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Aausros 

~ feldketinin fenni sebebi 
Bu halka yazıktır! Naaşlar nasıl verilecek? 

~tlcıdıkapı ve civan toz Talimatname gelse . de," 
deryası halinde gelmese de Barem 

··· kanununa tevfikan .•• · 

~ Gullacltlwpmzn fo=l11 sokaklarmdan biri . 
ahaı· · · b '\ at ı~ının ir kısmı tarafından Şehremanetine yeni bir 

~"atı h~kkı olmuştur. Bu müracaaatı yapanlar Çatladıkapı 
&aaof a ıdır. 
~· irnit:la devlet matbaası binası hizasından Çatladıkapıya 
~ 1ta8y

0 
~ eden sah!l kısmı sekenesini teşkil eden bu halk 

~~tk inn an ve şehırde yapılan inşaattan mUştekidlrler. 
~ l lfİbi \:at 

1
.Yapanlar, gerek kanali~asyon tirketi toprak, 

~. tfdinci ası atı bu sahillerden denize dökmektedirler. DeS ~- tivarae kadar da arabalardan sokaklara dökUlen toprak
, 11'"'1ıule a . ya.rı~ metr~ yüksekliğinde ve podra halinde 
~ 'trntteg~_ırnuştır. Vazıyet o kadar feci bir hale gelmiştir 

boınb kacı olanlar kimilen başka yerlere taşınmışlar 
~ş almıştır. • (Mabadl 2 inci sahifede] ' 

it-ey_ap hazırlıyorlar 
t l!ildf zemini buluna
'·~~~~.~ kani imişler •. 
~ lrıuk b' 1 urkıyeye ve- 1 başmurahhasının istediği me-

'1dt•in a ıl cevap meba- zuniyetin verilmemesi hep bu 
dır ey sUratle hazırlan- kanaatin neticesidir. 
t ij Unan hükumeti, Yunanistamn mukabil ceva-
t ~ ~uanistan arasında hını~ muhteviyatı hakkında 
h,ıe üba.dele ihtilafları henüz malumat almak ka~il 

4..
7
t b n hır 'fl"f . . olmamakla beraber, Yunan .. -

~~ Ulunduğuı ı a k ze?ldı.nı tanın muallak meselelerin kif-
M t'a aef n~ . anı ır. fesini mali mahiyette addede-
.. , b aretının uzun k b l . 

l oş bırakıl re un arm hakeme havaleaı 
t kom. maması ve noktasında ısrar edeceii temin 

ısyonu Yunan edilmektedir. 

~ 

Barem kanunu talimatnamesi henüz \'lla\yete te~· 
edilmemiştir. Ay başına kadar tebli(i edilmedi.Ol 
takdirde Defterdal'lığın mllaŞ itası için taUmatname,.e 
intizar edip etmiyeceğlnl Defterdar Şefik be7dea . 
sorduk. lUumalleyh şu cevabı vermiştir: 
«- Talimatname, kanunu izah eder. Ellmt.zde a.ı. 

rem kanunu Yardır ve resmen tebliğ edllmlştlr. m. 
naenoleyh Eyhilün birinci gününden itibaren me......, 
rln maaşlarını hiç bir emir beklemek8'dn JMrem 
kanununa tevfikan vereceğiz.» 

.. 
iyi bir karar 

lzmir, 19 ( A. A.) - Zira
at bankası alıcı satıcı arasın
daki mütevassıtlan kaldırmıya 
karar vermiştir. Tecrübesi bu 
ıenelik Torbalı ha valisinde 
tatbik edilecektir. 

Y eı11eli mı, )rememeli mi? 

Kedi eti bahsi doktor
larla baytarlann ar., 

;ını açıyor! . ' 
Baytar Mus· 

tafa Santur B. 
· in ked f eti ye· 
nilmesf hak
kında gazete· 
miıe vaki olan 
beyanatı halk 
arumda dedi
kodulu bir a
lika uyandır· 
mrıı.r. Her 
halde memle· 
ketimizde ke
di etine rağ
bet edilmiye
ceği anlatılı
yor. Çilnkll 
ballan kıımı 
azamı bu fikri aykın bulduğu 
gibi, kendilerile temas ettiji-

mıı doktorlar da lc~dl ill 
yenilmem aleyhinde ...... 



2-Sii1ife Son Sat 

Of felaketi 
Bilngi fenni sebepten 
doğdu. Vaziyet gene 

korkuludur 
~ 18 "'.A~ - Sür

--<• Mw;has ve Sola!dı 
~ imll!kl ferewı ve be-

l: t4P1rtnn sonra 
l.tanbıia hareket 

Ja .. 4• prm.örierinden 
ı&n.t llllıfiz ve Ahmet Malik 
BleO.. 111 befwtta balun
wJr ! uta. 1 vukua -1 • · ffadisetfrin 5 .... mış 

• • • ...,ı. hemen her 
.,. p;lmesl mOfkil ve 
• 1 , •• JOÜU'd&D tehlikeli 
.. ,.,......-.. tırmanmak 
••ralt dm adım pzdik. 
Jt O;. ~ büaymiııi ve 

-- .... tetkik ederek 
~ kaydettik. 
G1 11iM•1 mmtakalarda, ba
.fhe• jeolojik manasile ha
illi hç dv• mevcuttur. 

8b raı o lbdzn intaç eden 
....,. da m milhimleri ara
.. ;.1ojik bünyesi ve y~ 
....... ,. ;lmwn çok meyil· 

meJrtedıriar. Baytarlar ise bu 
&.8 taraftardırlar. 

Bir' muberririmiz kem eti 
yeuilip ymilmemeai hakkında 
bazı baJtar ve doktorlarla ko· 
•ıp;a.,.... 

.,,..,_ ne dlyor1 
Bw,tar mektebi alisi müder• · 

riıiniWen Fatlı bey denmek· 
tlllllir tlli: 

--.Avrupanın pek çok yer
~ kedi eti yerler. Bunda 
lir mahzuru Sthhi olsaydı Av· 
rupelllar ~e yemezlerdi. 
Ktılli eti, Tavpn eti ıibidir. 
y.ımz yağb dejildir. 

Maamafi kedi etinin yen· 
.. 1 biı.dıe de kabul edildiği 
bdOdade. hunun hayat pahalı
~cla bir fayduı olacağını 

ı•s e•"'iyorum.» 
TllllMna hayvan hastanesi 

ınGdDrU Saranga Jak bey de 
kedi etinin yenmesinde bir 
awrıibur olinadıpu aöylemiftir. 

Resmi ve hususi birçok 
baytar da kedi etinİll yenme
tibde bir mahzur olmadığını 
lijlemekte ve baytarlar umu
miyetle bunun kabulüne mey
yal l»ulmıma \dadırlar. 

'Doldorltu ne diyor? 
Dr. Fahrettin Kerim bey 

li ve iklimin fa.ua ratıp olma-· 
sı ve saire. 

7. Ayni sebepler, bir çok ma· 
hallerde heyelan fstidadını ver
miştir. Son şiddetli yağmurlar 
ise bu hadisenin vakunu tacil 
etmiştir. 

Heyelinlar, Manhos 'Vadiaiııde 
Solaklı havalisine nazaran da
ha mevziidir. Solaklı vadisi 
hakiki heyelanlar meşheridir, 
denebilir. Bu yüzden, bu ha
valinin toprağı tanmmıyacak 
bir tekle girmiştir. 

Üç gün evel Uç ıaat d~vam 
eden 'iddetli yağmurlardan 
Sürmenenin Zarha, Zoho, Kartal 
ve Sarı:ana dereleri taşmış, 
bütün köprilleri yıkmış, epey· 
ce tahribat yapmış ve sathı 

maillerde yanlmalar vukua 
gelmiştir. 

Barometre yağmur göstermek· 
dir. Hava kapalı, yağmurlu 
bulutlar dolaşmaktadır . 

ise aksi iddiadadır ve bir 
muharririmize de şunları söy
lemiştir: 

« - Ben hıfzıssıhha m6te
bassısı değilim. Yalnız bir he-
kimin bilmesi icap eden 
bafzwıhha malumatı nok· 
tai nazarından yenilebilecek 
etler muayyendir. 

Bunlar da sığır, koyun, keçi, 
domuz, beyair, kümes hayva
natı, tüylü ve kıllı av ve ba• 
lık etleridir. 

Bizim bildiğimiz hıfzıuıhha 
tunffi İçerisinde kedinin ye
ri yoktur. Hıfzıssıhhaya ait 
tunif haricinde olan hayvan· 
lardan herkes kendi iştihasına 
göre tavsiyede hulunmakta ser
bestir. Yalnız bu gibi itlerde 
zevk hakimdir. 

ÇilnkU ilmin dediği dinle
necekse kedi eti yememek 
lazımdır. Mecburi bir vaziyet 
tahaddUs edip te insanlar bir
birini yiyecek hale gelince , 
kediye müracaat edilebilir.• 

Dr. Celal Rasim bey de, 
kedi etini midenin kabul et· 
miyeceğini söyl~mektedir. 

Hülasa, kedi eti yenilmeıi 

bahsi , doktorlarla baytarlu 
arasında münakaıalara sebep 
olacak gibi gorünmcktedir. 

Yeni tütün 
Ödemiş ve Ti

rede satışa 
başll1ndı 

lzmir, 19 { A. A.) - Öde
mişte idrak edilen yeni tütü
nün dün aabfına başl~mışbr. 
Piyasa, Felemenk kumpanya&& 
tarafından 140 kuruştan açıl
mıttır. 

Amerikan kumpanyası piya· 
sayı 160 kuruta çıkarmıttır. 
Satıştan haberdar olan kum· 
panyalar derhal memurlarını 
göndermişlerdir. Dünkü satış 
:ıoo bin okkadan fazladır. 

Fiy atlann daha ytlkaeleceği 
kuvvetle tahmin olunmaktadır. 
Geçen seneki tütUn hastalı· 
ğındı:ın istoklarını tamamlıya
mıyan Amerikalıların bu ıene 
20 milyon okka tütiln alacak· 
ları tahmin ediliyol'. Müstah
siller memnundur. Tirede de 
tütün idrak edilmiş, satışa 
başlanmıştır. 

incir de yetişti 
İzmir, 19 (A. A.) - Aydın 

havaliıinden 6 bin çuval ilk 
incir mahsuUi pe11embe gUnU 
şehrimize gelecek, merasim 
yapılacaktır. 

Bu halka yazıktır 
[ 1 inci sahifeden mabat ] 

Filvaki, Çatladı kapı civa
rındaki evlerde, hatta sandık
larda beyaz eşya muhafaz"
etmek imkansız bir hale gel· 
miştir. Ev sahibi olanlar da 
başka yerlere kira ile taşın-
mak mecburiyetinde kalmı:w· 
lardır. Çünkü toıdan evlerinde 
yemek pişirmek ve yemek 
imkamnı bile bulamamakta· 
dırlar. 

Ev sahipleri, evlerini satılığa 
çıkarmıtlar, fakat gene bu toı 
yüzünden müşteri bulamamış
lardır. Zira mllşteriler kanali· 
zasyon hafriyatıDln on sene 
daha devam edeceğini ve on 
sene bu evlerden istifade ka
bil olmadığını söylemektedir
ler. 

Ahali bu vaziyete çare bu· 
lunması için Emanete yeni 
bir mazbata vermişler, ya 
buralardan denize moloı ve 
toprak dökUlmesinin mene
dilmesini, yahut ta bunlann 
sokaklara döklllmiyecek bir 
tanda kapalı arabalarla nak
linin teminini talep etmiflerdir. 

