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~ ıs,, bin lira aşıran 111.enıur 
~~şvekilimiz dönüyor 
hn uzo,, sinden evet 

l. ... ,; __. •nıızda bulunmakla 1 
~t~i ~lduğumuz sevimli 
~yllıız bu günlerde 1 
·N~ avdet etmek üzere 
'1~~tadırlar. 
k~~İzin avdet tarihle-
.. ~ 2o . e değilse de ağus-

~lil •lllden evel Anka-

lar. Başvekilimiz, Ankaraya, 
İzmir tariki ile hareket buyu
racak, Ankaraya muvasalatla
rından sonra da Maliye ve
kili Saraçoğlu Şükrü bey me-

zunen lzmire gidecek, oradan 
da aglebi ihtimal şehrimize 
gelecek, bir müddet isti
rahat eyliyecektir. ~ak kararındadır· 

thistandaki Türkler 
!i ellet burada ga. 
" i.rane işaatta bu-

~d lunuyormuş! 
' .' 8 ( A. A. ) - Cenubi Sırbistandaki müslümanla
~e dair Tiirk gazetelerinin verdiği bazı malumat 

tfairatta bulunan Vereme gazetesi, bu mücadelenin 
~ • ~~Yhinde çalışan bazı teşkilat menfaatine hizmet 

e ilzli emellerle lstanbula gelen bazı şüpheli eşhas-
~~~ (i) olduğunu yazmaktadır. Gazete, ilaveten diyor ki: 

bet, Türk menafüne hadim değildir«?». Yugoslav 
'Ç huauıta Türk makamabnm nazarı dikkatini cel

~lı Gnkn bu kabil haberler çok defa gözÜm1-den 
~lllızdan tekzip edilmemekte ve Türk efkirı amu

sıhbatine itimat etmektedir. 

Arsen Lüpen 
Muharriri 

Moris J ~ÖlJlan 
Yarın Qazctcmizde 

Türk karilerinin pek jyi 

tanıdığı meşhur Centilmen 

hırsıza ait yeni bir eser: 

Asri korsan ., 
Prens dö Jeriko 

«Son Saat», yarın okuyu- 1 
culanca bu yeni eıeri tak
dim ediyor. 

Yeni romanımızı 
çok bc~cnccckıiniz. 

f'ınncılann hneılnc karşı 

En müessir çare? 
Narhtan ucuz ekmek 
sattırmamak mıdır? 

Dünkü nüshamızda, Şehre
manetinin yeniden yaptığı bir 
teftiş neticesinde, muhtelif 
fırınlardan yenmiyecek dere
cede fena olduğu aalaşdan 
( 1700 ) ekmek müsadere ve 
imha ettiğini yazmıştık. 

Dün bir fırıncı ile konuş
tuk, (30) senedir ekmekçilik 
Y,aptığın söyliyen bu zat bize 
dedi ki: 

« - 1700 ekmek müsadere 
ve imha edilmiş olmasına 

hayret edilmemelidir. 
E-.t - ... .,m tllflill 

yapsa herg6n 1700 .,... 
imlaa etmek meehmftetiwlt: 
kalır. 

Şehirde feaa el++ek at 
ettirmemek için bir tek çare 
vardr. 
Nuıl nubtan fala .. wl 

....... ak y.-ıkaa, aarbta ·
sik ekmek satmak ta yuak 
edilmelidir. 

[Mabadi 1 O uncu ulıifale1 

Kaçakçılığa aman yok 
Meşhur bir kaçakçı 

itlaf edildi 
Temre 9 (H. M.) - K:..sap 

Mehmet isminde bir ka;akçı
nın ötedenberi yar-tığı kanun
suzluklar Jandarmamız!n. dik
katinden kaçmamakla ıdı. 

Geçen akşam Mehmedin 
mühim bir kaçak eşya kafile-
si ile 2eçeceği haber alınmJş, 

posu kurulmUfblr. Meh net, 
te8lim olması için yapı

lan ibtan clinlemec:liilnd• 
müsademe wku bulmuş, ne-
ticede, kaçakçı Mehmet mak
tul dÜfllllif, 215 kilo ~er, 
107 defter sigara ki;ıcll. 50I 
kilo tiltlia ele ıeçmiftir. 



2 Sahife 

Zeppelin 
döniiyor 

Paris, 10 (A.A.) ~ Zepelin 
saat 6,30 da Paris afakmdan 
uçmuş ve şarka doğnı yolu
na devam etmiştir. 

Sovyet tayyaresi 
döndü. 

Moskova. 8 (A.A.) - Sov
yet kanadı saat 17 ,15 te Mos
kova tayyare meyd~ in
miştir. V Bl'fOVa ile Moskova 
arasmdaki 1150 kilometrelik 
mesafeyi 6 saat 40 dakikada 
almJfhr. 

Seyahati pyam dikkat bir 
muvaffakıyetle yapa tayyareci 
M. Gromor tayyare meyda
mnia bplanlD}f olan halk ta
rafmcan ba.raretle alkışlaa
!Dlfbr. 

Bisikletten tram
vay altına 

T opaaede Karabat mahal
leeinde oturan «16,, yaşı.da 
Salih dnn bisikletle Ortaköy 
tramvayuwı arkasına ta\nlmıı, 
müvazene.tİ1li kaybetmif, döş
miiş, ağır surette yaralaıılDJf· 
br. Salih laastaaeye yabnl
mıştır. 

~adüştü 
Ayawaşada Tahsin beyin 

apartmanında oturan koço 
dün gece apartımanın arka
sındaki tiç metro derinliğinde
ki çukura düşmfıf, yan•.,....,, 
ifadeye pyri muktetlir bir 
halde hastane.ye yabnlmıftır. 

'· 2 tevkif 
Çatalca ve Sir
keci kazalarının 

tahkikatı 
Çatalcadaki tren kUuı 

tahkikatı için mezküt mahalle 
gitmiş olan hey' eti tahkiki ye 
tehrimize avdet etmiştir. 
Kazada dikkatsizliği ,örüluek 
4 - 5 yolcunun mecruhiyetine 
sebebiyet vermiş olan şef da 
trenle gardfiren tevkif ve 
müddeiumumiliğe verilmiş-
lerdit . Kezalik e elki 
gün Sirkecide dikkat,irlik 
neticesinde vukua gelen ve 
iswyonda lokomotifin dışa
rı çıkarak istasyon bina
sın elan bazı parmaklıkları par
çafamasile neticelenen kaza 
mes'ulü olan makiniste ait 
ewakı tahkikiye de bu sabah 
-:~uddei amumiliğe vcıiliftiı-. 

ı::Jon Sam. 
'"' l~ ~~s~ 

* t ~ lftE=-- -~ 

\ ırrı G . . .. D' it 
~I azımızın 
il ziyareti cc' 

mmmfi~~~I E~~~~ı~a ı Gazi hazretleri düıt :srf 

M. Rı•vas tın Büyükdereyi teşrif ~le se~l a ya çıkmışlar, Pa~ıs. tefy 
Fethi beyin evlerın~det if 

Türk - Yunan i i ftfında · ~~~r:::s:;.: :!.ı # 
• mişlerdir. 

son vaziyet ve ita ya? w...iE!imiiiE:i~-ıfi"· a 
Atina, - M. Papa ile mübadele komisyonu bitaraf azasın- 15,000 J( ~ 

dan M. Rivas buraya vasil olacaktır. M. Rivas, Türk - Yunan bv 
me.eleleri hakkında selihiyettar zevat ne temasta bulunacaktu. ihtilas edetı 

Verilen malfımata nazaran, Yunanistan Tiirkiyenin cevabına !./ 
ftl'eceği mukabil cevapta, muallak meselelerin en iyi surette memur ya" 
halli Cemiyeti Akvamın hakemliğine müracaat olacağı nokta• 
ııncla ıarar edecektir. landı t~ 

Mamafi bir itilif zemini ihzar edecek temaslar vukuu rl a Dikili kazası maliye ~ 
muhtemeldir. memuru olup «15,600"~~ 

ltalya ıefiri, Türk - Yunan meselelerinde İtalyanın tevassutu ihtilas yapan ~~ 1"1' 
hakkında Har. nazın ile bir millakatta bulunmUftur. f di fir "-:cı ııt e en ar e~, ; 

Romanyada Bir ma kôm muştu. te~.i 
ölenler tutuldu Zabıtamız, bu ııı~ ~ 

muru dün, saklandıfl 1 .. f".J 
Bnkreş 9(A.A.) - Son ha· Bllecik, 9 ( H. IU. ) - daki SU Ur • ha»Jll" iP' 

diseleriıı kurbanı olan 21 1..: .. i- Taklibi hükumet cürmün- P ~ecı ·tfO 
• · aa.ı den « 4 » seneye mah• lamıflır. Omer Lü 1 

um «lJipeni• de akrabalan ı kum Sarnıc kö~'lü Cerkes re ıevkedilecektir- at'J
bv.zurunda tekfin meruimf Yelim, takibine çıkan Jan- Ömer Lütfü ef. 0 ;wA 
yapılmıfbr. Hastanelerde 23 darmalarımız tarat'ından evel lmıirden gelere" ~ 
ağır yaralı, 35 hafif yaralı yakalanmıştır. geci hanında bfr od• rı 
vardu. Mecruhlar araımda 1?. Bir baba katili kendisini ıoran olur" /;ı 
jandarma bulunmaktadır. Bil· Havza, 9 ( H. lU. ) _ mal~t beyan edil~b f 
tUn ba 1111Dtakada siikün hU- · b• 1\ledrese mahallesinde o- kapıcıya sıkı sıkı te~ I 
kumfermadır. turan . "a7.ml isminde bir tir. /.rt 

S. S. - Romanyada grev genç, bir menfaat mese• oı· 
ilb eden ameıemn yerine as· ıesinden doıavı babasını Ta are pif 
ker ikame edilmiş, bunu gö- öldürmüş, yakayı ele ver- tYY ~J 
ren amele, askerin üzerine mlştir. kosu yafll'' f. 
kile.um etnıiştirr. M k"' fi ,,} 

Yukarıdaki telgraf, bu ha- a UlllUD rarl Tayyare piyanko;ııv~~.ıı 
disenin sonunu bildirmektedir. Kula, 9 (H.!1.) - Bura dinci tertip birinci 1' ~ 

Be 1. "1 [ haplsaneslnde ayır ceza O . yneımııe mahkumu (( 9 )) mahpus, yann 13,30 da 
.1~111,~rp mu".. hır yolunu bularak nrara konferans aaıonuııda I 
lUJ J u.1. '- muvaffak olmuşlardır. tah· cakbr. ,;~ 
sabakası kfkat ve takiba\ yaptlmak- lki ,Un devam ed.dl' ~ 

tadır. bu kefidecle en b0Y4 ~ 
Beli!'~ 8 {A. A.) - Bey- Bir otobüs kazuı miye 30 bin liradıt· ,~,) 

~~ilel musabakayaZaiştirak Ankara, 10 ( H. M.) _ Fi- ikramiyeııin iobetilP f"J 
cw.ın tayyareciler grepte renleri bozuk bir otohils dün maralrann en soıı tPl'J 
geceyi ieçireeeklerdir · Mez- gece silr'atJe ilerilerken iktisat ile nihayet bulan dp\JtJ I 
kur şehir tayyare karargihına vekaleti ticaret kısmının önün- 20 şer lira il&arlD e 
ilk muvasalit eden İngiliz de nöbet bekliyen jandarma verilecektir. 
