
1 

~~ON: 
141.aı işleri 

ı s. ı20ı 
dere t,lerl 
Is. 3872 

' . 

Perıenıbe 

22 
tOı9 

A~ 

... ~ yd-}(o 1589 * AKŞAl\iLARI NEŞROLUNUR "" Nüshası her yerde 5 1mrtq 

~merikalıların bir teklifi 
Türk-Yunan ihtilafı 
itetyanın hakemliği 
tııevzuu bahsoluyor 

\~· 20-Yunanistanın Türk notasına vereceği mukabil ce
~t u: halde. bu hafta zarfında verilecektir. Gazeteler, Tür

~ \te . Yll°:anıstan arasında mevcut muallak meselelere ait ol
~ lt 1•

1rııdıye kadar itilif edilen noktalara ıamil olmamak ilzere 
'~ Y:~ hakemliğinden bahis Labiden telpraf haberleri netr· ı 80 sandık ec::anm gıimrlik resmi işinde, Haydarpaşa ribumal 
'llıd e ırler. Har. nazın Mihalakopuloı, iki hnlrumet erkim idaresinin hatalı şekilde hareket etliği anlaşılıyOf' 

,~ et:i~?'~vcut hiiınü niyet sayesinde bir itilaf bulunacapu Mes'ullerı· kı·mıer"'. 
~ ~nı beyan •:mistir. • r 

~planamıyan kongre 80 sandık kıymetli ec-
4na bey merkezi umu• zanın gümrük resmi et"9 
"ıiye eeliyor _ Küçük rafında bir dalavere." 
"' kulüpler meselesi 

cuma .. ü tt\i gun toplanması ' 
: eden lsta~bul spor 

1-~ kongr~s!,. bazı ha-
dtrı yetıştırılememesi 
. gene teabhur et-
~- ~ongrenin gelecek 

ıle aktedilebileceiji 

şüpheli görnlmektedir. 
Aldığımız malumata göre, 

kongrenin toplanmasını tehir 
eden esbap bazı hazırlıklarla 
beraber, küçllk kulüplerin bü
yük kulüplere karşı aldıkları 
tavru harekettir. 

Bunlar, halk tarafından ta
nınmaları için bUyük kulüple
rin sistematik bir surette ken
dilerine hail olduklarını ve 
bir Gatatasaray veya F cner
Slavya maçından evel bu ku-

lüplerden ikisinin karşılaşıp 
halka kendilerini tanıtmalarına 
ve hasılattan istifade etmele
rine mani olunduğunu iddia 
etmektedirler. 

Bu vaı.iyet karşısın4a büyük 
kulüpler, kendi mevcudiyetle-

[ Mabadi 2 inci sahifede ] 

Son Saat 
Yarın 16 sahife -

Geçen gün Rürumat muhafaza memurlan ıayam dikıa.t bit 
kaçakçılık meydana çıkarmışlardır. 

Bu kaçakçılığın mahiyeti ıudur: 

Bundan bir hafta evel Halepten transit ıuretlle « L D • 
markalı « 80 » sandık ecza gelmiştir. 

Bu eczalar kıymetli ve çok satılan bir nevi eczadır. Halep

ten gelen sandıklar transit olduğu için Haydarpaşa gUmriljiM 
teslim edilmiştir. 

lıtn buraya kadar olan kısmı gayet dilrliattur. Fakat bundan 
sonra yapılması icap eden muamele, iddia ve ihbar edildi;m. 
göre, usulsüzdilr. 

Gümrli1' mUfettişlerini tahkikata sevkeden ve eczalanıı mi
. saderisine sebep olan nokta, Haydarpaşa gümrüğünde aalatıa 

[ Mabadi 2 inci sahifede J 

Efgan da vaziyet 
~----------------Nadir han, Habibullahı 

tazyık etmiye başladı 
Lnhur. 20 (Hususi) -

~acJir han, Gnrdcz şehri
ne karşı üt.;ünciı bir tn .. 
arruz icra etmiştir. Va
ziyetin nezal\ellni talidir 
eden llablhullah mPzk fır 
şehre <3000 ld. :llk bir 

yardım kuvveti gönder
miştir. K&bilde mühim• 
mat buhranı baş göst,r• 
miştlr. Huna mukabil Pe
~av:"lr tariklle Nadir ban 
muntazam suretle sllAlı 
vt• cebhanc almaktadır. 



2 Sahife 

• 
Çinliler 

/ngiltere ile esas-
lı surette anlaş

tılar gibi 
Nankin. 20 (Hususi) - lıı

ıriltle ve ÇiD hükumetleri, Cin 
a-.amaıının lllahı için bir 
itillf imzalamıtlardır. 

Bu itilAf mucibince bir 
' imam Çin bahriye zabitleri 
lngiü donanmumda .talim ve 
wbife -~eceklerdir. Ayrıca 
bir lasilfz heyeti bahriyesi 
Çm doaaDB1aaını ıalab etmek 
için Çine hareket edecek , 
bul Çin harp gemileri lngiliz 
teqlWıumda İDfa ol!olnacaktır. 

400 milyon 
Amerikalılar 
nafıamız için 

) teklif yaptılar 
Aıokara. 2t (Hususi) -

M'ummn nafıa işlerini 
deruhte etmiye talip olan 
..\1119rffwm grnpu « 400 » 
lllltyoo tekllftnl izah eder 
§ekAdekt ikinci tekllfna
mesiol bugün Nafıa ve-
kaletine tevdi edecektir. 

llillııllltlHıııııı.ııııı--11 

Başvekil· 
Ankaradan 

Malatyaya da 
gidecekler mi? f 

Ankara, 21 (Husust)- - l 
Bir hafta kadar sonra 2 
burava muvasalatları f 
beli~nllen başvekllluJf- ,i 
zln, müteakiben intihap 
daireleri olan i\lalat va vı 
teşrifJ e mahalli ihtlyaÇ- \ 
ları tetkik buyuracak- l 
hırı müstahberdlr. 1 
BaşvekUimizin , geç(ln i 

seoe oldu{ju gilıl Mala t- J 
yada bir nutuk Irat _ 
buyuracaklal'ı ihtimali '§ 

1 vardır. 
~11aııunnt,ıuuııınıınıımuıııııaıı111uıııı11111ııo1111ur.111ııı~1uuııımc11ii 

Açık veren 
tahsildar 

lzmir,20 - Belediye kantar· 
cılanndan küçük Alinin 733 "·e 
arkadaşı küçük Sabrinin de 
118 lira i.htilAelan çıktığından 
. ~ahkemeye verilmişlerdir. J. 

