 No. h dersanede verilecektir.

((

ıo

,..r"'
"

17

"

24

tadır.

Demir parmaklı kepen~li
dir. Zemini katı tal.ta ile iki1e bölünmüş zemini çiçekli
ç ni camekan dolaplı kükkan
üst katta bir ufak sofa üıe·
rinde bir. biiyük oda bir he·
layı havidir.
Hududu Re.iİt ağa veresesi
ve saire ve Hac.ı Mustafa .e·
fendi ve1\ll1esi ve saire gayri 1
menkulatı önü yol ile mahdut·
tur.
Deruninde Tevfik efendi
sakindir. Darphane ve Hasan '
p~~a harakol caddesinde kiie
atik 39 • 1 cedid 1.3,77,79
Nu. mahallin umum mesahası
126 • 5 arıun terbiinde olup
bundan 106 arıun mahal iki
kat h~rap ah~p cbniyedir.
Evin kapusu yan sokaktadır.
Ve üzerinde 1 Nu. vardır.

..

Od'

lk) oglunda H u~eyın ag.ı rnaha.Jleşindc Taksim ::-ıJka~ında kain 'c 4 kattan ıbm t;C ( il ı; ~~
h\•lunan atik .~ 1 cedit .19 n umaralı kı\ı:ı;lr hanenin 8250 lir~ m ef~ L 1 ı 1 1 ~~rı ....
1u.;-·929 tarihine miısadif çar~amha ~ünli sa.at f :t «: palarhk o::nretile icra) ı miı1.aycc.lc.;t ~L
dir. Taliplerin tcnıir..at m~kpuzlarllc emvali mctrnkc ~ıtu\' karn i-.~ onun :ı nwracaat c: lerıtıdcr•·
~
0

ı:ııutfaı.. ~ hald ~ ı

katında

Hanenin . zemin
bir
taşlık ve 6nü açık diğer bir
~atlık bir hda ve bir kapu
üst katta bir aralık üzerinde
iki oda zemini tahta halen
mutbak olarak kullanılan ma·

hııl vardır.

Derumnde Galip efendi sakindir.
Tramvay caddeıind~ iki dökk.lndan birinde zemini çimento
döteli kavebane olup. halen
boştur.Diğer dül$klnda Ahmet
efendi kiracıdır.
Bir tarafı furun dffer tarafi

7

numaralı

tarafı

hane iki
mezkur yol ile mahduttır. Sırıkcılardaki 9 nu. hanenin kıy·
meti muhammenesi temami
bin bqyüı otuz lira Bü~ük
Karaman sokaiandaki atik 27
cedit 21 nu. dilklnıh k ymelı
mubamınencsi tem&ımı bin dört
)ÜZ kırk ve Hasan paşa darphane sokak ve caddesinde kain
atik 79 nu. mahallin kıymeH
muhamminesi temamı üç bin
elli sekiz lira altmış kuruş
olup mezkur mahallere talip
olanlar kıymeti muhamminenin

1

roiktatı;;'~

his!eye musip
de onu nisbetinde ~~.tol J
lerini alarak 12
~
tarihinde ve 927-55 tJO ~
yede numarasile
~
ten on altıya kad•de
jc:-ra ~airesi müza~ı~elıj)~ ~
ne bızzat veya bı ·ıjO oJ'll'/

•ii6
•••t

1

r~caat eylem~ri ı

ff'/

":J

..~

Doli. tor A. ~ .... ~
~~

füekhrı!: rıı \·:nc:erı} re tıelSOS .,el

darlı~ı.

prostat,

ade'Tlııkt!da~·. ~

li~i elit ve fırengıyi aRr•sıJ.,.......~
l'..arakl>jrde B<ııclr;çJ fırll1
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Sahife I

Moda
akademisi
Her sene yalnız
dört mevsime ait
dört moda usulü
konulmak iste•

nıyor

Modanın ahengine her va-

kit için uymak zarureti kadar
can sıkıcı bir şey olamaz.
Hemen her sene değil, hatta her ay başka başka şekil
ler ve çe§İtlere bürünen Moda şimdiye kadar sadece terzilerin, modistrelerin, fabrikatörlerin keyiflerine tabi
bir işti. Mesela bugün aldı
ğınız ipekliden yapılan bir
kostüm iki ay sonra renk veya
biçimi modasını kaybediyordu,
' niçin?
' Çünkü o ipekliyi moda yapan
filin veya f.al~ fabrika satışını
istediği gibi y4pmıt ve evciden
anlatma neticesi mevkiini baş•' ka fabrika mamulitına terketmişti ve bu sefer bu fabrikanın malları moda oluyor. Terziler,
modistralar da
elde
edildikten sonra arbk bütün
halk bu menfaat harislerinin
elinde baziçe oluyor. Bugün..
idi iktısadi buhranın aile
muhitlerindeki ma 'kus tesirlerini gören cihan ruhiyat mütehaısıalan bu moda illetine
bir ilaç b11lmağa, ve zevk,
tabiat sahiplerine istediklerinden daha ili fakat onlan
hem ihtikir hem de ihtirastan
kurtaracak bir çare bulmuş
lardır. Badema modayı doktorlardan, iktısatçılardan, san'atklrlardan mürekkep bir heyet
bir moda akademisi tertip
edecekmiş. Bu akademi her
ay JDO(layı değiftireceğine mevcut renk ve lmmatlardan her
sene ve senenin dört mevsimi
için d&t moda intihap ede..
cek ve bu dört modanın da
ayni çerçeve dahilinde ve her
kese, her keaeye kolay tatbik
şekilleri olmasına çalııacakmıt
Eğer moda akademisi muvaff.k oluna çok h.,.n. bir
if ;q rı ~.

