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Nüıhuı her yerde J kurut

başlıyor

Gizli bir kom ite mi( ·

tasfiye ..

Denizde, genç 27 bin parça vakfiye Bu kış kuru seb- •
•
1'e güzel bir kız
ze fillfları yük- Dış tabıplcrl,
tetkik
ediliyor,
kıymet
naşı bulundu
selecek-_,
dişçiler

Bu aabah, Üsküdarda Şem
fipaşa sahillerinde 17 yaşın
da bir kız naşı bulunmuttur.
Nqın hüviyeti henüz tesbit
tdilememiftir.
Genç ve pek güzel, ayni
ta.nanda iyi giyinmİf olan bu
-cçlıul kızm nasıl boğulduğu
~tkik edilmektedir. intihar
~timali olduğu gibi cinayet ve
qza ihtimalleri de varidi ha~dır. Zabıta ve adliye tahki•ata başlamışbr.

Kut

. siz akarat sahlacak

Geçen
ru sebze

kıt şehrimizde kuşayanı hay-

fiatlan

ret bir surette yfikselmif, her
güq
fakir hallan sofraSmı
tenfendiren, ocaklarıadaa "Sik olmıyan kuru fasulye bile
bu yü:ıdea tebdili makam ederek en lüks sofralara kadar
yükselmişti.
Alakadarların

thaminine göre
bu sene kuru sebze fiab geçen senekinden çok daha
fada olacak, 60-75 kuruştan
aşağı fasulye, 60-65 kuı uştan
aşağı prinç yemek kabil oJamıyacak, patates hile pahala-

pişirirken

nacaktır

yancın

1 1, irıdı·ki

l<ireçburnunda T abye ma'ltllinde emlaki milliyeye ait
ç odalı bir evde dün K eraltıettin ve Hasan isminde iki
~cuk kuş pişirir? ~rken yangın
r~nıış, bina kısmen yandığı
illi.ide söndürülmüştür.

bır\·ok

' akıf

çar~ı ya

dükkanlar "a lılıı1...ık ol.ın
ku;- bakışı lıı r natnr

bu} uk

Evkaf idaresi, varidatı az
1000 kadar dükkan ve hane
olmasına rağmen vergi kayıtvardır. Bunlardan b;r kısmı
ları ve saire gibi muamelatı
kapalı çarşıdadır. Arsalar bu
miktarın haricindedir.
ve tamir masrafları çok olan
kıymetsiz akarları satmıya ka- :
rar vermiştir.
Sersem Koçonun
Bunun için Tapu dairesinin
mctrifeti
evrak mah~eninde mahfuz olan
~ ~abıkalılardan senem Koço . vakfiyeLrin tetkiki ve kayıt
değişiyor
"'lyoncuda Kilise sokağında
larının çıkarılması icap etmiş
Darülbedayi artistleri ara'ttaran madam Marinin kenditir.
sında yeniden bazı tebeddülat
~ tcrketmesinden asabileşe
Bu mahzende 27 bin vak~~ sustalı çakı ile Madamın fiye vardır. Vakfiyelerden olacağı ve Ertuğrul Muhsin
beyin bir filim imalathanesine
~ yerinden yaralamlf, kaçkayıt çıkarmıya aşina ihtisas
ait
işleri deruhte ederek Da--..tır.

Geçen sene ıbu maJlar İs
tanbuldan ihraç edilmekte idi.
Bu sene mutavassıtlar malları
İstan ula bile uğratmamakta,
do rudan doğruya ihrnç etme 'dedirler. F.n fazla ihracat
v

Darfilbedayi

artistleri
mu?