Son Saat 

Lfthideki vaziyet 
Siyasi ve mali işler 

haıa \bitirilemedi 
Londra, 20 ( A. A.) - La Heyde vaziyet değişmemiştir. 

Mali mütehassıslar İngiltereye yapılan son teklifleri tetkik ile 
el'an meşguldürler. 

İngiliz heyeti mürahhasasının zannına göre, lngiltereye göste
rilecek azami müsaadat onun istediği iki milyon 400 bin liranın 
ancak dörtte biri nisbetinde olacaktır. Siyasi komisyon Ren 
eyaletinin tahliyesine ait müzakerata dün akşam da devam 
eylemiştir. 

Bu içtimaa iştirak eden lngiliz murabbası, Noel yortusuna 
kadar btitUn İngiliz işgal kuvvetlerini geri almak azminde bu
lunan Londra kabinesinin tahliye ameliyesine Eylulden itibaren 
başlamağa karar verdiğini tekrar eylemiştir. 

Mühim bir mül4kat 
La Hey, 21 (A. A.) - Havs ajansı bildiriyor: M. Briand ile 

M. Snowden arasındaki mülakatta M. Sowden Fransiz başveki· 
line italyamn Young plamnda kösterilen bisseıinin İngiltere 
menfaatine tenzil etmek arzusunda bulunduğnu söylemiştir. 

Fransanın İngiltere tarfından balyaya karşı yapılmakta olan 
bu taarruzu harekette bitaraf kalmak arzusunda bulunduğu 
ehemmiyetle kaydedilmektedir. Fransız, Belçıka, İtalyan heyet
lerinin Yung planını tadili etmemek suretindeki noktai nazar
ları değişmemiştir. 

Paris vapuru 
yanfmı 

Paris, 20 (A.A.) - «Paris» 
transatlantiğinde vukua gelen 
yangın sabahleyin bire doğru 
yeniden başlamışbr. Saat 8 de 
her türlü tehlikenin önilne ge
çilmiştir. Gemi bir kaç ay iş· 
liyemeyecektir. 

Bahrimuhit 
gene geçildi 

Romanyado 
infilak 

l3ükreş, 20 (A.A.) - Bom
mesti kalesinde vukua gelen 

"infilakta hiç kimse telef ol-
mamıştır. 

7 vagon barut Üe 30,000 
mermiyi ihtiva eden.barakalar 

harap olmuştur. Hasarat mü

himdir. infilakın sebebi sıcak· 
lardır. 

Nevyork, 20 (A. A. ) -At· Toplanamıyan kongre 
las . okyanosunu geçmeğe te-

[ 1 inci sahifeden mabat ] şebbüs etmiş olan İsviçreli 
tayyareci Kayaser . Grinviç 
saatile saat 8 de T erceura rini müdafaa edecek tedbir· 
(Ohyo) üzerinde uı;muştur. 

Hayalperestli-+ 
., . 
gın neticesi 

Ayvalık, 20 - Erkanıharp 
kaymakamlığından mütekait 
Selinikli Faik beyin kızı 16 
yaşında Emel hanım ehemmi
yetsiz bir meseleden amcası- ı 
nın boş tabancasına babasının 
tabancasından aldığı kW'fun· 
ları doldurmuş ve bir el ıol 

koluna bir el de sol memesine 
sıkmıştır. 

Memeainden al&ğı yara 
ifade veremiyecek kadar ağır-
laşmıttır. Emel hanım. son 
derece hassas ve memlekette 
çıkan tekmil rommıları oku
muş hayalperest bir hanım
mış. 

lere baş vurmakla beraber, 

toplanması yaklaşan kongrede, 
yeni idari işler . almamak için, 
müstenkif kalmak ve idareyi 

bu küçük kulüplere terketmek 
tasavvurunda dırlar. 

Ayni zamanda mevsuk ma

lumata göre, elyevm Ali Sami 

beyin uhtesinde bulunan mer

kezi umumi riyasetine esbak 

posta ve telgraf umum mlldU

rii Rana bey namzet bulun

maktadır. Eylülde, Ankarada 

toplanacak olan k~ngreden 

sonra bu günkü spor-teşkili· 
tının tadil edilmesi · ve daha 
mahdut bir şekle sokalması 
ihtimali · ağleptir • 

rG.azi Hz. ·il# 
I i Reisicumhur hauetlerı d• 
:a Ertuğrul yatı ile Marrnar• ıı( 

bir tenezzüh icra buyurı:ıı f' 
lar ve ikinci defa Yala;., 
letrif etmişlerdir. YaloV or 
bunu evelce haber ahıllfbtf 
duklarından kasabayı fi 
tan başa donatmışlar er 
sahile inerek Gazi h~ 
terinin teşriflerine } • ef' 

§ etmişlerdir. İzmit vah51 ti ~ 
1 ref bey de Gazi haıre e 1' 
~ nin istikbali için Yalo"' 

gitmiştir. 1, 
Gazi hazretleri 'ka~ 

çıktıkları zaman h 41 
sürekli alkışları ara;:ııet 
otomobile binmişler, olı 

1 çiftliğine kadar bir terı~,ıi 
icra buyurmuşlardır. ~e' 
hazretleri çiftlikten av0;0,ıı 
rinde kaplıcaya ve ~o' 
köyöne de uğramışlar, Y

1 
I ' 

vahların ı.r. Yaşa ! var0~ 
sa.daları arasmda ErtıJ~, 

1 yatına avdet buyurmutl 
llıı8ııııııılı111ıııuuıuıH11nMllllAlllUl!llllill\llllllllllUllllHlll eı1 

Meı'ullcri kinıl t 1 
[ 1 inci sahifeden ~ab•J. 

bir beyanname tanzıfll ~ 
mesi ve bu suretle kı1 r: 
olan eczaların kıymetsiı l 
gösterilerek gümrük ~e~r.fı 
kaçırılmak istenmesıdır .. 
Haydarpaşa gümrll fi 

alınan bir kordon pus~~ 
Sirkeci nhtımına Ç~. 
«80» sandık ecza- vaki 
üzerine • Sirkeci rıhtı t 
müsadere edilmiştir. fal'' 
arada sandıklardan b 
ortadan yok olduğu da 
milştur. 