Temmuz

,,
$ 11

Son Saat
==e
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EE 1 HE?

EuL"iJi !le~ sandığı emıak
müzayedesi
[-:at~i ~<arar i~anı
Müza Muham
vede
men
bedeli ı,~'tnet\
llra

lira

245

430

n:ra.ı

:\.ı

Merh

•nııtın

ını•l!

"e

cin( ,., ne,11c
nnmemıl4tı

Borçtur.un !sn•,

5769 Edirnekahısında Kariye atik Ali
pac;a mahallesinde büyük bahçe
sokağında e!1d 28 ve yeni 50
numaralı seksen arşın arsa üze·
rinde ahşap iki katta altı oda
bir sofa, b'r mutfak ve mfü;terek
bir kuyuyu ve on sekiz arşın ka·
dar aralık mahallini havi bir ha·
nenin tamamı
Hafız Muc::tafa ef.
265 1128 6327 Kartalda soğanlık kariyesinde ka·
riye denınu sokağında 62 nt!ma·
rah iki yüz seksen altı arşın ar·
sada ahşap iki katta on oda, iki
sofa, bir kuyu ve bahçede yüz
altmış arşın arsada bir mutfak ve
ahır ve anbar ve samanlık ve beş
yilz kırk dört artın bahç..oyi ha •i
bir hanenin tamamı Hatice FirdevA, Hatice

Hidayet
295 1175
St

t

n

195 472

223 406

223

390

745 2036

hanımlarla MuE;·
1
Tevfık B.

tara

8331 Fethiyede katipmas!ahatt:n mahallesinde Tathkuyu sokağında cskt 6-6 miikerrer ve yeni 4-6 numa·
ralı yüx altmış beş artın arsacia
kagir üçer kattan iuaret biri üç
oda, biri ufak olmak üzere üç
sofa, bir mutfak en üstü daraça
diğeri beş oda, üç sofa, bir mut·
fak ve en üstte daraçayı ve yü::
seksen beş arşın bahçeyi havi iki
h::menin tamamı
8iS7 Üı=liüdarda Yenir.Jahallede Kabristan sokağ1nda eski 27 ve yeni
~1 ııumar4llı seksen dört arşın arsada yarım lratı ka~ı· di1'erleri
ahşap olmak üzeı-e iki buçuk katta beş od~ ıki sofa, bir mutfak,
bir kuyu, bir sarnıcı ve yijı otuz
sekiz arşın bahçc)•I havi bir ha·
nenin tamamı Madam İ!tilyani ve sağır yani
ve Romilos ve Kiryako
9117 Kasımpa~ada Hcıcı hüsrcv mahallesinde Hacıhüsrev cadd~sinde eeki
9,9 mükerrer ve yeni 15,15 nu·
maralı yiiz kıı·k arıın ar&a üze·
rinde ahşap iki katta dört oda,
iki sofa bir mutfak ve yetmi~
erşın bahçeyi havi bir hanenin
tamamı
Gülsüm H.
9117 Kas1mpaşada Hacıhüarev mahallesmde er;ki cami arkuı ve yeni
büyük yokuş sokağında eski 18
ve yeni 19 numaralı yüı elli ar;ın
arsa üıer"nde maa bndrum ahşap
iki buçuk katta beş oda, bir
sor.a, bir mutfak, bir kuyu ve yüz
elli arşın bahçeyi havi bir hmıeGülsüm H.
nin tamamı
10811 Üsküdarda Sinan paşa mahallesinde İhsaniye sokağında eski 11
ve yeni 31 numaralı iki yüz s~k
sen sekiz arşın arsa üzerinde

ah~ap

üç katta on yedi oda, iki
sofa ve kırk dokuz arşın üzerin·
cle bir mutfak, bir kuyu ve beş yüz
otu~ iki arşın bahçeyi havi bir
hanenin tamamı Cevdet B. Zeynep Seza

670 1 n 4 12623 Çubukluda Rifat pasa sokağında
1 mükerrer numaralı yüz seksea
arşın arsa üzerinde kargir iki
katta üstün<.!e iki oda. bir oııofayı
ve iki yüz kırk arşın bahçeyi havi
haricen sıvasıı maa dükkan bir

fırının tamam1
Hızır Ef. Sıdık3
145 453 13309 yipte Takyeci mahallesinde 0-

ti·

ti•

takçılar sokağında eski 100 ve
yeni 114 numaralı bir kısım dok·
san ve diğer natamam kısmı

yetmiş altı arşın arsa üzerinde
ahşap iki katta üç oda, iki sofa,
bir kuyu ve yirmi dört arşın