pilotu Broag olmuştur. ne(erine çarpmış, yaralanmaıı- 11 

s. s. - Bu müsabaka, bir na sebep olmuştUl". Mecruh jan- ---------. r 
çok milletlerin iştirak ettği danrıa hastaneye kaldırılmış Kema[etttfl Ali 
bir Avrupa turneaidir ki, pa- ise de ölmüştür. ~,, 
riste ba.tlalllJf, orada hitam yin cerıa 
bulacakhr. Turneden Roma, Firari ermenf /e- _ı• .J 
Moskova, lstanbul hariç tutul- ge/cıt p'' 

.. ..+ rin eml' ~ 1cı"? e~e 1~ m_, .. ur. atı Marsilyada vof•\, 11' 

B d t• Beyruttan « Yeni Adana » K al ttl>' 
1 

ursa a zey ın 1 refikimize çekilen bir telgrafa komiseri em e fıı~'ı9 
nazesi bu sabah ., ... nıl · ya~:r.. İ .fihsa ~ 1 nazaran Fransa-Türki>;:e itilaf- ., .. r 

" namesi münasebetile Ali kum- panyasının Loreıı . 6 
Bursa, 8 - Merkeı kazası 1 serlik kısmı siyasi reis vekili şehrimi2e ıetiril01~1tısıi~ i 

dahilinde bu se.ııe «35000» M. Şofel, Suriyeye kaçan Er- daki evine nakle 1,rP1 
kilo uy.tin ya.ğı istihsal edil- menilerin Türkiyedeki erıılfı- Tedfin rasiaıe!l~prı)1 
miiÜJ'. Bu miktar geçen aene kinin Fransa hükumeti tara.. edilecek ve S j 
alma uytirı yağmdan SOOO fından ta!ep edild=ği hakkın· defnolunacaktır. t ef' 
kilo fadadu. da beyanatta bulunmuştur. Allah rabcOe 
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'l"N...MI .. AIR.I .. ' Amerika-lngil ere . ı 

~ız 10 A u tos Yeni bir deniz si "'"hları 
~11 olcııma ve bilgi 

erberliğinin yıl 
Sn . dfin-Umüdur 

yarışına b y r 
\'c ~;k Gazi milletin okuma 
l~l?ı h ,gf seferberliği emrini 
llıim ır sene evel bugün ver-t. 

t.t~rk alfabesinin kabulü ile 

İngiltcı·e ile Amerika arasın
da cJeniz silahlarının tahdi
di, Amerikalılara göre müsa
vfleştirilmc-'İ için müzakerelere 
harıl, harıl devam ediliyor. 

giltereden dah:ı zayı donanma 
ile jktifo etmesi için ortada 
hiç bir sebep yoktur. Bu 
itibarla İngiltercye son ve 
kat'i bir ihtarda bulunmalı , 
gene eskisi gibi kaçamaklı 
cevap verirse artık bu bahse 
hiç avdet etmiyeı ek hsrp ge
m is' yarışına devam etmeli. 

l{Jna ·ı b . ttç,11 b. geçı en u emrın 
~ttice • ır Yılda verdiği mes'ut 
~Uiti Yı şu suretle tesbit ede-

Bu · müuıkerelerin vardığı 
hudut ne olursa olson, zengin
liğine güvenen Amerikada, 
yavaş, yavaş y ni bir fikir 
hasıl olmaktadır. O da, tesli
hat yarışı iJe İngiltereyi ama
na düşUrmek. 

ı. 

1928 
~ de Yeni harflerle oku
~raınıa öğrenenler 250000 
~~ :_1929 da 922,536 kişi 
~lo,38~i~enmj tir ki bunlardan 
bij~i 1 hiç Qkuma yazma 

~
>'ordu. 

Bu fikir, elyevm Amerika
da iktidar mevkiinde bulunan 
cümhuriyetperver lırkanın ra
kibi demokratlar tarafından 
ortaya atılmaktadır. Bunların 

Amerikal 1 rdan bir kısmın
da imdi bu fikir hasıl olmuş-
tur ve kanaat erin göre dünya 
serveti Amerikanın elinde bu
lundukça bir gün gelecek, 
İngilizler behemehal Amerika· 
mn önfinde baş eğnıiye mec-

!barı t 
b ltt e ta.r<lfından sokak-
~ klh.. a Yemden 1,000 lam-

~ 
wqacakt 

aı· ır. 

,~ bie . Vekiileti vilayetlere 
11~. B ~ ızahname göndermiş-
\ tG

11 
'Zahnamede konıt.yon

tıı tib ~tar, ~icarethane memu
~~ı ta~ırlerin kimlere raci 
dit, Vazıhan gösterilmekte-

~~ 
~ /\ ~ kaçakçıltk kanunu 1 
h.ı. ~stosta mevkii mer'i-
~trıJ lirnıiıUr. Müskirat ka-
~~ Yeni kanuna nazaran 
l"liıda cc:~~erdir. Geçen sene 
~ butun Türkiyede 1234 

· 1'altalanmışbr. 
~İao~ ınü~ir!yetind~ bir 
~ CdJl . d?ımı komısyonu 

hlıitır. 

ı\lQı •• 
.._"' hs Rumrükler müdürü 

~
ini an Rifat B. Ankaraya t', 

'b' Jllller V 
~1 tılUst ekaJetine Maliye 
~~. .eş~rı Ali Rıza B. in 
~itat ~tirnaJi kuvvetlidir. 
~ ~tli" · M. Zekai B. de 
~ ~tq~e tayin edilecektir. 
~ ~~\'i ır~. Müskirat U. M. 

~6t~ iisnü B.in tayini 
4ıti hlektedir. 

~ bt}' }'d~· Vekili Şükrü Kaya 
· un Adanaya varmış-

ÜQı 
~lll-~t tahlisiye işlerini N tı ten ~sriJeştirmek ve 
~\ tec1 ~~vıye etmek için 
~~Cır~ ır ittihaz etmeği 

'q"' t ıştır, Resim biltün 
t"ıi •rı e~rnil edilecektir. 
4çıfacat :rı sergisi yatın 
~lij ır. 

~ ~ h·-tüztınden Konya-
~ So lı Uhlet dait }eri 

~ı : rn~~ tat:il edilmiştir. 
~it. dull assısı M. Yan• 
!ıt1'tı f~t, ~nkarad n gel-
,L~thr:tıı Ulun . ~lanı iÇin ı 

"<tt, anetı ıle temas 

fikrine göre, İngiltere hiç bir 
zaman Amerika ile müsavi 
derecede donanmaya sahip ol
mayı kabul etmiyecektir. 

Halbuki Amerikanın da İn· 

Bir şerir 

bur olacaktır. işte senelerden 
beri tekrar edile edile deniz 
silahlarını tahdit meselesinin 
aldığı son şekil: Yeni bir si
lahlanma yarışı. 

Paı--
• • 

Bir kızı kacırır-, 
ıçın . 

ihtiyar bir alili 
ken öldürüldü 
Tar us, 9 ( H. M. ) - Eski 

asker kaçaklanndan Ulukıf-
lanın Ya makçı köylinden 
İsmail , hacı Hamzalar 
köy,ünden Sakine isminde 
bir kızı cebren dağa kal
dırmağa teşebbüs etmiş, köy
lüler ve jandarmanın mUnıa· 
naatine rağmen karşı geldi
ğinden öldürülmüşür. 

Tabak hasfalıgı 
Adana, 8 - Ceyhan kaza

sı dahflinde sekiz ·yde tabak 
hMtalığı zuhur etmiştir. 

mariciye vekili T. Rilftil 
beyin ıehrimfae gelece

ği şayi olmuştu. 

T. Rüştü bey Türk· Yunan 
meselesi bir neticeye rapt
tedildikten sonra İshnbula 
gelecek ve müteakiben İzmire 
gidecektir. 

mııkkallar dün cemiyetle!"İ: 
1Jin senelik kongresını 

ak etmişlerdir. 

maz at yarı )arının dün de 
lYüçüncüsü yapılmııtır. Dün
kü yarışı kazanan hayvanlann 
isimleri Rejan, küçük Ceylan, 

1 Mistingct, Kısmet, A1ccylandır.

1 
• 

fiilnkaradn su tenic:ob için 
lrlJjhafriyat yapılırkl n çok 
eski bir su mecrasına tesadüf j 

6/durduler 
~·uı 

Burdur, 9 {Hususi) - Kara· 
man köyünden 7 ~İfİ iki gözü 
kör ve ihtiyar olan Yusuf ağanın 
zenginliği etrafında söylenen 
sözlere k~pılarak bir gece ih-
tiyarın yolunu beklemiş, öldür
müşlerdir. Jandarmanın sıkı 
takibatı neticesinde yedisi de 
yakayı ele vermişlerdir. 

Ankara dan 
eelenler 

Afyon mcb'usu Ali, iktisat 
vekaleti kalemi malısus mü
dürü Haluk beyler bugünkü 
tirenle Ankaradan şehrimize 
gelmi lerdir. 

edilmiştir. Romalılar devrin-
. deki Ankara şehrine pek uzak 

Mr meu.badan su getirildiği 
tahmin olunan bu galeri 80 
santim gcni}liiinde ve 140 
santim urnkundadır. 

mir ay evel Marinbat kaplı
calarına giden Tayyare 

cemiyeti reisi ve Rize meb 'u-
su Fuat bey dünkU Avrupa 
trenile tı rdet etmiştir. 

Dünkü trenle Riyaseticum
hur seryaverı Rusuhi bey de 
tedavi için gittiği Marinbattan 
dönmüştür. 
fi'.l21unan hükumetine cevabi 
!Ylnrıtamızı veren elçimiz 
Enis beyin Pazartesi günü 
mezunen Atinadnn hareket 
edcceQ-J zannedilmektedir. ., 

' ~ 
. .. 
iKi ., 

KAFADAP. ' J 

KiJrollıı 



-
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Evelden gerekti .. 
Bir defa eördükten sonra 
~örmedim demekten 

·ne çıkaıe? 
- 78 - Muharriri: H. Turhan 

Ve sonra gülerek ilave edi
yordu : 

- Kocalarınızın aklı kendi
lerine yar, gözleri de görür 
olsa sit:i bir gün bile evlerin
de tutmazlar, benim gibi ay
bınızı meydana koyup papu
cunuzu · elinize verirler. 
Şebnazm gözyaşı dinmişti, 

Fakat yüzündeki kırmızılık ço
ğalmışb. Hicabından yerlere 
geçmek istiyordu. bilaihtiyar 
önündeki fincanı, almış, için
deki ılık .mayii yudum yudum 
içmiye başlamıştı. Zihninde . 
köy dilberinin son sözleri do
lafıyordu. 