Yakalanan sandıklar 
bul gümrüğünün 4 ~ it• 
anbarına teslim edilmışt "1 
sandığın nereye kaçı 
anlaşılamamıtbr. 11 Söylenildiğine göre, 1' 
sele münasebetile ba.ıı btP. 
memurlar hakkında ta 
başlanılmışbr. 

* Haydarpaşa rüsu~•: 
müdürü Nazmi beye b~ ti'' 
det mezuniyet veriltııif 

Emanette iki ikr9 
Şehremaneti evrak ) 

Avni beyle Hazinei e"ff 
katibi ŞllkrU beye vaıi 
de görülen fevkalide 

1 
ten ?olayı tahıisatile 1' 
birer maaf niıbetinde 
ye verilmiftlr. 

Adana ııcaldfP 
yanıyor •. d 

Geçen pazar günU A 
derecei hararet 42,5 
tesbit edilmiştir. 
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kö~rkcz •ccnıası : Galata J 

Ş başında. Beyoğlu 2362 

Son Saat 
Sahife 6 

... fSt."inıntakası Ticaret müdü
riyetinden : 

~ ube acentası: Mahmudiye 
ı altmda . İstanbul ı 7 40 

CAN Trabzo~ ikinci postası 
P~ ~) vapuru 22 a~stos 
tıhtını lllbe akşamı Galata 
~lllda~ndan hareketle [ Zon -
S1Jıı ' .. JnelıoJu , Sinop, Sam 
Gir:su Ünye , Fatsa, Ordu , 

~~~ ~op J° • Trabzon , Rize , 
~ Paq a ta gidecek ve dönüşte 
r~,t Surı:e ıskclesile [ Rize Of, 

ll• ile ?e • Trabzon , Pulatha-
, Gıres 

ı . .i Sa..... on , Ordu , Fatsa, u" .. ısı.ın s· . ti' ~ ' ınop ve İnebolu] ya 
vd~-- ayarak gelecektir. 

~ i~rn· 
r, oıı, (GOır sürat postası 
r ~ ~ lCEMAL) vapuru 23 
rtiJ~ Galata os cuma 14 , 3 O da 
tl cı,.. nhtJmından hareketle 

f "'lları · 
ıet• Cek \'t esı sabahı İzmire gide-
b't J llıitd Pazar 14,30 da lz-

a j ~bahn hareketle pazanesi 
. ...,~ llıuk 1 

gelecektir Vapurda 
tıı.. t.ıı..ı enııneı b' 

kJ ... ~an ır orkestra ve 
tsiı. t lllcvcuttur. 

laYi 
itldrı~e askerlik ,ube

~)i •ıun terhis tezke-
tttinı H··k .. k · u mu yo -

dt f 
)"'1 10 

ör Hulusi beyin 
tıda li 1-f.. ayrullah oij"lu 

an 319 Cide 

Maarif vekAletinin ruhsatı rcsmiyesini h:ıiz H 

TURK KADINLARI biçki dikiş 
Mektebi talebe kaydına başlanmıştır. Tahsil mtiddeti 

3 ve 6 ay , t ve 2 seneüfr 

Çimentodan tuğla ve bil
cümle levazimi in§aiye imal 
ve ticaretine mahsus IS TEREA 
Türk anonim Şirketi hisseda-
ran heyeti umumiyesi 20 
Ağustos 1929 salı günü saat 
11 de Galata Ömer Ahit ha-

3 aylık kursta yalnız biçki gösterilir. En ~on metot takip edilir 
Adres : Beva7.ıt 'eznerilcr 

Acele sahhk ve kiralık hjtne 
Eyip sultanda Eski Yeni mahallesidde Kırk merdiv~n 

caddesinde bq oda iki sofa iki aptesane bir mutfak iki 
tatlı suyu havi tulumbalı kuyu ile cşcarı mü~mireyi havi 
iki dannm araziyi ccımi bir bap ııhşap hane acele satılık 
ve kiralık olduğundan talip ol!lnlann Eski Yenide kömürcü 
Bekir efendiye müracaatlar •. 

nında ikinci katta 22 numaralı 
yazıhanede sureti fevkaladede 
içtima etmek üzere davet va
ki olmuş idi. Yevmi CTtezkiir
da ekseriyet hasıl olamamq 
olduğundan tekrar içtima et
mek üzere 5-9-1929 tarihli 
·perşembe günü saat 11 de 

· tuyin olnnmuşhır. 

Ruznamei mi'zakerat: 
.1 - Meclisi idare raporu

nun khali. 

2 - Şirketin fesh veya in
fisahı ve tasfiyesi hakkında 
meclisi idarenin vaki olacak 
teklifi. 

3 - Şirketin feah veya in
fiıahına ve tasfiyesine karar 

. • verildiği takdirde tufiye me
murlarının ve murakıpların ir.. • 
tihabı ve salahiyetlerinin tes 
biti ve ücretlerinin tayini. 

Taze ve penbe 

Yanaklar 

Laakal elli adet hisse sene
di ashabı . yevmi içtimada 
on g(in evel hisse senetlerin~ 
mezkur yazıhaneye tevdi et
meleri reca olunur. 

• 
1 

- BGkalara llisse senetlerini 
-tevdi edupte Umubaber istih
sal edenlerin ilmahaberleri 
hisse sendatı gibi kabul olunur. 

Hurma ~ zeytun 
yağlar • başka hiç 
bir şey değil - Pal
moliu sabununun ta-

bii yeşil rengini 
verirler. 

Her kadının cmf'I ve arzusu yana~rn 
tazelik ,.e penbelik bahşeden tarıwetin 
ehedi kalmuı ve uzun müddet muh2faza 
edilmesidir. 

Bunun için de boyanmağa ihtiyaç mes. 
settiğini zannctmf'yiniı:. Hakikt güzellik- ta. 
bii lekeler - sizin rildinizde mundeıniçtir. 
Palmofü· sabunu İ!C onu meydana çıkaracak. 
tır. Palmoliv güzellik ahununun nıürekkeba. 
tındaki h1ı1ıma ve zeytun yasları cilt üzerin