100 225

i96 4107

275

3ô7

155

313

205 752

90

675

üzerinde bir mutfak ve Yüz a1tmı~
altı arşın bahçeyi havi bir hane·
. ı;.
l'!in tamamı
Honan Tahsın
13610 Üsküdarda Sefüniye mahallesinde
T nya hatun sokağında 69 numa·
riı sekc:en yedi arşm arca üzer~n
de ahc:ab iki katlı üç oda , bir
taş!1k, ondört arşm aralık maha·
lıni havi muhtacı tamir bir hanebeY'eJ'
nin tamamı
Abdiilbaki ve Zati
14831 Beh~kte Bebek caddesinde eski
C8 ve ye-r-i ~ , 1 numarah yüz otuı;
cibrt arşın arı:ada b1r kal kargir
ve iki kat ahşap olmak üze:?c üç
M u
kal' a d~rt oda 1 iki sofa , bir
mutfak,lf · sıt.mıç. ve üç bin ihi yüz
.ı-etmiş beş ar~m bahçeyi havi bir
'fe
köşkün tamamı Haszn Rdik ve Me.hrıı"t fi
fikB.leı·le F atmaİnayet, ~mine Müriivvct ·
j 6418 Bey!erbeğinde Bosta:ıcıbs~ı Ah·
dullahağa mahallesinde Rür;mağa
2oknğında eski 3 mükerrer. 3 mü·
~ erreı· 3 mükerrer ve ye!'1 Q , 9 ,
,
numaralı biri yüz elli arşın
~rsacla ahşap iki buçuk katta dört
oı1a, ıki sofa , bir Cltı salonu ve
ali.mış arşın amada bir mutfak
di;..e:ri seksen iki ar~m ars&da
aI~ap fki kat\ı dörl oda, iki ufak
safa b'r mutfak, bir kuyu ve üç
dönüm kadar araziyi hui iki ha- _ vfi1' 6'
nenin nısıf hissesi
Mehmet 1 e
16321 Paşabahç.esinde incir göyünde
Ko•rbaşı caddesinde ~ski ve yeni
1O numaralı yilı. yirmi arşm arsade
ahşap bir buçuk katta yedi oda ,
bir sofa, bir müşterek kuyu ve
üç yüz yirmi bir arı n bahçeyi
...,
havi bir hanenin tamamı
Fatma Zebt•
17541 Fatih dvannda Kadıçeşmesinde
mukaddema Müftü Ali elyevrn altı
Boğaça mahallesinde ve mukaddema Mimar çeşmesi ve e?yevm
Kadıçeşmeai sokağında eski 37
ve yeni 20 - 1 numaralı seksen
arşın arsa üzerinde kirgir iki buçuk katta üç oda , biri küçiik
olmak üzere iki sofa, bir mutfak
ve altında bodnım ve yirmi bir
arşın bahçeyi ha"; natamam bir _, ..crııeP tı.
hanenin tamamı
!P'117582 Çarşıyıkebirde yağlıkçılar caddesinde eski 127 ve yeni 95 numa·
•
rnlı on beş arşın arsa üzerinde
k&rğir bir kattan ibaret bir dük·
Ş fi1'
kanm msıf hissesi
Mebınet ... J
( De\·aa:u ys.ıı..-

Sahife 9
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Duvarın sırrı
liuber Marsan, ölümden

..

ıı.ı nasıl kurtulmuştu?
~unu bsan ev nerede idi?
}."ab en d~ bilmiyordum.
beııi Yen hır paket taşır gibi
llın .. sırtına atarak arka kapıYa s:~Üne getirilmiş olan oto
tiııe btu. Bu sademeler üzeltayb t ~n. yeniden kendimi
A e rnışım.
l'\klı

'llan k: ?a!ıma geldiği za·
ile Sok ndırnı bir duvarın ıçılilllde ulmuş gördüm. Dehşeoldu. ~ sa~aranı diken diken
at'tni erıfler üzerime duvar

lrıUt:a~~~lışıyorlardı. Loranşar

f

taşarak ıt ~efalar bana yak. . . _ D benı yoklamış ve:

'1

ah

'YOtf d a . ölmemiş, nefes
ft._Ben, ı::~~ti.
•11tnu f nuz ölmemiş oldu\afanı ar~eden katil heriflerin
~iye ~ bır şey vurarak öldür~tku eşebbüs etmelerinden
ttaar~or, nefes almıya bile
Bu rn·~deıniyordum.
~fler ~-ddet zarfında haydut
)t bi Uzerirne duvan örmi)' r türl..

o~~bdı, u ınuvaffak olamı·

•iııi ı ayet bu . t

l b. .
en an ar ırı....~- sureti ıya karar verdiler.
~ olu. e feci ihtizarım uzan~Pe Yordu.
1tt 'f bir
~ ilvdtt za~an sonra herifltrf ~ri llıask:~.ıl~~: Bu sefer
)'0 ıı e b.
ı ı ı ve refakattdu. ır sıvacı da bulunu~

çağırın

~~'"allı

ış

ba ~ tehdi~~vacı rüvelverlerin
çt~ •dı. Lı ınde korkunç işine
1
qr..
1aydut1
t
'"illi
..
ar sıvacının
tt)t b· iornı ·
~t8iilihare h~ı~e ve hu suttltıın ile nıa . uvıyetimi keşfıı-.. ıı bir nı olrnak için yübt ~tlltile kıstnını çamaşır
da~ l>ltÇa}ltı s:rnıışlar ve bu
)~ '~ k nl aşırndaki yara·
~~1'tı. y ~ a kırmızıya bol ~ llıd..
ııız sag" - - _
~'-l .. ku .. k
gozumun
~'1 d'Jtı ~.. bçu
bir aralık
'"
d~. lt •talı~ o~aıu biteni
l'lait
gorebiliyor1tl~U' ~e ha
ltCtit Yor •e ~e ~•vq yavaş
P'-ldllttdiyotlard nı diinyadan
l~t ~ 1ltfea ı. Duvar ka~, Stk .
alnıakta 111 n
{)L. llıiye d
ş.,.. .l!i
e bqhyor""' ııı
~~ra i'Ömill-

Heyeti un1umiyesinin 2-6-929 tarihli kararına
tevfikan ve sern1ayenin 4,000,000 liradan
5,000,oou liraya tezyidi için ihraç olunan
beheri 10 lira kıymeti itibariyesinde
1000,000 adet
Hamiline ait yeni hisse senetle~

rine kaydolunmaaa davet

Duvar. nihayet çenemin hi·
zasına kadar yükseldi korku
:ve heyecandan adeta delirmi§ olan sıvacı itini biran
evel bitirmek icin hümma altit
bir. faaliyetle çalıııyordu.