kesce namuslu tanılıyordu ve 
şahsan da o iddiada bulunu
yordu. Halbuki gizli ve gayri 
tabii bir fuhşün lekesini taşı
yordu. 

Emine, bu mukayese neti-· 
cesinde nef~ini Şehnazın çok 
fevkinde buldu ve dalgın mi
safirine nasihat verdi: 
- Kadınım! Kuzuyu kaybettim 

diye üzülüyorsan ayıp! Kusu
runu açığa vurdum diye sız
lanıyorsan faydasız. Kazandı
ğım kuzuyu gene sana hediye 
ettim, kusurunu da sanki gör
medim. Artık için rahatlaşsın. 

Şehnaz, galebei teessürle 
aybını itiraf ediyor ve yanıp 
yakılıyordu: 

..... Etel gerekti, bir kere 
gördükten sonra görmedim 
demekten ne çıkar. Artık iki 
paralık oldum: 

- Hiç bir şey olmadın. 
Gene eskisi gibi temizsin, nur 
gibisin. Herkes benim gibi 
deli değil ki başına çullansın, 

Ah şu Kadıköy iskelesi 
Akşamları Kadıköye çıkan 

yolcular için jskelede biriken 
kalabalığı yanp ta insanın ken- . 
dini selamete atması cidden 
bir mesele oluyor. Küfeci ço
cuklar, kadınlar, kızlar, çocuk
lardan mürekkep olan bu ka
labalık burada ne yapar? 

Bir kısmı yolculannı bek
ler, bir kısmı da İstanbul dö
nüşü seyre durur . Bu arada 
müşteri avlamıya çalışan bir 
hayli de yosma göze çarpar. 
Ala, bütün bu insanların bu 
haklarını teslim edelim. 

Fakat iki adım atacak kadar 
geçecek yol bırakılmıyan biz 
yolculann haklarımızı kim tes
lim edecektir? 

Kadıköy belediyesinden bu 
hale bir çare bulunmasını 
istemek, fazla bir talepte bu
lunmak demek olmaz, zanne
derim. Mühürdar 

Vasfi 
>f 

Şimdi mi akıllanna geldi? 
Ka.dıköyde hal önündeki 

caddeye bundan bir müddet 

evel kaldırım taşları konulmut· 
tu. Fakat bu kaldınm taşlan 

konolurken bunların alhnı 

ziftle beslemek ve bu suretle 
bu caddenin daha sağlam 

'Demek ki kocası da şu iz 
meselesini bir yerden işidip 
ve aklına uyµp kendisini mq.
ayene etse aynı hükmü vere
cekti. Aman yarap, bu ne 
zillet ve ne rezaletti? Mayup 
bir zev,kin terzil edici nişane
lerini teninde taşıyarak gez
mek ve işlenilen günahın açı
ğa çıkması, yüze vurulması 
tehlikesile her an karşılaşmak 
ne · feci bir şeydi? 

ayıbım meydana çıkarsın. • 
olmasını temin etmek nedense 
düşünülmedi. 

Şehnaz, düşündükçe nefsin
den iğreniyor, hatıralarından 
tiksiniyor, yakıcı bir neda
~tle oturduğu yerde kıvra
myordu. 

Zeki Emine, bütün bu ta-
hassüsatı anlıyordu. Fakat 
misafirini kendi azabile, ken
di istirahatile baş başa bırak
mayı muvafık buluyordu ve 
aynı zamanda Şehnaz ile nef
sini mukayese ediyordu. 

Kendisi neydi?.. Adi · bir 
fahişe. Bunu herkes biliyordu: 

- Yapmamalıydın, sen de 
yapmamalıydın. 

- Neyse oldu, dava da 
J<apandı. Şimdi sana bir öği'ıt 
vereyim. Bundan sonra o pis 
işi bırak. Dişi dişiden ne an
lar ki?.. eğlenmek istiyorsan 
erine yapış. Erin seni beğen
miyor mu? Hakkını ödemiyor 
mu? Sen de başının çaresine 
bak, ya boşan, ya birini bul, 
oynaş. Vebali kocanın boynu
na! 

(Bitmedi) 

Yusuf Molla 

Nitekim aradan kısa bir za

man geçtikten sonra cadde 
gayri muntazam bir hale girdi 
ve bir çok çukurlar hasıl 

oldu. 
Belediye şimdi bu çukurla

rı düzeltmek için kaldınm taş
lannın altına zift dökmektedir. 
Bu zift dökme ameliyesi daha 
cadde yapılmadan düşünülmüş 
ve yapılmış olsaydı elbette ki 
ikinci bir masrafa kapı açıl
mamış ohırdu. 

Niyazi Enver 

lf-

KMganın sebebi neymiş?~ 
Bandırma oteli ın~~t bit 

Cemil efendi gönderdıgi ~ 
mektupda Ayasofyadaki e e' 

de zevcesile hafız Ablll~t ,pt 
fendi ve ailesi .2rasınd~k~_Ae' ~ 
nazeanın ev kırası yo? 
olmadığını, sekiz aylık b ao' 
bulunan zevcesinin bu JIJ ~ 
zea yüzünden hasta yatJIJ 
olduğunu bildirmektedir. 

* 
Gözümüze batıyor 

Şark demiryollannın ~ 
vagonları üzerindeki Y::;ıJ' 
numaralar hali eski h -,,._ 
gözümüze batıyor. l(ulllP ~ 
bunları acaba ne zaıııaJl ili'# 
dıracak. Y ef 0 ,1-

Ahmet r • 

'f 

Bu ne bitmez tamir ,,. 
Şirketi Hayriye OskOd,ı',, 

kel esini tamir ettirme~~ 
Bu tamir aylardan beri.. e~ 
ediyor, fakat bir türlu 
medi, bitmiyor, bitıniye;_ 

Halk sabah akşaın 
kelede zahmet çekmel& 
İskele üzerinde bir ço1' 
kurlar vardır. 

Şirket Üsküdar 
bir cemile olmaK 
bu iskeleyi betondan ,e 
güzel yaptıraçağını ~. 
Aylar geçti, ortada ıki ft 
takırdısından başka b ,. 
yok. Şirket biraz hiıııdl~ 
isk~leyi çabuk yaptır ,ıJ 
halkı çektiği müşkülitt /.ı 
tarsa çok iyi olur. 

Davet ediLJi 
· ·ıet mız sergı r 

Eylülde açılacak olall 
da Poznon, FransaJUIS . 
şehrinde eylülden t aı 
kadar devam edeCd•~ 
sınai sergisine, Kan• at 
teşrinievelde açılacak ' 
sulatı ve makineleri ' 
1 eylülden 8 cyliile 

Fulişünü gözlerile görmiyen
ler bile bir takım istidlalat 'ae 
o hükmü veriyorlardı. Lakin 
fuhşunden dolayı kimseye he
sap vermiye ·mecburiyeti yok
tu. Kocasızdı, anasız ve ha~ 
l:.a~ ı ·dı; dari dünyada tek ba
şına yaşıyordu. Binaenalcy 
gençliğinden, güzelliğinden di
lediği gibi ist:fade etmekte 
hiç bir beis görmiyordu. 

Son posta ile gelen Fransız 
gazeteleri Fas sultanının F ran· 
sa seyahatinden bahsederler
ken diyorlar ki : 

Bir iskele ismi ve eski bir bayrak 
devam edecek Pra~ .,, 
na iktisat vekaleti et 
tüccarlarımız da da" 

Ya şu hamın? .. Onun koca
sı vardı, çocuğu vardı, her-

Yusuf Molla dün Fransız 
hükumetinin Pariste yaptırmış 
olduğu camiye gitti, yüzünü 
Mekıceye çevirdi, Fransanın 
selameti için dua etti. Yusuf 
Molla yakında memleketine 
dönecek, gelecek sene tekrar 
Parise gelerek « terbiyesini ». 
ikmal edecektfr. 

Bostancıda oturan bir kari
imiz gönderdiği bir mektupta 
Seyrisefainin Moda iskelesin
deki iskele isminin hala eski 
harflerle gelen geç~nin nazara 
dikkatine çarptığını, Bostancı 
iskelesine, resmi günlerde ası
lan bayrağın pek eski ve 
renksiz olduğunu bildirmekte
dir. Nazarı dikkati celbederiz. 

miştir. 

Haklı bir bB 
Adana, 8 - 23 fet 

Himayei etfal naDlın• 
dilen rozet basılatıı>• ~ 
da tesellum edece1' 17" 

"'e kam bulunamanı1Ş 1' 
sılat kutular içinde if' 
Adana gazeteleri b&J 
ret etmektedir. 



11 

'-ö .. . .._ .ftltJ.tlE 
-.zONULE 

Son Saat 
Sahife 5 

--J UBO L:'~,,.__ 

Bizans sarayı a 
~n kabul etm~y ceği ı 

herşey olahir r · 

®ma sıhhat o. 
zere olmak için 
her akşam bir 
komJ)rfm• (JO
bol) ahnıı. 

Pari8 ha.ata.neler! 
mctt&a.hhiUert 
ŞATELEN -MUESSESATJ 

BJlümum ecza,. 
nelerde satıhr. 

.. 
l 

1 N K 1 8 1 Z· · ~ "1 

~i. -60- H uharrfri: ~1. Turhan "''ttlıs·ı ~Çc ko 
1 

e fU kuytu köşede 1 yekta bir bahadırdan o -fahi-

fl.TIH181 E•t 
llll(TI KArJ• 

~iıtıd !Usunun şu emin bu- şeler bazicesi- tahtı esirgiye-
~ ~~ iç~ ılk zevki vuslatı tat· cek miydi? 

•JllR.l• 
I 

,. ~. () il 
0 da sabırsızlanıyor- Afrodit, Bizans tarihinin 

~ ~;~::~t~. ı~:;, ::~:~'~;~~ ~:ü:u~:;;;:re~~~::ri:m!!~ 
P' ~·ıı:y,ti . orlugun en namdar da nişanlısının sezarhğı, ken-

1(61 ~ij· llıa~bııı~ karısı olacaktı. disinin de sczar karılığına ir-
11,,tJt it 11 arıyetin mahadl kim tika edeceğini umuyordu. Bu 
r ~t ~ 7 .feref1cr, ne saadetler parlak hayal ile içinde bulun-

~~ı~}ılalarla dolu idi. duğu karanlık inşikak ediyor, 
~'ıti~ kız, bir gün içinde güzel ve serho nedimenin 
ı_- t~ ':tlti~~tğı, nefsini emri~ gözüne mlikevkep ufuklar, pür-
~ ten . gı . erkeği bekler· nur ve pürz:iya sahalar görü-
ti..~· ~hl bır hulya geçiri· nüyordu. 