deki yumuşatıcı ,.e uyandırıcı bir tesirleri 
\·ardır. Me.samata pek derinden nüfuz etmf'.si 
İtibarile yığık:rı bütün gayn sa( mevadı ec
nebiy~den kurtarır ve cilde cevvaliyet \'C yu
muşaklık ve:ir. Her akşam Pmrnoliv sabunu
nun kaymaklı köpü~ü ile hafüçe bir masaj 
yaptıktan sonra taze s.ı ile diJckat:le yılcaymız J 
ve uvalama(:ın kurutunuz. Hemen bariz bir 
sel'h gör~ksiniz. Teniniı açrl9ealc, renginiz 
canlanacaktır ,.e horkesin size gÖ8tes"«eği 
meyil 'e muhabbetten nf' kadar güzelleştiği 
nizi anlı) acaks:mz. Güzelleşmek usulleı:inin en 
basıti olan Pa!rnviv ıııabuııunu kullanmağa 
h('men bu alı.şamaan itibaren tc..:rubesıııe 
oo~layınız. 

istanbul icra dairesinden; 
Beşikta~a Süleymaniye ma

htlleainde idadiye caddesinde 
169 No. lı hanede mukim iken 
elyevm ikametkihlan meçhal 
olan Mehmet Nasir Ayşe Si
dıka hanıma Mehmet HadJ 
ef. İzzet ağadan istikraz eyle
diğiniz mebaliğ malümeye mu-

, kabil teminat gösterilen Be
şiktqta Süleymaniye mahalle-

. 'sinde küçilk çiflikte 4 No. b bir 
kfta tarlanın nısfrnı on ikide 
üç hissesi müddeti mll<iayene
nin vürudü ve dayinin adflll1i 
tesviyesi haıebile mevkii mü
zayedeye vazedilerek ikamet
gahınwi" meçhuliyetine ':>ina
en ihbarname tebliğ edilcme
mjş bı.lunduğuudan tarihi i
landan itibaren bir ay zar
fında :Nv dosya numarasile 
daireye bilmüracaa tam .. men 
ve defate:n tesviyeyi deyin ey-

liyemediğiniz ve ya kanuni bir 
itiraz etmediğiniz takdirde 
gayri menkulii mezkurun bil
müzayP~ ' ftintl c .... :! eceği ma
lumunuz olmak üzere ilAn 
olunur. 
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B~·P alemfnae rlise 1 lakdonya Fena değill 
~r ame 1't~e ı Sn·bistanla Bul- Yeni sokak lev
J e,:aman ,'rı garistanınbaşına halarındakiyazı 
ao tc:;ub .1~~s u bela oldu nümuneleri 

eae l lT • Belgrat, 20 ( Hususi ) Şehremanetinin ıokak ve 
Geçen gün, BerHn ' hukuk Bulgaristanda Makedonya numara levhalannın yeni harf-

mahkemesi, bir doktor aleyhi- komitesi azası arasında cere- lerle ve yeni rakkamlarla tec-
ne bir sinema san'atkarı tara- yan etmekte olan hadisat, bu- dit ettirmek üzere olduğu 
&odan açılan bir dava hak- r.ada, dikkatle takip edilmek- malumdur. Emanet bir çok 
llmda çok şayanı dikkat bir ~dir. Her gün yeni bir cina- yerlerden levha ve numara 
k .. r vumiştir. Hadisenin aslı ye.te şebep olan bu ihtilafabn nümuneleri ile teklifler gel-
,. İmif: Sırp ara%icine intikal etmesi miştir. 

Sinema san'atkan hazreti enditeleri baş göstermiıtir. Bun- Gelen nümuneler çok şayanı 
t..nuı çarmıha gerilmesini dan dolayı ve Makedonya ko- dikkattir. işte bir kaç misal: 
tea.il eden bir rol 1 miteıini ıslah ile doğru yola ge-

a - tirmckteki imkansızlık yüzünden «Piyer Loti caddesi .. , «Türbe 
llllf, bu rolii tabii surette Sırp-Bu!gar hududunda bitaraf sokağı», «Angura caddesi,., 
yapabilmek için çivilerin elle- bir mıntakanın tesisi bir zanı- «Ankara caddesi». 
ıinin geleceği yerlere birer ret telakki edilmektedir. Emanetin nümunelerden bi-
dellc açbrmak istemiş. Diğer taraftan, cenubi Suı> risini intihap edeceği tabiidir. 

Bir doktorla «1200» Hraya hududunu geçmiye teşebbüs Fakat her levhanın ihtiva 
ınt.bık kalmışlar. Fakat ame- eden dört bulgar komitecisi, 
&,.tbın 80Dl'.a, iş berakis o!- hudut muhafızlan tarafır --lan 
11nış, adanını yaralan azmış, ateşle geri püskürtülmüştür. 
el Ye ayaklan tutmamıya baş- Bütün bu haller Sırplarla Bul-
...... Açbğı da"fa ile dok- garlar arasında esaslı bir an-
tıoldan, bydf bayat ıartına !aşmanın imkansız olduğunu 
maallik olmak &zere bir taz- bir defa daha göstermiştir. 

Çat adı kapı ... 
mimt aylığı bağlanmasını is.... 

edeceği yazıyı da ayn ayrı 
yazarak fabrikaya verme za
rureti hasıl olacaktır. Aksi 
takdirde yazıların, neşrettiği

miz nümunelerdeki gibi gülünç 
olacağına şüphe yoktur. 

Karpuz kabui u 

A~st~ 

Ali iktisat heyed 

Çalışıyor 
Ada_na, Tralı1 
ve lzmir tetk 

edilecek el 
Bundan bir müddet~ 

Trabzon, Samsun ve G ~ 
havalisinde tetkikata c111J ~ 