Kulaklarıma har~ kaçıyor

tuğlalar

yüzüme değiyordu.
Nihayet açık kalmış olan küçük bir fetha da bir malalık
harç ile kapandı. Ben tamam
bu sırada birkaç cümle kekeliycbilmiıtim. Lakin acaba
ne . öylediğimi sıvacı anhyabilmiş midi? Derin bir karan·
lık içinde kalmış diri diı:i
gömülmüştüm ...
Bu müthiş ıergü:ı.,e.ştf nefes nefese ve göz yaflan arasında
dinlemiş olan Elyan kemali
heyecanla haykırdı:
- Bu duvardan nasıl çıkabildiniz?.. Nasıl kurtuldunuz? ..

XXII

Ribolin muvoffokiyeti
Bu dehıetengiz vekayii yeniden yaşamış_ gibi müteheyyiç
olan Hüber Manan biraz nefes almak için susmuştu. De-

likanlının siması da sapsan
olmuştu.

Elyan aşıkının ellerini yakalıyarak:
- Biçare dostum, diye mırıldandı, benim için ne kor·
kunç şeyler geçirmipiniz!..
Hüber Marsan elleri dildadesinin avuçlan içinde ıözüne
ıöyle ~evam etti:
- Ölümün süratli adımlarla
bana yaklaşmakta olduğunu
hissediyordum.Duvann içindeki
oyukta
kalmıt
olan hava
tedricen gayri kabilf tenefffis bir hale geliyor ve ben·

b()ğuluyordum.

Diğer taraftan yaralanmdan
çok kan kaybetmif olduğumdan gözlerim karanyor, ceribalanın iae dehşetli bir surette sancıyordu. Şlkuli bir vazi·
yette sımsıkı kapanmıı bir
mezarda bulunuyordum.
Ç k
f l ki
o zayı o ma ığıma ragmen bu feci vaziyette yavaı
yavq ölmek istemiyor ve var
kuvvetimle
debeleniyordum.
Bu mezbuhane gayretlere bir
muhtazınn aon daldkalarm<Ia
sık, ıık teaadUf olunur. G6z!erimin önünden bir taba
gölgeler geçiyor ve geçenler
daldka bCnl ölüme biraz daha
kl
ya qbnyordu • Artık 10n
saatim Jelmiftf.
v

Ga,rt. fUllll

KAS1

lmeketlerle

2 haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkalade heyeti
umumiyenin nizamnamei esasinin 9 uncu maddesine tevfikan,
ihracına karar verildiği beheri 10 Türk lirası itibari kıymette
100,000 ad~t HAMiLiNE AiT YENi HiSSE SENETLERİ
şeraiti atiye dairesinde bankanın eski hfsselarine sahip
olanlara ar7.olunmaktadır.
MlKDAR: Eski hissedarlarımız, haiz olduklan beher eski
dört hisseye mukabil bir yeni hisse mübayaa
edebilirler.
Eski hisselerin dörde tak.iminde çıkması muhte·
mel hisse küsuratı muteber değildir.
BEDELi:
Yeni ihraç olunan hisse senetlerinin fii ihracı
berveçhi ati gösterildiği f4=kilde 11 ,20 liradır.
( on bir lira yirmi kuruş )
Kıymeti itibariyesi . • .
. . 1O. - Lira
• • . • • • - . 20.
Resmi Damga
Pirim • • . • • • • • • • . 1. - Lira

11. 20
Hakkı rüçhonın müddeti istimali:
Eski hissedarlanmı:ı dahil olmaksızın hisselerine ,dörtte
bir nispetinde isabet eden yeni his~eleri iki ay zarfında yani
10 Ağustos 929 ak~amına kadar m· bayaa ve bedelin aşada
izah olunduğu şekilde Bankamıza tevdi ve ya irsil etmelidirler. Bu müddet zarfında hakkı rüçhanım kullanmıyanların
yukarıda mezkur müsait şaraitle mübayaa hakları sakıt olur.
Hakkı rüçhanın sureti isfunoli:
Hissedarlarımızın şubelerimize 10 haziran 929 tarihinden
itibaren müracaat ederek yeni hisselerin mübayaa puslasını
imza edebileceklerdir. Hissedarlar bankaca kendilerine gönderilecek olan kayt varakasını doldurup im!,8 ve bankanın
merkezine ve ya İstanbul şu besine teahhütlü olarak irsaJ
etmek suretile dahi yeni hisselere kayt olunabllirler. Ancak
beher hissenin 11, 20 lira itibarile tamam bedeli dahi
şubelerimize tevdi ve ya İstanbul şubesi ve Ankara merkezimize irsal edilmelidir.
Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye olunmıyan
mübayaa puslalarının hükmü yoktur.
Yeni hisselerden bir hissedara eski lıisselerir.
Not:
dörtte bir nisbetinden fazla verilmeyeceği için,
kayit varakasında sehven fa:ıla yazıldığı vaki
olursa bankaca kontrolunda dörtte bire tenzil
edilecektir.
Yeni hiııclerin temettüleri:
Hamiline ait olarak ihraç olunan yeni hisseler -1929senesi temettüünün yalnız «S» aylık kısmına iştirak edebileceklerdir.
930 senesinden itibaren yeni hisseler dahi eski hiaselerlt
hukukan müsavi olacaktır.