sahibi

Otomobil
liasköyde

knzaıı

oturan

Hilmi

~~ildi Şişane yokuşunda şoför
"llJıin idaresindeki

1320 nu-

:-rah otomobilin sadmesine
~ lruz kalmıı, sol ayağından

~~~alanmışbr. Şoför yakalan-,br.

eakf memQl'far timdi

bu iş için ücretle istihdam
edilmektedirler.
Bu 27 bin parça vakfiye
tetkik edilerek kayıtlan çıka
rıldıktan sonra varidatı az
akarların müzayedesine baş
lanacaktır. Yalınız İstanbulda
bu kabil satılığa çıkarılacak

Yazık değil ıni(
Sirkeci rıhtımında bir

servet çürüyor•.

Cunırük ida-

'İnin denize
~ cihetin-

....----------.---~-,

~ rıhtım üze't dt birçok
~~obil am~lan gö·

-~·

Bunlar
ve seh~tce evel
~~ğe gelnbtamın
~e konul~,.,, •ahipleri
~lcaat edinı<ummaa çıiruyen sandıklar
~ kadar
içiwil'ld otomobiller
~m_tıniy<: mahkum bırakılleri çıkmış tahta sandıklar i~:~·
içlerinde
Ponçiyak
çinde yatmaktadır.
..~,l 3
l"k
b.l
Bugün gümrüğe kalan Pon•-..d ı tane u s otomo ı çiyak otomobilleri gibi yarm
~ ~ ki her biri << 8-9 » bu 5-10 otomobilin de güm~ lira kıymetindedir. Bunlar rüğe kalması muhtemeldir.
~tne evel gelmiş, fakat
Çü ,kii bunların da bir se'
Y~ kadar sahipleri zühur
nedenberi sahipleri zühur et>~tdıği için gümrükte kı.lmıı
memiıtir. Halbuki, her biri
lb.. - •rtık gümrüğün malı olbinlerce lira kıymetinde olan
•'"ttu
bu mallar gümrüğe kaldığı
~ r. Gümrük bunları sata- zaman salılamamak tehlikesi'l'd0~edeli hazineye varidat ne maruzdur. Zira bakımsızt Unacaktır.
lıktan ve ihmalden hurdalaş~lk.t bu malJar tam iki ıe- mıştır .
~tlabcri Y•imur, kar..~~ın~a
Rıhtım şirketi böyle kıy~ti'. paslanmış, çurumuş, metli malları hüsnü muhafazailden yüzde 7~80 nini
ya mecburdu:.
~tıniştir.
Halbuki emri vaki, bu mec~~ ·•da· daha 5-10 otomobil
buriyetin yerine getirilmediğini
.. -'ili' ki
· hald b k
gösteriyor.
~ltt
aynı
e
e leAcaba Rahbm ıirketi. timdi
~ t ve çürümektedir. Bua- HtlkOmete intikal ed• bu
b.•nıbalajlan bir arpa tar- mallann it• )'Uamu bir hale
alini arzetmekte ve magelmcsİDden mes'ul tutulmıyatr, üzerinde arpa çimen- cak mıdır?
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rOtbedayiden

çekileceği

kadın

~

için

Karaagaçta pay mahallinde
gece bekçisi Mustafa ile Muharrem bir kadın yüzünden
kavga etmişler Mustafa bıcakla
Muharremi elinden ve başın
dan yaralamışf ır.
'

,

Yunıınistana

.t apılmaktadır.

ihracat fnzla olduğu içindir ki
bu sene kuru sebze fiatlan
daha
ziyade yükselecektir.
Alakadarlara nazaran bu yükselişin
önüne
geçebilmek
güçtür.
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''Son Saat,,
Ne yapacak?
5 renkli resimler,
16·32 sabile, meraklı

·Bir muAUime
tehdit mektubu
Qönderildi

telrlllalar,

cazip mladerıcat

Tehdit mektubu alan dit t ıbıbi
l lalit B.

Permili dişçilerin imtibaa
edilmesi meselesi; heyeti mtimeyyizeden üç diş tabibinin
istifasından ve dişçilerle doktorların arasmı açbktan, bil·
ahare de Sıhhiye vekili Refik
beyin pernıili dişçilerin imtihanı
hakkındaki beyanabndan sonra kapanmış zannedilmekte
idi. Şimdi öğreniyoruz ki, baıı
diş tab;pJerine nazaran mesele
halledilmiş değildir. Y apacağınız hadise de bunun bir
delilidir.
Malümdur ki, permili difçilerin imtihanları icra edileceği

Müthiş

lenmektedir.

Hep

meselesi
devam
ediyor

giin

heyeti
mümeyyizedeD
olan üç diş tabibi mektebe
gitmemiş, ertesi güDil de ~i:
ğer bir muallim dit tabıbi
gelmemiş, nihayet dördü birden dişçi mektebindeki vaıi·
felerinden istifa etmişlerdir.
Heyeti mümeyyize arasında
bulunan muallim Halil bey
istifa etmemiş, Permili 4ifçilerin imtihanında hazır bulunmuştur. Halil beyin bu hareketi bir kısım aliikadarlart
kızdırmışbr.

(Mabadi üçüncü sahifede]

bir

Bir kadın, muhayyel ra•
kibesinin yüzüne bir
şişe kezzap dô1dü
Dün, Osktidarda itidilmemif
görülmemiş bir facia olmuştur.
Çok şiddetli bir kıskançlığın
tevlit ettiği bu facıanm bütün
safahabm tcsbite maalesef
vaktimiz müsait değil. Karilerimize şimdilik sadece polis
raporlarmm zikrettiği kısa
malumata vermekle iktifa edfyoruz:
Üsküdarda Evliya hoca mahallesinde Çeşme sokağında
oturan berber Bekir tfendinin
« 20 ,. yaşındaki zevcesi komşulan

sandalcı

zevcesi Fevziye

Şerafettinin
hanımı

koca-

sından kıskanıyormuş.

Fevziye hanımla berber Bekir efendi arasında bir alaka
olup olmadığı malüm olmama- ,

sına rağmen bu kıskançlık ~

niye hanımı da feci bir intikam arzusu te•lit etmiıtir.
Seniye hanım bu pek fena
arzusunu yenememiş, bir ş~e
kezzap tedarik etmiş ve bır
yolunu bulup Fevziye hanımın
yüzüne bu kezzabı dökmüştür.
Böyle bir sui kasta maruz
kalacağım hiç te ümit otmiyen F eyziyc hanım gafletle
ağzını ve gözlerini kapayam•mış, kezza' .n müthiş tesiri ile
aözleri kör olmuş, dili parçalanmış, yüzü ve göğsü tanınmaz bir hale gelmiştir.
labıta Fevziye hanımı .d~r
hal hastaneye nakletınifÖI'·
.1eniye hanım adliyeye tulim
olunmuştur.

Evlerde Qece der• müzakereti.<-19-t'

« Son Saat » nib ay .:t

bir iki güne kadar memleketimizde şimdiye kadar görülmemit bir şekilde yeni
yazılar, yeni tefrikalar ve baştan bqa renkli resimlerle
(12), (16), (24), (32) sahife olarak çıkacaktır. « Son
Saat •> yeni şekildeki ilk nushasmdan "tibaren karilerini
memnun edecek yenilikler yapacaktır. Bu yeniliklerden bir tanesi hiçbir gazetenin yapmamış olc:'uğu bir
teşebbüstür. Bunu şimdiden haber vermemekle beraber
karilerimize yeni tefrikalarımızdan baıılarmın isimlerini
söyleyebiliriz. Selihattin Enisin «Yatak» isimli eseri,
Moris Dekobramn «Niçin Ölmeli» adını taşıyan en son
romanı, «Eğri Bacak )• ın yeni bir sergüzeşti, M. Turhan
Beyin ve daha birçok kıymetli muharrirlerin eserleri
yeni «Son Saab ı tezyin edeceklerdir.

Nihayet bir iki Qün sabrediniz., eaaetenizi çok delifmif ve çok
füzelletmit bulaceba•z.
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Gnz1 hazretlerinin
iş _re4
buyurduk ..
lan itler

116 rnilyar

ffici• c• mhur Hz.nin nutuk~ları ı.'a
işaret
ettikleri
bazı hu sat derhal icra edilecektir. Buna nazaran seyahat
şekilleri ~ olaylaşbnlacak, tam
teşekku i 100 Nahiye vücuda
getirilen 't, köylüye arazi verılecek i:.: retli memurların maı:~ arı te it, inhisarlarda Barem us .. ,i tatbik edilecektir.
'"- us r-dyosu dün bir Türk
_,gcc<.Mi müsameresi yapmış
'f"" k ı:·. -.ikisi hakkında konf~r .ı
v rilmiş ve Türk musi·
kısinden parçalar terennüm
ediimişlı ·,
f un Jılıır Boğazlar komisl yo ıuna müracaatla Yunan
g mil ne tcshilat talep ede·
ceı 1 , ,r.
~ • rıilfünun kimya müderris·
~ 1 ı ti Ankaraya d vet edil·
mışlt dir.
r \ riste bir Türk • Fransız
t • .-:aret odası tesis edilmişti .
ir~1decek meb'us intJıabatı·
~~nın bir dereceli olması
muh.emel görülmektedir.
ffiı.:n fırka içtimaında Encü~ •. en azaları tesbit edilmiş
tir. r ncümenlere intihap edilen ı.:vat hemen hemen eski
azad .. 1 terekküp etmektedir.
B. M. M. yarın toplanarak
hlilıı.'n yapacaktır.
~ ~unan gazeteleri

siyaseti
Gazi
Hz. n::-ı nutuklarındaki· cümlelen ııfnen neşretmekte ve müsait l:ulmaktadırlar.
fflı: n Mübadillere tevziat
in 80 kişilik bir liste ihur edilmektedir.
riila ü ı Ermenilerden bir gulr:i~ rup Başpapas Naronyan
Ef. rin yanına giderek Sanasary.ın hanının kaybedilmesinden ve T okatlıyan hanının
vaııyetinin de fena bir şek
le girmesinden
Başpapslığı
mes'ul tutarak istifasını istemişlerdir. Başpapas keyfiyeti
ınecı~si cismaniye arzedeceğini

e~h-riciye

hakkında

™

söykmiştir.

17.i\~bık ltalyan Maliye nazırı
~ ınÖ3yü

Volti bugün şehri
mize gelecek ve Ankaraya gidecektir, bu seyahate ehemmiyet ... tfedilmektedir.
fm\ursaya giden iktısat heye~lı tetkikabnı bitirer~k avdet etmiştir.
lffi1illet, mekteplerine iki gün
~zarfında 35,000 kişi kayd dilmiştir.
~' eni Yunan sefirinin bugUn
~ şehrimize muvasalah beki ı •ektedır.
Ji" manet oktruva tarife.sini
l~ ·~cele vaptıgı için bazı yani 1 1.ıdar olmuştur, Eman~t ye1!.c.' •n tetkikat yaptıracaktır.
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Izm.r, 2 (A. A.) Bugün
s· t c.n sekizde halkın ha-

rıı

ğ;

ru. ~tli

ğiı

60 millet

va
giz
ma

var
yur
rın

tezahüratı

,

arasında
mektebinin küşat

re,.r:ıi ıcra kılınmış ve bu
ml;,ıasebetle vali tarafından
he; !Canlı bir hitabe iratedilmı ,ir. İlk ders takrir edilmiş

tir. Derslere her akşam saat
se',iz:de devam edilecektir.

Amerikadaki hava oyunlarının
verdiği zarar

Kuduz fedavilıaneler çoğlll-·
tılmalıdır

1

K rındılli rasıılunesuu/l'ıı
1 ı ınıştır :
Du11 azami hıırıırel 1121»
ıh rece, bıı sa balı c<10» dere-

' c,/ir.

Bıı

gece

rıizyıir

rıı- lıııva açıktır.

poy-

Son
kuduz

M. Tardiyö halci
kabine teşkil
edemedi

Paris, 2 (A.A.) - M. Tardiyö radikal ıosyalist grııpu
Harpten kalan muallak meseleleri tasfiye için geçenlerde bir
nun teşkiline çalıtılan yeni
konferans yapıldı. İıılnine de " Yunğ ,. planı denildi. Alman
hükumete iştirakten imtina
milliyetperverleri, bu planı ağır buldular, milletin fikrine mürakararına
rağmen
mesaısıne
caat elliler. Bu hadrse, bir hayli· dedikoduyu mucip oldu.
devam edeceğini ve yeni kaBirÇQkları bu teşebbüsün akim kalacağını zannediyorlardı .
bine azasına dair resmi listeyi
Fakat netice aksi çıktı. Büyük bir ekseriyet bu planı reddetti.
O şekilde ki şimdi Aıvrupa mühim bir vaziyet kar,şısında bulu- yarın hazırlıyacağını ümit eylediğini söylemiştir.
nııyor demektir. Bu h<:c:iseye ait telgraf şudur :
M. Briand Havas muhabirBerlin, 2 (A.A.) - Arayı umumiyeye müracaat taraftarlığı
lerinden birine vaki olan be·
ile isimlerini -kaydettlı'iniş olanların yekiinu dört milyon yüz
yanatında şimdiki vııziyeti da·
otuz aiti birr üç yüz *-·sen dörde baliğ olmuştur.
hili siyaset noktaı nazarından
Lazım gelen nisaHın· dört milyon yür yırmi yedi bin sekiz:
değil fakat harici siyaset bayüz seks n sekiz ohn;fsına nazaran .,ra:yı mumiyeye müracaat
kımına gore derpiş ettiğini
talebi kabul ediimiş dem k o ayor.
tasrih etmiştir.
•
M. Briand sözlerine şu suretle nıhayet vermiştir: F ran·
sa ve sulh için bilyük bir e·
hemmiyeti haiı beynelmilel
mukaveleler müzakere edildiği şu sıradıı mevkiimi bırakıp
pılamıyor?
Londra, 2 (A. A.) - Amerikadan avdet eden M. Makdonalt, çekilmek hakkına malik deği
Şehrin hayati bir ihtiyacı
siyasi vaziyet haklunda kabine azası ile görüşmüştür." Hint
lim; evvela M. Daladier ve M.
olan verem hastanesi tesisi
kanunu esasisinin dominycn~arda mer'i olan siyasi teşkilata göre
Klemantel sonra da M. T ardimeselesi, çok ehemmiyetsiz
tadili hakkında Lord lrvinğ tarfından neşredilen beyannayö müzaheretimi talepettiler
bir sebepten dolayı sürüncemenin şiddetli bir münakaşaya sebep olacağı ve Makdonalt
ben de bu arzularını kabul etmede kalmaktadır.
ciddi ve mühim ihtimallere yol açacağı
kabinesi ıçrn
tim.
Malum olduğu üzere veresöyleniyor. Diğer taraftan gazetelere amele fu·kasının iktidar
Bu hakikatin aksine olarak
rr.in şehrimizde ehemmiyetli
meykiine geldiği gündenberi işsizlerin yüz iki bin kişi raddeşayi olan rivayetlerin aslü esaıı