iktisat meclisi azaların :;I 
kısmı şehrimize avdet ~ 
lerdir. • ~ 

Heyet Tra~zon, Sa t~ 
Giresona kadar olan r , 
seyahatlerini bir arad• 
mışlardır. 

Giresonda ikiye 
heyetten bir kısmı İt 41 
gelmişler, diğer kısın• 
kat ve Zile tariki j}e 
hatlerini Ankaraya 
temdit etmişlerdir. 

Heyetin umumi t. 
bitmediği İçin KaradeJll~ 
liıi hakkındaki tetkil<Ü 
ticesini oğrenmek kah 1 
mıştır. Heyet yakında 
Adana ve İzmir ba• 
de tetkikat yapacaW~ 
tetkikat daha bir b\I 

Fakat mahkeme,. sağlam bir 
adamın, her hangi bir maksat 
İfİn .ticudOnl tahrip ettirmek 
hakin olamayacağını ileri ,nre
rek kalNDUD liu gıôi itlere 
aı.t olmmtacağım bildirmiş, 
açılan davayı reddetmiştir. 

Yıkanıyor ama 
bu gidişle toz

dan kurtulamaz 

devam edecek, bund•11 

da umumi tetkikat b 
rapor verilecektir. 

Eski bir aktristin 
yaralanmasına _ .... 

Halbuki artiatin avukatı, 
bel- hangi bir ameliyattan 
80Dl'a bir doktonm, hastasını 
aki haline getirmek v~e
M mnkellef olduğunu iddJa 
etmiştir. 

Sıhhiye muste
Ş11rı Parise 

gidiyor .. 
Aakara, 20 (H. M.] ~ "Sıh

hiye vekileti müsteşarı Husa
mettin B. yakında mezunen 
Pari8e gidecektir. 

32 ıene Qazeteci 
Ankara 20 ( H. M.) - 'Ha

kimiyeti Milliye gazetesinin 
mlsahhihlerinden Celil Davut 
beyin gazeteciliğe intisabının 

32 inci yıl dönümü mUnaaebe
tile gazeteciler kendisine bir 
ziyafer vermişlerdir. 
• 
iki randevu yeri 

kapatıldı 
Zabıtai ahlakiye memurları, 

Beyoğlunda gizli randevu yeri 
halinde işliyen iki oteli daha 
kapatmışlar} sahıpleri haklun-
da kanuni muameleye başla
llllflardır. 

DÜ~kÜ nüshamızda, Çatla
dıkapı ve civarı ahalisinin 
yerlerde yüksekliği yanm 
metreyi geçen tozlardan şU.:i
yet ettiğini yazmıştık. Emanet 
temizlik işleri müdürlüğü ci
vardaki sokakları hiç toz kal-
miyacak bir halde yıkatınıye 
karar vermiş ve dün karannı 
tatbika bqlamıştır. 

Fakat bu tedbirden bir 
faide h11S1l olmıyacağı muhak
kak addedilmektedir. Çünkü 
moloz ve toprak arabaları 
o cıvardan geçmekte demam 
ettikçe gene ayni miktarda 
toz dökeceklerdir. 

Yegane çare, moloz ve top- ' 
rağın kapalı arabalarla nakl
edilmesini temin elmek ola
caktır. 

En sür:. atli 
bisikletli 

Fransız bisikletçisi Mişar 
saatte 56 kilometrelik sür'at 
temin etmek suretile bisiklet 
sür'at rökonmu knmı~ır. 

Hudut haricıne •. 
Rus mültecilerinden Nikola 

isroinde bir sabıkalı evelki 
gün hududu milli haricine çı
kanlm11tır. 

sebep oldu 
Eski tiyatro aktristlerinden 

Mm Akabi dün gece Beyoğ
lu İstiklil caddesinden geçer
ken kaldırım üzerine abhnış 
bir karpuz kabuğuna basmış 
ve düşmüştür. Mm. Akabi bu 
sukut neticesinde ehemmiyetli 
surette yaralanmtıtır. 

Bu daha fecl. 
t>ün gece Galatada da ba

na benzer, fakat daha feci 
netice veren bir dütllf vak'ası 
olmuş, Zeynel isminde . bir 1-
ranlı içtiği rakının tes\rile 
Galata caddesinde düıüp ba
yılmış, kafa tası patlamışhr. 
Zeynel ağa hastaneye kaldı
rılmıştır. 

itfaiye mütehas
sısı ne zaman 

geliyor? 
Viyana elçfliğimizdcn Ema

nete gelen bir tezkerede, itfa
iye mütahassısı M. «Kövnik»in 
memleketimize gelmek üzere 
harcirab beklediği bildirilmiı
tir. Emanet, harcirahı birkaç 
güne kadar gönderecektir. M. 
Kövnikin eylulün «15« inde 
tehrimfzde bulunacaiı zanne
dilmektedir. 

eıazaöebaıında, • 
ağa mahallesinde bill 
maralı yeni bi Y~ ,. 
T afipler, •Milliyet• 
başmakinfıti Ahmet 
ye müracaat etmeli 

Şehremanetindeo: 

neti için lüzumu o!•.!'.,. 
kilo benzin paza~ .. 
alınacaktır. Talip b' 
22 ağustos perşelll 
saat on beşe kadat · 
müdilrlüğüne gelnıeleJ'I' 

Doktorlarınız dan 

Mide ve ba 
tahammur "fe te5 

temizler, ISHA 
SANCILARI d 

Fener bahçe 
esslsan be 
F enerbahçe kitlbi 

liğlnden: Klüp nıD~ 
yeti 23 ağustos c 
saat 10 da içtima ':d 
azayı muhteremeo.iJJ 
rica olwıur. 
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Seref meselesi ... 
Artık hahra gelmez 

olmuıtu 
- 71 -

1\ Bu IQa)in mabadi, tabiatile 
d Pturrahnıanı hatırlamak olur
~ O bO~k bahadırın, kale-
k le sukutundan mütevellit 