Türkiye it
brnaklarım

şakuli

mezarımın

taılannı kazıyor kazıyordu. Bu

gayesiz debrenmelerim, ihtilillerin nekadar devam ettiğini
bilmiyorum.
Yalnız birdenbire mezanmın iç sathını kazıyan parmak·
lanın artık bir haile tesadfif
etmez oldu ve temiz bir bava nefha.sı y:üzftnü ·olqadı.
Uzun müddet çölde kalmış
olan bir kimse ilk tesadüf ettiği vahada eline sunulan bir
bardak soğuk suyu nekadar
leuetle içene ben de yüzümü

bankası

serinleten bir havayi ôy.te
teneffüs ediyor, ciğerlerimin
fif tiğini hissediyordum.
Adeta yeniden dirilmiş, ahretten dünyaya avdet etmiştim.
Bunun üzerine cesaretim
ziyadeletti •e açılan fethayı
büyütmek için bili fasıla uğ
raımıya, didJnmiye bapadım.
Vakıa henüz karanlıkta idim
ama uğraşa uğrafa deliği hüyütmiye muvaffak olacaj'unı
üınit ediyordum.
~
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Yelkenci

GAYET DUN FIATLARLA

İPEKLİ KUMASLAR
Kurut

420 kuruş
..,.
d.. •
i
325
n:rep oıın empr mekıymetinde iken
Krep blrman cmprimck~:;:! ikcn475
Fulard emprime
:.~!'tl::d~ iken275
..
. 450 kunış
3~
TU al d ulUV4
empnme kıymetinde iken ;1v
Krep aoten emprlme~:~:Te iken675

Fil a fil ipekD ropluk
Beyoi)luoda

~:~ti:!

iken

350

Karlman mai)azalal'llıda

Bütün h8fAl"aiuı düımanı biamanı olan

•

(FLITOKS)A

Merkez acentası : Galata
köprtl başında. Bevoğlu 2 362
Şube acentası: Mahmudiye
hanı altında. İstanbul 2740

poslaiı
( ANAFARTA) vapuru 7
Temmuz Pazar Io da Galata
rıhtımından hareketle [ lzmir,
Küllük, Bodrum, Rados, Fethiye, Finike , Antalya] ya
~decek ve dönüşte mezklir
ıskelelerle birlikte [Dalyan ,
Marmaris , Sak1z , Çanakkale,
Gelibolu ] ya uğrayarak gelecektir.

Antalya

THAliZüN

BıfttNGt ~USTASI

( REŞlTPAŞA ) vapuru 8
Temmuz Pazartesi ı 2 de
Galata rıhtımından hareketle
[ İnebôlu, Samsun , c,iresun,
Trabzon , Rize , Hopa ] ya
gidecek ve dönüşte Pazar iskclcsile [ Rize , Sunnenc ,
Trabzon , Tirebolu, Gireson,
Ordu, Ünvc, Sam$un, İne
bolu, Zong~ldag] a ugnyarak
gelecektir.
Hareket gunü yük alınmaz.

lzmır - [fiersın sürat postası

( !\1. Ş. PAŞA) vapuru 9
Temmuz salı ı 2 de Gal. ta
rıhtımından kalkarak Çarşamba.
sabahı lzmire ve al\şamı
lzmirdcn kalkarak [Antalya,
.Ala.iye -Mersin] e .gidecek ve
dönuŞtc ( Taşucu, Anamor

FLİTOKS mevcudiyetinizi
zekfrliyen ve mllthif lıuta
hklarıo sirayetine sebep olu linilinekleri öklürDr.

kanınızı emen
Te rahabnızı
kurulannı ve

bozan tahtapirderi öl·

dürlir.

Alaive, Antalva , Kuşada!'ı
izmir J e u~nvarak ~elccektir.

Çakmak ve

VAPURLARI

iZMlR SÜRAT POSTA51

v;ü!ri lsmetpaŞ
vapuru

7 temmuz
günü tam saat

Pazar
15

te Gala~

rıhtımından doğru tzMlR
hareket edecektir.

X

1
Tafsil at için Sirkecide e ·
kenci hanında kain accncesırıe
müracaat. Tel. İstandul ı 515
Ve Gallltada merkez nhtııJl
hanında Celibidi ve Stafilopatl
acenteliğine muracaat.
Telefon: BcvoJa'lU ~)q

ALEMDAR ZADELER VAPURLAID

Seri ve 111kı Karadeniz pottJ"
vapuru

Millet 7 Temmuz
Pazar

gunü akşam saat
kcci rıhtımından

18 de

SiJc
hareke
5

[ Zongutda~' incboı~ ' ~i~r

Saınsu~, bUnyeR,.or] u, zilll''
sun, 1 ra zon, . ızc ye. a (Jf>'
ve [ $urıncnc, \ akfıkeb1ftıı
relc ] iskelelerine de uğraY'
rak avdet edecektir.
bll
Müarcaat mahalli : Jstaıl , ,
k" '!'
~1 eymc?et hanı ~hında ~1 11 S
zıhane. f elefon: lstanbu

çalmıak·taıı tacirlerlJJ'

Kibrit ve çal<mak inhisar idaresinden:

dd

10 Haziran 1929 tarihli resmi gazetede intişar eden 1;,'
numaralı kanun mucibince niezkilr tarihten itibaren bet~
çakmak 'Ye çakmak taşlannın imali, ithali ve satılması bfi
tin inhiaan altındadır.
it '1
1 - lıbu mevadı inhisariyeyi satmakta bulunanlar bi,..J'
zarfında yani 9 temmuz 1929 akşamına kadar yetierinde

FLITOKS hayvanab eh·
liyeye IZbrap çektiren ..cak
sinekleri öldürür.