~l~i d Un~uz Samandıra ha- İkbal! işte her Biz:anshnın 
~~rı t b~r an için dalgan- ruhunda yanan emel, her Ru-
\J~itı~errın hal a'ler, şimdi 1 mun düşUncesi, yegane düşün-

b19td de kafasında rak- cesi yükselmek, sefihane ya-

8aöırsakların ftaıunı olaa ( JO&Ol ) iM...... lftd5tarlp, 

Ol8nlara MU8yyen bir saatte Mil hacet ~ .. temfn eder. 

Türkiye İş bankasından: 
~1tıhterem hissdarlarımıza 

~1~11,__u. şamak için yükselmekti. Böy-
k:'I •ar l ~ le bir yükselişi temin uğrunda 1 
~~ ayı, o evis ve 

\"İne •b'' .. içinde yaşıyanlarm namuslarını, ırzlarını ve her 

Yeni ·senetlerimize a
it mühlet 10 Ağustos 
Cüınartesi günü akşa
mı bitiyor hakkı rüc-'''k ~ o~le geniş emeller türlü mukaddesatı basamak 

fı1lda ~ııyetini haizdi. Çün- yapmaktan çekinmezlerdi. 
~ ktbu n1 er şey, aklü man- İcap ederse analarının ces~-
A~trty edemiyeceği her dine, babalarmın kafa tasına, 
~ditan edebilirdi. evlatlarının mezarına basarak 

ildi~ i sa~a.y tarihini pek yükselmiye çalışırlardı. Afro-
~ ltı.irıı ıçın, Samendıra dit te o ırka mensuptu. Bi-
~~ illıp karısı olduktan zanshydı ve nişanlandığı gü-
\.:1111cce ~ra.torjçeliğe de yük- nün gecesin~e imperatoriçalıgı 
~ A g nı ~ahayyUle başla- kuruyordu. ihtiyar imperator, 
~~ıi 11ıgının bile nüfuz: kendisinin velinimeti, efndisi 

1ift ~ 'Yıldızların içini gö- idi, likin imparatoriça olmak 
ıı· ~t ~.Yl.ı koYU . karınlık bir için onu na'ş:na basmaktan 
f J ~ '-tfC:ıa.n çıçeklerin mu- çekinmiyordu. 
J'J. ~11~ bnı:rile gıcıklana gı- Afrodit bu tahayyülit ile 

~~iç b-'Ya dalmak çok intizar sıkıntısınde.n azade 
. ·e~ ~ ~tye~ ft~d.i ve ~~r~· kalıyordu ve sabaha kadar 

o'.ıt ~. ~ an ıçınde yuzu· beklese gene mustarip olmıya-
~ j t~~-b~t caktı. Çünkü hulyasının cazi-

't '-J ~ 1 "--~ fU koru, ve şeri- besi, Hergül cenaplarına ait 
· .1'ı ~.~or01: ~eler, ne ınkı- · iştiyaka bile galebe ediyordu. 
~ h~ bad,:u~ İınperatoriçe Mahaza Hergül gecikmedi, 
-~ "lıh'}il i l~asının karda· • çiçekleri çiyneyerek, tarhları 
t'i •), •rnındeki pespaye bozarak mevidi telakide boy 

•"' ~ 11 \'~rllıak için kocası gösterdi ve farti ihtiras ile 

~
t ~~;;~tte bu sarayın titreyen sesi!e daha uzaktan 

-tı~ ı: hoğdurmuftu. fonladı: 
~~lıitJ i lcar!sının dil- - Afrodit, yavrum, burada 
ı.~~ "c 1'fllahluka kendisi mısm? 
~ <lcJ~Peratoriçe ile Bir gün bütün imperator· 1 
<>t~t •kanlıyı yatağın / lığa hükmedeceği tahayyül ı 
ttı~ 'Uı.ır, ayaklarını- 1 olunan bir kıymetli şahsın 

~ti. d~· Bu ayardaki ağzından çımak haxebile ade- ı 
~ı.-· e"eı gene bir ta semavi 'mahiyet alan şu 

~~ ••lct~eri fmpera- nevazişkar hitap, güzel nedi-
Çıkaran fU aa· meyi tatlı hayalinden uyan- ı 

balcinıi gibi dırdı ve kız, derin bir şohi ile 

hanınızı istimal ediniz 
1 ili 8 EylüJ 929 da devam edecek 

Viyana beynelmilel serQisinf 
Lıyaret cdinız. Avrupanın en muL:emrntl nıiibayaat merkezidir. Botiin 
-\' 1.1stur~ a •enayii ile A vrupının en mühim devletleri tarafından zen
gın ''<' pek muhim meşherlerile temsil olunmaktadır. iyi ve ucus mal 
atın alma!. ıçın yegane fırsattır. Taf."ilat Avusturya sdarethaneaince 
ulınabı . f,,tanhnl - \"ıyana (Sofya tarikıle) uçüncfı sınıf azimet ve 
el\ d-.t hıletı 131) lira yerine 100 liradır. Hfü.jyet varakalan mümeMili 
ahrilcrı bulunan G.alata \"'e Pcrapala~ karşı!'lndıki ~aı.ı ~c,·ahat idare

hınt!•İnden alınahilir. 

cevap verdi: 
- Buradayım aslanım, bu

radayım sahibim! 
• Şimdi eller ve dudaklar 
birleşmişti. İki vücudun iıtf ya
kına, haris duygularına yalnız 
buseler tercUm ın oluyordu. 
Diller sakit, dudaklar müte
harrikti. Aceleci Hergiil, mu
anakayı musavelei hap tekli
ne ifrağ için iptidai teşebbü
sata girişmişti. Afrodit, bu 
acul teşebbüslere kal'fı zaif 
bir mukavemet göstermiye 
çalışıyor ve iki buse aruında 
mınldanıyordu: 

- Biraz konuıalım, beni 
sesinle mest et! Bu kadar 
sabın1%lanma, beni terletme. 

O, bir harharai ihtiru ile 
cevap veriyordu: 

- İptida aşk, sonra sohbet 
Büyük Hergül de böyle ya
pardı! 

ı Yalancı pehlivan ıurada bu· 
rada baştan çıkanp ta bir 
daha isimlerini anmaclıiı kız
lar gibi Afrodit te kizip bir 
töhretin meşum cazibesine eıa 
aziz şeylerini feda etmek il· 
zere bulunuyordu, ve Saman
dıra hikimi, yeni bir bakirin 
teninden yeni bir ze•k çalmı· 
ya muvaffak olaca;ım tamamea 
anladıi• iç.in iki kat aarhot 
olmuştu. Ağaçların dallen 
yapraklarla örtOncrek, çiçek
ler renklerine büriin~rek bu 
manzarayı sanki görmemiye 
çalıfıyorfardı. Ortada koyu bfr 
zulmetten başka bir şey gö
riilmiyor Ye yalancı pelıJi~an
Ja aptal Afroditin alık ve ke
sik nefeslerinden bqka bir 
ıey işidilmiyordu. 

(Bitmetl) 
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Çingene YOSTnôSl 
Hırsızlık cürm •• ahkemeye veriliyor. B1i; 
tün çingeneler ma eme salonuna doluyorlal 

ve mahkUmiyet kararı karşısında 

Ogfistina çok güzel, kara 
gWü, samur saçlı bir kız. Bir 
ç:illgene kızıdır. 

Paris cNannda bir yerde, 
Awupada yaşıyan bütün çin

gmeler gibi ev vazifesini 
pen bir araba içinde anası, 
b.baaı, akraba ve taallukatı 

De yaşamaktadır. 
Genç Çingene kızı gündüz

leri mahalle aralannda dan
tell satarak ve bittabi bütün 
çiageneler gibi fala bakarak 
çı•ımaktadır. 

llr gün bir kadına dantela 
..nıktaıı sonra falına da bak
.... Kadın, çingene kızına 

btf frank verecekmiş . Ancak 
ufaldığı olmaciığ.ından elli frank 
Yererek üstünü istemiş. 

Ogüstina, elli frank alır al
ma geriye !tırk beş fr&.nk ve

receği yerde eli ile havada 
bir takım esrarengiz işaretl~t 
yapmı~· 

- Bende kalan bu kırk 

beş fank benim cebimde old
ğu müddetçe size uğur getire
cektir. 

Diyerek tabanları kaldırmış 
ve kaçmıştır. 

Kadmm şikayeti üzerine ya
kalanan çingene kızı da bit
tabi mahkemeye verilmiştir. 

Paris civannda nekadar 
çingene varsa hepsi de 
sami sıfatile bulunmuşlar. • 

Aralannda para top!ıya

rak mahir bir de avukat tut

muşlar. Kendi ırklarına men
sup bir kızın mahkUm edilme
mesi için bfitün gayret ve fe
dakirlığı yapmışlar. 

Mahkemede Opstina elli 

reise büyü yapıyorlar 

Bu gördıf?Jünü::. resim Amerikanın işlek caddelerinden biri
nin ortasmda ve otomobil kurbanları için yapılm ış bir abi-
dedir. Üsilindeki rakam lıergıin değiştirilmekle, hergün oto
mobil yü:ünd~n 6bı"ir dlinyayz boJJlzyanlarzn miktarı artarak 
buraya kaydedilmektedir. 

frank aldığını inkar etmemiş. 
Ancak bir yalan uydurmuş: 

- Evet. Ben elli frank 
aldım. Ancak bu, pazarlık 

ettiğim paranın yarısı idi. Bu 
madam bana öy I.e iddia ettiği 
gibi beş R-ank değil , yüz 
frank verecekti. 

Kocasından şikayeti vardı. 

Eğer büyü yapar da onu öldü

recek olursan aaııa yüz frank 

veririm. Al şimdi ellisini pe
şin, ellisini de büyüyü yaptık
tan ve kocam öldükten sonra 
veririm, demişti. 

Aldığım para benim alnı
mın teri ile kazanmış olduğum 
paradır. 

Tabii mahkeme çingene kı
zının hu iddialarına kulak as-

mamış ve oiıu iki ay hapse 
mahkum etmiştir. 

· Bu hadisenin en şayanı 

k•~ 
dikkat tarafı, mahkeıne ~ 
rını verip te jandarınalar, 
gene kızanı hapisaneye 
rürken olmuştur. .....-

Mahkemede hazır bu 
bütün çingeneler: ~ 

- Mademki sen onu~ 
kum ettin kırk beş giiıı ~ 
başına mutlaka bir f eti t 
gelecek. Diyerek ve eli~·~ 
esrarengiz işaretler yaP"~:: 
reisi tehdit etmişlerdi~;d _ ... w.·-

Bu tehditler katl1 

reisin sarardığı göril. 
f<im ·bilir, belki de ç 

kızını mahkfım ettiğin~ .1. 
olmuştur. ~·..: 

Çoğaldif< 
Postada her 
sırolmağa b 

/adı,,, 
Çemişkezekli Celil ' ~ 

biri, bundan iki baJ~ . ~le 
evci lstanbuldan meJJP ,. 
ihtiyar babasına po~t• 
lira para gönderJDlfff' 
bu para hala gitmeJll .,

1 
• 

Celil, Topçularda b• 
çi yanaşmasıdır ve " 
ayda S lira para l!IJ!l.;;, ' 
bu beş liradan bırı . ._ ... ıf 
liranın acısı zavaJJll"'" 
yüreğini yakmaktadır· 

Celil bu para için ·fi 
ye bir de istida verdi 
bir şey çıkmamış ..,e · 
bu fakir çocuğun 
tırnağından artırıp 

nefeka gönderdiği p.r' 
kaybolmuştur. Yazılı, 
değil mi? Postane :Üdif' 
parasını bulup verJllbıJ 

Hem bakıyoruz, tJet 
de postadan şiki1ı~i 
lıyor. Daha eve 1' 
nüshamızda, 40 ura~jt 
ketin akibetinden 
daha vardı. Poıt• 
ğünün ehemın!!~ 
dikkatini celbeocı-



•katı ve dim
tliJı kor salar 
ltae)'dana mı 
Çıkıyor? 