Emanetin, halkı bu mOz'iç 
dertten behemehal ve stır'atle 
kurtarması lizım.dır. 

rc;;~rttı 
1 Yakında 
l Trakya.ya 
1 gidecek/et 
1 Reiıictımhur Gaıf 

1 
retleri dnn, refakati~ 
Dahiliye Vekili Şükrtl 
kltibi umumt Tevfi~ 

1 yaver Rüauhi, Recep "'
i Kılıç Ali beyle: ol~ 

' 

halde, Ertuğrul ya~e ~ 

1 
marada bir teneııub_ ıt1f 

= buyurmuşlar ve Y ,,,... 

( tetrif etmitlerdir. al~ 
J Gali Hazretleri Y 

1
tJ , 

\ halkın coşkun teıahU!' 0tl 
~ karşılan~nışlar ve bır 

1 ~ mobile binerek kaP 
1 

kadar teşrif etmişlerdi!· 
Reisi climhur baıl'e i/ 

kaplıcalann tekiınulO 
çok kıymetli irşadatt• 
lunmuılar ve mntc• 
deniz kenarında Baltael 
lf ğine yerleştirilmif ..a 
muhacıtlann vaziyetleı• 
alikadar olmuılardı. 9 M 

Gazi Hazretleri saat 
gene halkın coşkun t~ 
rab arasında Ertuğrul r 
avdet ve Dolmabahçe 
yına muvaaalat bu 
lardır. 

• Aldığımız malunıat• 
J Reisicümhur Hz. niP ~f 
ı miıden Trakyaya g1 

( 
leri hakkında vaktile 
len haber tahakkuk e 

e tedir. Ancak Trale1 
çok sevindirecek o~ 
seyahatin tarihi heO 
lam değildir. . ... 

l)Qn şehrimiıe gele; 
Kuş tayyareıi rakiple Jd 
mabahçe sarayana 1 
defteri mahıuıu iJPI ~ 

j ıuretile Reiaicümbur · 

11 
!erine arzı tazimat e 

j dir. 
~ıııı ıııııııııuııı ııııııııuuııııııııııuuııııtıcıııııunuıuıı111111 

Sırp - Bıı/g, 
hadise/eti 

Sofya, 18 - SırP j.
hududunda tekerrtlr ~;; 
diıeler milnaaebetilc C 
miyetler tarafınd~ ,) 
Akvama takdim edibP,d. 
bir muhtıra tanzİIP ,,,.ı 

Bundan batka B&ıl» ... ı 
ler cemiyeti, Sırp r 
miyetine bir mektUP_;ı 
rek Sırp-Bulgar aıet"" 
halli için tqebbU-~ f 
sını tavsiye eyleıniştJt• 
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Son Saat Sahife ~ 

NÜN 1 Karışık bir mesele .. 
~eııiı~~Nın; Kuyumcu Ermeniler .hem Kıbnsfa Yunan

~~llli v~iyctiıniz halkı, hem Emaneti iz- lı/an g6rmek 
lty.,., ~ehrfrnizc gelen Ma- r ar m d. 1 ? 1 isfiyorlar I 

Rumlar 

Ptt ~.Vekilinin beyanatı 1 c ıy or ar. Kıbnsli diplomat Llniti.t 
l\ 9alıye Yekili Saracoğlu Şilk- Bundan bir mllddet evel Aradan birkaç saat geç- geçenlerde Atmayı %fyaret et· 
"6t · dlin ankaradan şehri- Şehremaneti encilmeni, bir tikten sonra mezat idaresinin miş ve Atina Ticaret odua 
dttı', geJıniş ve Pendikte tren- zilmrüt meselesinden dolayı diğer muhammini V ahram salonunda mtıhim bir mdak 
'ttf '~erek Başvekil paşa haz- Sandal bedesteni muhammin- efendi, Ahmet Celalettin efen- irat etmiştir. Unitia ha 
~'~ne ınUlaki olmuştur. !erinden Ahmet Gelllettin diye giderek zümrüde ortak nutku ile Atina hühümetine 
~ l.lıye vekilimiz gazetecilere efendinin liizumu muhakeme- olmak istemiş, fakat reddedil- Kıbnsa daha ziyade" ehemmiyet 
~:rıatta bulunarak geçen bir sine karar vermişti. miştir. Bundan münfeil olan vermesini tavsiye etmfı, Yunan 
ltltr Zarfındaki belli başlı Ahm~t. Çelilettin efendi bu Vahram efendi yanma daha san'at· ve sermaye sahiplerinin 
)Qlı arasında Anadolu demir karara ıtıraz etmittfr. üç, beş Ermeni alarak Hayn Adaya akın etmelerini hara-
l-::nın, Haydarpaşa, Mersin, Ahmet Celalettin efendiye beyin yazıhanesine gitmiş ve : retli bir lilallla tavsiye eyle--..t ' Adana demir yolunun nazaran, dedi koduya sebep - ZUmriit «6» bin lira eder- mittir. 

Qlya b ol ü rü H b i d Bu adam geçen sene aeu fta.ı d a~ım ilhassa zikretmiş, an .z m t ayn ey ism n- i, sizi aldattılar, diye Hayn • 
~ ka enıır yollar inşaatı, Borç- de bır avukat tarafından San- beyi tahrik etmjş, Emanete ~~::a fl::~l=~:::!ı~:u= 
\thi~ nunu, barem kanununun dal bede~t.en~ müdilrü Ramiz müracaat ettirmiş, neticede minin bir Yunan neferi kaciu' 
nl!lt atı, devlet bankası, yeni bey~ getırılmış, Emanet me - de Ahmet Celalettin efendinin hizmet edeceğini bildirmifl:i. 
~k !arifeleri hakkında munn miidilrü beyin huzurun- zllmrütU « 2159 • liraya sat- Bakalım lngiliz hllkümet ft 

'-.~ 1 Yermiştir. da Ramiz beyden derhal aabl- tığı anlaşılınca şahsi takiba- sermayedarları buna ne diye:-'f teakıben mali vaziyetimiz masını ~ca etmiştir. tından feragat etmiştir: cekler? 
ında şunları söylemiştir: Ramız bey, zümrüdiln iıte- Ahmet Celalettin Ef. me · ----------

\'~ali Yaziyetimizi bir kaç 58 - nildiği gibi yanm saatte ••- seleyi. Türklnk - Ermenilik me- Avcılara miijde 
~~ınd~ hu!csa ederek diye- tılamıyac.ağını. bildirmiş, mezada selesi addetmekte ve: Ruhsat tezkerelerinin 
~ l!ı ki gerek verğilcrin inki- yazmak ıstemıı, fakat Hayn «- Gerek bedestende, ge- harcı auıllıhlı 
~- Yatıi kendiliğinden teEB- ~ey Ayarım saat ·~~a e~preı- rek çarşıda mücevherat işini Hükftmetçe avcıhtın t~ 
\ ' gerek t h ·1 · b ti · e vrupaya gıdıleceğınden Ermeniler ellerinde tutmakta, viki ve avcılara .Ohalet ~.~tek haz' a .

91 nktıs _ e e~ı bahsile mezat haricinde sa-
~"i ınenın na ı vazı- t 1 1 . . mücevhercilik yapan «3» Tiir- ibrazı için timdiye kadar 
~ Çok, iri bir haldedir. Bü-

1 ~asını ta :p ~tmışı:;. d. • kO yaşatmamak istemektedir- alb lira harç mukabilinde 
t~ahhUdabmızı muntaza- ü u:~~ k zerıne _en ııınt ler. Bunun için aralarında giz- verilen umumt av tezk_.... 
11:prşı:adığımız gibi bun- z m:._. u 200()aça satacagı sonı - li bir ittihat ta ~ardır. Küçük yerine kaza mıntakalan dahi-

lonra d l muT .... r. liraya satacağı b" k.k ı· h l ak -L 
H tta öyb ece k8J1ıla- öğrenilince Ahmet Celllettin ır tet ı meseleyi meydana me ma sus o m ilzere 7 ...-

'lb · a a u seyri tabit Ef. :dimrüdll alı ıkm b. çıkanr. Bu ittihat daima me- nız 124 kunıt mukabilinde~ 
~~er~e - ki onda şilp- P. ç. lf, ıraz zatlarda görülür: Çok kıymet- susi av tezkereleri ituı karar-

k Y?Ic'ifil. - daha fazla ve ;::~:da~vdetle ıkı müdürün li mal milzayedesinde bütün laşbnlmıt ve bu karann tat-

l ,lflere cesaretle girişe- - ZilmrlldQ satamadım, ken- Ermeni sermayedarlar derhal bikine başlanmı~r. 
dra . . . dim sa~ın alıyonım, fakat toplanarak malı kapabrlar. Bu Ek k fj-4... 