;: klu heyecanlar, batyeten
dtıı •?'ıklıklar aruında bir· 
~~ b~re karıııına çıktığını, 
~ elınf naziglne omuzuna 
11.li lrak : • Yum kız! » dedi
"-

1 
dUıibıtir ve zafer buhranı, 

li1t i Upların vaveylası dolayı· 
lla ht kendisini tanıyamaması 
Llt~ emel olan şanlı galibin 
"lllbar · · ~h e ışı anlayınca vakur bir 
H CssOmle : << Ya, Borsada 
la. rd&ınnı kızsın ha. lıte bfr da· 
~lr~arşılaştık » tarzında iltifat· 
.., ıkta'ih\alunacağını taha ... .n) "qtrd' r, .. 
'-it ı.. Apturralımamn elile 
~edıbnek, onun için impe-
1ı.·~elite yOkıelmekten da
~z geliyordu. Son glln· 

)':' Yegine düşOnceıi buydu. 
'İlı :lciti'ltirp baılayınca, pren· 
~ e, Teofanun da millAba
~t 11 değiıti. Hayal ile haki
~ lı~ç te tevafuk etmiyordu. 
~tnın yüksek duvarlan ar· 

-~:u~ gOnlerini emin ve 
~)d trıh geçireceğini uman 
~ oa hlkimi bu ümidini daha 
~ltbılerde kaybetmifti. T6rk· 
~ \'elvelesi, dinmiyen kor
"- lcaıırıalar gibi kulatm
~ ~e .. Ylirejinde uğulduyor ve 
'~tularla zihni de, uy-

f) U. tarumar oluyordu. 

'11•.lc. lllııraklar, keakba kı· 
~ ırı topuzlar ayn ayn, 
~ L~renain, ctlretini kal 
ı,.ktık uırer amlldL Onlara 
' Ça Y•pbjıi ite pİffmaa 
M ~ •e YOzUnUn akile kale
d~ lere teslim etmedfiiaen 
~;1 llefa ·un· u · 
.. Öt'YordtJ. m cnm g&nniye 

~ 'k•, •heate reftar ile de 
b...:' 11ale · · d .&...~ ıçın e dolatıyordu. 
dlled r, bu aovuk misafirin 
~I bayata pençe koy· 
l'Grlde IDani olamıyordu. 
"- r, sapanla tq •e kur· 
~tarak, Yahut lobut fırla
~t 610mün kale içinde va
~"16[_ebihneıfne imk&n ha· 

~or..,.clı. 

Muluurlrlı H. Turun 
Her hangi bir rum icin 

başını, kolunu sur üstnnde 
g6stermek, bir ac için göster
mek nakabildi. Türk okları 
yanılmaz bir isabetle ve lem- • 
hatülbaıarda o gafil bqı ve 
o kayıtsız kolu parçalardı. 
Aydoı · prensini, bu ölOıler 

ve öldilrilıler, hassatan tedhiş 
ediyordu. Yalnız sapan, ok ve 
lobutla kale muhafızlarını pe
riıan bir hale getiren Tiirk
lerin bir gürzlerini, baltalannı, 
topuzlannı, tırpanlarını ve hele 
kılıçlarını kullanmaları halinde 
manzaranın iktisap edeceği 1 

fecaati dütündilkçe yüreği ağ
zına gelir, içine karanlıklar 
dolardı. 

Prens, bu ruhi keşmekeşle 
me'yuı ı&nler geçirirken Te
ofanu da mustarip anlar yaıı- ' 
yordu. İçlerinde sevgilisinin 
de bulunması kaviyyen muh
temel olan bir cemiyetin mil
vacebeıinde dlişman sıfab 
tqımak gücfine gidiyordu. He
le Tllrklerin sapan taşlarına, 
duvarları atan lobutlarına he
def olup &len ırktaılannı kur-
tarmak imkanı varken ve sev· 
gilisinin deliletile bu faciaya 
nihayet vermek pek kolayken 
harpte ıarar etmeyi hem elim, 
hem manuız buluyordu. 

Evelce ıeref meaelesine ver
diği ebemmizeti harp sahne
sindeki fecaat sebebile artık 
düşunmez olmuıtu. Münasip 
bir seviyeyle kaleyi Türklere 
te.Um etmeyi, fimdi ensep ve 
elzem buluyordu. Sonu behe
mehal inhizam olmak mukad
der olan bir müdafaa için 
verilecek hükmün « Aptallık • 
kelimesine inhisar edeceğini 
düştinüp bu aptallıktan başını 
kurtarmak istiyordu. Babası, 
müdafaaya niyet etmekle ve 
bir kaç günden beri de ka
lesine kapanmakla vazifesini 
- beliıan ma meliğ! - yapmış 
demekti. Daha f~ zlası, yalnız 
faydasaz olmakla kalmıyacak, 
butln mUdafilerin bayabnı teh
lik9e düıGrecekti. 

T eofano, aiııirlerinin bom!-

Nafıa vckAletinden: 

Serbest mühendis ve 
mektepten mezun 
fen memurlarına 

Şose ve köprillcr ve sular UllNID miidlb-Mlklerinin merlra 
• 

ve vıliyetler kaclrolannda aubtelif 1BUf •e ücrebeıle kulla-
nılmak üzere en yükıek derecede• itibaren muhtelif iadem 
•• liyakatta mlihendiı ve fen memurlarma ihtt,.cmız varda'. 
A~ıtoı nihayetine kadar müracaat edecekler t~it ohmaNk 

mevcut prbıamelerimiı daireabade kendilerine teklifatta bula
nacağız. Arzu edenlerin mektup ve hatta telgrafla mezun ol
dukları mekteplerle haiz olduklan •eıikalardan babMderek 
Nafıa Vekileti milste,arlığma m8racaat etmelidirler. Billllaia 
vesikaları asıl veya muıaddak suretleri veklletç.e tetkik ola· 
nacaktır. 

Ayni vaziEeler içfn ecnebilerden vuku bulacak mlracaatlar 