~ Yaptığı tesir it.i· Sa: b' kuvvet mühim ve 
~ lci il' kunet, olduğunu 
~ lbse inkir edemez. 
~~ ct.ıı. bile ileri gidereK 

~~kfod ·ı· ttr~ . "!il,)~ •• ın a, terzı en, 
\~~ bıçımleri, rengi.renk 

. çetit kumaş yapan 

~ . ile bftt6n teferruab 
~ ~ hGkflmcttir. 

bıi h&kumet ki mucit-
• diJctat6rJO;wı altında 
~ ~ .. 
'b ete mensup olurıa 

tltuıı kadınlan eıir tu-

~ 
"'~ette olduğu gibi 

~~etinde de sık ıık 
l~' 1 ıbt.:t.11 ·ı 
'' • ""4llcr, ana111 er, 

)tıailfk ve eskilik tarf
~ 

' ~ lc.atıer bile mevcut: 
\ ~ 'lfhı, ınukaddemedcn 
~ 

1 
lıu lene klf mevsi· 

,, ı..-.ı....., yeni bir 

'i>aha~eceğim. E•et 

" lıir llclllinde bir inkılap 
~htillı olacak. 

"---? olacak mı, olkmı
~ ~, 

'1cyhte olanlara ba
~eli 

\ ı0Jc · Ancak Puia 
lıı.ı.. Çabpyorlar. Ne-
'""lt lllİaiıaiz? 

~'· 
' tllCi llınaıkı ' ku-
~-ı. cliııı.clik korular 

R~··~ 
~ _ _'8.ı •aıiyette yaka· 
.~I.&.: '1 &• biraz kapa· 

de diz bpak-

"'tı • bet aatim 
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Jkinci kitao 
1 uharriri; 

r;e/ 41 en 

Nakılf .--:-; 
l dris Jluhtef ı Haydudun aşkı 

-22-

tık yakan elinıde TigrisJ 
Yirmi dakika, yirnıi drıkikrı sonra Tigris, .fanin ile be('(J~ 
ber otomobile binecekler. Şo.f ör,.in hen oldu.[pmulan haber/ti' 

)!'Ole. Bir saat soııra dcı lıa)1"d1ıt deliire tılttlı11jzs <)larrık . ö .ı ~ 

1 

- Onu .. Mutlaka ... Mutlaka ' dahil oldu. Poli3 fıaflY'' Leon Rüt, Tigriıin !'tome>· 
6ilinde, şoför Joıefin yeriııde 
bütUn süratile Parise kofu· 
yordu. 

Yolda hatırına geldi: 
- Şu herifin elbi14:lerini 

soydum. Kendim giydim. 
Gideceğim yeri de biliyorum. 
Fakat acaba habisin ceple
rinde. Tigristen alınmlf ve 
işime yarar bir talimat 
bulamaz mıyım? 

konuıınıyacaluın. » 

Len Rüt bu mektupta ya· 
zıh olan ıeylerin hepıini de 
kafasına hakketti. 

Bütün kalbi bu anda yalnız 
ve sade Jıınin için çarpıyordu. 

Janin bu saaltt Tıgr:s;n e-
1 rn :le idi. Mektupta yazılı olen 

cümle, ccben ve yanırndal<i 
kadın» cümleıi hiç şlipheı;iz 
(Tigris ve Jınin) · demekti · · 

Delikanlı, bUtUn mevcudi
yetini saran bir tesil'in Ja
nine kar91 hiqettiği atk te'· 
sirinin altında 11r1ıldı. 

kurtarmalıyım ve kurtara - ı oğlu saatine baktı. ' dlİ 
cağım. - D:ıha yirmi beŞ 

Diye söylendi. kam var!. dedi. JI 
Otomobile· tekrar atladı ve Leon Rüt zaferindell 

bu sefer daha ıüratli olarak akıllı emin idi. . r!-
ı Parise doğru motörü işletti. Tebdili kıyafet etınttti~ .J(. 

Dişler!ni sıkarak mırıldandı: Tigris, şoförü Joıef ı•~~ 
- Tigris!. Şimdi artık karşı cekti. Ondan sonra, ot~~ ~ 

karşıya geleceğiz. kozunıuıu Tigris ve Janin bind•~~ 
pay edeceğiz. Senin elindt n artık mesele kalmamı' dev,; 
bu sefer Janini kurtaramaz· Tigrisi adeletin pe~ 
sam bana da Leon RUt deme· teslim edecek, Janini ~j 
sinler. cak, bu vesile ile de 

( t mobil h;iti.in hııile Pariae genç kızın kalbini kaıaJS' 

Polis hafiyesinin oğlu blSyle 
söyliyerek, böyle düşünerek 
hemen tatbikat sahasına geçti. 
Derh~ otomobili du~urdu. ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- - Yirmi dakika .. Yit 

kika sonra Tigris ·ve Ji 
otomobilin içinde ol•{l 
Bir saat sonra ise ben .ıJ.4 '# 
sin hakkııı~an geleces ... 

Üstündeki Jozefin elbisesinin 
ceplerini kaı ıştırdı. Orada bir 
cüzdan buldu. 

Cüzdandaki paraya ebemi· 
yet vermedi, istediil kağıdı 
aradı. Birden dudaklan ara· 
sından hafif bir memnuniyet 
çığlığı çıktı. 
Aradığım bulmuıtu. Cüz· 

damn bir gözünden çıkardığı 
dörde bükülmüş bir kağıtta 
ıu satırları okudu: 
«Akşam saat tam onda evin 

önünde bulunacakaın! Dikkat 
et. Tam onda gelecekıin. Ne 
bir saniye eksik ve bir saniye 
fazla. Eğer erken gelirsen 
biraz uzakta dur ve dediğim 
saatte gel. Eğer her hangi bir 
tehlike olursa yukarı katta 
üçüncü pencerenin perdesini 
indiririm. 

O zaman doğruca garaja 
dönersin ve yeni emirlerimi 
beklersin. Şayet jşler yolunda 
ise bahçe kapısını açık bulur
sun. İki defa otomobilin kor· 
nası ile işaret verdikten ion• 
ra. açık olan bahçe kapısından 
girer, avluda motörii durdur
madan bizi beklershı. Ben, 
yanımdaki kadınla otoınobile 
binip kapısını kapadıktan son· 
ra derhal hareket et. Takip 

ed ... ceğin yol (Kan) yoludur. 
Evde herkim olursa olsun 

,, 
LUKS 

ince çamaşırınızı nıuhafaza eder 
laee çamaşınnızt yıkamak için LÜKS kullanınız. İki defa 

fula d•y.-ıır. LÜKS çamaşıtlannı:ıa tazelik verir, çamaşıları 
uvnı•k liııuı değil çünkü muzlrdir. LÜKS tehlikesiz ve mil· 
kemmel surette temizdir. Yıkadıtınıı ince çamaşırlar için 
LÜKS kullanınız. 

LUX 

Janini kurtaracağım .•• r.I' 
Randevu saati , 

emrettiği saat gelmişti. ~ 
Leon RUt , kalbi 

yacak glbi çarparak o~ 
lini Tiirisin evinin (J'D ,o7 
kaldınm kenannda dıJ~ 
Göılerini l'encerelere 

Kapalı hiç bir percl• 
ve bahçe kapıaının çi~8 

ları açıktı. 
Leon Rüt: 
- Demek işleri Y a. 

Diye annldandı. Joi"P" 
binde bulduğu tilinı• 1ıİ 
yazılı olduğu üzere f .,/; 
konıa ~ aldı~ ~ 

Sonra... Açık dure' 
kapwndan içeri ot 
sürdO. 

Leon Rüt.. Tipi~_..., 
göndermiş olduğu ~-t 
bilinde hareket etrııı~ 
sin, belki kimseye dl 
miyah ikametgAhıoJ11' 
girmifti. ~ 

Bir u aonra i.. , 
muhakkak bu hayd~ı~c~ 
pençesine teslim edı 
on Rttt ise kazaadıl'..,. 
seWaci içinde bile ,.,..
Rüto kavupcakh· 
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'~'d Kat·ı karar ilanı 
t ~fııha 

1...., nııtıcn lkrraı Mcrhunatın cin( 'c nevıle ·~ "• llıttJ 
~ numarası mc\ ki ve miiştcmllau s 176() 

7093 Kumkapuda Tavaş Süleyman 
ağa mahallesinde Ördekli bakkal 
ve icadfye sokağındaeski 33,33 
mükerrer35,35 mükerrer ve yeni 
43,45,39,4lnumaralı yetmiş arsın 
arsa üzerinde iki dükkanı ve yüz 
yirmi arşın arsa üzerinde ~agir 
iki katta dört oda birsofa bir mut
fagı ve ön ve arka taraflarında 

Borçlunun ismi 

S iki dükkanı havi muhtacı tamir Mehmet 
Sos 1098 bir hanenin tamamı Aziz B. 

2 9886 Kadıköyünde Zühtü paşa ma
hallesinde Kalamış sokağında 
eski 13 ve yeni 28 numaralı iki 
yüz on arşın arsa üzerJnde bod
nım kat kagir diğerleri ahşap 
olmak üzere iki buçuk katta oniki 
oda, iki sofa ve yüz yirmi arşın Fatma Sü
üzerinde bir mutfak bir ahır ve 
dokuz yüz seksen üç arşın bah-

~4 12() çeyi havi bir köşkün tamamı 
3 10341 Üsküdarda Bulgurluda Alemdağı 

caddesinde 4
1
6

, "~, ~ numaralı dört 
yüz otuz arşın arsa üzerinde 
kagir iki ahır ile bir odayı ve 

reyya ve 
Server 
hanımlv 

\.. seksen arşın üzerinde iki katta 
lıi &ı2 üç odayı havi bir fınmn tamamı f smail ağa 6 

10642 Cağalojlunda Cezri Kasımpaşa 
mahallesinde Mollafenari soka
ğında eski 10 ve yeni 34 numa
ralı iki yüz doksan a11ın arsa 
üzerinde kagir üç katta on oda, 
iki sofa, bir mutfak, bir kuyu 

\ ve yüz seksen iki arşın bahçeyi Suphi B. 