surette tahribat yaptığı nazarı
sinde bir tezayüt gösterdiğinin mesai nazırı tarafından teslim
yoktur.
dikkate alınarak, verem hasedilmiş olduğunu kaydetmektedir.
M. Tardiyö saat yirmi birde
tanesi mi, yahut verem sar.amükalemelerine devam etmektoryomu mu daha iyi olacağı
te idi. Bu mükalemelerden
mevzuu bahs olmuş ve bunu
sonra yeni kabineyi teşkil eden
tesbit .çin bir komisyo.~ vücunazırlar bir içtıma aktedede getirilmiş, şehirde halkın
cektir.
kolı<yca gelip muayene edileBu içtimaın hitamında M.
bilmesi ve icap edenlerin teTarJiyönün mesai arkadaşla
c! avisi için şehir dahilinde
Yetnıişlik
Şehir
ortasında
rını
Reisicümhura
takc!iın
bir verem hastanesine ihtiyaç
edecl!ği zannolunuyor. Nezaaltında reti erin sureti tevcihi hakkın
olcluğul'a ve bunun inşasına
"kız kacırma!
karar verilmiş,
hastanenin
Taksim-Sirkeci hattında iş
Gedikpaşada SarTç- İshak
da henüz malumat alınama
planları mimar ve doktorlarmahallesinde çeşme $Oİlağında liyen 353 numaralı vatmanın
mıştır.
dan mürel.kep bir heyet taidaresindeki 118
numaralı
oturan seyyar satıcı Etem
Kabinenin kimlerden teşek
rafından vucude getirilmiştir.
tramvay arabası dün 70 yaağanın kızı on beş yaşında
kül ettiği gece yarısından eve!
İş bu derece ileriledikten soıışında Eskiçya isminde bir kaZeynep, sevgilisi Mustafa taöğrenileıniyecektir. M. Tardiyö
ra arsa ve mahal intihabı kalmış rafından kaçırılmıştır.
dına çarpmış,
ağır surette
saat yirmi bir buçuktan sonra
bunun için de Cerrah paşa
Zeynep yeı::;i kapıda medremecruhiyetine sebebiyet ver·
muhtelif guruplara mensup bir
hastanesinin yanındaki büyük
sede sakin Ayşe hanımın yamiştir. Mecruh ha:ıtaneye yaçok meb'usları kabul etmiştir.
bir bostanın satın alınması

lııgilteı·t~'(le ~ıınelt~ l(abİ-ı

bir türlü ya-

ı.1esi

t ı· şe<~ek

ga il>a

ihtiyar

,

takarrür ederek sahibile konuşulmuş ve Emanetçe gönderilen bir zat beher metre
murabb1ına 90 kuruş takdir
etmiştir.

Fakat bostanın sahibi, Emanete müracaatla bir müddet eve! kendi bostanının yanındaki
küçük bir bost nın Ema ..et
tanırı!ldan 220 kuruştan müba:yaa edıldıı(n", kendisine
daha az: para ver 1m sı muvafık

o!mıy rLğını bildirmiş,

l" ç olmazsa kendisine de o

nında

teslim

.

bulunmuş,

tramvay

babasına

tırılmıştır.

edilmiştir.

Aşk kundakçılıöı!
Unkapanında

Kasımpaşada

Camii kebir
maballesind'ı 20 numaralı evde oturan dökmeci Hüseyin
efendinin zevcesi 21 yaşında

Tekirdağı

iskelesinde hamallık eden İsmail
metresi Eleninin kendisini terketmesinden muğber olmuş
dün gece Eleninin evine ~tmiş, evclce hazırladığı gazlı
paçavra\ rı h.tuşturarak evı
yakmak istemiş.ır.
Kaplama tahtalarından bir
kısmı yo:ınmıştır. İsmail yul.:alanın ~tır.

Rayhşbankın

Koca korkusu!

Leman lıa .. ım, kocasına ait
250 kur .,u kaybetru::;, bu
yüzden !;:f işiLceginden kor
l.akk pcrmangan_t ıçm";tir.
Lur ..n h mm edavi edilmek·
tt-d r.
0

h

•

.

ti

m ktara y~kın Lır para veril- Kahvec.ı ve e.sanıörcü ı uır canın e eml.!lıye
1 l
Sabıı a:ılardan Çolak Hayri
m_sini ıstcroiştir.
6
ne yapm Ş • '1 Divan yo!unda Kamilin lokanEmanet ise takdir edilen
Ba çekapıda Selamet hanın"
tasında kendisine rakı vermekıymette ısrar etınış ve bin- , da avukat Asım beyin yazınetice hastanenin inşası teah- ' hanesine kahveci Elya ile a•
diği için lokantacıya katil kashur etmiş ve istihbar~tımıza
sa~sörcü Avr.dis girmiş, bir
tiie altı el sılfıh atmış, kaçmışgöre yeni yer aramıya başla
p.ırdesö çalmış::ırdır.
tır.
nılmıştır.

Böyle ehemmiyetsiz bir mesele için, verem hastanesinin
inşası gecikmesi doğru değil
dir . Emanet bu işi bir an
eve! halletmeli ve verem hastanesi nerede yapılacaksa bir
an evel inşa edilmelidir.

Halk bilgisi derneğinir,I

Bugünkü hava

doğru ...

Fransada

Almanlar, Fransa ve
A vrupanın plönlarını
altüst ettiler.

Nevyork, 2 (A.A.) - Nevyork borsasında son günlerde
fiatlarda ani surette vuku bulan tenezzül ve sukutun on
altı milyar dolarlık zarar ve
.ziyana aebep oldüğu bildiriliyor.
Ayandan Jeraldnye bir tahkikat hev'cti teşkil edilmesini
meclisten talebetmıştir. Hava
oyunlarına mani olmak için
şiddetli
kanunlar yapılması
her taraftan ·strnmektedir.

Hastanesi neden

yıl dönümü
Halk bilgisi derneğinin ikinci yıl dönümü münasebetile
demek tarafından evelki gün
Türkocağı salonunda bir müsamere verilmiş, darülfünun,
lise
ve
orta
mektepler
muallim ve talebesinden kadın erkek pek çok zevet
hıuır bulunmuşlardır.

ıncse t~

Bir
Karışıklığa

Y' erern ...

4

- --

so

icraat

-

Teşrinisa

Son Saat

hırsızklrx
Fındıklıda iskelede
bağlı
Faik kaptanın motörüne Sıtkı
ve Hasan isminde iki kişi
girmiş, eşya çalmışlarsada ya-

Deniz

kalanmışlardır.

Bir intihar teşebbüsü
Beyazıtta Mesih paşa mahallesinde oturan etfaiye lstanbul gurupu ser makinisti
Burhanettin efendi, zevcesi
Zehra hanımla geçinememesinden müteessiren tuz ruhu
içmiş, hastaneye kaldırılmıştır.
Kayıkçının ölümü!
Sütlücede kayıkçı 50 yaşın
da Salim di!n kayığına binerken üzerine ans.zın fen ı ık
gelmiş, derhal di\üp ö!m'. ·
tür.

Bir kavga
Beşiktaşta

orta çiflik sokağında 49 numaralı evde oturan Zehra hanımla Adil,
Mehmet, Bahattin efendiler
ev kirası yü7.ünden kavga
etmişler, bir birlerini sopa
ile dövmüşlerdir.

hırsızlar
Sirkecide Mersin otelinde
yatan Hüseyin efendiuin saatini çalan garson Hasan, Kasımpaşalı Gül~üm hanımın çamaşır paketini çalan Mehmet
Kadriye hanımın altmış lırası
nı ç lan pantoflacı Muzaffer
po is tarafından yakalanmıştır.

Y akaleanan

tenzilab
Berlin, 2 (A.A.) - Rayhş
bank iskonto fii faizini yüzde
yedi buçuğa ve esham üzerine ikrazat faizini yüzde sekize indirmiştir.

Yunan haydutlarıncn

mah-

kumiv~ti
Atlııa,

2 (Hususi) -

Geçenlerde ay~n azasından birini ve
ba7.1 kimseleri dağa kaldıran
meşhur şaki Kumbis kardeşle
rin muhakemeleri bitmiş, üç
kişi daimi hapse, bir kişi yirmi sene hapse, iki kişi on
beşer sene hap~e mahkl:m
ediimişlerdir.

günlerde

Anadoluda
vukuatı azalmıştır. Çok
şayanı memnuniyet olan bu
haberi kaydederken alakadar
bir zatm bir haspihal esna.aında söylediği şu sözleri de
zikretmiyi faideli bulduk.
Dalilkelp haı1tanesini, ku·
duz hastalığı, kuduranları yakından tetkik etmiş olan zat
diyor ki:
«- Anadoluda kuduz vak'·
alarmın azalmış olması Daül·
kelp tedavihanelerine malik
olmadığımıı ic;in ayrıca mucibi
memnuniyettir, Daıilkelp müessesesi yainız lstanl uldadır.
Anndolo a kuduza tutulan·
lan lstanbulda:kı l;ıu mliesseıe•
ye gönderıyor ar, fakat bun·
!arın eks rısi buraya tedavi
müddetini geçirdikten ıonra
vnsıl oluyorlar, yüzde 80 ni
kurtarılamııor, burada kudu·
ranlara mahsus zind nl ra
atılıyorlar ve ölüyorlar.
Anadoluda Daülkelp mües•
sesesl açılmamasının sebebi
ııraşbrılırııa parasızlık mevzuu
bahsolmaz. Bunun yegane sebebi mütehassıssızlıktır,
Hiç bir doktor tıbbın bu şu·
besine rağl:et etmemekte bi•
naenaleyh mütehassıs •yetişti·
rilmemektedir.'
Bu rağbetsizliğin sebebi
biraz: makul görülmelidir.
Hiç bir doktor hastaneden
aldığı 60-70 lira gibi cüz'i
bir maaşla geçinemez ve hiç
bir doktor bu maaşı alabil·
mek için hastaneye girmiş
değildir.

Hastane doktorlar için bir
tetkik ve tetebbu sahasıdır.
Halbuki Daülkelplerde iş
bunun aksidir. Bir kuduz dok·
toru dışarıda
bir kabine
açıp, vizite yaparak para ka·
zanamaz. Buna teşebbüs etse
bile bir çok müşkülatı iktihaııı
etmesi, her gün taze seruııı
hazırlaması

lazımdır.

Btına

rağmen kendisine
bir tek
hasta bulması kabil değildir.
Çünkü kuduz mütehassısına
hiç bir ha~ta gitmez. Kuduı
doktoru Daülkelp müessese•
sinde kalmıya, oradan aldığı
maq ile geçinmiye · mahkum·
dur.
İşte bu ıebepledir ki Daül•
kelp hastanelerine hiç bir
doktor rağbet etmemekte, bı.ı
yüzden mütehassıs yatiıme•
mekte, Anadoluda da Daül•
kelp müesseseleri tesis edil•
memektedir. Halbuki bu ııı~·
eueselere lüzum vardır.»

Bir ihtifal
Dün, sabılı:
GalatasaraY
kulübü reisi ve fş banka.S1
İstanbul şul e•i m• dürü ıner'
hum Hayc r Şekip beyi!l
vefatının beçinci yıl dönlİ'
müne tesadüf ediyordu. l3ıl
münasebetle Galatasaray kıJ'
lübü azalarile İş bankası ınii'
dür ve memurları merhuını.ı~
Sultan Mahmut türbesindeld
kabrini ziyaret etmişler, kıı!U~
ve banka n mına bırer çeleıt1'
bırakmışlar.ı ~
-~~~~--~~~---__...

Garip hzrszz

Zeppelinin
seyahati

Beşiktaşta \ a de çeşmeslıı'

Zurih, 2 (A. A.) - Zeppelin balonu saat on beşte Dübendorf tayyare karargahına
inmiş ve saat onaltıda şimale
doğru havalanmıştır.

Zonguldak!aki
Maç
Cümhuriyet
bayramında
Zonguldaktaki maden mül:ıcn
dis mektebi futbol takımile
maç yapmaga giden ticaret
mektebinin birinci futbol takımı dönmüştü<. Maç berabere kalmnkla neticelenmiştir.

•

de Ülfet haııımın evine, dUJI
'f"
evde kimse yokken hırsız $ 1 '/
miş, evi alt üst etmiş, bir şe
almadan çekilip gitmiştir.

Bugünkü borstJ
İş ~ıınkasıııd,ııı ıılırını fıır: t
Jngili.z 11133) 5, }ra~ ~...
Jl .!18.UU, J.ir. t 9.llu.j, fsıı~~.

re 2.43.5, D• wr .ıJ,:?J.Sı :
lJu/ıi/i J(,•ı Allın . yul 1,

0

Aııaclolıı '2."'.Sfı.00, Jl 111f)111~/

li.70, Trawı, y 73.;ıO.
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sız

lemıeketimiz.de nergün vu·

ku bulan sirkatlerden birine
bendeleride

kurban oldum·
'
22;nci sah bc.rünü
lat takriben iki raddelerinde evime giren hırsız
750 lira kadar nakit paramı
çalarak kaçmıştır. Hırsızlar
çaldıkları elbisemin iç cebindeki evrakımı civardaki karakolun karşısında bulunan bir
evin bahçesine atmışlardır.
Bu evrakımı mezkür bahçenin sahibi bularak polise
vermiş.
Polia te
şikayetim
üzerine, huekete gelmiştir;
bundan iki gün eve) civanaıazda bir sirkat daha olmuş
Ye faiJi el'a11 buhmamamııbr.
V aldeçeımesi karakolu mmtakası çok Tali olduiu halde
ancak iki polis ile idare
ediliyor.
Hınıılar bu vaı;,iyeti bildikkrinden dolayıdır ki mahaUeIDizden de ekaik olmuyorlar.
Polia m&dinyetinin uzarı dikkatini celbederim efendim.
Fehmi
leşrinievvelin

enacre
! beledfJıe reisini
1

nahiyesinde

..

zaman
•k.zınw nazarı dikkate alacaiız.

,,..

Zayi

.

. Geçen gün yolda giderken
içinde ntifua tezkerem ve aslıcri vesikam ve tarik bedeli
"'-kbuzlanm havi cüı.danımı
layj ettim. Yenilerini alacai.1»dan btlkmü yoktur.
Kasımpaşada camükebir
medrese 1<>kağında N 2
kahveci Türk oğulların
dan Hasan oğlu Yemen

~et meldcplcrindeki müıamcrelcr
d Pttillet mekteplerinin kütaınünasebetile

ağır

i

reısı

surette
tahki-

ı

}

Bunl rd n bir kadnn,,
urp tfbi ğ am
çalışabilirim!) dedi. Bir hafta
ça nş rılmasına karar veı·ildi

Geç vakit Sultan Ahmet
birinci Sulh ceza mahkemesi
salonunda, samilere mahsus
kısımda dört er!:ek, bir kadın
oturuyordu. Hakim, bir isim
söyledi, bunların arasından
bir çocuk kalktı, topallıya topallıya hakimin karııama geldi. Bir gözü gönniyor, bir
kolunu da kaldırmıyordu.
- Kaç yaşındasın?.
- Onaltı.
- Ne iı yapıyorsun?
deıt olunmuıtur.
- Benim bir göz.üm J'Örmeı