ltl:'_~~k sefırı Fent bey 2,000 !ıradan iskonto rica hal hem satıcının, . hem de me cu.a 
· ~ ll ekspresle şehrimize ediyonım, demiftir. Hayn bey Emanetin aleyhindedir. Fakat Şehremaneti Ekmek aeıY-: 
~~~t rS de (30) lira iskonto ile ziim- nedense Emanet bunu anla- ni bu hafta tebdil etmemiftir. 
lt~I · Londradan bir ay rüdü Ahmet GelAlettin ef~n- maz ve bu hale mani olamaz» lıtfbsal menimf olduğu ~ 
~'ttiee~!c geldiğini, Ga%i diye satmıfhr. demektedir. ekmek fiatlannın ucuzlam-
~tıı tıı:te arzı tazimat et- intizar edilmektedir. Maemaff 
~~kc lsınet paşa Hz.lerile «Sankut» bugün saat 15 te 1 )hbar vaki 0 muttur. Alaka- nerh gelecek hafta tesbit .U. 
~tk ten sonra Ankaraya Y eıiJköyden hareket edecektir. darlar hakkında tahkikata Jeceği için bir hafta daha &Jlli 
~ Hariciye vckilile te- (qlon iki üç günlük aıc:aklar başlanm7şhr. fiab muhafaza edecektir. 

a e~eğini söylemiştir. ~dolayısile bu~ sarfiyab ço- geni ceza mahkemeleri u- Bir teşekkür a;' ı gazetesi müdür ve ga)mlfbr. Evelki flÜD 85 toa sulu kanunu bugiln mevkii 
' 81_?uharriri Orhan seyfi buz istihlik edilmiıtir. . tatbika girmektedir. Bu müna- H. Etfal cemir<Jnd_, 

il< Urhan Cahit bey aley- ff.f.lub~elit ha.kem mahke~e- ıebetle müddei umumilere Panııaltıda tekerci yoacq 

~ . arne ettig~ i dava dün llMılJlennden bır kısmının mud- göndenlen mühim bir tamim- zade lımail hakkı B. tarafıa-
c d · b' · · d b nI dan Kalender müeuesemfzde--~ td:..ı ez.a . mahkemesinde etlen ıt.mı.ş ıs~ e u ann de: cc Cumhuriyet, cumhuriyete 
rıın il · d ki 1 ka ki kimsesiz çocuklara 200 idi-~bir •Ştır. Bürhan Cahit e erm e ış erı çı nncaya uymayan hareketleri, zihniyet- lahtan fazla teker ganderlle 

ti.~ sene hapse mahkum kadar kalmalan muvafık ıö- leri, her ne pahasına olursa miftir. Teşekkiir ederiz. 
' rülmüştür. . . . olsun, yok edilmesiie var olur» 

>'erı~t inhisar idaresinin muslarla her ıkitk arafın.hbır- denilmektedir. Acele satılık ve kiralık ~ 
nıevadı iptidaiye birlerine sev ve ı raç H • t • E · aultanda f.aki Y.U 

ıı- · n vaz'ı i edecekleri mal miktan hak- anç e. ma.!1ıfeıinde Kırk merdiven l'\&b t esas reım 

a aşta yapılmıştır. kında bqlıyan müzakerat tet" fiil eplin dün ak.tam üstü Tok- ceddesiııde bet oda ilô sofa 
L ye · r· J . kikat için bir kar oiin tehir ır:ı: yoya varmıştır. iki aptesane bir mutfak iki tatlı q'1ku- nı se ır erı için d'l . T •-

, illeti · i e ı mittir. suyu havi tulumbalı kuyu ile ia..: rnıı n muvafa- S -k .. K' u 
..,..rnzar t · Rusyaya aönderilecek deri- ., u ru ava o. eşcan müsmireyi havi ild da-~ e mışlerdir. • D 
l!lubiti ler buiiin kısmen şevkedile- ahiliye vekili Şnkrn Kaya nüm araziyi cami bJr bap 

t''llsız t geçen meşbuı· r klerclir. B. şehrimizde bulunduğu mnd- ahşap hane acele satılık Te 
" d'~~areci Asrolant gstrancadaki muhacirlerden detçe kısmen Dolmabahçe sa- kiralık olduğundan talip olan-

. tr •gtrniz gibi düıı tapu hara namUe auw.1 rayında, kismen Vilayet bina- lann Eski Yenide kıı.-"--aelıniotir. ..,. u...un;u 

1 lira alındıiı bakkmda Vill7ete amda meşgul olacakbr. Bekir efendiye mOracaatlan. 
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IEL 
Neşe yerinde· idi 

Fakat acaba bu işin soal' 
nu ne o tftcaktı? 

-88- MııJuırrfri: !'1. Turhen 

Cürfimler, günahlar, maddi 
ye manevi ma'siyetler de böy
ledir. İlk adımın atılmasında 
tereddüt olunur ve o adımın 
atılmasından sonra teredC:ütler 
zail ve yerine küstah bir cür' -
et kaim olur. 

Şehnaz H. pencereden gö
rünmek şartile o müşkül hat
.eyi atmıtb ve şimdi meçhul 
mesafeleri tay için harekete 
girebilec{ kti. Eğer, komşu 
genç, o sevdavi nümayişe 
lakayt kalsaydı ilk adım bir 
aendele)Iİ.ş olacak ve belki 
kadıncağız, günahkarlık yolu
nun başında tevekkufa mecbur 
olacakb. Lakin komşu o nüma
yişe candan alakadar oldu ve 
bir lahza görebildiği güzel 
mahluku tahris için her şeyi 
yapıyordu. 

Her şey, dedik. Bu iki he
cenin dairei şümulünde neler 
yoktu? Sabahtan gece yarısı

na kadar Şehnazın bir an gö
rilndilğü pencereye karşı diz 
çököp yalvarmalar, secdeye 
kapanmalar, gözlere mendil 
tutup aahte hıçkırıklarla uzun 
uzun ağlamalar, göğüs döv
meler, yürek yumnıklamalar 
garibane ve melfılane düşün
meler, iç çekmeler, saç yol
malar ve her şey! 

Şehnaz, kendisi için yapılan 
bu taabbütlerin, bu yanıp ya
kılmalann temaşasından çıldı
rasıya zevkyap olurdu. O gü
ne kadar bir erkeğin kadın 
için diz çöktüğünü, bir kadına 
yalvara yalvara arzı muhabbet, 
arzı iştiyak edildiğini görme
miş ve görenlere de rast gel
memişti, erkek aşkı onun için 
keskin bir bakış ve hoyrat 
bir atılıştan ibaretti. Bu itib~r 
ile önünde inkişaf eden man
zaranın, kendisi için cazi\> ve 
istisnai bir mahiyeti vardı. 

Nihayet bir hayal için bu 
kadar tepinen, çıldıran şu 
sıencin, kendisile temas ede
bilmesi takdirinde ne dilnuvaz
hklar, ne şaklabanlıklar yapa
cağını da, güzel Şehnaz, sık 
ilk düşünürdü. O, karşısında 

yanak bir aşık rolü yapan de
likanlının menba suiarı gibi 
hafif olduğuna hükmetmekle 
beraber gene o sular gibi içi
mi de latif bir şey olacağına 

kuvvetle kail oluyordu. Öm
ründe tanıdığı yegane erkek 
kocası idi ve onun hatırasın

da İngiliz tuzu, hintyağı gibi 
ağır bir müshil kokusu vardı . 
Fakat bu çocuk, temiz, ber
rak ve iştiha averdi. Cazibesi 
uzaktan göz kamaştıran, ne
zaketi yüzünde parlıyan bu 
mahlukun hususiyeti, mahre
miyeti kim bilir ne kadar 
tatlı idi? 

Şehnaz, bu mahremiyet me
selesini tahayyül ederken mü
cessem iıtiha kesilir , müskir 
bir şeker yjyormuş gibi ağzı 

sulanır -ve yüreğine ezginlikler 
gelirdi. 

Bununla beraber, komşusuna 
görünmemekte ve onu görmü
yor gibi görünmekte musırdı. 
Sadece seyir ile ve hulya ile 
meşgul idi . Düzenbazlığına 
hükmettiği oynak delikanlıyı 

üzmekten, biraz da, memnun 
oluyordu . Kibritle oynarken 
yangın çıkaran çocuklar gibi 
insanların da eğlence yaptık

larına zahip olurken gönülle
rini kaptırdıkları ekseriya va
kidir . 

Şehnaz, bir kadın bissiyatile 
ve fakat kendi de bilmiye 
bilmiye bu noktayı gözetiyor, 
komşusunun oyun halinden 
tutkunluğa intikalini bekliyor
du. 

Üç-beş gün de böyle geçti. 
Delikanlının secdeleri, çeşit 
çeşit işaretleri ve bilmukabele 
Şehnazın mahrem kahkahalan 
anut sükutu devam etti. Ya
nık '>ir aşık rolü yapan genç 
dişçi vazifesinde usanıkbk 

göstermiyordu ve onun bu 
sadıkane sebatı, yavq yavaş, 
güzel kndını · düşündürmiye 
başlıyordu. 

Evet temaşa tatlı, nqe ye
rindeydi. Lakin bu işin sonu 
ne olacaktı? Elin çocuğunu 
ümide düşürüp ve ya hilyaya 

ihtikar 
Şehremaneti ihtikarla müca

dele edeceK, şu olacak bu 
olacak diye yazıldı. 

Bunun doğruluğuna pek 
inanmamakla beraber ben şi
kayetimi gene bu yolda faali
yette mekama arzu ithaf edi
yorum! 

Taksimde şehrin sayılı eğ
lence yerlerinden birini teş
kil eden bir bahçe var. sah-
nesinde ikinci derece Avrupa 
şehirlerinin yüz ikinci derece 
barlarındaki artist döküntüleri 
görülen bu bahçede bir 
dondurmaya 14,0 kuruş para 
alıyor ve geceleri gidecek 
başka yer bulamıyarak buraya 
dolan kalk ceplerini boşaltıp 
geri dönüyor. 

Gerçi mevaddı gıdaiye jhti
karına mani olamıyan Ema-
netten eğlence yerlerindeki 
soygunculuğa set çekmesi 
beklenemez ama, ne yaparsı
nız ümit bu! Bir kere yazayım 
dedim. K. F. 

>f. 
Zayi 

928 senesinde Bostancı ilk 
mektebinden aldığım tastik
nameyi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Mehmet Cenap 

kaptırıp makineli kuklalar gi
bi yerlerde süründürmenin, 
ahü vahlara düşürmenin el
bette bir sonu olmak lazımdı. 
O, sittin sene böyle diz çö
küp yalvarmaz, kendisi de şu 
duvar sükunetini daima muha
faza edemezdi ya günün birin
de delikanlı bıkarak ıakla
banlıktan vaz geçecek, yahut 
kendisi dayanamıyarak ona 
mukabelede bulunacakb. 
Şehnaz için her iki tık ta 

ağır geliyordu. Ne dişçinin 
sahneden çekilmesini istiyor, 
ne onunla açıktan münasebete 
girmiye razı olabiliyordu. Bi
rinde ömrünün yegine eğlen
cesini kaybetmek merareti, 
diğerinde aleme karşı rezil ol
mak tehlikesi vardı. 

Nihadın karısını son günler
de işgal eden ve kederlendi
ren düşünce işte buydu. Du
man vermeden yanmak, kim
selere sezdirmeden tatlı bir 
muhabbet hayatı geçirmek? 
Acaba bunu temin edebilecek 
miydi? Y o~·sa güzel komıusu
nu, havaya el açıp yalvar
maktan bıklınp ta ilelebet 
kayıp mı edecekti? .. 

Şuridedil kadın, şu şerait 
dahilinde delikanlının bir iÜQ 1 

• 

Trenlerde yer m~sıl~ 
Trenlerde ikinci ~ 

bileti alanlar ikinci 111~ 
yer bulamazlarsa tren. ~ 
ları tarafından birincJ ~ 
ye oturtulurlar. fabat ~ 
mevkide yer olmazta ~ 
verilmemesi icap edet• ~ 
birinci mevkide yer "'I 
yanlara gösterflece~. 
yü~sek bir mevki yokt"!':ri 

işi ~ücü para ka~ 
ibaret olan ve yol ıtl"; 
istirahatını hiç dilş ~ 
Şark demir yolları et "
birinci mevki biletiye Y 
lamıyan yolcularını b'f 
mevkide oturmakta, ,e 
larak ta A 

- Ne yapalım. ef et~ 
ikinci mevkide de hıç Y 
cevabını vermektedir. ~ 
aradaki azim farkın fil/ 
isterseniz alacağınız ce 

dur: ı.·~ 
- İmkan yok efendi"'~ 

tılan bileti geri aiaıa1'. ~ 
yoktur. Birinci .nıB81'i 
almamalı idiniz. tJet 
ikinci bileti ile birincide 
mak kabildir. Birinci 
mak mi\şterin inin bat 

olup iğbirar gösteri»~ 
buluyordu. Henüz Y! 
yirmi üç yaşlannda bit 
geçkin bir kadın i~fıJ 
fazla suzugüdaz 1 
hem nalayık, hem na1' 
Herhangi bir kız, bu 
ta bir gencin o bar 1' 
vırlarına, yanık yani 
rışlanna lakayt kala ! .. at 

Halbuki kendisi, ı....-

çocukcağzı zalimane f 
Mahaza, başka bir fe 
mak elinden gelı:oiYo' 
sebeple kendisi de 
üzülüyordu. . e • 

Şehnaz H. bu endıf 'il. 
azzep olup dunırkeO 
düz, gece giizel k0 ~ 
gözlerini kendi kafef 
temerkiz görerek dl 

ken ummadığı bir • 
karşılaşb ve serse..,nr 
ziyade] eşti. el 

Bu hadise bir ge 
dan sonra vaki old11J 
kızlan yatağa gird~ 
kapı çalındı. Şe ·~ 
ayakta ve aşağıda d 
kadındar soyunup 
olduklan için kapı~ 
ona düştü ve kedi; • 
ile vakitsiz zlyaretÇlyı 
ya koştu: 



Son Saa~ 

llÖNÜL~EN 
GÜNÜLE 

Aydos pren · 
kızının hakiki hi:§s · ni 

bilmiyordu 
t -70- Muharriri M. Turhan 

~ ~t(akı _boldu, müdafaa ve- oluyordu. Bu duyğu, vehleten 
ııdl~ ~ .. ınukemmeldi. Çoluğu, çirkin ve menfur görünür. 
cıP ~ ~t Ygul İstanbula naklettirmiş Lakin Teofanunun aşıkane ... aıı•~ a rnz h .. ,r_ ~o mu aripleri kalede mülahazasına biraz da menfa-

jO ~ ~lıdu~~uştu. • ~~nilebilir ki at düşüncesi girmiyor değildi 
yet ._,, ltıı. b alelen ıçınde en akı- ve bu düşünce onun babasına 
açV',. \; ar k d p ~t is . e et e en bu adamdı karşı olan mevkii hi8sisini te-

ebe ~t.iııetitzara~ının mükemmeli- miz bir şekle ifrağ ediyordu. 

f 
_rtd~ ~ gö .. _akarak !ilrk ~ .hncumu- Sevdazede kız , kaledeki ha-
v r dı, iüs verebılecegıne kani- zırlıklara, müdafaa vasıtaları-

yef l' e f nın mebzuliyetine ve babası-
d/ ~ yo anu da kalede babası- nın besledigi azmi kat'iye 

·ıı ~ an d 'd r ~e ın a ı i. Prens, bu ye- rağmen Türklerle başa çıkıla-
ef/'9 ~ semerci ömrfinü İstan- mıyacağını biliyordu. Bursa 

'/. s-..,;and:rmekten çekinmişti. seyahati onun gözlerini açmış, 
di~ 1, ~~ i . n guzel kızlar ve kadın- Türklerin birer harika oldu-
1<. ~ ~uçı~ ~eşum bir y~~ oldu- ğu?a iman getirmişti. Kara 
}<ı l '!l .bit.tecrübe- bılıyordu. Alıleri, Apturahınanları, Or-
r ~ ~ 1 0 sefil muhite gönder- hanları yakından görmüştü ve 
ide 'J ~oyunu kurt ağzına Rumları da gene yakından ta-
~ .4 ~ k da mühlik bir nıyordu. 
t.ff'I j ~ tablt.i. ihtiyar imperator- Onlarla bunlann çarpışması 

· ~ \ta b~ Yamağına kadar her- halinde galebenin Türklerde 
iı>1 1 u~~\1 ~,.ısıl J ~~it ı lokmaya ağzını kalacağını, ne kalelerin ne 
t'J s; ve muhakkak kızın isUhkamlann bu neticeyi de-

ir ~~ ~ba a 'bir çorap örülecekti. ğiştiremiyeceğinf müdrikti. 
jJl "- 11 ı. .. _t 1 b' kız . .. t a· ~ e o an ır a Şu kadar kı babasının, ge-
s b~J ~ h~ns sarayının göstere- Hşi güzel, yurdunu bırakıp 

"' '' '1 etrmet, onun ırzını payi- kaçmasını da istemiyordu. 
~~~I '~:ekten başka bir şey Korkak bir adamın kızı iç.in 
~ itte bı. bir Türkü sevmekliğin gülünç 
1 ,.t. ~ ~bula u sebe~le T ~ofanu Is- olaca.ğını düşünerek aşkının ,,,t J ~ d gönderılmedı.Maamafi şerefi namına babasının kale-
ıOf~ ~at' bö~lc bir teklife mu- yi müdafaa etmesini zaruri 
şef~ ~ 1 1'6rktbnıyeceği afikir idi. buluyordu. 
ot J ~ttı. ba~rle çarpışmıya karar Çarpışma neticesinde kendi-