107 havi bir hanenin tamamı Emine Behice H. 

O 12607 Erenköyünde Kozyatağında eski 
77,79,78 ve yeni 34, 34 numaralı 
iki yüz yetmiş iki arşın arsada 
bir bu~uk katı kagir diğeri ahşap 
olmak üzere iki buçuk katta on 
bir oda, ;ki sofa, bir mutfak, 
iki kuyu ve on dört dönüm 3evlek Hacer ve 

I~ yüz yirmi sekiz arşın arazi~ Naciye ve 
38s havi bir köşkün tamamı Hamide hanımlar. 12643 Beylerbeyinde Havuzbaşında eski 

ve yeni 12mükerrer 12 mükerrer 
ve 69,69 harita numaralı doksan 
arşın arsada biri kargir diğeri ah· 
şap olmak üzere iki hatta bet 
oda, bir sofa, bir mutfak, bir 
dönüm üç evlek üçyüz on arşın 
ar,ziyi havi altkat taı-tsimatı mev-
cut ve ahşap Jcısmı ikmal edil-
miş na tamam bir hanenin ta- • 

Sss 1 mamı. Mehmet Sami B. 
26s2 Y enibahçede Arpaemini mahal

lesinde eski Topkapı ve yeni 
Topkapı yokuşu sokağında eski 
36 ve yeni 44,46 numaralı iki yUz 
arşında ahşap üç katta yedi oda, 
Uç sofa, bir mutfak, bir kuyu ve 
yüz seksen sekiz ar§ın bahçeyi Mehmet L-
havi bir hanenin ta:ınami tip8.. Hulfe H. ,, 

155 384 13308 Beykozda Yahköyünde eski ek
mckcibayıri ve yeni Bahariye so
kağmda eski 31 ve yeni 37 nu
maralı yetmiş beş arşında önden 
ahşap bir buçuk ve arkadan ah
ıap iki buçuk katta üç oda, bir 
sofa, bir mutfak ve kırk beş ar
ıın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı 

895 1895 15587 Kabataşta Ömer Avni efendi 
mahallesinde müfrez Fatma Ha-
tun mahallesinde Beytülmal so-
kağında eski 2 ve yeni 28-30 
numaralı iki yüz on beş arşın 
arsada ma çatı ahşap üç buçuk 
katta, birinci katta iki mutfak, 
bir kuyu,_ iki. kömürlüğü ve bu 
katın üstünde bulunan asma kat-
ta üç odayı, biri ufak olmak 
üzere iki sofayı ve ikinci katta 
dört oda biri küçük iki sofayı 
ve üçüncü katta, dört oda, iki 
sofa, ve. en üstte bir çatı oda· 
sını ve kırk arşında iki kumalı 
hamamın tamamile yirmi arşın-
da bir sarnıcı ve yetmiş beş ar-
fın bahçeyi ve derununa cari 
nısıf masura mailezizin üç rubu 
hissesini havi iki bölüklü bir ko· 

Nuriye H. 

nağın tamamı Mehmet Salim 8. Meryem 
ve Behiye hanımlar 

130 262 5872 Beylerbeyi!lde Burhaniye mahal-
lesinde eski Halit bey ve yeni 
Taşocağı sokağında eski2müker
rer 2 mükerrer ve yeni 8 , 1 O nu
maralı ve yetmiş dört arşın arsa 
üzerinde ahşap iki katta üç oda, 
bir koridor , bir mutfak ve iki 
yiiz doksan dokuz arşın bahçeyi 
ve diğeri seksen arşın arsı üze
rinde ahşap bir katta bir oda , 
bir mutfak ve üç yüz yirmi dört 
arşın behçeyi havi iki hanenin 
tamamı Hüseyin B. ve Şakire H. 

555 1080 17391 Beyoğlunda bedrettin mahalle
sinde Yeni yol caddesinde eski 
19 ve yeni 17 numaralı altmıı 
arşın arsa üzerinde kargir iki 
katta iki oda , biri ufak olmak 
üzere iki sofa, ufak bir mutfak 
bir hanenin tamamı. Rezmi •ta 

1450 3338 17502 Kadıköyünde Osmanağa mahal
lesinde eski Hüdaverdi ve Ha
sırcıbaşı sokağında eski 1 ve 
yeni 42 numaralı yüz doksan ar
şın arsa üzerinde ahşap 2 buçuk 
l:atta on bir oda, üç sofa, bir Ahmet Ce
mutfak, bir tulumbalı kuyu ve 
elli arşın üzerinde 1 mutfak 
ve çamaşırlığı ha\.·i 1 heı.ı1er.ın 
tamamı. 

625 2408 18355 Kadıköyünde Osmanağa mahal
lesinde eski ve yeni Misk soka-
ğında eski 2 mükerrer ve yeni 
36 numaralı büyük kısmı yüz on 

liilettin v ~ 
Ali Kema
lettin 
beyler 

arşın arsa üzerinde ahşap ~k~ . 
katta yedi oda, bir sofa, ıkı Nezıbe, Mü
mutfak, diğer kısmı keza yüz on mine, Lutfi
z.rşın arsa üzerinde ahşap 1 bu- ye, Melı
çuk katta ik" oda, bır sofa, met Safl~ 
bir mutf aı< , b ' müşterek kuyu Mustifa, 
ve yüz yirmi cU'§iD bahçeyi ha- Kemal Ye 
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10 Sah~ Son Saat -

Keramet ~ .Adalarda 
Bu işin neresirıJel Yeni bir iskele 

Altı ay evel Pa1fme Süttm 1 Kınalitfti tahta iskelesi kı-
litresi bir fralik yetmiş Sef 1 fi'ii ~cldetlf fırtınalar esnasın
ıantime, bizim paramızla on !' da yıkıh:mftı. Seyrisefain bu 
dört kuruşa ahlıyordut yaz tıibt-a< iskelenin tamiri için 
iplftlatıaida sütçüler koopera.. sarfedH~e~~ paranın havaya 
ti.fi t~p~andı, of bctllandrğı için gidee~ğinf tH.i'ştmmiit, 1'4iti 
fıatı. akı kunış kırmıya kar~t be'ton Mt iSkele yaptırılmak 
ver.dı, ka~arını derhal· tatbık trz-eıe timdiHk idarei maslahat 
etti. Bu fıat valmız yaz ayla.. --'.&tm•'"'ı·""e ""- ·ı · 

h 
· f k . d. e,a 1 ca ,,, 1mrar verı mış ve 

nna ma sustu, a at şım ı bü k ti d h . k 1 
F 

t _ • • • mır sa a a arap ıs e e-
ranau: gazeteıennın neşrıya- . . 

bndan öğreniyotuı. ki sütçii- "?'0 yarıl'fe _"h~rda bır ;apur 
ler kooperatifinin son içlima- diame etrn1şt1r. Seyrısefa-
ında sütün kış aylarında da m m!t~altıp sen~l~rd~ de 
yaz fiatına, yaıif on iki körü'- Bmgtti ıM flcyhelınm ıskele-
ıa aablması ~oiiatulm'Uş v#! le.ti/ti befon'8 tahvil edecektir; 
meselenin Eyllf sonunda tiir k teşebbü9ti şüphe yok ki 
daha müzakere edilm~si ita- taltdit ederiz. Fakat şimdi 
rar altına alftliiıışfır. Fransa K;ınrüıda i~le ohrak kulla-
da litreai on itfı kutffşa ntı- nıten hurda . vapurun gelecek 
lan süt takim edilmiş temiz se e tamir ellHerek Büyükada 
ailttür. Biz isi Mirada mik- 'Vap\Jrunu istemiyenlere azizlik 
roplu sütün liH"esin2 bir inisH olMln diye onun yerine ikame 
fazla veririz, hjrusu bu ijte · edileceği söyleniyor ki doğrusu 
bir hikmet ''111 muma nere- bmıa inıinmayı çok istiyor, 
ainde? Akıl erdilemiyoruz. fakat inana~ıyoruz. 

vi 2 bölüklü bir hanenin tamamı İbrahim 
NecaU l:JeyJet 

1510 3000 18SS1 Unkapanında- Ha:-~ççı Kara Meh
met B. mahallesinde Unkapanı 
caddesinde eski 2 ve yeni 1 
fiumaraİı yetmiş dlitt afştn arsa 
üzerinde kagir i~i ka(t~n ibaret 
arkasıiidö bir ifitttf ağt vc! ftterin
de bir Ufak cdayt !iafi blf dnk-
kifıın tamaiilı Ayşe Faika H. 

610 1387 18714 Beylero~yind_ Thstaneıbaşı ma
hall~sindE vl!puf is1iel~si ~oka
ğında es1ti 10 ve yem 18 iriıma· 
ralı hirem kısmı dört yüz arşın 
ars.ı ffierinde ahşap iki buçuk 
hatta on yedi oda,. iki sof~ ye 
yfüı dört arşın üzerinde hamam 
ve mutfağıve selam1ık kısmı elli 
arşın arsa üzerinde ahşaP. iki 
katta d8tt ôcla, bfr muffl!k ve 
yirffd bir arşın ftzerinde tiit' mut
fiğı 'fe iiÇ yöz d61sı.n ılı iftfi bah-
çeyi hav: tf r salıllliafieiiih t&fw..mı Ihsan B. 

95 600 187~ Ereiiköyitnd~ ~6tyatağı mallal
lesinde Tekke :;dkağıntlü 10, 11 
kalp te yefii 7 , 2 , 72 fıönfarah 
yüz yirmi yedi arşın arsa üze
tinde ahıap iki katta altı oda, 

, iki sofa , bir mutfak, t:Hr 1..-uyu 
ve kırk arşın atsada bir mutfak 
ve iki bin yüz altını~ beş ar~ın 
bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Ayşe Cilvet H. 

Yukarda cins ve nevile mevkii ve müştemHatı yazılı emlAk 
hizalarında gösterilen }jedeU~tle tttlipleri üzt?tittde öhtp t~4 
ağustos 929 tiribint! müsadif Cumattesi günii saat on 
buçuktan itibaren mtizayedeye ıhilbaşeret olunarak saat on 
altıda kıymeti mubammeneletini ge,tiği takdirde kati kararla
nmn çekilmesi mukarrer hulunduğundad talip olanların mezkur 
glfth 9iilt 6n altıya kadar sandık idaresine müracaat eyleme
leri •e tıat mı altıdan sonra Tiika bulacak müracaatların 
kahttl edllemiyeceği ve mezkir ertılake evelee .talip olanlarm 
kati ~~•r es~asında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur 
eyledı9i, taltdırde evelki taliplerin müzayededen çekilmiş addo
luucakları lüzumu ilin elunur. 

Uslanmadı 1.1.49,,Ia . 
Şimdi de Ameri- Edisonun inıt 

kaya kadar nı böyle bir kd 
doğurdu~ gidecek 

Adana, 8 - Bundan üç se
ne evel bura nüfus başkatibi 
Hiiseyin efendi 11\tilas ve ku
yudatı tahrif cürriifinde'tt Adana 
mahkemesinde (13) sene ağlr' 
hapse mahkum edilmişti. Ht\J 
seyin Ef. Adana hapisanesin
den nasılsa kaçnnya ı"iittVaff~ 
olmuş ve aranılmasına tağnten 
yakalanamamışb't. 