: : - /1~

hayvanabnw öldüren tufeyli ha·
ıerab öldürür.

FLİTOKS

-' (' " ) I ,eke yapmaz
.,, " ~, JJ kokusu sıhl1i
ve latiftir
Uınun1i acenteleri

EHRENŞTEİN

ve TOLEDO

İstanbul. Albpannak ban birinci kat

Acele kirahk hane
K <:tdıköyünde iskeleye iki dakika lımfr oteli ittisalinde 12
aurnaralı hane acele kiralıkbr.

nan çakmaklar ile çakmak tqlannın
A - Adedfnf

B - Cins ve nerini
C - Sabş fiatlanm
·
it V
D - Bunlann bolunduklan mahalli ayn ayn gösterir~ ti

yanname tamimile zirine 15 kuruşluk bir pul yapışbrs~1
ticaretancleriııin isim ve adresini de illve ederek
et"'
4 üncü vakıf banda kibrit "Ye ~kmak inhisar idaresine ~
ile mükelleftirler.
~
2 - Mebwt mevaddı inbi.ariyeden 10 haziran 1929 ~
den evel siparit edilmit bulunanlar 9 aioıtoı 1929 akt~
kadar Türk limanlanna gelmek şartile inhisar idaresine
fiabna aabn allur. Bu nevi aipariş edilmiı mala buluııaJI
ler bunlann:

7

A-

Adedini,

B -

clna, nevi ve mirkuaru,
nereye hangi firmaya liparit edildilfni,
D - Ne zaman ve hangi vasıtayla ıelecejini,
•J
E - Maliyet fiatım
jılP"""'_.ı
Kezalik bir beyanname ile 9 temmuz aktamma kadar ~J!
idaresine bildirmeğe mecburdurlar. Yukarda ..yalaD bf~
meleri vaktinde vermiyenler ve 1503 numaralı iııJıisat ;
nun sair ahkimma muhalefet
yedlerinde bu1fJI
mevaddı inhfsa~t~ m6sadere olunarak beher çakmak
lira ve beher ç
ak tqı için 2S kurut para cez~ı
t
başka (kaçakçılığın men'i hakkındaki kuma) mucibtDce
olunurlar. Mütemmim mal6mat iateyeıaler her ,0sı

C -

edenler

idareri emtia ıubeaine müracaat edebilirler.

Jç

'

Son Saat

Kitapçılara yardım

;ı

Düğünde rakı içti,

e

Nasıl olacak, Ankara teşebbüsünün

~Vine
dönünce
öldü
ottı:nlkapıda
sokağında
numara~ı

Yeni harflerin tatbilo Sil'&·
sında,
evelce bumlf ol duklan mektep kitap~dan
DeQlrmen
42
evde dolayı sıkınbya dllfen kitap•.
Murat dün gece
lbrahl- çılar, Ankaraya bir heyet
gönderdiler ve ktıldkmettea
"-ıcıı UOunüode rakı içmiş, evine geldikten sonra yardım
rica ettiler.
~ı:nnıaş, biraz sonra ölmüştür.
Dün
relen
bir telgraf, hii~ tes~iye tabibi cesedi muayene etnıl.,., zehirlendiği· kümetin kitapçılara
«40• bin
t'rllla lt etnıışse de bllAhare zabıta tabibi tarafından lira ikraz etmek sureti
ile
aı n llluayenede sektel kalpten öldüğü anlaşılmıştır. muavenette bulunacapı bildirdi.
Halbuki bizim aldığı111JZ maIamat
bu haberin muhtacı tavzih
blirı
ı
işlemedi
~..ı~e •aat yirmi Dçte ıoför Sabrinin idaresindeki 205~ olduğunu g6stermİftir. Anka~er~ otonıobil Tepebqında 211 ve 50 numaralı mukabıl raya fiden heyet ara11Ddan
'
Şen gelen iki tramvafın aras1nda kalmıı, parçalan- bir zabn bize verdiği malftmat
'tf~ b·Oföre bir feY olmamıştır. Bu yüzden dün gece tram- şudur :
ır laat kadar iflememiftir.
.
- Hnkamet, bizi ııkınbdan
kurtarmak için, milfterek ve
müteselsil kefalet altında ol..

Qaa(ı ~ te.~Jlkçl

Kunıkapıda

r otonıobil parçalandı, tram•
Vaylar saat

a..

ş 'Sifr/efe binen Bir genç İngiliz

~dren kazası

boğuldu

~ s, ~11laralı otomobil şo-

Pangaltıda Çayır sokağında

11

~k!et cı~ dlbı Ayasofyada

~- .: Lınnıiş, gezerken

Sübir rence çarp"ll'IJ~ ~llt-eyya ef d.i · k lu
tftır.
en nın

~t'. ~~!ide

°

Dün"ü

l

~ ~~kp " yangın
) \tı~Yot lıarında iskemleci

~~lıtı ,.: dtlkkınından

dOn

tı.,.11t1ıı
~ış, sirayet etmeden
"'«lllllitr
Bi ur.

tf ()~\>-11t

r kaza daha
ı· 'tıdiı:ı· Paşada oturan Cevat
,"· dorı <>ilu 8 yaşmd Muh•kaa1rı~ 'redikute tramvayının
~~6 ~e ••u11ı
11 ' b·ıı etç1 ge1.ına.t}
2
111

b
1

l\u11ı... •111ı,, bu e•n•d•

~d'
) il kat •lı otomobilin al~~•ıtır
.. Muhlisin b&fl
1
l' ~tır, Şofor Hulü.i yaka\J~b