/ il'~• asının yanından ay- leri- şeksiz ve şüphesiz - mün-. 
~ı J ..._. ttıni ;e bunu babasına heıim olacaklardı. Fakat sili-

e ~ ~ ~)d01 1 1
' • hı elinde olarak mağlup ol-

~/ ~l~dc ~ensı, e? ~eh!ikeli manın gene bir zevki, bir şe-
f. f tıı k • fedakarlıgı gös- refi vardı ve bu mağlubiyet 

s ,-} ' ~ıın~ evelkinden daha Türkler~ karşı olacağı için -
'f h.. ~Un ~tye baılamııtı. Teofanunnn fikrince - hiç te 

~~fi ~~. :nı fr TOrke işık oldu- mayup bir şey değildi. 
ğ' J ~ ~liaini uh~dm!er arasında O, Türklerin yer yüzünde 
e fJ. )~°'tan görebılmek ümidile galip ve hakim olarak yaşa-

c ~ ~·q\J. Ga.fi~Yrılınadığını bflmi- mak :çin halk olunmuş insan-
~ fJ ~ltda e baba, hat~rlı d:ı- lar olduğuna samimiyetle ina-
~ ~ ~tt.klr vladının . müşfik ve ndığı için onların önünde bo-
di· f!J ~ hasıı bakışlnrıle kuvveti yun eğmekliğin haysiyetsizlik 
6~ ~~it 0~:kceğini düşünUp olmıya~ğına hükmediyordu. 
-ı ~~e h h· en kııı da yU- Harbın sonu, kalenin sukutu 

~i 'IJ ~ k~ ıp ve lılkim olan ve kendilerinin esareti olacak-
i -' ~~ ~ekl~nıanını - velevki b. T6rklerin Useraya karşı ne 
J ~ ~b!e 0 1.snn - göre.. kadar rahim olduklarını gözile 

in ıle ıevkyap gönnüftü. Maltepeden getiri-

1 ili 8 Eylül 929 da devam edecek 

Viyana beynelmilel scrf!lsini 
Ziyaret ed iniz. Avrupan.ın en mükemmel m'1lnyaat mcı:r\"C..iclic. lınaKı 

Avusturya senayıi ile Avrupanın en muhim devl~ taraf'ındaQ 9ell

gin Ye pek möhim rneşhcrlen1e temsil olanmaktadıt. iyi ve llıCUI mal / 

saıın almak ıçın yegane fırsattır. Tafailit Avutturya sefarochau r ·are 
nlınahılır. İstaohnl - Viyana (Sofya tariki!~ ôç{mcü RDıf azimet 'f'O . 

avd~t hilt'ti (131) lira yerine 100 liradır. Hüviyet varakalan ırctmw-iJi 
tahrilcri bulunan Galıı ı a ve Perapalıs karşısındaki Nata scyılhat idm:

hanesinden alınabilir. 

·:l 
Sulh ve süküneti ihlal eden 

1<aranlığfa himayesi t.ıhhnd~ uylcunulu 
itıUI ve )'akıc.ı ısw.,1arryle rahMınııı selp 
ve istiraplı saatler geÇlrtcn tahtJ kurutan 
6tdürmek için Fltt kullanımı • Flit i tahtı 
kuruların, karıncalann vtyı hamım bôoek· 
!erinin gızlendiklcri yuv.ıarı ubdp • yu· 
murtalarını ifna ve biluntum haJ&rab it111 
eder. Ayni zamanda size uran dokunmaz 
ve kat'iyen leke bı,rakınaz . 

( Flit ) i diğer ha~rat 01dürikü adi 
mayilerle karıştırmamalıdır. Daba bi'tylilc 
ve daha kat'i tesiri size memnuAlydbahJ 
bir f>tmere temin edccckür . 

Tulumbasıyla Sıkınız 

... 
Türkly• IQlo unaumf depo••• . ~---
lstaııbulda Galatııl'-6 VeJYoa. "• le. t "'_,J 

J. svrr - şORDASI - , 

-len Rum sürüsüne en yüksek 
bir şefkat gösterilmişti. O 
halde kendilerine de ayni 
muamele yapılacaktı. Kalenin 
cebren clınmasından dolayı 
Türklerin tehevvür etmesi ve 
o tehevvürle bazı cezalar ter
tip etmeleri ihtimaline karşı 

da T eofanu, babası için bir 
tehlike görmuyordu. 

eo korkulu zamanlarda yardlm 
göreceğini umuyordu. Ba M
beple bsbaıını müdafaa bum· 
suoda tqciden hali dej11di. 

Öyle bir vaziyette Nilüferle/ 
dostluğunu ve Orban beyin 
kendisine gösterdiği teveccühü 
on1ara hatır:ntmnk mlimkiindü. 
O takdirde ise Türklerin ken
dilerini incitmiyecckleri, hür
met ibraz el!ecekleri muhak
kaktı. 

Aşık kız , ailesfnin değil · 
aşkının şerefi f çin babasının 
korkaklık göstermemesini, ka
leyi müdafaa etmesini isterken 
ledelhace onu kurlarabllece-

ğine de kanaat getiriyordu. 

Nilüfer ve Orhan isimlerinden 

Kendi odasmda qkile " 
yanık yüreğile baş bap ~al
dığı zamanlar iıe, kalenin 
TOrkler tar:ıfından cebren t.
k..d: edilmesi üzerine bdıa...ı 
edecek vazl:rıeti dllşünfirdtl. 
Her öıri bir aslan dan Ttim .. 
lerin yabnlahç kale,e pili-
ni, ~ngin bayraklal'P' bvç
iar tistnnde dalger llflW 
ve ~am!arm sıraya lrca1i1hı9 
kale harice çılanl~mı gh 
önüne getirdi. Kendisi de ba 
esirler ~e k:ılunacak •e 
sükİiim pftklthn Türk kanr
gahın~ götiiriilecekti. 

Pu manzarayı ba,.IW. 
canlandırırken zibniDcle bir 
istifham kıvrıldı: Acaba ..._ 
disini hangi Tark tat....Jr " 
•• .. •• .. .;.-l --- o .&lt:I? usera suru.su ~wua 80Cll 

(Wrınedi) 
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Asri Korsan Muharriri 

J1oris Löblan 

N8tali 1"1~nolsen ~orkmıya sararmıya başlamış°' 
Hakikaten hücum edecekler mi, diye soruyordu 

. rJI 
llr .-ılddet sonra Ellen ce

ftP Yerdi: 
- Billkiı, dinleyiniz: mutta~ 

Iİt W 8e8 Yar ••• 

Natalinia kalbi daralıyordu: 
- o~ dedi mftmkün mü? 

• IH dalgaların sesi olmasın: 
Fanlalı kelimelerle· cevap 

- Ha,.., bayır, benim ku
ldlanm denizin seshıe o ka
dar abftktır ki bu hususta al
clanamam, itittiğimiz ses bir 
J6.ek seıidir, gtirültti etme
IBiye çahpn bir kürek sesi.. 

Natali uzun bir nefes aldı: 
- Tam vakittir, değil mi? 
- Daha bir kaç dakika 
~n var. 

Natali kendisini toplamıya 
p.hfıyor, Ellenin onu da ken-
6i kadar IJlkin zannetmesi 
itin ıeli-in bozuk çıkmama· 
1111& pyret ediyordu. 

- Demek ki gelecekler, 
Mdl. 

- Geliyorlar ••• 
- Natali bu iki kelimenin 

ilama ettiği bitün dehteti 
idrak etmek istiyormuı gibi 
tekrar etti: 

- Geliyorlar.. . 
Bir iki dakika geçti, sonra 

.-e ·Natali: 
- Evet dedi işitiyorum. 

ı ~ Evet onlardır, artık ka
Jabim albna çıkmalanna mat i ...... ,. 

...:.. Fakat ben eminim ki si
liia :.r bir planınız vardır. 

;.:.. Mayır! 
. - Nasıl, ne yapacağınızı 

hihİUyor musunuz? 
• IUen takrak bir ses ile: 
: ~ Vallahi bunun ben de 

farkmcla değilim, timdilik bil-
41ii'8 yalnız bir nokta vardır, 
o . ela karanlık ile sessizliğin 
.... nlvımıza yardım ettiği
&;· aksi takdirde biç bir teh-
like gCSrmezdim. • 

.Natali kendi ruhunu yavaş 
~~ iatilA etmiye başhyan 
korkuya kariı içinden bir is
.,..· duyarak: 

.:.: Fakat ben tehlike gör
•lförmm, ~kil icabında hah-

/ 

fe'Ye dai tarikı ne kaçabiliriz. 
- Galiu İtalyan çaliJcılan 

ı. 

unuttunuz? 
- Hayır fakat iki erkek 

ile bir kadından ibaret olduk
larını biliyorum: 

- Evet amma silahlı ve 
karanlıkta saklanmış oldukla· 
nnı da hatırlamak lazım. 