Carib adliyeye verilmittir Mubir kolum tutma~, bir ayağım
harrem. ağa; tütün parası hesada
topaldır.
bı için Fatma hanımın
evine
- Dolayısile çalıtmıyor ,.....
gittiğini söylemiştir.
dileniyorsu:-, öyle mi?
Hadise hakkında tahkikata
- [il !nmiyorum da,,,.
devam edilmektedir.
- Ya nasıl geçiniyorsun?
-- Kanaat ediyorum aza.•
Ahmedin bu halile çalışa
bilecek vaziyette olup olmadığının tabibi adli tarafından
Atine, 2 (Hususi) - F ranmuayenesile tayiııinc k:::rar
sada inşa~tlan ikmal edilen
verildi.
Nirös ve Glafkos tahtelbahir- İlyas!
lerinin tecrübeleri muvaffakiSamilerden
bir
başkası
yetle ikmal edilmiştir.
kalktı. İhtiyarca, kır sakc:llı
Bu tecrübeler esnasında kabir adam. Bunun da vücudü
milen Yunanlı mürettebat çatutmıyor, sendeleye sendeleye
lışmıştır, Niröa sene başında,
yürüyordu.
Glafkos iki ay sonra, yapıl
Yasım elli... Belki de
makta olan Triton ise 1930
elli beş yaşında \'arım!
Mayısında Yunanistana teslim
- Ya elli, ya elli beş. İki
edileceklerdir.
sinden biri olacak, de~il mi
ya?
- O halde elli!
llyas, elliyi tercih ettikten
sonra, maluliyetinden bahsetti.
Cami avlularındaki güverBunun da muayenesi lüzucinlerin avlanması menedildiği
muna karar verildi.
halde, son günlerde güvercin- Kerime hanım!
lerin bazı kimseler tarafından
Zayıf, ufak tefek bir kadın,
avlandıkları gCSrü!mektedir.
hlkimc doğru yürüdü:
Bu zarif hayvanları avlamak- Kerime benim.
tan vaıgeçmiyenler hakkında
- Seni de dilenirken yakatakibat yapılnıası tekarrür et-

Yunan tahtelbahirleri bitiyor

Güvercin avlamak yasak,,,,

miştir.

Bilhassa Beyazıt ve Eyip
camilerndeki güvercinler avlandığı için bunlar pek nzalmış
br.
•

Izmir belediye reisine
hücumlar
İzmir belediye reisi doktor

Hulüsi beyle lzmir gazeteleri
arsında bir hadise çıktığı yazılmıştı. Hulüsi beyin gönderdiği bir
tavzih ve tarziyE"
mektubundan
sonra gazetelerden bir ikisi mutedil
lisan kullanmıya başlamışlarsa
da Hi~et gazetesi hali. belediye reisine ateş püskürmekte
ve gönderdiği mektupta 14
imli yanlışı olan bu zatın mut·
laka istifası lazım diye israr
etmektedir.
Hiı.met, ayni zamanda uzun
ve şiddetli bir başmakale il~
belediye reisini hırpalamakta,
Türk gazeteciliğini müdafaa
etmektedir.

cuma günü
-Ictamı muhtelif yerlerde mü"-ııereler verilmişti. Bu meTapu defteri gön)--- Üsküdarda yirmi dlb- '
derildi.
~çü ilk mektepte verilen
Bolu meb'usu sabıkı HaWp
1~erede mini mini yavru-.dan Sadiye hanım ile Şük bey veresesinin Düz.ce orman~bey rollerinde çol<. muvaf- ları davası hakkında istenilen
1- olmuılar ve alkıılanmış- Mezkur ormanlara ait tapu
t tdır.
Tal ebenin
oynadığı
defteri mühürlenerek bir n:ıii,?bek raksı da mükemmel
fettiş vedaatile dün akşam
llıuıtur ..
Düzceye gönderilmiştir.
.._ Çuhuklu ilk mektebindeki
"1iisaınere de pek gU1el olYeni kadaı ro
b·Utbır. Mektep müdürü Vehmemurları
~ 1 bey bir nutuk irat etmiş
Kadastro mektebinin bu se~ Yeni harflerin faydaların- •
neki mezunlaır Konya, Deniz11 bahaetmiştir.
li, Bursa ve İstanbul kadast Eyip, Kandilli ve Pendik~de millet mekteplerinin tro heyetlerinde muhtelif memuriyctlere tayin oluamuılar
~ dı münaaebctile yapılan
e
v.:ıt!f..:i_,r;.1 c baflam•ılardar..
aaim çok alkışlanmlfbr.
1

eı--

kata göre, Muharrem ağanın
cerhedilmcsine sebep bir kadın meselesidir.
Değirmenderc nahiyesinde
1 F alma hanım namında bir
kadının evine giden belediye
1 reisi Muharrem ağa; evde oturmakta iken İbrahim isminde
bir şahıs içeriye girmiş ve bı
çağını çekerek hem Muharrem
ağayı, hem de Fatma hanımı ·
yaralamıf, firar ederken der-

tar mektebine mftracaat edi-

~eye: Vakit geldiği

belediye

l yaralanmıştır. Yapılan

S. S. - Haydarpapda bay-

Beyoğlunda Mahmut Nedim

Değirmendere

1 Muharrem ağa

i. Niyazi

•

İzmir, 2 -

1

Herkeste bir ıeye merak
uardır; benim de hayvanata
oıuhabbetim ziyadedir; vaktim
IDüsait olsa her bir havyandan ikişer tane bealerim; buna
•e zaman ve bütçem müsait
değildir. Şimdi uıl meseleye
gelelim: iki kedim vardı, biri
erkek, biri dişi; erkek daha
Yavru iken kardeşleri tarafın
dan bir gözü çıkanldı, tek
gözle yaııyordu, bundan aJtı
•y evci tek gözüne de perde
ıeldi, açık kör olarak gcziyodu, nihayet bir kaç ay sonra
6ldii, timdi anuı olan yedi
Yatındaki ve komşuların mu1.abbetine mazhar olan sevimli
Pamuk ta yavrusu gibi açık
ilır olup görmemiye başladı;
lcıtfen bir çarei acil bulunmaaı
için taTaiyeniı.e mtlracaat ediJorum, efendim.
Beylerbeyinden
daimi karilerinizden

Muhabere

yaraladılar

1

,,..
lasıl bir fikir tBYsiye edersiniz?

lait

se re •mizde cümhur ·yet bayramı.

Değirr

111,

- Senin de bir maluliyetin
falan var mı?
- A, niçin olsun1 Yok. Elbamdilillah, turp gibi sağla
mım!

- Çalışabilirıin
demek .
Mesela <c Şunu al, şuraya götür ! » deseler ?
- Elbette götürUrüm. Ben
şimdi kız kardeşimin yanında

oturuyorum!
- Nerede~?
- Balatta.
- Kaç numaralı evde ?
- Numarasını sormak, şİmdiye kadar hiç ak:ıma gelmedi. inan olsun!
- Peki .. icabı düşünüldü.
Sıhhatim yerinde olduğu halde dilendiğin ı.nbıt varakasıla
sabittir. Bir hafta boğaz tokluğuna
çahştmlmana
karar
verildi.
- Öyle mi? Pek:. Nasıl isterseniz, öyle olsun. Aç kalmıyacağımyaf
Bun~.udan

J

r\tinadan bildiriliyor: Tfirk
cümhuriyetinin ilam devri senevisi münasebelile Atina maslahatgüzanmız Sedat Zeki bey
tarafından tertip edile~ resmi
kabul ve balo p~k parlak olmuştur.

lwnyi ahpalmmn wine 11fjrcı
lw/dwı la /lepsi de
meşyui.. 81111/d babaları da
baltk lu:layıcı imiş gibi suıa

d11mm

mışlar kullarını, boywıa sıı

Gece

veriJen baloda ise
Atinanın hemen bütün kibar
simaları ve başta Mm. ve M.
Venizelos olmak üzere bütfü1
Yunan ricali devleti ispatı vücut ~mittir.

r[ı

O , ı / re/\ ı ü J ı du :n
ol~w , m ka ı ılt[ji d '·· .lltibw t. 'rı a Lr /\ulw:ll ı .purltı
ru, lrc::.ıl'aylar,11 içiı.e kadar siı mi~.
Sı. dur!, l t.·ş yuıı içinde

lamura,

J(ık.erda yapıyorlar

a.ıe ba:ı

eulerdc boş kauanoz,
ga::. lcnc:kesi kalmadığı içiıı
ydmna yıkana balçığa dönmıiş lodos bab!Jını kıiplefl
basıyorlardı.

. ...
e k~zıp

raıaa balığın bu bolluğu

Teşkilatı esasiye

ve kabine değişmiyor
Halk aratında devran eden
ve nihayet gazete aütunlanna
da geçen son vaziyetler tekzip
edilmektedir. Bu \'aı.iyctler
şunlardı:

" T cşkilatı esasiye kanunumuz Amerika kanunu esasisine göre değişecek. Kabine
sistemi büsbütün başka bir
şekil alacak. Bunun neticesi
olarak ta ismet paşa kabine!:İnde tebeddülat olacakbr.. 11
kun·etle temin edildiğine göre, bu rivayetlerin hiç biri aslu
esasa istinat etmemektedir ve
Ankaranın salahiyettar hiç bir
mahfeline bu esas içinde biç
bir konuşma vaki olmamıştır.

el, peynİI', :egtitı, hatta zerzw,·al_ piycnasmı bir hayli
tlıisıiı·dıi <ıma öl~ taraffoıı
boş yaz !enekcsi,
tu~ piyasasım da

Juwano: ut
epeyce şerı
lewlircli. rapmllSltll bilen ~e.
bilmiye11 de kaç gıindıir ışl
MherclacıltiJa
dökelidenberl
mahalle cıralarmda kauanozcu ralwdiler birbirini kovalı
yor, boş gaz tenekesi almak
için b(lk/wllarm önünde kadu:lar ı.ubel bekliyorlar.
evlcnle11 başka düf\/;a ıcılarm
lmrduklar11a ne diyelim
sonra im kadar tu:lu balıyı
kim yiyectk? Altı ay kış baş
Jw ~eye el sıirmeyip le sad~
Uıkerda, turşu balığı ile uakıt
yeçirsek mübarek gerıe ı :ımez.
rolda kedilere dikkat edin,

ra

ve

sonra kara saçlı, sakallı, dinç tavurlu bir adam çağıuldı:
- Sen de malulmüşsün, İsmail? •
- Haşa, ben sağlamım.
bir hafla euel bakımsı:lıkları
- E, niçin nvuç açtın?
lcemildn·I s<tyıları bu za_uallc- Açmadım, Ben aynacılarm ~wıdi enseleri ağatJaba
yım. El aynaları satanın şu
lan arslanın ensesine ,/Ummiş.
rada burada, geçinirim.
•.Ye olacak, birkaç gıirıdur
işte bakın, bunlardan!
biilıiıı istarıbul ahalisinin ye•
İsmaa, &\'ucundaki ufok bir
1 dit/i ve tuzladını birkaç milaynayı uz&UJ. Günt>şin tesadü!JOn palamudun içini de hep
filc aynanın ışığı C:;,ıvarda ge- 1
/cediler yedi. hatla sarl~~ş
:ıindi. Aynacı, ila\'e ediyordu:
Bagdat, 2 (Hususi)- Buraev/erimle yalnız içini degll,
- Y almz o gün yanımda
da ve Basra ile Amarede yeai<i Jcı::.urınış dl#llll da onlar
ayııala:r yoktu. Odama bırak
ni bazı Amerika kolejlerinin
2iflerıdiler.
mıştım. Şimdi de ötekiler oraaçılması için bazı he.y'etler
Yesinler. afiyet olsun, /ada ....
faaliyet göstermektedirler.
kut insanlarda arlık bal.h
Bunun da bir hafta çalıştı·
Burada bu Amerikan dariilyiyecek hal kalmadı, şu birnlmasına 'karar verildi.
f\mun tesisi içiıı de bazı takaç gün içinde urıgin, fllkir
Nihayet ibrahim isminde
lamışlar?
savvurar vnrdır.
herkes oııa bıktı, koku$ll bıle
zayıfça,
uıun
boylu
bir
ad&m,
- A, yok. Ben köprü üı.e
ağır gclmiye ~ladı.
.
"Beyim kıyafetimi
perişan
llc:.r
şeyin
çoğu,
lıer~eyın
rinden denize bekıyordum. Bu
gördüler, dilenci sandılar, yalça/Juk, kalay 11e ucvz ellie
ellerimi de denize doğru uzatkaladılar,, dedi. "Ben malfı~dilcni, mide ve göııulle ~·
mıştım.
Orada kimsecikler
lüm de .. Ama hiç dilenmem!!,
Berlin, 2 (Hususi) - Maveraber yoz doyuram bö~~~du:·
Mahkeme kararı mücibince
yoktu ki.. Bir de a\'UÇ 3çtı,
rayı
Şeriada,
bazı bedevi
Ne olur, hasret çekfıyumz
bu da diğer iki kişi ile birdiyorlar. Ben kimseye avuç
kuvvetleri ile İngiliz zıhlı otomud<. f ve maııe11f birçok şey
açmadım!
likte mu~yeneye gönderildi.
mobil kıtaatı arasında müsaler bu seneki palamut gibi
demeler olmuştur.
bollaşsa, ucuzlasa da tez zamanda
onlara da doyup onÖldü mü,
öldürüldü mü? lardan da bıksak!...J(6Folla
( 1 inci sahifeden mabat ]
İzmir, 1
Ge,enlerde
arkadaş, aralcrında senin muNitekim, Çmşamba günti
Emlak bankasında bir tabankadderatın hakkında üç günmektebe giden HaliJ beye
ca kurşunu ile ölen Mehmet
denberi geceli gündüzlü de- ı Ali lıakl-.ındaki tahkikat tamik
hademeler, posta müvezzii tavam eden içtimalar neticesinde
rafından bırakılan bir mektup
edilmektedir. Hadise ilk defa
en cezri ve kat'i kararı ververmişlerdir.
gerçi intihar olarak tesbit
Perıembe gllnli Üsküdar 1.miş:erdir.
edilmişti. Fakat yapılan lceşif
Üzeri yeni harflerle yAzılı
kclcsinde Tahir isminde ( 8)
ve tabip raporu, hadise de
Senin hürriyetini tahdit eden
olan zarfı açan Halil bey, esyaşında bir çocuk kaybohnur
ba~ka bir el mevcut olduğu
bu k2rarm birinci maddesi
ki harflerle yazılmış bir mekhır.
kanaatini uyandırmış ve tahseni muayyen
bir müddet
tup görmüş, süratle okumuş,
T ahir1 KadıköyOade Kutdi·
kikat veçhesinin değiştirilmesi
zarfında
istifaya davet etbu mektupla kendisinin tehlinrle
oturan Mqkure baDJID!D
zaruretini meydana atmışfr.
mektir.
İkinci
ınaddes:,
matdit edildjğine vakıf olm\Jşlur.
çocuğudur. Poliı .~ndtır!.Oğil
lup
istif
adan
imtina
ettiğin
B~t
vekil
zt.
de
çocuğun aranması ıçın butiill
Halil bey mektup muhtevitakdirde yedi arkadaş her
merkezlere bir ta111i111 göadermahkôm oldu
yatından mektep mUdiriyetini
şerefi, mes'uliyeti ğöze alarak
mittir.
Petle, 2 (H..ı!!usi) - Macar
bilihara polis haberdar etibreti müessire olacak
bir