Hüseyin efefidi Iiaplsittedett 
kaçtıktan sonra dağru Hal~be 
geçftiiş e orada kendisine 
tüccar süsü ver~rek havadan 
bir çok işler yaplll:tfbf. 

Hüseyin Ef. Halepte Bir 
müddet ikamet eftildetl Sôiirıf 
Fransa ve lngilteteye ğeçiyot, 
oralarda da bit çok kimseleri 
dotandlfdtkfan sonra telltar 
Hal~be d&nüyor. 

Hllseyin efendittin 1-talepte 
oldtığ\tn'ü haber alan Adana 
zabıtası 'Halep zabıtasına mü
racaat ederek mumafİeyhin 
iadei mücrimin mukavelesi 
mucibince derdesf ediİerek 
Türkiyeye iadesini istemi9, ve 
iade edilmiştir. 

HÜseyin ef. iiç sette Avrü
payı dolaştıktan senra tekrar 
kaçtığı hapishaneye hkılmca 
«gene kaçmak Ye' bu sefer de 
Amerikayı götmelt ijin briit 
bdtl~» s&ylemiŞt:it. 

H ' '' ' e c 

Moskova ıefirimiz 
Qidlyöf 

Moskova seflrfötit Atıseyift 
Ragıp B. bugiin vapurla şeh
rimizden mahalH diemuriyetide 
müteveccihen hiteket edecek 
ve Mosltôvaya muvasalat eder 
etmez Rtıs!arla ticaret mua
hetleSi müzakt!tatıtıa başlana· 
caktır. 

Ya mübareki 
Haylı zaman4irll>~ti falias• 

sürle beklendö yağtflür, bu 
sabah, ihtiyaca tıisbet1~, biraz 
yağdı. 

Saat 8 sularında, gül su
yu gibi serpmiye batlıyan 
yaimur 'hiraz senra kısa ve 
müteaddit sağnaklar yapmış, 
bu esnada yolda bulunanlar, 
vapur ve trenden çıkanlar, 
altına iltica edeeek birer 
saçak aramışlardır. 
Yağmur ancak yirmi bet 

dakika, yarını saat devam 
etm1f, ıonra hava acm11tır. 

Meşhur kaşif Ecliso• . I 
sine bir halef bulmak ic / 
tıiı m&.sabak adan 11e ·r I._ 
sabakıy.i 16 yaşında bı ~ 
kanlmttt katandığındaJJ 
g11n bMısettik. ,,, 1 

f:disc:mun müsabakaJI I._ 
rlp te kaıannııyan cc4~ ,ıtl 
« kırk dokuzf ar» isnıi ~ 
l:>ir ~tftp teşkil etnıitl ., 

!%tun cevaplar t939,. 
sinde tıesl'ledileceğindell od 
faf da: o za}.'ttan verdikl 
vtplarrn ııiç\n kaötiİI 
gördlttıedlğbri anlanııf 

Iarmı!. 
77 

,/, 

fırınclların hilt;t.J' 
korşı .,,ti 

'1 iöd dhifeden ııı• 
" 

Şehremanetinin verdfİ 
·ııd• saf te şerait dairell'":J 

pılaıi ekmeğirl narlıtll" 
para bfle aşağı sa 
H!ıklit yoktir. Buna 
iitrhtan aflfı ekmek 
size hunüıl sebebini 
Jfdl : 

Buftill •i'htan lial' 
sıttniak yaHk olınad 
hetıtaagi bir fırıncı 
evtafıM değiştirerek ~~ 
af ağı satabilecek e1'1""" ~ 
wtor ee builu sattJllf' 
yor. 

Tabii bu narhtan 
tıt fıQDcılan miteesfİ' 
ve fi.tlarda rekabet J 

lıte bu rekabet il 
ekmeğin evsafı f 

" neticede yenmiyecelı 
fena ekmek çıkıyor· ~ 

Eğer ekmeğin narb 
ğı sablması menedilir" 
lar olmaz. Çünkü 0 

hiç bir fırma ~ 
satmak için ekJO 
safını değiştirmiye 
görür, ne de böyle 
nevi düıürülerek re1' t 
pıhr. O zaınan rekab',l' 
tin nefaHtini arttıtıtl 
tile yapılacaktır. ~ 

Narhtan aşağı e 
Mil yasak olması~. 
ekmeğin evsafını d~ 
bilununa, onlM J it 
snida ıayet ağır b 
carpılmab, iliind de 
bir daha eMmekçili1' 
mak üzere san'att_a~e 
melidir, bu takdır-> 
fena ekmek yaoıltıJ 

. I--" .,, nüne aeç:J mil o ..... 
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~~ Bir polis, şüpheli bir 
:~ ~~hsı bacağından vurdu 
I ~:;ıe~be güntı akşamı, Sirkecide Demir kapıda bir vak'a 
ıı• f ~heÜ ~ Polia, bıçakla ilzeriDe hücum eden Mehmet isminde 

-} ~·~ ~ ::':U:iduğa için polis efendi kendisine 

Dünkü maç 
Niçin iyi oynanın Iı 
bıraktıaı tesir ne ol. 

~it· ~I~ b~unmak iıtemif, Mehmet te bundan müteessir olarak 
";' ~e ç .. ekip polis efendiniıı üzerine hücum etmiştir. Bu va
~ll Çe~~ llıudafaai nefs halinde kalan polis efendi tabancasını 
ti 1 ~ Ve Ahınedi bacaiJndan vurmuştur. Hadise hakkında 

e lir.. Q • t Yapılmaktadır. 

o1;; ~ Uccedc beş kavga ve 
' , Cf cerh vak~ası oldu 

'ı ._:,ece tehrimizde bet 
~, -İ "1 olmuftur· 

!ardan biri çoban Akifin ba
şına isabet etmiş çobanı e· 
hemmf yetli surette yaralamış
tır. 

~Dun _gece sa'at birde 
~ e Karaagaç cadde
'~:P• fabrikuı yanında 
~'al Muatafa efendinin 
~1 )(~de bahçede çoban 
~ ·~ rt Salih, Rıza, kar· 
~iıb Veci İsmail rakı içer· 
~' \llllardan, çoban Akif 
"~ &uıı Çtkmiı havaya 5 el 

Kavgada kahveci Mustafa 
dipçikle başından, araya gi
ren asker lsmail Hakkı san
dalye ile başından yaralan
mıılardır. 

Dünkü Galatasaray - Altay maçından bir seflza 
1zmirde yapılan ve ~2-2» 

beraberlikle netfcelenea Ga
latasaray ve İzmir flUDpiyonu 
Altay arumelaki maçın rÖvaDfı, 
dün, Talı.imde yapıldı ve her 
iki takım kendilerinden bek· 
lenmiyen ı6n6k bir oymadan 
sonra latanbul f&IDPİ)'ODU 0-1 
ile İzmir ıampiyonunu maıJup 
etti. 

f~h :t~lftır. 
\~~ne tapa fabrikasın-
~ Yapın MevlM rel· 

~ Si14°tlara: 
J-.ı '' v h atmayınız. Burada 
~ · lrı kaza olur!» dem;ş. 

1 

I ~"'IGd 
L ..... ·-- .. - ~tltt un bu nıildahalesin

~ 1, . Salih uabileımiş, 
~ l> Çirdiii ıandalyeyi bek
l~. 'tına VUrauya başla
~ S tMtvlüdun arkadaşı ti..' h ~r elinde bir mavzer, 

• de yetişnıiş, dayak 
~ ~daıuu kurtarmak 

~~"-~i b Yt.t Gıerine ıarhot· 
\~t hf '1 birden Saferin 

,,. 1 J ~ •lun:ı ederek elinden 
? ,.., lt:!h b ı•ılar, kendfsinf 
.. "'J ~~lli lf •nı11lardır. 
,., ~Jci;i \tak'aya etraftan bir 
,'Pel ~~lflar 2elaıiı, kavgacıları 
t ·"''tak .. tlıav.ıerf Kurt Akif-
.~ ~ ,1~afrre vennitlerdir. 

;,,. Ilı 'Y:lle . geçiren Saf er ...., a,.' tu rıeıneı:rıf ,, tekrar 
' t- Ctı luıı:rıuştur. ikinci 
~ ~t:~trıda Safer dört 
~ ı4, çıkan kurşun-

~ Qfirık .. h 
~~ ~rı1:1ııli u ova: 
l\:.~ıitır. rasatarıesinden 
t."Q~ • 
'tf~ ~t•rni h 
•, ~~. b araret «28» 
~11it, ; sabah «20» de· 

~oh.._2. \l &ece rüıa-ar 
hava açıktır. 

Kavga polisler gelince bit
miştir. 

Akif ve Mustafa yakalan
mıflar, diğerleri kaçm:ştır. 

2 - Dnn gece saat yirmi
de KadıköyUnde Kurbalıda 
çınar gazinosunda hamal Süley
man, Ali, Necip Feyzi rakı 
içerlerken bir kadın yüzünden 
kavgaya tutuşmuşlar, Silley
man bıçakla Ali, Necip, F ey
ziyi muhtelif yerlerinden ya
ralamııtır. Mecruhlar Tıp fa
kültesine yabnlmışlardır. Ca
rih Süleyman yakalanmlfbr. 

3 - Samatyada Duhaniye 
sokağında oturan Hidayet 
efendi ile Ahmet Hamdi efen
di sarhoşluk yllzünden kavga 
etmiıler, Hidayet efendi bı· 
çakla arkadaşını yaralamlfbr. 

4 - Y emifte soğan iskele
sinde komisyoculuk yapan 
Necati efendi ile komisyoncu 
Şevket efendi gümrük mua
meleai yil.zlinden kav~a etmif· 
ler, Necati efendı Şevket 
efendiyi dövmüş ve yaralamıştır. 

S - Ayasofyada oturan 
Ali ile Mehmet Ali kayga 
etmişler, Mehmet Ali Aliyi 
bıçakla yaralamıştır. 

Bir ev yandı 
Dün gece saat birde, Eyüp

te Üç şehitler mahalles!nde 
62 numaralı Şefika hanımın 
evinden lamba devrilmesi yü· 1 
%Unden yangın çıkmı , ev te· 1 
mamen yanmıştır. Tahkikat 1 
devam etmektedir. J 

Havanın ıon derece llW 
olması ve şehir halkının b
men tilnezzühlere kısmen de 
at yantına gitmeleri, dün, stad
yomu pek ıeyreklettiımift.i. 
Müsabaka, iıte böyle seyrek, 
fakat f6tbolla candan alaka· 
dar bir ıeyircl halkaaı ö
nünde bqladı ve bir buçuk 
saat sonra bqladıiı lhiik 
ıekilde bitti. 