ayni şartlarla kabul ve tetkik ohınur. 

KAPPEL 
• •• CIHANSUMUI. ,,, 

• • YAZI MAKINISI 
H11,,.11•ilf' FİRANSZ hükumetinin takdır ve terc-ih ettıği makine 

Hafif, metin ve saR-la.m ' 
Her ciheti taa.hhUt olunur 

Umumi acentesi: 
Y.SİNORKYAN Sadıldye han 30-33 İstanbul Tel. fst. 2256 

Evkaf umum müdir· 
lüğünden: 

Merkez ve Müdiriyet Şuabab vakfiyesi akl&mı için ..._ 
olan onıekiz kalem kırtasiye Ye ıobalarda ihrak olunmak ile
re dörtyüz çeki odun ayn ayn aleni münakasaya vazedil.a 
eylulün yedinci cumartesi günü ıaat on beşte ihaleleri iera 
edileceğinden talip olanların teraiti anlamak Ozere ber ... 
levazım Jduesine ihale ıtmB de idare Enclmenlne ...,_ut 
lan 

maaı üzerine evelki düşünce
sini unutmuş ve babasım tes
lim olmıya irza etmeıi teem
müle bqlamııtı. 

Ancak muhasırlar içinde 
Apturrahm&:nın mevcudiyetine 
emin olmadıkça bu fikrini açı
ğa koymaktan çekiniyordu. 
Kendisini ölümden kurtaran 
o büyük adamın zilletten de 
kurtaracağına - her neden.te • 
kani idi. Orhan ve Nilüfer 
isimlerini her hangi bir Tnrk 
yanmda kendisine tef aatçi 
ittihaz edebileceğine tfiphe 
etmemekle beraber Apturrah
manla anlqmayı daha münasip 
görlyordu. 

Babayla kız, aynı feyİ dG
şünmeler\ne rağmen yekdfie· 
riDe açılmıyorlardı. Prem, lo-

zma Urfl korkak g&rlmaek· 
ten ıılah,orda. Kii iae IOa 

karan vermek için •• gllWuill 
mabasarlar arasında ...._., 
balunmadığını ..ı...,. IAmm 
görüyordü. 

Teofaao, bu azmi~~ 
bqladıktan ...-. her lh 
kalenin en ylbek INMilae 
çıkıyor ve orad• 1ı-• .._ 
lecan ile Türk •tn.MW ... 
den geiçfriyordu. Fl1111ıt,a 
babası da yanmdi W ft 

T eOfao, ta.myabilclfll d sll 
n oaa ,a.terirdi: 

- Baba, fU aördlllu ...,. 
betli adam K-- Alpbr. Bı.
wla Wlfer ,a.tenr'tl. Y• 
w ü kı•sw'u 

(111 
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Muharriri ' ı ' « Son Saat » in 

Tefrikası 11 Asri Korsan Jt/oris Löbla11 

• 
işimiz henuz bitmiş değildir .... 

Şimdi bu ·haydutların . asıl maksatlarını 
anlamak, meydana çıkarmak_ lftzım ••. 

Şiıenin muhteviyatından bir 
~ guete yığınının ü
zerine döktü, ıonra bu yığını 
çakmağı ile tutuşturdu, kır
mw bir alev yükseldi, Ellen 
l>ir tahta sandalyeyi kırarak 
bu alevin ortasına attı, sonra 
muanm htünde sigara kutu
.. ve aaire gibi ne buldu ise 
ba yığının içine ilave c;tti, en 
aiüyet te limbalann muhte
wfJatuu· ateşin üstüne boşalttı. 

Bir taraftan bu işi yapıyor, 
wr taraftan da: 

- Bu ilk asırlann en ipti
*t bir müdafaa tertibidir, 
diyordu, vaktile hücuma dü
rar alan bir köşk böyle ateş 
J;br ft bu ateşi gören köy •hal onu taklit eder ve 
IElçlk bir zaman içinde bütün 
lrlrfez mepleler ile donanır, 
laer köyden de bir çan sesi 
~irdi. 

Ve yemeğin hazır olduğunu 
bildirmek üzere taraçaya takıl· 
~ olu çamn ipine yapıştı, 
blıtliı kuvveti ile sallamağa 

ıjqladı: 
· - Ateş ile karanlığı yendik; 
~ Ue de sükutu yeniyoruz, 
~an §&ftrdı, bakınız şimdi 
liGtlin dinyayı nefsimde cem 
Dİf piyim, 
• Tuaçaııın üzerinde gidip 

P.Jor, tehlikeye alışkın ve 
bu tehlikeyi yeneceğine de 
~ bir kumandan tavru ile 
dôl•ııyordu. 

Natali sordu : 
- O halde kurtulduk mu? 
- Elbette, bu ateşe ve bu 
~ mukave~et etmek için 
etki zamanlarda yaratılmış bir 
iuan olmalı .•. 

: Uzunca bir bastonun üze
~ bir beyaz havlu sardı, 
o~ östüne de k,rmızı bir 
kumaş parşası geçiroi, ve: 

- Şimdi zafer bayrağını 
çuelim; diye soylendi ve s• üç asır eveli yaşıyQıl"
llliit gibi · bağırdı: 

- Endülüslü korsan efen
diler haydi bakalım açığa, 

1 t twrr·-

Çanı seri ve neşeli bir ses 
ile öttüriyordu, nihayet: 

- Kürek seslerini işidiyor 
musunuz, dedi, gidiyorlar, tek 
bir adamın k4rJısında mağlup 
oldular, ve kıraliçe kurtuldu .. 

Kraliçe dediği ayakta du
ruyordu, şimdi kalbine en kü
çük bir korku bile yoktu, 
telilike karşısında lakayt, bu 
harikulade adam ona kolu 
bükülmez bir müdafi gibi ge· 
liyordu., madem ki bu adam 
söylemişti: Düşmanın kaçb· 
ğına en küçük bir tehlike 
bile kalmadığına inanıyorum. 