başvekili M. Betlenin oğlu M.
miştir. Polisi müdiriyeti tehdit
Tercümonlar•
tarzda seni katletme'rtir.
Andre Betlen, düello yapbÖl
mektubunu gönderenleTi ar~
yeni veailcA
Bu suretle teşekkül eden
için üç güıı hapse mahkfım
mağa başlamıştır.
komitenin reisi sıfatile yanı
Şehrimize gelen ıeyYahlara
olmuştur. Düelloda, hasımlar
Bu mektupta Sıhhiye vekili perşembe gününe kadar isti- dan ıki i de varalanmışhr.
rehberlik eden tcrcllınanlar•
Refik, Server Kamil ve Ha.. d
"tib
ycoi veıika
fana muntazırım. Bu tehdit
d u ıı e:ı ı aren
Samih
B.
ite
ba~ladı
lil beylerle bütün doktorlar
bir blöf değil, bir hakikattir.
ları tevdi edilıniftir.
Dahiliye vekaleti memurin
hakkında galiz elfaz kullanıl
Altı arkadaşımın tcesür ve
Bu vesikayı bimı·ı 0 lıuıyan·
..
müdürü iken eski vazifesi olan
lar
bugünden
itibaren
tcrcu·
dıktan sonra Halil beye şun
tehammülleri yirmi dört saatten Emanet memurin miidürliiğüne
ınenoluna·
fazla bcklemeğe müsait değil,
laryaul mı ştır:
manlık etmekten
nakledılen Samih bey dünden
« Sekiz yüz diş tabibinin
muallimler hakkında iktidarcakJardır.
itibaren Emanetteki vazifesine
şerefini kırmak cinayetile meş
sızlıklarma mebni on 1ar nabc:.~lamıştır.
Akil
gul olan hasut doktorlarla
muslanla istifa ettiler. onlar
Besiktaşta Serence bey yoBnkallarıu
beraber oldun \'C sekiz yüz diş
istifa ettikten sonra senin
muhakemesi l kuşu~d 14 nuı:narah hanede
tabibinin nefretini ceibettin.
ist:fa etmemekliğin namussuzLlıtfiyt hamın ile Cemal bey
Üç'ıncü
ceza mahkemesi
Fakat şunu bil ki, sekiz yü~ luktur.
z.ıdc Ahınet beyin akitleri
bugün, pelrola kolz:ı yağı
diş tabibinin içinde son haSeni beKliyen akibetin pek
pcr%-c.ıube
günü icra edilmif
karıştırmakla
maznun olan
dehşetli olacağını ilk ve son
diseden :ıiyadesile müteesir ve
oluu~u
ıcLuı
tarafexııe ...c!lf
bakkaHarm muhakemesine dedef. olarak ihtar ediyorum.
müteneffir olan İstanbulda
t ıoenni eyle~· •
vam edecektir.
Komae reisi
bulunan birbirine sadık yedi

i

,Irakta Amerikani
maarifi

Erdende muharebeler oldu

(~,izli

ı~ (1111 ite

111i?

8 yaşında bir
çocuk gaip

I

4 Sahif'a

5"on ~aat

rıı

Bisiklet ve spor
Şehre bir stat yapılaca~ı
·sırada hatırlanması icap.

eden bir nokta
Sporun vücude faidesini
'fe fikri meşguliyete olan tesirini bugün memld ette anlamıyan kilI!'Se kalmamıştır.
Bunun içindir ki yer yer
spor hareketleri görülür. Sporu himaye ve id1mı;- eden
teşekkül.er
vüt.:ıde gl!tirilir.
Medeni bir şehir belediyesi
tasavvur edılemez ki memleket gençliğinde sağlam bir
vücut ve şuilrlu bir zihr.iyelin
husulüne yardım eden sporun
inkişafını istihdaf eden bir
fikri ehemmiyetle tetkik ve
mütalea etmes;n,
Şehremaneti asri bir stad
inşası tasavvurundadır ve bunun için münasip yer ve par:ı
aramakta<lır. Ala böyle bir
tqebbüsü takdir etmiyor değilim. Fakat buradan Cuma
ve tatil günlerinden başka
zamanlnrda istifade edilmez.
Bundan başka, burada, şeh
rin muayyen kulüplerine mensup gençler {antrenman) ve
müsabaka yapabilir. Ve gene
burada yalnız Futbol, tenis,
oynanabilir; atletik hareketler
görülebilir. Fakat...
Herkesin istifade edebileceği pek mühim bir spor vası
tası vardır ki bundan bir ıtadda
istifade edilemez: Bisiklet..
Evet Bisikleti .. Bugün fikren
çalııan halkın büyük bir kıs
mını teşkil eden ıııektepliler
ve memurlar Avrııpada işle
rine bisikletle gidip gel:rler.
Bu suretle fikri yorgun!uı.Ia
rını bedeni bir yorgunluk! ı
izale ederek mesailerinden
azami verimi (semereyi) temin
ederler.
Bunun memleketimizde tatbikına gelince; yollarımız maalesef daha üzerinde bisikletle
gezilebilecek bir hale gelmemiştir. Binaenaleyh daha pek
uzun müddet burada bisikletle
gezmek arzusu bir hayal ola·
rak kalacaktor.
Bunlara rağmen hatırıma
ıöyle bir sual geliyor.

.
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DiKKAT......

Önümüzdeki 6 Teşri.ıfoani çarşat'lba alqanıı

ELHAMRA

'

Geçen akşam, 562 numaralı romorku çeken Aksaray
- Ortaköy
tramvayında bir
hadise olmuş ve bu yüzden
tramvay on dakika kadar ol-

lzmirden bildiriliyor:
lktısat Vekaleti
şehrimiz
baytar 'wüdürltığüne mühim
bir tamilll' göndermiştir. Bu
tamime nazaran Şarbon hastalığ son
günlerde insanlara da sirayete batlamıştır.
Vekalet; bu hastalığa karşı
bazı tedbirler alınmasını bil-

Ticaret odasının memurlarına her sene bir maaş nisbetinde vermekte olduğu ikramiyeyi bu sene vermemesi
oda memurları arasında tiddetli dedikoduyu mucip ol·

yanında

Giesdorf

p

k

geçeceğini

1

-~

Yeni pnrlıyan S'ı:ıema yıldızı /<. 1 i
nın kaznnm:ıkta olduiu n•uvnffakiy;:tler bütü.'1 mükalemelerin mevzuı.ınu teş:OI ch:ıei>lcdir. Onu görmek üzere bugün

ÇRREVİÇ

.. İV AN PETROVİÇ ..

Ticaret odası heyeti bu ikramiyeyi vermemek için esbabı mucibe o!arak ikramiye
tahsisatının bitmiş o!dugunu
katibi umumi vasıtnsile memurlara bildirmiştir.
Halbuki memurlar arasın
daki dedikoduya nazaran az
maaş alan memurların ikramiye tahsisatı boş yere bitirilmiştir.
Yani geçen seneden beri Odada bir çok
tehavvüller olmuştur.
Bir ke:e eski katibi umumile şube şeflerinin ekserisi
oda riya.seti tarafından istifaya davet edilmiştir.
Bunun üzerine bu çıkan
şeflere altışar, ikiter ve llçer
aylık tazminat verilmiştir ki
l>u para külliyetli miktarı bulmaktadir.
Hatta geçenlerde kendi
arzusile başka bir yerde iş
alan bir şefe de 1200 lira
tazminat verilmiştir.
Birkaç bin lira tutan bu
tazminat paraları oda bütçesinde memurların ikramiye
faslından buraya nakledilmiş
ve bu suret.le az aylıklı memurlar ikram!yesız kalmıştır.

J

l

Bu muhik iddia karşısında
polis efendi :
- Şimdi seni götürürüm,
sen polise akıl mı öğretiyor
sun? Ni:r:amname filan anlamam, bu para geçmez işte ..
Bu esnada yolcular paranın
geçeceğini söylemifler ve bir,
iki kişi de bo:r:mak için parayı
istemişlerdir.

Polis ~endi bu işin içinden
çıkamıyacağını anlamış olacak
ki biletçi ile bir şeyler konuştuktan
sonra tramvayın
ön sahanlığına
çekilmiştir.
Fakat hadise gene kapanma-

..

1

Çünkü biletçi parayı bu
sefer de alacağını, ancak lirayı
bozacak ufak parası bulunmadığını söylemİ§tir. Nihayet
yolcu lirayı orada bulunan
bir başka biletçiye bozdurmuş
ve haklı olarak tramvaydan

Bu" Ien t

haklı

pazartesi ı~a<l~

nazarı
dikkate
polis
efendinin
mütehakkim vaziyetlerine ve
« sen, hey bana bak " gibi
nezaketle kabili telif olmıyan
süzler sarfetmekte devam et·
mesi, kendisini şikayet etmek
için numarasını alan yolcuya:
- Git, babana şikayet et!
Demesidir.

Tcletoıı: İ'itJnbul ı ı j '

orunur.

ğiı

Tepebaşı

va

tiyatrosunda

giz

Elycvm

sinemasında

iıae edi'.me~cte

AŞ

o!an ilarikaların harikası

ıibi mu·zz'!ın bir sesli süperfilmi görmek şimdiy~ k.adar
lstanbu.. !ıra na,ip olmamıştı. Bu filmin müme~ın!lerı seherkfir mekslka lıartist LUPE VELEZ ile VILYAM BOYD
ve jt:TIA KUB şarkı s:lyliyorlar, dam ediyorlar, ıstırap
çekiyorlar. H •r s;:ansta salcn hır.en hınç l• o!·nakt dır.

--

Kokotlar
Mektebi
3 perde

BAGI

ZA

- ·-

,J
)

11111111

ma

r.'
j

Zayi
Nufus teskeremi ve askeri
muayene kağıdımı zayi eltim.
Hükmü olmadığı ilan olunur.
Hamal esn.ıfından Ömer
oğlu Mustafa

-~.:i:ı

sinemada:

Bugün ve bu

akşam so;ı

te rinısani Pazartesi ı 2 de
Galata rıh•ımından hareketle
[ l'lebolu, ~amsun Gire~n,
Trabzon , Rize , Popa ] ya
gide ek ve doni.ışte P.ızar bkele5ile [ R•ze , Su mene ,
T•abzon , Gı •de G;•e,on .
<)rJu, L 'l e, Sam'L'l, !re
bol.ı, Zonı: ılJr.~: a t•ğny -ıı·
q-clccektir.
Hareket c- rıü vük alınmız

·Ayralık ~Lrat postası
(MERSİ,' ) vapuru 5 ıeç.
ı 7Je Sirkeci rıh
tımındaıı lıareiı.dle ı Gelibo' ,

rinisani sah

Çanakkale, Küçükkuyu, EJr. mit , Bcrhaniye , Ayvalık j
gıdccek

BE yAZ E'SJR1.4L'

suvare
do gala olarak
ve aynca zengin varyete numaralan.
::!\ · ııı.: wııııımınuıı.ı

1

tt.ı ı

•

NAİM

PARA K CJRDU

--~---

VAPURLARI

İZi\ıiR

POSl'ASI

Seri, lüks ve

ı.ıuntazJm ol.ın

Adnan

teşri-:Eu;~rnın.

4 üncü P AZAI~'fESI
günü ı 6 da (;alata r. ıt'm::ıJ.ır
hareketle lzmire ve ( ır5.ıml
günü lzmirJcn l't.rnbul.ı hdreke1
eder.
Galatada Gumrük karşı,ınJJ
Site Fran~ez lıanııı,!a ı 2 nuııı.ı,
rada umumi :ı~ı.:ııtalı!l'ına nıur.ı'
caat. Telefon Bcvott:·ı: ı.ı,ı

•----------•ıııııl
TAVlLZADE

MUSTAFA

re

~ire~erleri ıapurları
~'.untaz~m A)vslık (ks~r ;i

,~Saadet
vapur
·~·eşriıı-aninin

4

ı

ün.:~

1

I

paz:ırtcsı gııııu akşamı -;;ut 1ı I
de Sirkeci rılıtııııırıd.ııı lı.ır.:kdi<:

[c;clibolu·, Çın:ıkkah:, Kuçu•;- i
kuyu , Altın o!ıık , Edrrnıı· ·
Hurlunive. Ay,·,ılık i>kckl ·iııl'
mu\'.lsabt \'c ~arş,ımb.ı ,_;u;ıı.
rııalnlli ıııcda d.ııı
a,·d. t'ayni iskcldere t.~r.ıv:ır.ık , •ır•
guııu
bu.ıhı.' ı
muvı..ıl:ıt
cdcccktır. ~lalulli mur.ı, • .ı•:
Yemiş T~silzadc bı•ıJcrkı·
telci< ı ı.,t ı zil>

LOYD
l.ıma•mııın

muv ısaleti
vapurl.:.r
.
111
( KAl.Df:.~ vapuru 4 tc/1
' ·ıi ılJzane i
lulv.ı 'c \'ıt·
ıur istan J da ı
<GA ';»rA r ') Y.ıpurıı 6 t~>rı·
ıııs.ı:ıi ~ .. rşa;ıı'ı.ı [ O.Jc a, R'
manya ·ıe B'.ılgar5t.ııı ] J::.:ı
( MERA. \) vnpuru ~ tc?
nnısaııi perş1:m ,c [ ltah .ı "
Yunanistan J J.ııı
beklerıc•ı

Yakında liıııaıııır.ızJ.ın h.ırekel

edece->, , ..ıpurlJr
.
!1''
( KALOEA) vJpuru 5 ·~~:ı ·
<;ani salı ı 2 Je C !>.ım>'·:ı •
'l'rabıvn ve HJtL'll J :ı
,
( (;.\ŞTf Y.
\',qıuru 6 ı.:r
. . .
b "d
'ıli·"
nııı"'•ııı çur~'ım ;: ı c• .; • 1: · ·
MiLı,:ıı, IZ'l• r' Pire' l'Jt
Ayısanında, HrcııJizı, \' cm:J·"
\'c Triycotc ) ) ~
1
~ TEVERL) VJpLru 7 1 · , 1
ıO

Hanri Hernştaynin eseri SAL\1::.ıCı N Piyesinden iktibaszn
vücude getiı ilen

Harikulade sinema eserini OLGA BAKLA 10VA nı?J
refakelile temsil eden JORJ BANKROFT her zcm:ıı:da?:.
ziyade san'atindeki k•ıdret ve realizr.ıi göstennive
muvaffolt olnıuştuı.

•

i>kdelerle birlilite A':ınoluj\"
ugnyarıık gelecektir.
Gelibolu için yalnız yolct
alınır, vük alınmaz.

'
'
nısJııı

.....~ııılf":

(SAM SON)

dönüşte ır ,'7kCır

ve

J;'

olarak

roJga n1ahl(t!rrıl~ı·ı

Yar~n akşam

4

( KARADE::\IZ) vapuru

PcTROVİÇıN

1

mıştır.

gı

TRABZON BİRiNCi POSTASI

.ıLçAmREV!Çj

demiştir.

saat 21.30 da

Merk.e, acent~ ; Galata
köprü başınJ.ı. Beyoğlu 2 362
Şube acent:ı.'iı: Mahmudiye
hanı altında. l:;tanbul 2740

muştur.

İstanbul dördüncü icrasın
dan: Süreyya H.ın borçlusu,
TalAt B. in Kadıköy Osman
ağa mahallesinin birinci ada
çıkmazı
Fıstıklı
mevkiinde
kiin mükerrer 2 numaralı sırf
mülk hane ile Hasanpaşa ma- ~m-n11tııı,ıı11111Dutııırmut11111ıııou1t1«m1!ıwıuıuıııııı111ıru11Pllllııq1Qr11lll
LEDİ HAMİLTON '
hallesi Fıstıklı sokağında kain
mükerrer 2 numaralı sırf mülk
Korin Griffit
arsa müzayede olunarak her
Varkoni- Viktor
il
ıı_.....,,_,,..,_...,,,..
ıa'
ikisi bin üç yüz elli lira bedelle talibi uhdesine birinci
IVAN
,
ihalesi yapılarak ihalei kat'iyesiçin on beş gün müddetle
müzayedeye konulmuştur.
Beş yüz lira kıymeti muhammeneli mezkur hanenin
hududu: Fatma ve Emine hallllıtlllllnllllllllllllUllllOllllUllD::tllllloıtnılllll!:lllll!lillllllı U'litnllUlilmDJi!_