Dünkü maçın Yerdlif batiba 
gösteriyor ki lzmir fUlpiyonu 
Altay, oyuncuları araınada iyi 

· bir ahenk tesisine doN giden 
bir takımdır. 
Sağ açıkları ile orta muba

cimleri, merkez muaviDleri 
bilhassa dik.kati celbediyr. Bu 
ahenk teıiriledir ki Altayın 
hasım kaleıine yapbiı akınlar 
daima tehlikeli bir şekil alı
yor. Eğer bu akınlar istenilen 
zamanda netice vermiyorsa 
bunu, İzmir takumnın henüz 
pelt fazla tecrübeli olmama· 
ıında aramclıyız. 

Dün, Altayın önünde ber
bat bir oyun oynıyan Galata .. 
ıaraym bize göıterdiji oyun 
taslağına gelince: bu huausta 
doğrusu ne ıöyiiye;imiıi bi .. 
!emiyoruz. 

Takını, umumiyetle öyle laM 
kayt hareket ediyordu ki 
buna ne mana vereceğimize 
dognuu bir türlu karar vere-
medik. Hele hücum hattının 
rast rele çektiği şiltler, insanı 

h• an sfoirlendirmekten hali 
kalmıyordu. 

Denilebilir ki dün Galata
saray takımında vazifesini ya
pan yalnı.ı üç kişi vardı: Nihat, 

Rebii, Vahi bey. Mithat ra· 
hatsız olduğu için kendisinden 

eauen fazla bir ıey beldemi· 
yorduk. 

Oyunun sonuna doğru mü
dafi Burhan beyiu bize gös· 

terdiii inzibatsızlık misah Ü· 

zerinde ise tevakkuf etmek 
İ.ltemiyorduk. 

Yalnız, bu giizel takımın 

bize daha ahenkli ve bir 

kalple duyar ve yaşar hissini 
vermesini iıtiyoruz. 

Bu noktayı temin etmek, 

bilhaua bugünkü idare hey'· 
etinin deiişmcz vazifesi olma
bdır. 

Pazar mc1çı 
Pazara Altay takımı ile F e

nerbahçe karfıltlşacaktır. 

Bugünkü hor a: 
İngiliz 1018,00; Frank 

12,20; Liret 9,J3; lsviçre 
2,47,SO; Dolar 47,56,25; Da
hili 95,00; Altın 884; Ana
dolu 22,30; Rumeli 6, 75; 
Tramvay 76; Diiyun '190,00. 

İı ~ankAstndan ,,lım.ı:·.(ır. 
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Merkez a ... ent:.ı.1.,ı : (,Jlata 
köprü b.işında. Beyoğlu ~ 3 62 

Şube a.:entası · ?\!Jlımudi' t 
hanı ahında. İstanbul 2740 

~rıtalya ~osıa>ı 
( I\0:-.J Li ) 'aptırn 1 1 

Ağusto~ !)azar ı o J:ı (J,ıl.ıt.ı 

rıhtımın<l:ııı lıarch~tk [ lzmir, 
Külluk, Bodmm, R.ıdo~, Fet
hiye, hnike , Antal\'l J y:ı 
gidecek \ t.: döııuşte nwzktır 
iskelelerle birlikte L .. \ıı<lifli , 
Kalkan , ~akız , Çın:ıU..ı.k ,. 
Gelibolu ] ya uğrayarak gde 
cektir. 

TRABZON BİRlNGİ POSTASI 
( QJMHURlYET) v.ıpuru 

,} 2 Ağusto::ı Paı.artesi ı 2 dt: 
Galat~ nhtmıınd,uı hart:kt::tk 
[ hıebolu, Samsun, Cireson , 
Trabzon , Rize , Hopa] y:ı 
gidecek ve Jüırn~te Pazar is
kelesilt.: [ Rize , Sürmene , 
Trabzon , Görele , c;ireson , 
Ordu, Ünye, Samsun, 1nc 
boiu, Zongulda~J a uğrıy.ırak 
gelecektir. 

Hareket günü yfık alınmaz. 

Hantal zade Tay\•ar \ apurlan 
AYVALIK - iZMİR postası 

'-- T~~!ar 
\ ~ 1 1 ağusto~ 

PAZAR 
günü saat 17 de Sirkeci rıh
tımından hareketle [Gelibolu. 
Çanakkale, ve Körfez tarik ile 
Aynlık, Dikili ve İzmir] ~ 
azimet ,.e ankt edeccktir. 

Dikkat : Pazartesi güını 
(Edremit J e muvasalat eder. 

Yük ve yolcu için Eminönü 
Reşadi ,·e caddesi Rıhtı 111 lı.ı
nmdaki ıd,11 e\1anesine mi.'ır:ıc.:.ı.ıt 

Tel. Ltanbul ı 977 . Yolcu 
bileti vapurda da verilir. 

Sadık zade 

Son Saat 
w cıaımzzı mr 

.\nka ra Zafe r ''a<ldr-~indc Zafer ol<"liıulP iki numara 
da nıütc~eJ\ kil ha li ı as fjyc<fo hulu nan 

Ankara MiHi Mensucat Türk Anonim 
tirkcti tasfiye memurlugundan: 

1- Ankarada Sarı kışla civarında kiin 41254 metro mü
rabbaı arazi dahilinde tarzı inşası kargir çatısı çinko ile mes
tur yevmiye 150-200 metro kumaş imaline muktedir Ankara 
Milli Mensucat Türk Anonim şirketinin müceddet son sistem 
mensucat fobrikası bilumum tesisatı , mebani, arazi ve ml;şte · 

milatiyle birlikte bilmüzayede satılıktır. 

lr o·ks~ş·~~AŞ df' 
ı ı , ış ı ur .-;, 
ı Bir senede milsaddsk , 
ı loma verilir. Biçki f/e~ 
1 kış mektebidir. Talebe 6f 

dına başlandı. Dertlet' 
lül birde başlar. Ak 

62 N0 

2- Fabrika arazi ve binalarına ve tesisata müteallik plan- ı 
lar ve müzayede şartnamesi arzu edenlere bila ücret ve der
hal tasfiye memurluğu tarafından posta ile gönderileceği gibi 
mufassal iıahatta verilir. 

t)ol<tor Fe\'Zİ AP 
Frengi. belsoğukl uğu. cilt•~ 

taıı. zafı t ı:ııa -. ı'.il w kuJııı ~ 
lık larmı en son u::.uU~rle ~ 
zarmınd<ı müsait ;-eraıtk 3 - Fabri,kanın bedeli muhammeni yüz elli liradır. Fiat 

haddi layıkta göriilmediği takdirde tasfiye memurluğu kat'i 
ihaleyi içra edip etmemekte muhtardır. 

4 - Müzayede 29 Ağtıstos 929 perşembe Ankarada Zafer 
otelinde 2 numaroda Ankara milli mensucat Türk anonim şir
keti tasfiye memurluğu yazıhanesinde saat onbeşle aleni olarak 
icra edilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerde saati mez
küre kadar kabul edilerek muhteviyatlan nazarı itibare alına
caktır. 

5 - Müzayedeye iştirak edecek olanlar evel emirde miiza
yede şartnamesini aynen kabul ve bir nüshasını imza ederek 
tasfiye memurluğuna tevdi edeceklerdir. 

6 - Arzu edenler tasfiye memurluğuna müracaatla malumat · 
alacak1an gibi fabrikayı da gezebilirler. 
----=--~--------------------

lnkHip Tiyatrosu t emsilleri 
Sarıyer aile parkında 

Bu akşam 

CEZA KANUNU 
Vodvil «3» perde 

Darüıtafakaya 
talebe alınıyor 

Darüşşafakanm birinci sınıfı 
ile muallim sınıfına 31 ağus· 
tosa kadar talebe kabul edi
lecektir. lstiyenler pazar, salı, 
perşembe günleri saat 14 ten 
17 ye kadar mektebe müra
caat etmelidirler. 

eder . 
. .\tlrı!s: Babıw, Cağaloil" 

kv c başı numara 43 
'ldefon: ı~ranl;ıu l ;{89q 

Sevaha.tten a~ 
Bah;ekapısında 41 ~ 

caddesinde 25 nurııat• fi 
tabfüi Alihran KassPf 1 
Avrupa seyahatinde~ 
etmiştir. Mfiıterilerİll14-1 
gibi saat 9-12 ili 1 
kabul etmektedir. 

1 6 ıı cı sabi fedı! sarı tiıfl' 
1 J. n2, 1 I, 10 uncu ı> " • 
9,8,3 üncü · > 

> 
)) 

Birader ler vapurları 
I{a radeniz nıuntazam 

ve lüks postası 

Sakarya 

Yelkenci 
· VAPURLARI 

İZMfR SÜRAT POSTASI 
• 

· \~~u:~ri lsmetpaşa Döyçe O. Bank - 1 

Tari lı i ıe .. isi: 19UG .___.;..___._ ___ ~ 

vapuru 11 ag-ustM 

PAZAR 
\·aruru Pazai· 11 .ıbru-;tos 

gunö t.1m sa:ıt 1 fJ 1t Galata 
rıhtımınd:rn doğru lZ;\lİR t: 

günü akş,ınıı Sirkeci rıhtımın harek<.:t edecektir. 
dan hare1\etle r Zoııguld~ık , ı T.ıfsibt için Sirke..:ide Yel-
nebolu, Sınop, Samı;;un, Ordu, kenci hanınd.1 kain acı::mc..:;ine 
Girec:ll'ı , Trabzon , 'e Rize ) ] 
iskelelerine aJ1İmet tdecektır . müracaat. Tel ~tandul I 5 J 5 

Taf~il.tt icin Siılt.:ci :\h:sa- \' e Gal~1uda "llltrkez rıhtım 
det h mı ahınd.ı accnt.dığm~1 lı~ınında Cdipidi \ ~ St.1fılopati 
müraca:..t. acentdiğine nıurc.c.ıat, 

Tel er nıı ! .... t <ın h • ı 1 · ., 1 :1 1 ı 111 ... ~T•e•le111fo•1•1 ili: i:ı!BilJe•' ·mt)•ğ l•u• 8•2•9•911 &L »W'** e --; 

Mües.;;i~ l eri: Drı·:,drıer IJank A. 
Şaflıa, enşer Laıık h:r:t\ n, !\u
si yon al Laıık liir Do\ .;laııJ. 
· )tı·rkt>zi· Hnlııı; ~ııbelı:rı: I l.1111-

burg, lstaıılıul «Galata 'e lstan. 
Jıuh, İzmir. 
Gal ıı ta :kısım telefön: Be~ oğlu: 

24;-, 24.J, IJM, tı85 

istaıı bul kı:'ıuı ıelt"!un : b ı an bul 
~8-ı~, 2843. 

Ueposu: lstarı lıııl 'filtu ıı , giinı-

rüğfı . Teleföıı: lstanlıu l 3~2:-. 

BiJıhnum baııb mııa ıııdatı İ<.'
a , e hıısıısi ka~alur ıacr ulnuı ı r. 

1 Güneş , 

I] Ôğle 
ikindi 