- Demek ki bir hücuma 
maruz kalırsak onlar da içeri 
kireceklerdir, çünkü bahçe 
kapalı olmamalıdır. 

- Evet kapalı değildir. 
Jeraniyum yaprakları arasın· 

da tırabzana dayanarak hafif 
ses ile konuşuyorlardı, şimdi 
sessizlik içinden hafif mırıltı
lar yükselmiye başlamıftı. 
Natali sordu: 

- Yaklaşıyorlar değil mi? 
- Evet, evet görüyorum 

iki sandal var, bakınız şimdi 
kürekleri kaldırd~ar .. 

Natali: 
r- Evet; dedi şimdi ben de 

g<Snycru görmek.fen ziyade 
hissediyorum. 

Birden bire sustu: 
Köşkün ar kasına isabet e.. 

den tepeden bir ıslık sesi ak· 
setmişti. 

-5-
Hücıım 

f shk sesi üfuktan üfka 
çarparak, denizin üzerinde ya
yılarak meşum bir harp iıa
reti şeklinde inledi, fakat Ba
ron o: Ellen-Rok: 

- Bu ilk işarettir, diye i· 
zahatına devam ediyordu, 
beş dakika sonra ikinci bir 
işaret verilecek, o vakit ka
yalıklara merdivenler dayana
cak .. 

Ve genç kıza dönel'ek: 
- Korkmıyorsunuz ya. diye 

sorbu? 
Natali yumruklarım sıkarak: 
- Oh hayır, diye cevap 

verdi, fakat yalan söyliyordu, 
hakıkatte içine gizli bir endi
şenin girmeğe başladığını du
yuyor vekendisini bu pek i1' 
bertaraf edilebilecek tecrübeye 
maruz bırakan yab~cı adama 
kızıyordu. · 

Ellen-Rok : 
- Ne güzel bir manzara, 

değil mi, diye devatn ett\, ec
dadımız aaırlarca bu k.orku 

içinde yaşadılar, asırlarca her 
akşam bu balkondan egilerek 
gecenin ve karanlığın felaket 
getirip getirmiyeceğini düşün
düler, bugün medeniyet dün
yaıında yaşıyoruz fakat ayni 
hissin zebunuyuz, ne güzel, ne 
güzel, karanlıkta gözleri par
lıyan vahşi hayvanlann karşı· 
sında bulunmak: Sizi müdafaa 
etmek, sizin ile onlar arasında 
benden başka bir hail olma
dığım bilmek ... 

Biraz geri çekildiler, ayakta 
yan vana duruyorlardı. Natali 
titreyerek: 

ri durmıyacaklanna e1111° 
biliriz. -

Na tali: ~ 
- Bundan hiç şüphe e 

yorum, dedi. ·,del 
Ellen-Rok kararını bıeJıel' 

bire verdi ve derhal ha~~ 
geçmek mecburiyeti . . Ilı_ 
hemen değişiverdi, sesınill ~ 
la çıkmamasına bakııt•Y~ 
gülmeğe başladı, art~ P oi1't 
süz şen bir ses ile soyl:r,f' 
Ayni zamanda da . t ~ 
gözden geçiriyordu, ılk "

- Kendimizi 
diye teklif etti. 

- Bakalım şimdi ne JA 
c~ğız, demek olmuştu· d~ 

göstersek, muz Maksimin ağızda~ l 
eski tüfekleri, pek ipüd~ 
ler, bunların işe yaraY• 1: 
rma pek ihtimal vernıedlı j 
ha iyisi hücumun vukuuıı• 

İki gölgeden çekinecek de
ğiller ki.. Şüphe yok ki kendi
lerine muhbir hi.ımetini gören 
İtalyan çalgıcıları ile muhabere 
etmiş, sizin burada hizmet
çisiz yap yalmz müdafaasız 
olduğunuzu öğrenmişJerdir. 

- Evet beni yalnız zannedi
yorlar ve geliyorlar. oh bakı
nız hakikaten geliyorlar, işi

diyor musunuz? 

- Evet Sandal kayaya de· 
gerek gıcırdadı, içlerinden bi
ri sahile atladı, şimdi aramız
da kırk cetreden fazla mesa
fe yok .. 

Genç kız iniltiye benziyen 
bir ses ile söyledi: 

- Oh müthiş şey: 
Ellen ona döndü. karanlıkta 

gözlerini görmiye çalıştı: 

Sesiniz biraz titriyor, dedi, 
eğer merak ediyorsanız, kal
biniz fazla çarpıyorsa çekin
meyiniz, açıkça söyleyiniz: 

- Kalbim bir kadın kalbi 
dir. ve elbette ıiddetle çarpı-
yor. 

Genç kız durduğu yerde 
sallandı, Ellen o!ıu tutmağa 
mecbur oldu. Fakat kollannın 
arasında tuttuğu vücut kendi
ni çabuk topladı, o da o va
kit özür diledi: 

- Oh beni affediniz dedi, 
yalnız kendimi düşünmiyor ve 
bir kadın asabının fazla ge
rilmemesi lazım geldiğiııi unu
tuyordum, mamafi zaman gel· 
di, ejer gafil davranırsak bu 

h~in ,bizi _avluıa~ ~-

ni olmaktır. · 'd 
Na tali: 
- Evet doğrusu öyl«ıi , 

fakat· on~ nasıl y~p~bil' 1 
- Niçin yap~ayayıdl 

raz becerikli olmak k~ 
- O halde çabuk I 
- Adam siz de dab' 

kırk saniye vaktimiz 91at• .J 
- Aman yarabbi! 'ı 
Natali ke~di kendine ~ 

niyeleri saymağa baftıi ~ 
ve ona öyle geliyordu 

saniye geçtikçe mntec• 1 

bir adım daha ilerliY0
' ~ 

- Rica ederim, ~c;a ;I 
rim artık edemiyeceğiOS' 

Ellen • Rok: • ~ 
Merak etmeyiniz, dedİt ;t 

di fikri teşebbüs baıı-~l 
bilirsiniz ki harpte kat ';I, 
daima fikri teşebbüSe _,. 

olan dır. . it tj· 
Masanın üzer. fnde ı> -,;, 

gazete gördü, alara1' ~ 
taraçada bir demet !a( 
getirdi, sonra Natali~~ ~~ ~ 
rek biraz alkol iste "· 
kız metanetini az ço1' ~ 
etmişti, mutbağa k~..4İ 
şişe getirdi, Ellen flr'' 

bakb: 
- Fakat bu 189~ 

de yapılmış müke il 
konyak, ded.f mamali 
rar. 
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centilmen hir bınızdı. 
Hatta, maruf zabıta eserleri 

muharriri Homung, yazdığı bir 

çok eesrlerindeki kahraman 
hırsızı Rafi... Bu Arli1r 

Kolen den bqkuı deiildi. 
Artfir Kolen yalmz ve sade 
zenginlere musallat oluyor, 
milyonerleri büyük bir meha
retle soyuyordu. Fakirlere, or-
ta hallilere hiç ilİflDezdi. ~ 

Az zaman içinde çok büyük 
bir servet yapmıı, yakuına hiç. 
polisin eliae vermeıaiftj 

Nihayet alta sene evel artık 
ondan hiç bahsedilmez olmut· 



Son Saat 

(_ lstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları 
• 

Satılık 1)ahçeli kagire'' 
Fenerde Tevkii Cafer mahallesinin Zamba 

sokağında No 12, 33;:; arşın arsayı ve 7 oda 3 so
fa ve müştemilatı saireyi havidir. Bedeli bir 
senede iki taksitte veri)fl"t( k şartile muhamnıen 
kıymeti 7000 liradır. 1'14zayede kapalı zarf usu
lile olup talipler 525 liralık teminat makbuzla
rile teklif namelerini 24 Ağustos 929 Cun1artesi 
günü saat i5 te İstanbul def terdarhğındaki sa-
tış koınisyonuna vermelidirler. · (o 12) 

lf KİRALIK BARK.ALiYE - Y ddızda latanhal polis mekte
binin, senelik kirası 355 lira, müzayede pazarlık suretile 4 
eylül 929 çarçamba günil saat 15 le Defterdarlıkta. (377) • 

* KİRALIK DÜKKAN: Tersanede Valde kazağı yananda 
No. 169 muhammen bedeli 210 lira müzayede · pazarlık suretile 
4 eylül 929 çarşamba günü saat 15 le Defterdarlıkta. (203) 
* KİRALIK TARLA: Yıldız Hastanesi arkasında 12 dö

nüm, icar mtiddeti üç 1e11edir muhammen bedeli 56 lira 50 
kuruştur, müzayede pazarlık ' suretile 4 eylill 929 çarpmba gü
nü saat 15 te Defterdarlıkta. 204) 

* SA TITIK ANKAZ: Sultan cıhmette tapu müdürlüğü ya
nında tahta perde ile çevrilmiş arsa ftindeki salaş ile yıkılmış 
tahta perde, muhammen bedeli 125 liradır mfizayede 29 Ağustos 
929 pe11embe günü saat 15 te Defterlıkta yapılaşaktıi: (795) 

lf- KİRALIK GARAJ Galatasaray binaaa albnda yeni çaı'fl 
caddesinde No. 11 senelik kira.11 260 lira; müzayede 29 ağus
tos 929 perşenbe günn saat lStc Defterdarlıkta yapılacakbr. 

. (567) 
rJ lf- KiRALIK DÜKKAN: Galata azapkapıamda meyit yoku -
fUDda N. 8, senelik kira111 (120) lira, aalzayede 29 ağutus 929 
perşembe günü saat 15 te Deftarclarbkta yapılacakbr. (568) 
* KİRALIK MERA: Ayas ağa çiftlitiJ ... merbut cenderede 

hanım keçe meraaı, 3 sene müddetle, 1enelik kirası 165 Ura, 
müzayede 29 ağustoı perşembe !llnll saat 15 te Defterdar
llkta yapılacaktır. (431) 

lf. KİRALIK FUNDALIK VE ÇA YIRUK ARAZİSl:Beykozda 
Paşabahçesi civarında Gümtişsuyu deresinin ıol tarafında 100 
dönümdür, 3 sene m&ddetle kiraya Yerilecektir, senelik kirası 
70 lira, müzayede 29 ağutoa 9'29 pe1fembe günü saat 15 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (432) 

lf KİRALIK BOSTAN Befiktqta Hacıhilıeyin ağa namı 
diğeri Ihlamur kasn karf18mda Ihlamura giden yolun üstünde 
meyvalı ağaçları vardır. 3 sene kiraya yerilmek üzere seneljği 
150 liradır. Müzayede 29 Ağustos 929 peqenbe günü saat 
15 te Defterdarlıkta yapılıcaktır. (574) 

lf. KİRAIIK ARSA Kaaımpapda Bedrettin mahallesinin 
Ambar arkası sokağında Tuz amban yanında 81 numaralı 
6156 zira mıktarında yem ambarlar arası seneiik kiraı 200 
lira milzayede pazarlık suretile 4 eylül 929 Çarşamca günü 
Defterdarlıkta. (350) 

Jf KİRALIK SATICILIK YERİ: Kabataşta Ömer Avni ma
hallesinin Kabataş vapur iskelesinde müselles şekilde 5 arşın 
m~ktarmdaki arsa, senelik kirası 24 liradır, müzayede 29 ağus
tos 929 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Defter-
darlıkta yapılacaktır. (869) · 

* SATILIK KERESTE: Karadeniz boğuı haricinde Kil
yos ve Atlama mevkiinden itibaren dar boğaza kadar olan 
saha dahilinde mevcut 6017 adet 227 metro mik'ap muhtelif 
cinsten kerestelerin gi1mrük resmi mlifterfye ait olmak şartile 
muhammen bedeli 3667 lira 91 kuruştur. Müzayede pazarlık 
suretile 28 ağustos 929 çarşamba günü saat on beşte Defter
darlıkta yapılacaktır. (345) 