nımların
hane ve bahçeleri !il
görülmesi lazım gelen
ji)
borçlunun arsası ve yol ile
1
b!r eser
:
mahdut olup tahminen iki yüz
Perş~mbe akşamından beri
aqın terbiinde arsadan 77
arşın üzerine bir kat ahşap İ llAJjK sirıeıııasuıda
a2im muvaffakiyetler
"
bina ve haricinde on buçuk 1
kazanmakta olan
arşın mutfak ve kümes vardır.
içinde bir antre bir sofa zeHILDA ROŞ ve
mini çimento ev altı bir köHARRl LlDKE nin temsiıi
mürlük bir hela bir merdiven
Canıbazhane prensesi
başı biri küçük üç odayı ve
filmidir
kumpanya suyunu muhtevi o~ııaıa:ı::ııııııımwı:ııııııaııııl!!lllll;11111111ll!llllıııı
lup borçlu sakindir.
İkiyöz yetmiş lira kıymeti
AlEMDAR ZADELER VAPURLA:H
mubammeneli olan arsanın hududu: Nazmi beyin zevcesi,
Seri ve lüks Karadeniz postası
diğer tarafı Saffet H. arsası
'"runı
arkası borçlunun hane cep4 te~riııi-;ııni
hesi yol ile mahdut 270 zira
terbiinde gayrı meşgul arsadır.
'irkcd rıhtımından harcketk
Yüzde beş zamla olmak
(ZongulJak, İncb;.ılu, Sam~un,
ve daha ziyade öyrenmek isteyenler kıymeti muhammeneÜnye, Ordu, Giresun, Tra'.'ı.
zoıı, Rize] ye azimet ,.c ,ıpıi
leri ~. de 10 nisbetinde pey
akçelerini ve 926 - 10 10397
ıskelekrle [Vakfıkebir, Görele
dosya numarasıyla İstanbul
ve Sınop] iskelelerine utnya.
dördüncü icra memurluğuna
rak avJd cdc~cktir.
müracaat etmeleri ve 25-11.\lur:ıc.ı:ıt ıııalıalli : İstanbul
929 tarihinde saat 15e kadar
\k vıııcııet luru ahır J.ıki yaihalei katiyesi yapılacağı ilan

söylemiştir.
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Hariçte kesilerek tehir dahiline getirilecek etler müsadere edilecektir.
Bu suretle şarbon hastalığı
nın insanlara sirayeti menedilmi§ olacaktır.

Yolcu, polis efendinin bu
hiç te nazikane olmıyan ihtarı
karşısında yırtık paralar hak·
kındaki
nizamnameyi hatır
latmıt ve çerçevesi dahilinde
yırtığı bulunmıyan bu paranın

rir

üşl

olunacaktır.

Demiştir.

hı

m

Şarbon hastalığı mezbahada
kesilmiyen ve muayene edilmiyen hastalıklı etlerden hasıl
olmaktadır. Bunun iç n mezbahada muayene edilen etlerin yenmesinde hastalık tehlikesi yoktur.
Mezbaha bulunmıyan yerlerde hayvan kesmek için bir
yer tayin edilecek ve kesilen hayvanlar ya rloktor ve
ya baytar tarafından muayene

..

"n

geçmi- miyen ikramiye

dirmiştir.

dair vaki olan teminata rağ
men polis çağırmıştır. Biletçinin avdeti üzerine tramvaya
binen numaraıı mahfuz bir
polis efendi parayı tetkike
lüzum görmeden yolcuya:
- Bu para geçmez, baş
ka karan yoksa in &§ağıl.

İşin garibi, yolcunun

sı11eması

1

lı1

ne olmuş?

inmemiştir.

•
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1

ye bl1şladı

insl1n/l1rtı

almıyan

ı

ş

Bu sene veri/-

vaziyetini

J

h

Şarbon hastalığı

tarafından paranın geçeceğine

çocuklarına

mahsus zannedilir.
Eğer muntazam bisiklet ceve.liingahları tesis edilirse bu
yanlış zihniyet ortadan kalka·
cak ve bilhassa öğle tatillerinde talebe, oturarak çalışan
memurlar ve her sınıf halk
buralardan istifade edecektir.
Fikrimce şimdilik ilk hareket
olarak
Sultanahmette
Alman çeşmesinin bulunduğu
meydanı çerçiveliyen caddeyi
asfalta tahvil etmek münasiptir.
Bunun fazla bir masrafı
da mucip olacağını zannetmiyorum. Çünkü burayı bir
silindirle tesviye ettikten sonra
üzerine katranlı madde dökmek pek mümkündür.
Esasen böyle bir tecrübe
Fındıklıda güzel san'atlar mektebi önünde yapılmıştır.
Bu takdirde hem umuma
bir hizmet edilmiş olacak hem
yersizlik yüzünden burada iş
yapamayıp geri kalan Türk
esnafın yüzü gülecek, hem de,
en mühimmi, Şehremaneti buraya edeceği masrafı bu faaliyetten temin edeceği varidatla fada!l!e çıkaracaktır.

Biletçinin inadı
ve vt1zifesini
bilmiyen polis

bozuk parası bulu11madığı için, biletçiye bir
lira vermiş, biletçi, üzerindeki
küçük ve ehemmiyetsiz bir
lekeyi ileri sürerek parayı yolcuya iade etmiştir.
Yolcu bu sefer başka
bir lira uzatmış, biletçi bu paranın da kenarından yırtık bulunduğunu söylemiş ve başka
para istemiştir. Yolcu, paranın
geçeceğini
ve binaenaleyh
başka
para veremiyeceğinl
söyleyince biletçi tramvayı
durdurmuı,
diğer
yolcular

Bu sebepledir ki memleketimizde b:sildt:\e binen biraz
yaşlı çocukların hareketi istihfafla karşılanır ve bu spor
boyacı

'I'. odası

zat,

çocddardır.

yainız

Dikkat:!

ramvay

duğu :ıı:er<le beklemiştir.
Hadisenin mahiyeti şudur:
Tramvay yolcularından bir

Acaba İstanbulun bütün sokakları değilse bile bir kısmı
muan en bir hale getirilemez
Mevcut yerleri tetkik edemi?
lim : Bugün bu e§lenceye
tah•is edilmiş görülen iki yer
vardır :
Taksimde Talimhane ve
Sı•ltan
Ahmet meydanları.
Buraların hali malum.. Çakıl
taşlarile örtülü olan bu meydanlarda 15 dakikalık bir bisiklet tenezzühünden (!) sonra
insan kendini saatlerce huysuz
bir katırın sırtından inmiş zannediyor. Buralarda bisiklete
binenler yalnız 8 - 12 yaşında
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k ... r<m ığı baserırnn
tuz yüklü bir yelkenli limandan çı: tı.
Ambar ağzına kadar dolduktan başka, güvertede direğinin etrafına da
çuvallar
yıgılmıştı. Bu sebepten baştan
kıça geçmek istiyen gemiciler
daracık
kenarda yürümeğe
mecbur oluyorlar; ve ancak
bin müşkülatla müvazenelerlni temin edebiliyorlardı.
Gece, aayısız yıldızlarile
pek güzeldi. Serin bir rüzgar
hazan yelkenleri şişiriyor; hazan da birdenbire kesiliyordu.
Gemiciler -beş adamla çok
genç bir deHkanh- denize açıl
dıktan sonra dumam tüten
karavananın başına çöhtüler.
Burada gemi sahibi ve muço
aynı karavanaya ekmek batı
rıyor; tayfalara has laubalilik
ve s mimiyetle yemek yiyordu.
Yemekten sonra nöbeti olmıyanlar uykuya çekildi. Dümende ihtiyar bir deniz kurdu
ile himaye ettiği genç deli-

4

kanlı kalmıştı.

o
o

juvanillo ismindeki bu genç
gemi ile ilk defa sefere çıkı
yordu. Ve albndaki bu esk'
tekne ona en muhteşem amiral gemilerinden daha harikulade görünüyordu. Bu akşam
yediği yemeği ömründe nerde
yemişti? On dokuz yaşına kadar aç sefil ve işsiz dolaşma
mış mıydı?

7

•

e

Harap bir kulübede kötürüm bir ninenin yanında
vahşiler gibi yaşıyan bu delikanlı şimdiye kadar hep şuna
buna, balıkçılara yardım ederek yarı tufeyli geçinm:şti.
Şimdi artık hakiki bir gemici sayılırdı. Ayaklarındaki
kocaman tahta kunduralar ne
de hoşuna gidiyordu... Doğ
rusu gemiciliğin zevkine payan yoktu...
- Yuvanillo... Haydi sen
başa geç... Önümüze kayık
falım çıkarsa haber verirsin ...
Delikanlı büyük bir emniyetle kenardan koşarak başa
geşti ...

Denizin siyah sathında yıl
dızlar titreşirdi. Yüklü kayık
her dalğada çatırdayarak inip
çıkıyor; sular yuvanillonun yüzüne sıçrıyordu.
Oh... ne tatlı hayattı bul
Delikanlı dümendeki ihtiyara ıeılendi:
- Baba, bir cigara var mı?
- Gel de al...
Juvanillo tekrar kayığın kenarını takip ederek kıça c.1oğ-

e

iZ
ru
koştu.
Gayrimuntazam
esen rüzgar bu esnada durduğu için yelken bUyük direğin etrafında boş bir torba
gibi sallanıyordu ..
Fakat ansızın sert bir bora
esti: Kayığı yana yabrdı. Yuvanillo müvazenesini kaybetmemek için yelkenin kenanna
sanlmıştı. Halbuki yelken birdenbire fitti ve delikanlıyı bir
lastik top gibi denize fırlattı .•
Uzun müddet dibe doğru
indi.. indi! Bu ani sukuttan
şaşırmışb..

Aklın ı t,.

cı-

kadar deniz l
tekrar suyun yuzune çıkarı
yordu· Yuvanillo çehresine
serin bir rüzgarın temasını bissetf: Fakat Layık nerede?...
Kayığı göremiyorC.:u.
Deniz
çok karanlıktı!
Uzakta beyaz bir leke f~r1 keder gıbi oldu. Kuvvetli kulaçlarla o taraf dogru yüzmeğe başladı. Ara sıra beyaz
lekeyi gözden
kaybediyor,
sonra tekrar gittikçe uzaklaşır bir halde görüyordu.
Kocaman ayokkabıları sa:r1tl
kur~un kesilmişti. Hay mel'un
şeytan hay l
Pantalonu da
ağırlaştıkça ağırleşıyordu. Kendi kendine:
- Metanet, Juvaııillo, metanet 1
Dedi. İyi yüzme bildiği için
soğuk
kanlılığını muhafaza
ederse kurtulacağından emindi. iki saat mütemadiyen yüzebileceğine göre nasıl olsa
gelip kurtaracaklardı. Adam
ıen de 1 Hiç insan böyle ölür
mü? Biraz metanet kafi ...
- Heeceey ! Arkadaşlaaar.
İmdnaaaal !...
Bağırdıkça
yoruluyordu .
Bir iki defa sular ağzını kapadı. Deniz onu yutmak istiyor gibi siyah derinliklerine
çekiyor; dakikalar geçtikçe
delikanlı metanetini
kaybetmeğe başlıyordu. Artık uzaktaki beyaz leke de görünmez
olmuştu, Juvanillo
denizde
boğulanları habrladı; ve büsbütün korktu ...
keskin
Büyük balıklann
dişlerini etinde hissediyor gibiydi..
Hem de böyle sersemcesine
ölmekl...
Tabii b'r tevkle arka üstü
yabp bir müddet dinlendi;
sonra gene kolaç almağa baş
ladı. Nafile!...
Siyah denizden ve yıldızlı
gökten başlm bir şey yoktu ...
'f.
Saatler peçti. Juvaoillonun
ya

"

t

,

r

kasapları

yapıyor

Dün Üsküdar kasapları ile
et nakliye şirketi arasında oldukça gürültülü bir hadise
Dün bu kasapların etJeri
açıkta nakledildiği için, etler,
vapur dumanından sim siyah
olmuş, bundan dol~yı kas~p
lar bu etleri teslim almak
istememişlerdir. İşte bu gürültü bundan çıkmış, nihayet
mesele yatı.,tırılmıştır.

vilayetçe tetkik edilmektedir.
Çiflik ittihaz edilecek mahal mütahassıs geldikten sonra, onun reyiie, taayyün edecektir.

gizli rakıcıırk
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yapılmakt ıdır.

Dişçi

göz!eri kararmış; ağzına tuzlu
sular do!mağa başlamıştı. Kolları ağırlaştı.

Ağır ağır dibe doğru gidi-

yordu. Biiyük bir gayretle bir
dnhn suyun yüzüne çıkb. Yıldızlar kan gibi kırmızıydı.
Artık denizden korkmıyordu.
Bilakis, denizin bir beşik gibi
onu sallayıp tatlı bir uyku
ile uyutmasını istiyordu.
Harap kulübeyi, gece gündüz anlaşılmaz
bir takım
dm,Jar mmldamm köti:rüm
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{ 1Jler

FALL'f\1 Jıepimi:den
beklediği yardım.

uh:: (_~e· ı.~et

Son günforde gelen muha-

cirlerin Bafra ve havalisiudeki
zengin çiftliklere yerl~tiril
meleri emredilmiştir.

Tetkik memurlrumdan Os·
1:- v istifa dn··~ı::r.

maıı
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ari

tı~
cnuı vcrnı'
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Pariste çıkan Rusça " Vozrojdeniye ,, gazetesi Afgan
hadiseleri hakkında yazdığı
bir başmakalesinde diyor ki :
"Kral Amanullah Efganistanın şekli istiklalini viicude
getirerek, harbi umumi zamanında ve Rusya inkılabından
sonra bütün Şarkta dalgalanan yeni cereyanlara kapılmış
h. Harbe sürülenen ve ona
ya isf'yerek, yahut istemiyerek
iştir k eden Asya milletleri
ilk defa otarak Avrupahlann
Z"} ıf tar f arını
ögrenmiştir.
Yeni bir Milli devlet yaratan
Mustafa Kemalin ıslahah bir
ör 1 k olmuştu ki bunu hem
İranda, he!ll Efganistanda taklit etmek i ..temişlerdi.
Mu.. tafa Kemalde büyük
Petronun bir nüsha.,mı gören
Emanullah Kemalin yaptığı
ıslahatı Efg.:mistana da tatbik
etmek istedi. Amanullah deli
Petroya dair kitapları okumuş
ve dahi Rus imparatoruna
imtisal ederek kendi memleketini de büyük bir gayretle
Avrupa 'ılaştırmağa girişmişti.