0 elJSfz,

bı-ç·~ -

l1}ı Çe/r,"
lp
\ C-ı_ta IJllrdu

u -

1"il ~ IÜınriiğn

, QUil llaft,
~
itte lrk&d
L
llfıamelesinMercan

~-~ leçerı:~•raoğlaıı

soka:

)'-'-ı. ~hep çıkar11ı11,

Cemili

~ ""çfiıllı •~n, Mercan an)-.,al(

b

Q
•I

kaçmıştır.
•ol baca&ından

'l1tı-n...,
W! hava•
'~••q.q

"'......:-'.""l

~~

.,. .,..

raaataııeıiııden

dtt~ ~ınt h

39

numaralı evde oturan ln-

iilİZ t~baasından

18

yaşında

"k-'

me-

çıkanyor!"

Diye şikiyet etmektedirler.
Tr~bzonda karaya oturan
Hangi vapurcu dediğim gibi
«BDyUk liman» vapuru kurta- 1
bize haber vererek iş yap·
rılmamıştır, tahlisine çalışı1- mak istemiş ve mlişkUlita
maktadır.
duçar olmuş ise gelsin, bana
Bir köyde cinayet
söylesin. Eminim ki böyle bir
Bursada
Cam·. tek vapurcu zühur etmiyecekbu köyünden Mehmet. aynı tir.
kır..vden
arkada•ıT Ömeri,
U~
Pir~ limanına gelince:
aralanndald bir münazaa neOrada herhalde bizden daticesinde öldilrmilştür.
ha mUsaadekar dııvraıulmadı

Kara~beyin

Körlerin kong resi

~~lif,

Viyana, 5 (A.A.) - 14-17
Temmuz arasında viyanad a
be)·neJmilel körler kongresi
toplanacak ~ır

ltı

araret «23,,
dir. Su ••bah «20.,. deha itce rUzgir
Va açıktır ..

( 1 inci sahifeden mabat]

kaldırılmı.ş, şofor

l't~ ~. btı

teklif etti. Bu, baz,Janmwn işine gelmedi.
Bunun
haricinde yapılacak yardım
eaaslanndan biri de, muteber
kefalet göstermek şartı ile
nizami faizle bankalann b;ze
kredi açmaları meselesi vardır.
HlikQmet bu hususta lizım
ıelen tavassutta bulunacakbr.
Aynca Devlet matbaası,
basılacak kitapların liste ve
ıekillerini
bize bildirecek,
mektep kitabı tabetmek iste·
yenler, bu liste herinde matbaa ile anlaşacaktır. Bunun
haricinde hllk6metin bqka
tllrlü bir yardımda bulunam•yacağı anlqılmış, bizim vazi.
yetimiz de tavazzuh etmiftir.»

[ 1 inci sahifeden mabat]

k d
a ın

B_ü..;.vu.. k-·-li-n-1a_1_
1 -v-a-pu_r_u

razmı

Qümrük

Hangi vapurcu vapurunu
tamir ettirmek, hanri vapurcu
bına misafir gitmiş, öjleden vapW"UDa ait qyayi tamir
90nra · evin yanında denize
makaadile dlf&nya çıkanmdc
girmiıtir. Antonyon yüzmek arzu
ediyorsa bize haber vebilmediği için biraz sonra bo- rir, biz
de ona serbati ve
;uimuttur. Cesedi çıkanlllllfbr.
milaaade
veririz.
Bir hırsızlık
Hiç bir limanda hiç bir
Ayasofyada sabık Sinop devletin rtisumat idaresi vameb'usu Şerif ?ey~n evine d.un
purculan kendi keyfine bırak·
rece h r.sız gırmıt, 200 lira
kıymetinde maranıoz alitı ile maz, bırakmamıştır da.
Vapurcular tamir ve ya her
bazı eJY• çalmıttar. Meçhul hangi
bir sebeple oluna o1awa
hınu::lar aranmaktadır.
•
dlf&rıya etya çıkarmak ve ya
dlfU'ldan eıya ıokmak
.J
•1-1.• dikleri .zaman bize haber
eŞl ıaŞıd eztıul vermemekte ve pek tabii
Şoför Mehmedin idaresinde- olarak muhafaza memurlanma
ki 296 numaralı otomobil, Bemaruz kalmaktatiktaşta Şükriye hanıma çarp- muhalefetine
dırlar. O uman da hema lize
llllflar. Şükriye hanım buta- gelip:
neye
yaka· - "Rllıumat bize mGfklllt
lanmıştır.

B

mak üzere «40» bin lira ik-

Prcnaca (!) Leyi& H.

Alekaandır ısmınde bır ahpa-

Bır

neticesi••

Vapurcular ve

~nn. Büyü~derede

Antonyon

....

Sahife 1

ğı muhakkaktı r.