·k KinA~lK PLAJ: Karadeniz boğazı haricinde Kilyos 
ka~ycsi huc:u~u C:ahilinde 15044 metro murabbainda ( Banyo 
ittihuzına elver:şH ) denizden mutabasııl mahal üç sene müd
detle kiraya veri!ecektir. Senelik muhammen kirası 1300 
!ira~ır. Müzayede 1 e:ftül 929 taribint! müaadif pazar günü 
5aat 15 te İstanbul Dcfterdarlıpda yapılacakbr. (892) 

Satılık mermer ve duvar taşlsı1, 
Defterdarlık bahçesinde mevcnt ~~~ 

mermer taşlardan istinat duvarının taı111d" 
muktezi 1563 çekisi heyeti fenniye taraf 1f" 
istif edilmek ve mütebaki alınacak taŞ~ 
naklinden sonra kalacak küçük taş ve İ 
gene müşteri tarafından tathir ve harice ~ 
lolunmak şartile 30277 Çeki mıkdarındaki ta 1,1 
la 33-goo n1etre murabbaı muhtelif şekilde e,,, 
ta mermer ve iki adet büyük hala taşlar! ti 
lıktır. ( Binanın garp cephesinde işlenn1ıŞ ftl 
!ar dahil değildir. ) Muhammen bedeli ı 778 ~ 
dır. l\lüzayede pazarlık suretile 4 Eyltil 929 ...,) 

şamba günü saat 15 te defterdarlıkta. ( 

~1aliye 'rekaletinden: . 'I 
336 senesinden 1927 mali senesi nihayetıneıl 

dar milli hükumet bütçelerinden matlubu.0 b~ 
!arla gerek milli hükı'.'ımet ve gerek sak~ 
kiımetin bütçe ıemanatı ve adi emanat , 
larında mukayyet alacağı bulunanlar, ŞIJJ/ 
930 nihayetine kadar arzuhal ile bulun_~ll~.s'' 
mahallin en büyük mal memuruna miiP'I 
eyleyip yetlerindeki mathibat vesikalarıriı v ıl 
rek mukabilinde müracaat vesikası a~ 
lazımdır. Bu müddet zarfında müracaat ~ 
miş ve vesika almamış olanların _i~dia etti i,i,. 
ala~ak 1.51~ numaralı kanun mucıbınce• ~t f, 
hazıne lehıne sakıt olacaktır. Şubat 930 nıb'j/ 
tinden sonra hiç bir mazeret kabul edilrnİ~ 
ğinden alacak iddiasında bulunanların 930. 1 
si Mar.tından evel buJunduklan mahalh~ t/ 
büyük mal memuruna müracaat etmeterı 
olunur. 

• nan 
Kıymeti 

Lira Mahallesi Sokağı No Cinsi 
6000 Büyük Nizam 24 klgir 

ada sokağı 26 hane 

Taksimatı 

Zemin kat: 1 ~ 
çamqarhk 1 oda ~ 
1 hail 2936 aı~ ~ 
:.:ı kat 4 oda l 
2 inci kat 4 ob ~~~ 
l banyo üzeri k.,...-~ 
raca çab kata 3 ~ 
oda 1 koridor •fi' ;r, 
albnda üzeri ahPI' 
kigir ahır ve _,. ~ 

ihale bedelinin nısfı peşinen ve msfı diğeri bir --~ 
ıakten istifa edilmek şartile balada muharrer banenill ~ 

yeti 17-8-929 tarihinden Jtibueu yirmi gün müddetle ~ 
zarf usulile müzayedeye vaz edilmi§ olduğundan talip ~ 
tekliflerini 5-9-929 peqembe günü ~t 14 e kadat 
Malmüaürlüğüne tevdi etmeieri ve mezkür saatten f,Odl1 

bulacak ~ckliflerin kabul ecHlmiyeceii ilan oluDUr. 



viiclyeti defterdarJ·ğ ilanları 

SatıJı k <'' 
dil~ed jkpaşada Divanı ali ma ha ilesi nele !<an
kö ~o <ağ·ında No 3, bodrun1 katında oJur luk 
iki~~rlük; mutpak, qirinci katta ı o~'a ı hala 
t Sofı ka~ta .. ı o~a, bir sofa, üçüncü kCltta 1 oda 
~da., d.orduncu katta ı daraçayı müşten1ildir 

f~ ll J 11 J \, { l Stl 1 l ( J 1 r l l ( j t-111: 
~ ( 

Halka her türlii kolaylık göstermr g:' S,.nJılr vazi: e bilk 
Emlakini ıpotek yöstererek Sar.dıktan ı.-nra istikraz edecek 
m)şterilerden işlerini bizzat gôrmiycnler:n dellfıl ve komisyon
cu gibi har:çten bazı kimselere müracaatle fuzuli masraf ihi:i
yar etmekte oiduklars naznrı it~bara nhnarak bu kerrc Sandık 
bu gibi müşt'!rilere kolaylık o-Imak üzer mahsus ve muvazzaf 
memurlar tayin ct=n~!.i:· ~_:..::::-71 ve belediye ve Taoo id:ırdc
rindeki bu ipotek muame.el .r"ni bu m_murlaı-ım z v.ıs!~asiyle 
yaptırabilecekler ve l<endilerine i.icrct ve aidat namilc bir şey 
vermiyeceLierdir. Alakadarların malümu oimak tizcre ilanı 
kt!yfiyet olunur. . 

rı1uh!ı hır senede . iki ta~sitte verilnıek şartile 
lı la ;nmen. bedelı 5~>00 hradır. ~tüzave<le kapa
Par r usulıle satılacaktır. 413 liralık tenıinat 
~~ veya n1ektuplarile t<:klif nameJerinin :! ~ 1 Haseki veCerrahpaşa hastaneleri Sinir hasLa ıkları mütehassısı 

Saats~~s 920 tarihine ~üsa?if Cumart.esi gü·ıü ! ~i Tİil J J[~~Kİ:\( S{~ rl{[ 1L~ZL1 
"er te Defterdarlıktakı satı~ konnsyonuna ·' 
hı .~eklerdi:. « .ı3) ' • Istanbul Sultan Mahmut Türb"s·. Telefon 2622 ~mm• 

\, U~temıla tile . satılık kıl gir d epolm· Anliıır.ı 7al"ı•r .. ııll!t',jıulı· ;, f'.•r ol••lirnll• il<i num.u·a 
h edıkuled p t"h S it M h ela müh•t<f'kkil iMii t,lsı'2:«~dt> imıunan ujh ~ a .ı u an e nıet mahallesinin 
t~st~h) ~neı cedıt sokağında 1 ve 3 nunıaralı üs- Ankara Milli Mcnsu~ct Tü~·k Anonim 
d~ e 1 <ışer büyük salonu ve odası bulunan iki tirkcti taıfiye niemur!uğ_ından: 
rtı~ kapalı zarf .~su.lü ile satı}a.caktır. İkisinin 
fllek anırn~n bedeıı ~ır senede !kı taksitte veril
te11 • şart.le 2uuuu hradır. Talıpler 1;->LO lirahk 
liniınat P~ra veya mel~t~plari]e teklif nan1ele: 
si ? 31 Agustos 0:!9 tarıhıne müsadif Cun1arte-
s~~tıık1ü s~a.t ı~) te İstanbul Def terdarl:ğındaki 

ş n on11syonuna vereceklerdir. (~H4) 
~atılık kL\gir e'' ve dlikl~an 

.L Sam d . . ~ 
1 
at~a a ... ln1rahor llyas bey .mahallesinin 

2 Sof~on ~okagında 20 numaralı ıkı katta 6 oda 
tı11d a, 2 mutpa 0-ı. müşten1il ev ile nlüştemi)a
~tn~llr ~Jan ~:! nun1aralı bir oda bir halayı n1üş
bir ~ dukl~~n nıüzayedeye çıkarıln1ıştır. Bedeli 
flıu~nede ıki taksitte verilmek Şartile ikisinin 
«\ğll~n1~~n bedeli 3~00 _Ji~~dır. Müzayede :!1 
darlık os ~2D Cumartesı gunu saat 15 te def ter~ 
* s;akı satı~ komisyonunda yapılacaktır.(8a;>) 

~t de TIUK SAÇ VE DEMİR: Kara agaçta Topçu mühim· 
11tt. .....~osunda 5000 kilo mikdannda, muhammen bedeli 125 
tGrı ••ıUz d 6 sa t'~e e de pazarlık suretile 19 Eylül 929 Perşembe . * l<I~ 5 te defterearlıkta. (237) 
~'rırıd ALIK BOSTAN: Haydarpaşada fbrahim ağa çayırı 
~elik k" 43 küsur dönüm bostandan tahminen 20 dönüm 

15
nla>'ed ırası 445 lira, üç nene müddetle kiraya verilecektir: 
it D eftpazarlık suretile 19 eyliil 929 perıembe günü saat 

i. S e erdarlıkta. (725) · 
~it ~ TILIR ~RSA Kadıköyünde Hasan pafa mah:-.!le::;in:n 
h-~ lira yb sok~gında 13 numaralı 916 zira, muhammen bedeli 
~'•i·gij ~deh defaten verilecektir. Müzayede 9 eyliil 929 pa-* l<lR~ saat 15 t~ defterdarlıkta yapılacaktır. (793) 
~hallin· LIK GAZiNO VE MUTBAK Galatade Yenicami 
..._ill~d: faraköy sokağında Mehmc:t Ali paıa hanı müşle
~lik k" 6 - 30 numaralı mutbağı müştemil, Cenyo gazinosu 

P~fe:bsı 4200 lira , müzayede pazarlık ıuretile 19 eylül 
"-~ SATIL e günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır (787) 
'tlııırı hck!K ARA~İ ve EV HiSSESİ: Çengelköyünde çakal 
t..: tfıJc ar deresmde No 5, dört dönüm arazili 6 oda 1 
9 · '-teık~ l b~hırı .müştemil evin 27 hissede 3 hissesi satılacak
t...'~Irıı 929 ıs~e?ın muhammen bedeli 100 liradır Müzayede 
~thkta tar~hıne müsadif pazartesi günü saat 15 te Def-
~ 1<1R. Yapnacaktır. (878) 
d\i etrafı ~LIK OT~U BAHÇE: Kağitanade çağlayan köşkü
''•irıd ;varla mıhat 70 döni:rn bahçesi şeraiti muhamioesi 
-.ıı.~lrıerı ek· sene mü~detle kiraya verilecektir. Senelik mu· 
..,._dif Ça~~:sı 600 .. lı.~adır. Müzayede 11 Eylül 929 tarihin~ 

'i mta ~nu saat 15 tc Deftearlıkta yapı!acakbt.(9,. 

1- Ankarada Sarı kışla c"V"arındrl k:t"n 41254 metro mü-

rabbaı arazi dahilinde tarzı inşa:.ı J.ı argir çatısı ç.inl{o ile mes

tur yevmiye 150-200 metro kuınaş imaline muktedir Ankara 

Milli Mensucat Türk Anonim şirketinin müceddet son sistem 

mensucat fabrikası bilumum te~isatı, meba=ıi, arazi ve r..1f ,f e

militiyle birlikte bilmüzayede satılıktır. 

2- Fabrika arazi ve binalanna ve tesisata müteallik pib
lar ve müzayede şartnamesi arzu edenlere bili licret ve de:

hal tasfiye memurluğu tarafından posta ile gömlerileceği gib: 
mufassal izahatta verilir. 

3 - Fabrikanın bedclj .. muhammeni yüz elli liradır. Fiat 
haddi !ayıkta görülmediği takdird tasfiye· memurluğu l:at'i 
ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır. 