Onun yakın akrabasından
olan Nadir han krrıhn sukutundan biraz evel Avnıpada
bulunıyordu. O, Amanullhın
ıslahatına taraftar
olmakla
baraber, kralın kendi kuvvet-

manullahm siyasetine karş1
muhataranm bu taraftan geleceğini tahmin ediyordu.
Bugün Efgan tabbna geçe•
Nadir banın siyaseti işte onun
bu siyasi kanaatine istinat etıe gerektir.
Amanullah vaktile başkala•
nn örneğini kendi milletine
tatbik etmenin mümkün olma•
dığını anlıyamamıştı. Büyük P~
ro kimseye örnek olamaz. Hıç
bir adam kendi arzusu ile kcıı·
dfs'ni dnhi)apamadıktan başka
Efg nistanda bu g~ n .ü ayat şartlan hiç bir veçhıle bil
yü' P tro günlerindeki Ru ya
h ) t şartlan ile mukaye 6
e lroez.
Pet o o ana kadar sür tlc
ink'şaf etmekte olan Ru:sya
devletinin inkişafını ikmal ve
itmem etmi~tir. Pctronun Rus·
yası büyiimekte olan b;r dev
bünyesi idi.
Türkiyede Petro ile nıuka·
ye e edilen Kemal ise, başka
türlü iş yapmışb.
O, vaktile kudretli olan vo
son zamanlarda yıkılmağa yü•
tutan Osmanlı devletinin ba•
kayasım muhafaza etmiş, bu
imparatorluktan bir araya top·
hmılabilen eczayı bir araya
toplamış ve bir ınilli devlet

yaratmıştır.
lerini ve milletinin çok geride
Amanullahın başnracagı va•
olmasını nazarı itibara almıya
zife ise ne büyük Petronun,
rak pek fazln gayretkeşlik
'
ne de Mustafa Kemalin vazı•
izhar eylediğini tenkit etmekfes:ne benziyordu. 0, ne bir
ten geri durmıyordu.
yeni
imparatorluk kuracakb,
O Amanuılahın engellere uğra
ne
de
yıkılan bir imparator..
masından korkuyordu. Ayı i
luğun bakayasını kurtarıc.ak~.
zamanda, bir İngiliz müstemOnun pek tabii olan vezifesı,
Jekes' nin komşusu olan Efgakuvvetli komşular arasında
nistan için İngiitere hükiimeti
bulunan zayıf bir devletin istild
ile kavga etmenin ı\Sla caiz
Jaiini temin edecek çareler
olmadığı kanaatini taşıyordu
ve kendi arkasından olan Agörmekti.»
v

.

Kudüste

20 senedir

Baz.ı

-

I

,.,
Aman ---------------------n e
vaffak olam ı, Nad~r
han ne ya cak?

Son gelenler Sükun, huzur bir Adi iskan gören
Bafra.ya gôn- türlü gelmiyor
muhacirlerin
Kudüs 1 ( Hususi ) derilecekler
borç müddeti .

.t ı ve s:zJen

1 o~t!

~

getırı ıyor

GUNDE 10 PARA
A naclol wwn lıCI' /\ô~esinde
birer çocuk sarayımn yıık
selmcsı irin J/İJJA YEİ 1~1"-

Nev Yor ta ıyı

llıil

mektebi
..

Maarif vekaleti Dişçi mektebi için iki muallim celbine
karar vermişt•l'.
Bu mu<tllimler almanya Ye
Avusturyadan getirileceklerdir.
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nin~sini düşündii.

O da bir dua okumak
istedi; fakat a.frzından dua
yerine küfürler bo~andı:
- Alçaklar! Keratalar! Be
ni kurtarmadılar.. Namussuzlar 1
Şimdi cansız bir cisim gibi
karanlık suların dibine doğru
iniyordu. Nasıl oldu, tekrar
suyun üz.erine çıktı.
Yıldızlar artık l:ızıl birer
k~n lekesi değil, sim siyah
bırer mürekkep damlası idi.
Vücudu, bu sefer bir kurşun külçesi halinde ve bir
daha çıkmamak üzere denizin
dibine, sayısız iskeletlerin yanına indi.

ge

Maliye vek lcti t'hs'ldarlarla t hsil memur arının vazife1 · 1e ve tah •t muamelibıl'l da 'ı mu
l ve muarr~eb tahs iy yi a)rı ayrı iz.ıh
cJen çok mi..ık1.:mınel bir talim " ın~ tanz n ve Defterdar va gö der l İl,lt ·r.

Ecnebi ve Yunan tabaasın
dan 20 fahişe hudut haı ~cine
çıkan 'mak üzere pnsaporflan

ihtiyar ben a

0

Mutahassıslann şerniti

a.

n~

b dı.ım. Teıı·
o. 'u ~,u para b .ıa ·ş b !u cı- Macesfonteyııli arkn laştan j cdilnıesini istiyorlardı.
' ya kadar ["fa) t et ·. Bunl~rm
epey zamandan beri haber ı
- Bunları ne vakit haber
acı birer hat d n ıbaret kal·
alamadık... Acaba ne oldu?. 1 aldın?
dığı günler' b'r şir, m 'yi
- ı3elki ölmüştür ...
- On sekiz ay evel.
tnmamile unukruz.
1
Leysi dudağını ısırdı..
- Ne? .. On sekiz ay evel
Kı mz
mi?.. Domuz herif. Neden da- Toringtonun
öldü~i..!nti
MeHubu k!\t.ı a. c::.k cebine
tanncdi}' orum.
ha eve. söylemedin?
"
koydu.
ve
ilavt.
etti:
Tanger müstehzi bir hıvur- Henüz isim zikredilme- Artık Toringtonu sevmela güldü.
mişti.
diğime
inandınız mı? B:rdenbir.e
Leysi hiddetle bağırdı ..
Leysi masaya şiddetli bir
sustular.. Leysi büyük bir dik- Ne gülüyorsun?
yumruk indirerek yerinden
katle dinledi... Malpasın evin- Yüzmek bilmeseydi..
kalkb:
den duvara uruluyordu.
- İkinci defadır ayni feyi
- Yal.. Demek T origton
- İhtiyar şeytan kim bilir
•öyliyorsun.. Yüz.me bilmekle
tahliye edilmiş ha!.. Bana yagene ne yapıyor?!...
•özlerim arasında ne münasepacağın fenalıklann bu sonunbet var? Hem Torington tanı
cusu olsun.. Hain ..
dığım yüzgeçlerin en iyisidir..
- İhtimalattan 11 bahsediyorParisi ziyaret
- Kep valii umumısının
aun. Emin ol ona ben senden
Tanger gözlerini duvardan
\:ocukla:r:ı sandala binmiş, hapfazla düşünürüm.: Şu mektup
ayırmayordu.
•edildikleri odanın yamnda
bunu ispata kafidir.
- Ayni sesi bir kaç defa
dolaşıyorlarmı.ş. Birdenbire alt
Diyerek elini cebine soktu.
daha işitmiştim .. ,.
list olmut ve çocuklar deniM
Yıpranmış bir kağıt çıkardı
Gürültü kesildi.·. Leysi hala
d"~Şrnuşler..
.
Bu sıra sahilde iş
ve okudu..
dinleyordu. Neden sonra serdu.
?tın ekte olan topal bir malı
Aziz babacığım!
- Evelceden mi eşittin?
unı atlamış. çocukları muMesut olduğuma inanm&DIZI
-Evet... hatta diln gecede...
hakkak ölümden kurtarılmıı.
rica ederim. Toringtonun tevEfendi•İ
İ•tihfafla umzunu
l(ep gazeteleri mükafaten af
kifinden o kadar memnunum
silkti..

f

miştir.
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Vilayetin nümune çiftliği
için Fransadan celbedileceği
haber verilen mütehassıslar
hakkında
sefaret vasıtasila
•orulan hususata cevap gel-

olmuştur.

· tarfi k bi

ımlln
lıl uha rriri:

Vilayet, bir niimune çiftliği

ı::

«Son Saat» in efrik ı. :.O

Çi 't .k...

Gürü tü ..
Et nakliye
şir.
keti ve Usküdar

ru
ı.il •

g tr.1
fırı..

mi?... Fakat re
da
m

.

yı

~

der •• L ...
- itit at cd b. c 6ım bir
~
s ,.; o l ' z., •r· m . K
• r yeıona
tc • oıı <- t •ın. S. niıı için bir
t<>yyare haz.ırtarl .. r,. Akşamdan
e' el avdet edersin.
- 1 nyy ...r i.c rar6c seıa
hat mi? ... Herde bunu tecrübe edelim.... Ö!mezsem saat
kaçta Loııdraya gelebilirim?
- On ikide buradan hareketle ikide Parise inersin .. Bir
saatte işini görür beşte Londraya dünersin.
- Ne yapalım kaderde bu..
da varmış. Mektup fılan ya-

zacak

mısınız?.

- Bir saat sonra hazırdır.
- Tonger çıl tı, Leysi tayyare şirket:ne telefon oderek
bir tayyare kiraladı. Diğer bir
numara istadi.
- Stamer Taharri Acenteliği- Leysi M. .... Mirter VHt
yazılıanedemi?... O sizmisiniz
mister Vilt? Lürfen §İmdi bize

geliniz bekliyorum ••,.
Ahizeyi yerine

bıraktı

•

Araplar bir Yahudiye taarruz
ederek dükkanını yağma ettiklerinden Eskişehirdeki bütün
dükkan!ar kapanmışbr. İddia
edildiğine göre hadiseye şı.hit
olan Arap polis memurlan
vak'aya müdahale etmemiş, biJaı ·., çekilip gitm'şlerdir.

c n oı. ı-d • Bir mektup
.> a dı. Zarfı kapatırken kapu
urulcıu.
~ 1ister
Vilt girdi.
1
Le) i yer g· ter i.
Ace. t 'i .n müdürj siz
m' =..ıı'z?

- H men hemen öyle..

İskani adi suretile yerleş~·
rilmiş olan mübadil muhacır·
ierin borçlannı ödemeleri için
20 senelik taksite rabıtlan
emredilmiştir.

Muhacirler bili bedel aldık•
Iarı bu emlakin bederını· 20
en de tediye edeceklerdir.

-· 'e

-

vakıt

!!!f

işe baş ) a-

cağız?

-- Ş"mdi...
T 1 onun çalması
az· m-.. t' ni tesri etti.

y·ı

.

ı tın

xxvı

Parkta
bir ka ın ceıcdi

Ameril"ada hüküm t his... bina
da ç..lış~ığımız için müdür
Odreyin eski· gu··nieri özle·
umumımız
mister Stomerin
diği v..kıtlar oluyordu.
. Graf't'n
masum taorada k-ılmflsı icap ed;yor.
t s
ı ı
..
• · t'"'vuklarının
Size tevdi etrı·ek istevurla ını gorrnegı,
k
• •
·hM..aı ne
aşen seslenm eşıuu ...a
, i .m iş Malpas lıaklnnda
tankikat yapmanızdır. Hiç bu
dar nrzu ediyordu.
..
İki
gündenberi
Şanonu
goradamdan bahsedildiğini işitti
niz mi?
mcmişti.
l
Bir çok defalar Malpas a
- Komşunuz mu?.
Evet
müşterilerinizden birisi fotoalakasını kesmiye karar ver·
.•. . _ mek için telefon
grafım istedi.
d ıgını soy1e
f k
. . . lın'e almlf; a at
- O müşterinizin ismi nea hızesını e
d'
dir?
rahatsız etmeyeyim
ıye vaz
- Sır saklamak vazifemigeçmişti.
Kararını icra için 551 N. ya
zin esasını teşkil eder.
bir
kaç kere gitti. Muayyen
- Malpası takip ederek
kim olduğunu anlayınız ve zamanda gelmediğininden kabul
kabil olursa bana da fotogra- 1 ~clı!medi.
Nihayet cumartesi geldi.
fım getiriniz.
s...at bcıte bu çirkin adamla
Vilt defterini çıkardı. Söyh
·sabatııu görerek münasebalediklerini n'lt etti.
tw• kuecekti. Öyle Jfe,...,
- Sizin bu ife iftirakiaiz
ğ'ndea ..,.... 1M1tat sıeziııtW.çok iyi oJdu. Evelce bu i•
için ancak bir memur kullaıtdı·
fBitmedil

a..

nabilivordı J

o

1üğünden:
ikraz
!:\o

246

439

856
1088
120-t.
3994
470&
5083
5303
5604
5908
5937
6269
6506

V164
8178

8494
9493
9717
10158
I0279
ıo.~69

10519
ı

1102

ı

1149

ıı3os
ı

1319

11335
11761

11938
12236
12391
12520
18018
18088
18098
18185
18271
18408
18531
18603
18626

'

{

1'
p

k
h
ş

1
111
bı
rıı

ği
ğiı

va

giz

18639
13707
18778
187!;3
18798
18808
18911
18917
18927
18928
18959
190811
19142
19838
19474
1952&
19534
19568
19618

var
yur
J:.ın

19781
19811

u'

19875
199-5i

m

I0006

üşl
ıin

110018
1!00111

l\lerhunatın

cins

Borçlunun

ismi
ve nev'i
1 ro7.a pandantif 1 roza menekşe ma·
dai yon bir çift roza küpe
Müzeyyen H.
1 çi~ karavanalı iğne bit karavanalı
yüzük bir altın saat bir altın kordon
Hatice Hayriye H.
1 çift ıoza hurda küpe ikı hurda altın kö,tek iki nazarlık altın
Mehperver Il
1 roza dal ıgne
Nuri B.
1 roza gül yüzük, 1 altın ı;aat, 1
altın köstek 1 çift roza kiıpe Mw.;tafa l\1üclp B.
ı roza yüzük 155 dirhem gümü~
Müfide H.
1 roza tektaş yüıilk 1 pırlantalı yüf.'aide H.
zük ı al cır. bilezik saati
1 pırlantalı saat 1 altın kol saati
Mehmet Şükrit B.
f altın kordon 7 dirhem
Tevhide H.
ı 7 miskal inci
1 roza pandantif
Mükerr~m •
! roza yiizlik 1 elmaslı saat 1 altın
kordon
Sabriye ,
1 roza çarşaf iğnesi 1 roza teittaş
yüzük
Müzeyyen •
ı çift roza yürek küpe 2 miskal inci
•10,, dirhem gümüş
Zeyner e
ı pırlantalı pandantif ( 6 taş ve alt
lnclııl yok)
Tevhide •
1 pırlantalı iğne (2 taş yok) 1 pırlanealı gerdanlık ~ taşı yok
lllkmet •
ı çift pırlantalı küpe (bir taşı yok)
1 çlft pırlantalı kol dUğmc>I 1 roza
madalyon 1 aleın bilezik 1 altın incili
nazarlık.
l\lüzeyyen ll.
1 altın incili nazarlık.
Behiye ll.
1 nlcın saat l altın kordon 18 dirhem. Re~at H.
1 pırlantalı iğne (iki to~ı ; ok, bi·u1ı
Zcl!ha 11.
kağıda sarılı) .
Fehmi B.
1 roza vUzük ı roza tekt~~ y ...zük.
Sı :kiye il.
1 çift roza gül küpe.
, 'cyir H.
ı""""
...
ı pırlantalı
akar pandantif 2 tajl
SaaJd i\I.
noksan.
1la1im B.
1 çift roza ktıpe.
1 roza menek~ madalyon maa kolye
l ~ift roza kiipe 1 roıa tak taş yüzuk
1 roza yiizük 1 altııı hunla saat 1
O,;uz B.
altın bilezik.
1 labll ,.
t alnn saat maa kfütek 8 dirhem