Binaenaleyh lım anımıza tercih ed ıl eruc:z. Falu t orad~
k açakç ılıl: daha kolay ise bu,
tdc.:ıh i , m bu s(;; bc:p olabıli r.

ait bazı yan1ış nCfriyatta bulunmakla beraber kızıma dair
de fena bazı imalar aerdetmiftir. Bu aoktalarm turihi
bence bir ftZifedir.
FU.llld ftktile latubalda,
l.wz : sefareti klll'flSlllda bir
mGddet dit doktorluju yapa•
rak ailemle birlikte teayytış
ettim,
Bu arada, kaderin bana
zevc yapbiJ erkekten batkallDID mtılizemetini kabul etmedim. Kızım Leylimıı bqhca
Avrupa sokaklarmc1a icra ettiil
danauı mahiyetine ıefince : Bu
daDllD k&bek çalkalama danlı ile hiç bir alik•11 yoktur.
Kızımın sahnede p.terdijf
::ı tarihin ilhamı De en )'iti'•
temiz ve bedii beden
hareketlerinden bqb bir
hal depdir. Ve bence, bu
IW'etle hareket etmekle de
vatandqlarımw memmm et•
mesi llzım 1relen hayırkir bir
propaganda yapdmaktadır.
Hllrmetlerimfn
kabulllaU
rica ederim efendim.
Hanriyet Bedrihan

Havacılık

spor

ve

mecmuası

İkinci sayuı
çıktı

Bueunkü borsa: ]
lngiHz 1009,SO;
Frank
12,27,00; Liret 9,18; İsviçre
2 49,~0. Do!ar 48,12,50; Da-

hıli 94 50, Altm 873; Anadoiı.. 22,60; Rumeli 6,75; Tram-

\' y 80.

DJ;·m 183,75.

fş L~nkasm...laıı alınm ıştır.

12 Sahife

EL
"f
. 1. B ~ S ı·:
F\BHİf"\S!
Galr.tu ICıraköy Poğaçacı
fınnı iltisalindel i mahallebicinin üstünde

B

Alil ÇİFÇİ KARDEŞLERİMİZE:

M[ı<·aı~ Ziraat 1\1akirıeleri FalJrikası

Ha11ın1 efeııdile

re:

Pardc~i'ıler

I;

Mamulittımız:

.ı

Pardesliler
nej ve

hicin~ı·t

tr~~~~-

rPnh.lPrd{•

22 ~liradan itibar-En

31uşanı bala r(ipekh)
h-er

renkte

131 linıdan

2 itibaren

BeyefendilerP:
Meşhur

Manderberg ın.ırl.alı
(trench-coot) tan bej 'c laci\ c:rt

2

Pardesüleı·
,:/f
lı· da . 'h.
":l::!'ıra
n ıtı aran

tuw

ihtiyat; v~ nevnkısı
fll lkmaı .. utğinden 1'ürklyeıte hemen her çirf;i hi·
türlü

Her renle ve son moda

14~ liradan itibaren

Zürrıun

zim

ımlluğum'uzta

sürer.

kullamr \'e hlziuı tuwmun rnrel\lnelcı·lmlzrle
düğü :whiresiul nene bizim 4le{firmenlorlmizde öi)ütür.
Yapılacak her türlü · kola vhğı ınüşterilerimize vapmaktayız.

Hizim

lı•ctl.t örümüzii

oo tışılurımı;ı:da

diller

müessoselerln

•

...

aOstermlyecetl'I

fedal<t\rlıQı

l{ABUL E..f ı\IEZ

DEl~ECEDE

JtaSSIS maJ\1nj~lJer

lUOIÖrler

Kendi rnenfaatınız için bilun1un1 şube v~ acentaların11za
müracaat ediniz. Oralardan
tafsilat ve nlah1nıat
alınlı.
makinelerinıizi yakından gürüp anlayınız. K~.taloğ isteyip okuyut}uz.
Şabelerimiz: Adana, Ada~azarı, lzmir, Bantttrma, Uşşak.
l'ürkivenin hen1en her şehrind( acentanıı'l. vardır.
1

itibaren

'c: spor

t u·· 111 l erJ·pantol;nlrıı
ve hsa

iL

.K.:08

6~

liradan itibaren

pantoloı1lar (kaşa)
her
reakte

6

1

~

liradan
itibaren

Caketler
Blö rua ve gri

12~ liradan itibaren

(.Aak e tJ t1 r
siyah,laciverl ve gı: "!pakadan

6~ liradan. itibaren
lsmar1an1a kostüınJer

nadohı

i:t.. rı rakya' t· .A, rupa
f) P ·ı ! i n d f1 rı a kli ' a1
7

.1

•

Anadolunun her tarafından ve memleketimizin bütiln
sahil!eı inde muntazam teşk;'.ata m.11ik olan müessesemizin
bukere yeni inşa ettirdiği S!rkeci şimendifer istasyonu
lrnr!:mndeki depo!arından TRAKYA ve A VRUPAYA nakliyata başladığını muhterem miişterilerine ilin eder.
Telefon İstanbul 1469 ve 3284
ANTALYA NAKLIYA Ti UMUMiYE ŞİRKETİ

30 liradan itibaren
tal .. si tl e de 11 ı uaı ı ı el c ~ aµtlır

LTCUZDUR.

!JÜIHl{1 l•iriz.

ı,;!::!:ıe kosti.iı11ler
Çotuk için lngiliz bici mi

yapst>I

ıırtıJ•

Bü,_ ül\ yedek dairelerimiz size en ıııüsl\ül ırnnrnnmızda istedii)IPıı
•
·· te"
fuu•f•rtyl deı•hal gönderJr. uıüşterllc-rimize arıu ellikleri clakilrnda ııau

liradan itibaren

14~ liradan

biz

UZUN \ 1ADELERLE SAl'IŞ - FİA'TLAR REKABE'T

re kostüınleri

Jm

"'

ancal<

hc:rgtin 'e gece

SARAY BURNU PARKINDA
er\\ i ul: ııl- t'lmekk olt p muallim • uı i Halıl b~~ it- lunenJ~ Sc;mihıt
~ lı.u.u.u Jıı.lu lıu he:~ ete: i~tirak etuıitlerdir