4 - Müzayede 29 Ağustos 929 perşembe Ankarada Zafe-r 
otelinde 2 numaroda Ankara milli mensucat Türk anonim şir

keti tasfiye memurluğu yazıhanesinde saat onbeşte aleni olarak 

icra edilecektir. Posta ile gönderilecek tek.iflerde saati mez

küre kadar kabul edilerek muhteviyatları nazarı itil.are alına
caktır. 

5 - Müzayedeye iştirak edecek olanlar evel emir.de müza

yede şartnamesini aynen kabul ve bir nüsh2sını imza ederek 
tasfiye memurluğuna tevdi edeceklerdir. 

6 - Arzu edenler tasfiye memurluğuna mUracaatla n.,a:ümat 
alacakları gibi fabrikayı da gezebilir' er. 

ı --·--

P A G E 
Prostatiif 

iltihabı mes3ne 
Seycl&m meni 

Bel sotukluğu 

Out mllliter 

L 
PAJEOL 

MÜPTELA VE MUZl'ARIP OLANl.AR fÇfN 
PAJEOL Bil-< TEOBlRi ~AFlOlR 

P11rl~ hastaneleri mütaahhldl: $arlHen Müeaseseıf· 
l~ bü"ölt · Mıikafat • btliımum eczanelerde S?.tıhr. - . 
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S " . "' Nafiz beyin Nazmı ~ 
eyrı §e ın j e e ve beyden borç aldığı i1Ç~.b' 

,\1erkez .ıı.:enta<::ı : (ıalata 

koprü başınd,t. Beyoglu 2 3 62 
Şube aLcntası : Mahımıdiye 

hanı altında. İstanbul :ı-740 

sekiz yüz elli liraya ... . ın.O~ 

te ezun vefaen ferağ eyledıgı le~ 
• darda Altunizade ma~a~bıll~ 

p. urlarfllÖ (Acibadem civarı) ce~ıt 41 6, 
'-' bey sokağında cedıt ~6f 

lffımı-------~---~! Şose ve köprüler ve sular umum müdürlüklerinin merkez 
'ı ve vilayetler kadrolarında muhtelif maaş -ve ücretlerle kulla
nılmak üzere en yüksek dereceden itibaren muhtelif kıdem 
ve liyakatta mühendis ve fen memurlarına ihtiyacımız vardır. 

numaralı ma bağ bir baP V 
borcun verilmemesinde11.cf1! 
layı ihalei evveliyesiniu

1
; ~~ 

için otuz gUn müddet 
zayedeye konulmuştur· 

Trabzon ikin~i postası 
(.:\l\KARA) \'apuru 22 a~ustos 
Perşembe akşamı G;lL1t.ı 

nhtımınd:ın hareketle [ Zon -
guldak. İnebolu , Sinop, Sam 
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun • Trabzon, Rize , 
Hopa ] ya gidecek YC dönüşte 

Pazar iskelesilc [ Rize Of, 
Sürmene, Trabzon, PuJatha
ne, Gircc;on, Ordu, F:ıtsa, 

Samsun, Sinop Ye İnebolu] Y.?--. 
uğrayarak gelecektiı 

Banndırma ~ Karabip:t 
poc:.talarımiz işarı ahara kadar 
ic:;tanbuldan ı 6 da kalkacak
lardır .. 

Yelkenci 
VAPURLARI 

Karadeniz lilks ve sürat poetat11 

Samsun 2ı·ar;~~tos 
Çarşamba . 

günü akşam Sirk~ci nhtıınır:
dan hareketle doğru [Zongul 
dak, İnebolu, Samsun. Ordu, 
Giresun , Trabwn , Sürmene 
\'e Ri7.e ] ye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentesine 
müracaat. Tel tstandul 1 5 I 5 

lnkı:ap tiyatrosu, Ankara opereti 
Üsküdarda Beyleroğlu bahçe

sinde 20 ağustos sah günü 
akşamı 

ARŞIN MALALAN 
Kafkas opereti 4 perde 

* 
Kuşdi:i Hilal sinema~mda 

Bu gece Naşit ve Fahri B. !er 
TUFAN ACA 

taklitli komedi 2 perde 
PERiLt HANE 

birinci defa komedi 1 perde 
varyete 

* 
SÜREYYA CPERETI • 

Bu akşam Beşikt~ş Park tiyat-

rosunda i!k defa Ncvart hamın 

ve Cemal Sahir B. in iştirakile 

MEÇHUL SERSERİ 
Macar opereti 3 perde 
Orkestra: M. Kap'ocelU 

Ağustos nihayetine kadar müracaat edecekler tesbit olunarak 
mevcut şartnamelerimiz dairesinde kendilerine teklifatta bulu
nacağu:. Arzu edenler:n mektup ve hatta telgra.fla mezun ol
dukları mekteplerle h:ıiz olduklan vesikalardan bahsederek 
Nafıa Vekaleti müsteşarlığına müracaat etmelidirler. Bilahare 

1 vesikaları asıl veya musaddak suretleri vekaletçe tetkik olu-
1 nacaktır. 

Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak müracaatlar 
ayni şartlarla kabul ve tetkik olunur. 

• 

İstanbul l\laarif eminliğ;inden: 
Maarif vekalefo:ce tahsil için Avrupaya gönderilmesi mu

karrer olan talebeden mekteplerce seçilip namzet kayıt edilen 
efendilerin müsabaka imtihanlarına 20-8-929 ve 22-8-929 Sah 
ve Perşembe günleri snat tam 8,30 da' başlanacağından alakadar 
efendilerin mezkftr günlerde Darülfunnn konferans salonunda 
hazır bulunmalan ve bu saatten sonra gelenlerin ve muayene 
raporlarını henüz mektebine tevdi etmemiş olanlann imtihana 
iştirak ettirilmiyecekleri ilan olunur. 

Eııı 11 i ~ret sa 11 dığı 111 ii el ii r J iiğ·ii 11 el eı1: 
Ali ef. nin 15993 ikraz numaralı deyn senedi mucibince 

Emniyet saudı~ırdan istikraz eylediği meblag mukabilinde san· 
dık namına merhun bulunan Eyipte Cezri kasımpaşa mahalle
sinde Otakçıl2r sol.ağında eski 5-7 ve yeni 5 numaralı ve 65 
arşın arsa üzerine mebni bir kattan ibaret bir dükkanın temamı 
va~~i hitarıu.1da borcun verilmemesinden dolnyı sntıltğa çıka
rılarak !25' lira bedel ile müşterisi namına kat'i kararı çek-ilmiş 
iken bukerc yüzde on zam ile başka bir müşteri çıkarak müza
yede bedelini 281 liraya iblağ eylemiş olması cihetile mezkur 
dükkanın 24 - 8 - 929 tarihine müsadif cnümüzdeki cumartesi 
günü tekrar son müzayedesinin icrası ve muameleeinin ikmali 
mukarrer bu.unduğundan talip olanların mezkur günde nihayet 
saat on altıya kadar Sandık idares:r.de hazır bulunmaları lüzu
mu ilan olunur. 

()dun 111ünakasası 
Pertevniyal yakfınd:m: 
Pertevniyal vakfı namına 

nısft me~e nısfı diğeri gürgen 
ve nakliye ve kat'iye ücretle-
rile çeki parası ve masarifi 
sairesi müteahhide ait olmak 
üzere mübayaası muktezi sek
sen çeki soba odunu mi:naka-
saya vazolund~ğundan talip 
olanların münakasaya iştirak 

etmek üzere A gustosun yirµıi 
dördüncü Cumartesi günü Is
tanbul Evkaf müdüriyetinde 

1 
Pertevniyal vakfı idaresine 
müracaat eylemel~ri. 

Pariste tetebbuah tıbbiyede 
bulunan dahili hastalıklan 

mütehassısı 

J)r. l~ı11iı1 SiiJ{ri"ı 
Hastalarını f stanbulda Sul

[ tan Mahmut türbcsind~ mua-

1 

yenehanesinde kabule başla
mıştır. Telefon Muayenehane i lstanbul2622. hane Beyoğ:u3125 

Seyahatten avdet 
Bahçekapısında tramvay 

caddesinde 25 numarada diş 
tabibi Mihran Kasapyan Ef. 
Avrupa seyaha.fnden avdet 
etmiştir. Müşterilerini eskisi 
gibi saat 9 -12 Ha 14 -19 da 
kabul etmektedir. 

Zavi 
Osküdar emv~linden almak· 

ta olduğum 33929 N. lı maaş 
cüzdanım kayboldu. Yenisi 
alınacağından diğerinin hükmü 
kaimadığı ilan olunur. 

K. yüzbaşı 
Derviş Sabri 

Zavi 
Zafranbolu ;skerlik şube

sind~n aldığım terhis vesikamı 
zayi ettim yenisini çıkaraca

ğımdan zayiin hükmü yoktur. 
Zafranbofunun Akça su ma-

hallesinden İnce oğullarından 
«318» tevellütlü Ahmet oğlu 

Numan 

Hududn: r I 
Mecidiye ve Ahmet bi,I, 

kakları ve dere ile 91e b~ 
valide bağ tarlaları ve ~ 
Despinanın tarla ve ~~f_ ~ 
mahdut tahminen on ı ilİP". 
nüm bir evlek arazi dab ,.b~ 
yüz sekSen metro ~or ,,ıi 
ahşap köşk ve otuz ~ç i ~ 
murabbaı ahır ve yı~ 1 
metro murabbaı mutf da"' 
halli ve tahminen beş e f, 
arazi dahilinde çavuş ~~~~ 

' pıncak gibi muhtelif et," 
mütebakisi muhtelif rl•I~ 
müsnıireli bahçe ve t~ıı.' 
muhtevi kısmen taş du oe~ 
kısmen çit ve kısmen he;~ 
le mahdut kısmen taş ıı"~llf 
ları yıkık, bahçe . d~r:11 rJ~·. 
etrafında Uç laklı ıkısı ~~( 
taş kenarlı huvu:du tulorO i~ 
rı bozuk iki kuyulu V':~ 
setli mezkur bahçe de~0i ~·1 
cihannümadan mada ıl< e'
etrafı balkonlu köşk~P etıt'~ 
ve müştemilatı ze~jP.!ıe' ~~ 
papuçluk üç sofa Oi~ wr, 
yüklü ve dolaplı ve ~ırı.i.~ 
sandık odası olmak UZ':'ir.,ı 
bir oda birinin zemidl 

1 
1 

döşeli iki merdiven ~~~~ 
hala merdiven altı k0 ıı-'1 
üç taşlık birinin ;derU tJ r 
gömülü küpleri buluP8 1 
mini çini üç kile!11 ~ 
saireyi havi dahilen ya.iJ sıİ. 
yalı ol:ıp selamlık baM;6:/. 
harap ahır mutfak ve ·ld 'J 
lük ve saireyi havi ı et, 
lira kıymeti muha_ııı1ş' 
mühtacı tamir emlakıP ~· 
sına talip olanlar ve ~ate 
yade malumat almak ıs · 
ler kıymeti muhanıınell f 
yüzde onu nisbetinde pe~/ 
çcsinin ve 1929 - 2418 ıl 
numarasını müstashibell ıl~ 
bul dördüncü icra ıneııı, i 
na müracaat etmele''t J 
30 - 9 - 1929 günü sa' ;Jı'· 
dörtten on altıya kadar,, , 
evveli!esi icra kılınac~ğl J 
olunu~i. 

i . iıto~ 
stanbul icra dair~8 11 ) 

Bir deynin temini istıfıt 1'f 'I 
mahçuz ve füruhtu 111tt ıı' 
gardırop, aynalı la-vaııJ~0~ 
aynalı jardiniyer, mas~, efı'J 
sandalye, soba ve saıt et.~ 
beytiye şehri halin 26 1~ r'J 
nüne müsadif pazartel' J'I'» 
saat onda Beyo.ğl.un?a 0,.·l apartımamnda ikıncı . iti f 
satılacağından talip.et~. 
da bulunacak memuru• ... 
racaatltri. 