ı karavana yüzük iki taşı yok blr
roza yüzük iki taşı yok.
Fikriye H.
1 roza pırlantalı i~ne 1 taşı yok 1
roza yüı:ük 1 roza iğne.
Şaziment lL
1 roza gül yüzük.
Hesna ,,
1 pırlantalı hurda pandantif
Nefise 11.
ı roza kuş ıgnc.
Hüseyin Kemal B.
1 çift roz:ı küpe
Şefika H.
1 pırlantalı taktıısş kol düğr::.esi 1 alSezai B.
on zarf
Cemile H.
1 roza iğne
Te!At B.
1 çift roza küpe 1 altın kol saati
f\lgıl.r H.
l altın bilezik ı;aati
ı pırlantalı marglz yüzük
t ııltın
kordon
l\lm. !::ster
1 çift roza küpe
Asime Afife Ii
Fatma 11.
1 roza yuzük
Hüseyin B.
1 pıı lantalı bilezik
Emine H.
l pırlantalı gerdanlık
1 incili bilc~ik ı roza !~ne iki pır
lantalı ytizuk ı roza
maşallah üç
roza kdye arası
Cemaf B.
1 pırlantalı bilezik 1 pırlantalı şatlen Halet li
l roza madalyon 2 roza ytizük
l\Jcryem •
t pırlantalı dal ııı;r.e
Melek ,,
ı çift roza ktipe
Berra •
1 roza bilezik
Aliye •
ı çift roza küpe 1 roza yüzük
llalide •
1 çift pırlantalı kıipe
Mehmet Et
l roza akar pandantif
Şükrü B.
1 pırlantalı salkım küpe
Nazire H.
l pırlantalı yüzük ı elmaslı kol saati
Sefa ,.
1 çift pırlantalı küpe 1 altın kolye
Haydar B.
1 roza yüzük
ı ro1.a hurda lıtne 1 altın yüzilk 55
dirhem gümüş
Naciye H.
1 çili roza küpe.
Fuat B.
• ,. ,. ·•
NigAr H.
1 altın saat iki gümüş kaşık
MUzeyyen •
1 çile roza incili kupe.
Saime ,.
1 alnn bilezik 6 dirhem.
Leon Efendl
1 roza dal iJtne 1 pırlantalı gUl yü·
ı;ük 1 elmaslı saat bir altın kordon. Saniye H.
ı çfü pırlanta küpe 1 pırlantalı tek·
taş yüıük.
Cevdet B.
Mehmet Ef.
İki altın halka
Nevlre H.
l altın saat.
iffet H.
ı roza kuş iğne ı altın kordon.
ı altın halka ı ılnn madalyon maa
kolye.
M. m Horop
2 roza yüzük ı altın saat 1 altın yüzük
Ayttı H.
dört nazarlık alcım.
Seniye H.
1 pırlata tektaş yüzük kolu elmulı
l çift roza kıipe 2 roza yüsUk ı altın
Neslp H.
blle.zik saati.
Zehra H.
IO miskal inci.
Sabri B.
J Mltın bikzik.

İcar müzayedeleri

mCıdürldğünden ı

Gümrükler umum

Bnytıkada

1 -

Memurini muhafua için yapbnlacak elbiaelerhl yeVDlJ
münakasası olan 22fl'.evveV929 tarihinde mlkacaat eden talipler ıartnamede muayyen evsaf dahilinde tekliflerini sert .tmedikleri için münakasa on gün mnddetle tehir edilmiştir.
2 - Taliplerin yevmi mnnakasa olarak tayin edilen 2/T.ıanl
929 tarihine milH.dif Cumartesi gllnG saat ikide latanbul güm·
rnk bat müdnrlüğü binasında gllmr6kler umum mlldGrlOifi mubayaa komisyonuna müracaatları.
Teminatlı

ucuz mobilya
Mobilya almazdan ve ya lipariş etmezden evci

A. SOFİANOS
MOBİLYE

MA~AZASINI ziyaret ediniz.

Beyoğlu, Aamahmesçit, No 13 Telefon, Beyoğlu 1293
Aari, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden son sistem
ve elektrikle müteharrik fabrika, Taksimde, Takıimkqla

No 48 Telefon Beyoğlu 1801.
5ERİ ve İTİNALI TESLİMAT

Jap mahaUealnde Büyükada sokağında 2 N.lu
dtıkkin ıehrf Ş lira "" Dayehatun mahallesinde Nöbethane so·
kağnıda 8-7 N.la dGkkAn maa bodrum tehri 12 lira Hoca ala·
etthl mahallesinde Kara hafız pata sokağında 74-21 N.lu dük·
kAıı ıehrl 12 lira Elvanzade mahallesinde Derikapı caddesinde
11 numaralı tpartımanm betinci daireıl tehri 25 Gedikpaşada
Emin Sinan mahallesinde Neviye sokağında 3-15 N. hane ıeh
ri 7,5 lira, Büyükadada Yalı mahallesinde Şalcıkadmda 9 N.lu
hane ıehrl 6 lira yine mezkur sokakta 7 N.lu hane şehri 31ira
Şehzadebqında
Ferhat ağa mahalleainde Zeyrek ıoka
ğmda 104-106 N.lu maa oda dükkin ıehri 12 lira, Kadı
k6yllnde Rasim pqa mahallesinde Söğütlü cqme sokağın
da 35 No. lu dükkin ıehrl 3 lira Mulla GGrani mahallesi Darflttafaka sokağında 7-9 5-7 No. lu d6Wnlar şehri 10 lira
Atik Ali pqa mahallesinde Tavuk paun a<ıkağında 32-37
No. lu dllkkill ıehri 3 lira Tahtakalede Rüstem paşa mahallesinde Papaa oğlu aokağuıda 15 No. lu dükkin şehri 10 lira
yirmi bq lrunıt Burgaz adasında Yalı mahallesinde 7 No. lu
hane şehri 21 lira bedeller ile bir sene müddet ve müşahere
suretile icara raptedilmek üzere S.11-929 tarilıiııe müıadif
Çaqanba gtlnl saat 14 de mGuyedelerl mukarrerdir taliplerin
yüzde 7-50 hoaabile teminat makbuzlarile Emval metruke icar
komisyonuıaa müracaat etmeleri.

İcar milzayedeleri

Buyuk T(Jyy(Jre piyangosu
kctid~:

Yedinci tertip dördüncü

11

Teşrinisani

1929

Büyük ikramiye
45,000

lira

Ayrıca:

20,000 15,0\..0 12,000 10,000
ikramiye ve 10,000 Liralık bir mükafat.

Beyoğlunda HU.eyin ağa mahallesinde Valde çqmeai sokapda 57 No. hane ıehrl 32 lira ve ittiAliııdeki 59 NO. ha le
şehri 30 lira ve mahallel mezkiırede Feridiye sokağında 121
No. hane ıehri 30 lira ve Beyoğlunda katip Mustafa çelebi
mahallesinde Rum mezarlığı karşıaında 30 No. arsa şehri 7
lira ve kamer hatun mahallesinde Karnavala sokağında 36.38
No. hane şehri 30 lira ve T opanede Beyazıt mahallesind !
Karanlık furun sokağında 7 No. dükkan ile ittisalindeki 2 No.
hanede şehri onbeıer lira bedelleri ile bir sene müddet ve
müşahere suretile icara raptedilmek üzere S.1 l ·929 tarihine
müsadif çarf&Ilba günü saat 14 de müzayedeleri mukarrerdir
taliplerin teminat makbuzlarile Emvali metruke icar komiS}O·
nuna müracaat eylemeleri.

Doktor S. Fresko
İstanbul

JIA:iT.\ .
LJKLARl l\IÜTtl IAS"ISl
Kon solta•yon sualini· f I-17 aru.

İstanbul Maliye şubelerinde açık olan l<l lira maaşlı tebliğ

memurluklan namzetliklerine talip olanlar arasında bir müsabaka imtihanı açılmıştır. Müracaat edecekletin yaşı 20 ile 40
arasmda olması lazımdır. ~
Kabul olunabilmek için imtihanda muvaffak olmakla beraber
haklarında yapılacak tahkikatın da matluba muvafık 2.uhur
etmesi şarttır. Bu suretle kabul olunanlar mllnasip görülecek
ıubelere tayin olunacakbr.
İmtihanda muvaffak olanlar ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde
aldıklan derece itibarile fazla kalanlar bilahare açılacak yer·
lere tayin olunmak üzere kayt edilirler.
MÜRACAAT USULÜ
imtihana girmek istiyenler Ntifuı tezkeresi, mektep şahadet
namesi askerlik vesikası ve ( 4 x 6 ) iki fotograflarile teşrini
saninin 7 nci Perşenbe gününe kadar defterdarlık 4 ncü şube
müdürlüğüne müracaat ederek isimlerini kaydettirmelidirler.
Kayt muamelesi hergün saat 9 dan 12 ye kadar devam eder
ve başka saatlerde müracaat kabul olunmaz.
Evelce memuriyet için müracaat etmİ.f olanlann ayni suretle
müracaat etmeleri lazımdır.

----------------

Doktor A. kutiel
Elektirlk m;ıkiu«crİyle belsogııkluRu, ldtu
darlıi!ı, pıostaı, ııdenıt.lıtldar, bel &IN1dt·
dit ve firenglyl
teda'll eder.

av

•Rr•.

Karal<Oyde Borerçl lırım aİraaıııda 34.

20044
20057

20061
20099

20101
20109
20180

\!0:.!10
\!0215
20:.!92
\!OJIO

llfcc 11.
roza bilezik
Ali B.
iki alun saat
pırlantalı
yü1 roza kuşlu boroi
Zeki B.
zllk
1 çift roza kupe ı roza yüzük 1 altın kordon ı altın ko,cck 19,5
dirhem
All B.
1 roza kelebek iğne
Sabiha N.
1 çife roza küpe birinin yayı kırık Nazmiye •
1 roza madalyon maa kolye 70 dirhem
l\Jclek il.
glımiı~
ı

1 pırlanta tcktaş yiiıük
1 roza iğne 1 allıtı. roındi
1 altın saat

Ayşe

\!0417
\!0524

20752
194:78

Tahvil
20119

n

Apdullah B.
Sabire 11.
altın
yUzük
1
çi!t
iki roza yüııık 1
roza kol duğmc,;I 3UO dirhem gıımtış
kutu

Rızu Arif

saat
çift ruz. kıipe 1 roza yıldız i~ne
ı roza tcktıış yiizuk
1 çift roza kfe 1 roza madalyon
altın

itibarı l\lilll

Bankasının

Kadın ha.s.alı!darı hekimı;

.\1ÜVE.LLİT ve KADIN

vilayeti defterdarlığı ilanları

ALBAYRAK

4

istonbal Emvali metruke mfidürlüiünden:·

Elbise münakasası

Emniyet sandığı müdür•

"feşrlnisan1

San Saat

Salıtre

sıııda

Beyoglumla Sofyalı sokağırıJa 12 nurnırah ~1.ıyidi~ ifan
1 numaralı dairesi. Telefon :

Beyoğlu 2917 - - • 1
istanbul dördüncü icra da·
iresinden: izmragdenin M.
Çorçtan borç aldığı paraya
mukabil vefaen ferag eylediği
Beyoğlu kamerhatun mahallesi Tevfik sokağında yeni 44
No lı hanenin nısıf hissesinin
birinci ihalesi yapılmak üzere
otuz gtin müzayedeye konul-

yirmi dodul.
adet his'" seııedatı Fatma !\edime l l. ve 1Ialit B.
lribarı l\lilll Bankasının dört adet his1904
se senedatı ile bir adet yüzlLik btikrnzı Dahili tahvilAtı
l\lcliha Hanım
Yukarda isimleri yazılı olan borçlular mücevherat ve
tahvilat mukabilindı: Emniyet sandıgından btikraz etmiş
oldukları ıneb:ıliP;i vadesinde tediye etmemelerine mebni
hini İitikrıızda tayin olunan ikametgAlıiarıııa ihbarname
gönderilm~ ise de bulunamadıklarından tarihi UAndan iti·
haren mü~nhcrat ınedyuıılarının K9 I,, gün tahvilat medyunlarınııı da bir hafta zarlındıı tediyci deyn ve ya tecdidi
muamele
cylemedlkleri takdirde mcrhunatı mezurcnln
bilmıızayede satılacagı i!An olunur

Ccrrahpa~• Hastane i
Bakteriyoloğu

Kau
ıdrar,

)
tahlilleri
aşıları ya

Tanhi te<ı•İ: 1 900
:\lue08i•leri: Dresdncr bank A.
!;ia!havenşer bank Ferayn, Na·
•İyoııal bank für l)öyçlanJ.
\lerkezi: Berlin; ~ubclerİ' ! lanı
hurr, lsıanbııl •(.alat• ve i,ıan

hul•,

ızn,ir.

Galata lı.mııı ı.lefon: Beyoğlu
247, 24J. b84,685
İ•laııbul kmıı• ,eleluıL İ>laııhuı

:!842, 2843.
Oepoou: loıaıılıul Tülün gliııı·
rü~ü. Teleton: 1 tanbul 3227.
Rıltimum

Ltanka

ıııuarn~1ah i~

Mahmudiye oteli
~lekırik

ve

ıerko•la

mücehhez

nezafet ve tahuretıle n1~terill!ruun
ına.zharı talı.diri olan oteliınıze bu

defa ıııiicedJo•k Iıanyo mahallılc
h k } atak.il o<lal .. , ınşa cJ.ılıuıı;tır
Binacııaleyh

aık

ikaınetıne

de

.. on <lerc..::I! el\ ~n . .uJir. Ehven üc·
ahoı ,ıu~. lu) ~edilir. llahatı·
ıı \'C i truhatııu arzu eden ZC\ ...
tı lıranu:ı ıcşriflen lendı menfa

retle

Ct•rralıpıı.ıa hustıuıt>si opl·ratöril
Muayenehuue: Beyoğlu, Rus sefarı· ·

surıyc çarşısı

teaıul•~ü

Döyçe O. Bank

Ahn1et Burhaneddin
348

\"aeserınan

edilir.
Mua) endıane: Beyoğlunda, .\~1
canuin1n karşı~ında
Telefon: Beyoğlu 5.H

üı)eratör

kü.r.;>ısıuJa.

(

balgam cerahat

ile hatınl.k!ann hu•ıui
pılır. Telefonla ınalüınat ,·cri!Jiğı
ıakdirde tahlil <'.dilerek meral al
ılrıılar&k biBhara raporu ıak<liııı

Hududu: Yol Dimitri apart·
manı ve bazen Lefterin han~
si Vakıf arsa Kostantin veresesi hanesile mahdut altmış
sekiz arşın terbiinde ahşap
hanede bir koridor iki dolaplı
bir sofa ikisi ufak salaş di ·
ğer ikisi muntazam dört oda
bodrum oda bir taşlık bir
hela bir kuyu harap mutbalı
mahallini muhtevi ıekiz yüz
lira
kiymeti
muhammineli
muhtacı
tamir
olup
bir
odasında
dört lira kira
ile Eleni, diğerlerinde borçlu
oturmaktadır. Mezkür hisseyi
almak ve daha ziyade öğren
mek istiyenler hisseye musip
kıymeti muhammenesinin ~o de
10 niabetinde pey akçesini
ve 929-5235 dosya numarasi·
le İstanbul dördüncü icra memurluğuna müracaat etmeleri
ve 5-12-929 tarihinde saat
15 e kadar birinci ihalesi ya·
pılacağından müıterilerin tarihi
mezkürda hazır bulunmalan
ilan olunur.
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Her türlü kadın rahatsız·
!ıklarım ciddi, seri ve muva·
fık hır surette tedavi eder.
Maçka palas ikinci kapı
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