Son Saat 

l<öJ)ril altında bir san-
ııa dal parçaJandı · 

I ~ VU: ~aliçte bir kaza olmuş, bir sandal parçalanmış, dört bu . ti enıze dökülmüştür. 
e ~çU~ Çekmeceye gitmek üzere saat 13,30 da Hasır iskele-

~11 B areket eden Merih motörü, köprü gözünden geçeceği 
": alık pazan sandallarından Mahirin sandalına çarpmıştır 
~ ı/~e neticesinde sandal derhal parçalanm~, rlkibi olan 
't~' denize dökülmüştür. 

'-· t kazayı müteakip durmuş, denize döklllenleri kurtar· 

rl.., k 
e rerlekli Azrailler 

Sehirde diin üç otomobil kazası 
d~.ı ıı.n .?ldu, iiç kişi yaralandı 
b~ 't· uç otomobil kazası ol· Zehra hanım hafif surette ya-
ş 2 l ....... · , ralamıf, foför kaçmııbr. 
tuı'i( ~ ~yvansaraydan geç- 3 - Şehremininde oturan 
si r.ı ~olan ltalyan tebaasından 1 10 yaımda Cevat dün Yedi· 
lu~r:;f. ~ Un idaresindeki 1402 kuleden Sirkeciye gelen 34 

~ ~t~Jı otomobil 6 yaşında No. Jı tramvaya asılmış, biletçi 
r ~ ltn. • d b k t ·1 jlıl ,, Saı~ın e bir çocuğa çarp- aşına u u ı e vurunca yere 

;a '}' ıh başından ve kolun- düşmüş, o esnada arkadan 
• '!~ ~ atalapmıştır. gelen 1402 numaralı otomobi-
~ ......_ Ak lin altında katmış, muhtelif ır ,.-.-.,. ~ sarayda oturan Yu- yerlerinden yaralanmıştır. 

~ın karısı Zehr,a hanı· Mecruh Etfat hastanesine 
~ li caddesinde 2205 nu- yatırılmıştır. Şofôr yakalan-

1 otomobil çarpmıştır. 
1 

mıştır. 

Of O'Stk/ef altın
t".~alan kadın j 
~ .. 1 

bte kovacılar caddesin
~,, a ıtıut efendinin kulUbe

otu h ran 40 yaşında Ha-
~ ~nun~ . 19 yaşında Ah
\ li i~dıtı ntotoıiklet ~arp· 
~ 1 ahde hanım ehemuıi· 
~ Urette yaralanmııtır. 
"bdı Ve yakalandı 
~. ~lı Agop dün Beşik· 
l~ı de Çqmelinde 5 nu-

1 e\'de oturan Samiye 
'1,: 590 lirasını çalmış, 

llııştır 

'ıtıyaydan 
t~ırın . atlamayın 

S Şanelı Hakkı efendi 
Ultanahmette Topkapı 

'Y•nd 
)lt 1 an atlamış, başın· 

il •nııuştır. 

ti\le•w 
1 1.. .. Unkü borsa: 
2~.l~. .1016,SO; Frank 
~.so. 0Uret 9,12; lıviçre 
~ 96 2s olar 47,75,00; Da
l..,~oı~ 2;2 ~l.tın 887,~; A 
~"lly 74 , Rumelı 6,70 
~ l.-.ıa..-~; Dayun 192,5 l 

'Ql-.dan ...... .., .. br. 

Bir garsonu 
yaraladılar 

Haydarpaşada Kurbalı dere 
sokağında oturan garson Os
man dün gece evine giderken 
önüne Üsküdarh Ömer geç
miş, Osmanı bıçakla sağ kolun
dan yaralamıştır. Carih yaka· 
lanmışt?r. 

Bir tayyare kazası 
Londra, 19 (A.A.) - Şnay

der tayyare _Ianşına fftirak 
edecek olan Fiyat C 29 işa
retli İtalyan tayyaresi dün 1 al- . 
yanın şimalinde sürat ve ını:.
kavemet tecrübelerine devam 
ederken birden bire motörüne 
arız olan bir sakatlıktan dolayı 
Garde ıölilne diife~k bat 
mıştır. 

Ancak hafif surette yarala
nan tayyarenin rakibi binbaşı 
Ojella mahalli vak'ada dola
şan gemiler tarafından kurta
rılmıştır. 

Bueünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

alınmııtır: 
Dün azami hararet «29» 

.Jerece, bu sabah «21 ,, de
ecedir. Bu gece rilıiir 

mUtehavvil, hava açıktır. 

Bir tamim 
Beygir etleri 
ve koff eciler 
hdkkında . .,, 

Köfteciler, köfteleriDiıı ilan· 
gi hayvan etinden imal edil
diğini et ketle ilan etmek 
mecburiyetinde olduklan halde 
bir çokları at eti kullanmala
nna ratmen (( Köftelerimiz at 
etfndendir » diye yazmamak
tadır!ar. 

Emanet hem köftecilerin, 
lıem de hazır kavurma satan· 
lann, bunların nevini yazmak 
mecburiyetinde olduklarını za. 
bıtai belediye memurlanııa 
yeniden tamim etmiftir. 

Kaaaplann da beygir etini 
sığır eti namile aatmamaları 
için beyiir etlerine damıa vu· 
rulmaaı, damıuaı etlerin mü-
ndere edilmesi tekarrur et· 
miftir. 

Aferin Azcrbay
canWara 

« OdJu Yurt • mecmDUa 
idaresi te,eb~nıne ıehriınizde 
mukim Azerbaycanlı kud..
lerimiz. arasında Of feliketze· 
deleri için toplanan 10,000 
kuruş iane Trabıon Türk oca
ğına gönderilmiştir. 

Azeriler tarafından netro
lunao « O. Y. ,. mecmuası 

ayni zamanda karilerini feli· 
ketıede ırktaşlara yardıma 
davet eylemektedir. 

Felfıketzede1ere 
vardım 
.t 

Hilaliahmer Beyoğlu kaza 
ıubesinden: Rize ve havaJisi 
felaketzedelerine yardım ede
cek ıevat ve mileuesatm vere· 
cekleri ianeler için ıubemizde 
bir defter açılmıştır. İtbu em· 
rihayra ittirak edeceklerin te
berrularını makbuz mukabilin· 
de şubemize teslim eylemeleri 
rica olunur. 

Hilöliahmcrin yazlık 
baloıu 

Hililiahmer tarafından 29 
ağustos Perşembe alqamı Bn· 
yüka.ia yat kulüpte verilecek 
balonun tertibatma nezaret 
eden tertip heyeti azası sık 
aık toplanmakta ve balonun 
pek mükemmel olmaıım temin 
için azami iayret aarfeyJemek· 
tedir. 

Biri kadın diğeri erkek ol
mak üzere iki kitilik bilet S 
liraya, yalmz erkek 3 ve yal
nız kadın bileti 2 liraya aata
lacaktır. Bilet tedarik edemi· 
yenler balo < kşamı kapıdan 
alabileceklerdir. 

Sahife 11 

Karar 
Gôkbayrakçı 

Cemal ve 
arkadaşları 

Bursa taklibi hükumet cür
mü mahkumlarından Gökbay· 
rakçı Cemal ile arkadaşlarının 
muhakemelerine devam edilmif 
maznunlardan Sabri, dikici ls
mail, Kamil çavuş, Kadem, 
Evliya boca ve Yetim onar 
seneye, Gök bayrakçı Cemal 
yirmi bir sene altı ay ağır 
hapse ve hukuku medeniye
den iskata mahkum olmuş
lardır. 

ismet Pt- Hz. 
lımet paşa Hz. bir hafta. 

10 gün kadar daha çehrimfz· 
de istirahat edeceklerdir. 

Başvekilimiz Ankaraya av• 
det ettikten sonra Hariciye 
vekili Tevfik Rüştü B. şehri· 
mize gelecektir. 

Mektep kitapla
rında bir nokta 

Maarif •eklleti bu aeDe in• 
tihap edeceii kitaplar arasın
da Arapça ve Acemce keli
meleri u olanlan tercih ede
cektir. 

Eşekler haklıın
da bir f amin 

Badema kuyudata merkep 
ve uter yazılmar.ıası, doğru· 
dan dotruya etek ve kabr 
yuılmaaı alikadarana tebliğ 
edllmfıtir. 

Aliye H. öldü 
Eıbak mutasamflardan mer

hum Reşat paşanıp bafidesi 
Aliye hanımın diin Kadıköyün
de Mısırhotlundaki haneainae 
kalbine av tüfeği dayayıp 
atet ederek intihara tetebbns 
ettijini yumıttık. Aliye H. 
tedavi edilmek Uzere nakledil
diği Tıp fakllltesi · hastane
sinde vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün kaldınlmıf 
ve aile makberesine defnedil 
mittir. 

Aliye hanım çok iyi tahsil 
g&nnftf, .münevver kızlanmu
dandı. intiharı mucibi teessilr
dllr. 

Edebiyat kongresi 
Güzel san' atlar birliği ede

biyat şubesi koDi'fesi buırti 
aktedilecektir. 

. . ·~ ~ . _,. ............. - ·-



Daima şayanı 
emniyet 

Bir DOÇ kamyonile başladığınız işin yarıda kalmayacağına emın oıat>flırsınız. 
Günün h~r saatte ·DOÇ kamyonu, yokuş ve arızalı yol dinlemeyen bir n~kil 

vasıtası olarak elinizde olacaktır. 

En yüksek n1evadı iptidaiye;.. Dikkatli İşçilik ve nihayet işletme n1asrafHıın 
DOÇ kamyonunun en istifadeli bir nakil vasıtası haline koyacaktır. 

DOÇ sahibine uzun seneler asgari tamir ve işletıne nıasrafile çalışacak tarıd9 
imal edilmiştir . 

. Atacağınız kamyon hakkında kat'i karar)nızı vernıeden civaı·ınızdaki 
yonlarından, bu kamyonun yüksek h~~ssalarinı dinleyiniz. ' 

• 
Nihayet bir DOÇ kaınyonuhun direksiyonuı1a .geçer...:k, sür'atini yokuş cıkn1a kab1' 

liyetini ve n1otörünün mebzul çekme kuvvetini bizzat tecrübe ediniz. 
• 1 

-)OÇ nakliye işinize istifadeli bir şekil ve,re~ek ye gün~ kan1 vondu~. 

Türkiye için umumi vekili: 

hemal Halil, lı'i.e~ __ ınıet_ Rif~t ve Şürekası 
. İdarehane v~ saht yeri: ~, Garıaj ve tamir yeri: 

İstiklal caddesi No ~68 ... .. . lfl Ayaspaşa Jandarnıa .. karako!u 
Beyo_;Iu 742:- 743 1 elgraf: l'atko lf • Telef on Beyoğlu 17~5 

Taşra ac~~tabkları: 
1 

: Zabıtçı zade ve şeriki . • · Bursa : Nasuhi Esat bev . 
İzmir : Mahn1ut CeJalettin bev 
l{aysen : J\luhaddis zade Alinı bev : Esat efendi zade Seyit San1sun 

Adana : · ~1uharren1 Hilmi bey w 

Gazi Ayıntap: Güzel beyzade Hasai1 bey 
T'rabzon : Hacı Abbas ve nıahtunıları 
l) i·varbeki: : Pirinççi zade Sıtkı Nedin1 

~ / ve Edip beyler. · 

Gireson 

Isparta 

~ Malatya 

bev 
v 

: İsn1ail zade Vahit ve "ürek~sl . 
: İntibah şirketi 

: Badılı zade Tahir 