bu anda uzaklardan bir gi
taramn refakatinde çalgıcı 
İtalyan kadının sesi yükseldi 
El~n-Rok mınldandı 

- Bu rikat işareti dir. 
Bir an durdu, sonra : 
- Belki çalgıcıları takip 

edebiliriz amma biraz tehlikeli 
olur, dedi, yapılacak daha iyi 
bir şey var. 

Rüzgarm tesiri ile uzaklaşan 
şarkıyı bir müddet dinlediler, 
o vakit Ellen - Rok eJini ha
fifçe genç kızın omzuna ko
yarak onu salona doğru gö
türdü ve orada: 

- .Size tehlike zail olunca 
gideceğimi vadetmiştim, de· 
di, fakat siz de burada kala
mıyacağmıza göre hana · refa
kat ediniz! 

- Size refakat mı edeyim? 
- Evet dakika kaybetme-

den haydutları takib etmek 
lazim ... 

Vestibülden geçerken hir 
manto alarak genç k~zın om
zuna örttü, bahçeye çıkblar, 
genç kız hiç mukavemet et
meden gidiyordu, alelhusus 
Ellenin sesinde ona hitap 
ederken o dadar büyük bir 
hürmet eseri vardı ki onu bir 
hızağa düşürmek istemiş ol
ması ve gizli bir gaye takip 
etmekte bulunma~ı genç kızın 
hatırına gelemezdi, bil~kis bu 

yabancı kendisini kurtarmııtı 

ve şimdi d~ ona hizmette 
devam ~yordu. 

Ellen bahçe kapısını açtı. 
sağ tarafında dar bir patika
dan deniz kenarına indiler, 
orada sahile bağlamış bir 
kano otomobil duruyordu, El
len· Rok bu kano otomobili 
göstererek: , 

- Adı Halis gümüştür, dedi, 
çok iyi bir sürati vardır, liit
fen buyurunuz! 

NataH tereddüt ediyordu, 
Ellen: 

- Rica ederim, dedi, baş
ladığımız eseri yarıda bırak
mıyalım, haydutların kim ol
duklarını öğre~mek lazım, evi
nizde ne para vardı, ne de 
mücevher vardı ve Hiç şüphe
siz herifl'cr bunu biliyorlardı, 
buna rağmen hücumda bulun
mıya teşebbüs etmekten geri 
kalmadılar, bu hareketin sebe
bini öğrenmek lazım, aksi hal· 
de bütün hayatınız bu haydut
ları idare eden Jerikonun teh
didi albnda geçecek demektir, 
ben bu nevi haydutlardan nef
ret ederim ve onların mutlaka 
tutup yüzlerinden maskelerini 
çıkarmak isterim. 

Tekrar etti: 
- Zaferi yarıda bırakmıya

.hm: 
Natali tek bir kelime söyle· 

meden motöre indi, Ellen 

makineyi tahrik etmeden de

nize kulak verdi, hiç bir ses 
işitilmiyordu, Ellen: 

- Herifleri yakalıyabile
ceğimiz muhakkak değildir, 
dedi, tahmin ederim ki san· 
dallanın benimki gibi süratli 
bir motöre çektirmişlerdir ve 
Nataliyi titreten müstehzi bir 
·ses ile ilave etti. 

- Çok yazık, sandallannın 
bir tanesini babrmak isterdim, 
bu takdirde içlerinden bir ta
nesini yakalar ve itirafa icbar 
ederdik: 

Kano otomobilin ucunu açık
lara çevirmişti, Estirelin tu
rada burada parlıyan ziyala· 
nnı arKada bırakarak süratle 
gidiyorlardı. 

Na tali bu halde· bir kırali-

çeden ziyade bir esire ~e~e 
diğini düşündü, fakat ıçıO dıı 
hiç bir isyan hissi duyrıı•aıs' 
dünyada her ne baha~ r) 
olursa olsun halinden şika.Y 
etmiyecekti, ağzını açınad1~, 

Esasen Ellen de sükut ~ IJll 
yordu, on beş, nihayet Y~ 
dakika gittikten sonra .

1
, 

şehrinin ziyaları görilnfll~ 
başlamıştı. Limana yaklatıY ~· 
lardı. Ellen cebinden bir elj, 
trik feneri çıkararak dört d -
açıp kapadı, karşısından '~· 
şekilde mukabele gördü, yt 
naşılacak nokta orası idi. ~ 
naştılar, sahilde soka~ f İ 
rinin ziyası altında esmer ~ 
ması seçilen ç.atal sakallı l.J 
taife duruyordu. Elle nı ;y 
sahile bir ip atarak nıO 

yanaştırırken Nata!iye: '-
- Size Bertoylb:n~a~J.' 

ederim, dedi, vaktile kt ı 
sine küçiik bir iyilik ~ 
olduğum sadık bir yold ~ 
Ey Ilerto buraya biraz e 
bir sandal yanaştı mı? 

- Hayır usta; 
- Emin misin? . 1'i' 
- Evet guruptan bert tP' 

tek balıkçı gemisi oile gel 
di. ef 

Ali, şu halde onlardaJJ 
vel gelmişiz, demektir. ti' 

Natali ile Ellen kano ~et 
~obile yasl~narak beıded 96( 
ikisi de sükfıt ediyorlardııf~t 
lece dakikalar geçti, 'J 
Ellen ilanihaye atıl dutdif' 
adam değildi, Kanın bele 
saati on biri vurunca: f_ 

- Şüphe yok Jerikontı1'# 
tesi Nise, belki de A11ti I 
gitmiştir dedi. Eğer faz~~ )' ~ 
gun değil iseniz fjizden uÇ ~( 
dakikalık vaktinizi dah• ,ı.l 
yeceğim, Nisin belediye b :;#. 
sinde gördüğüm lsp~ııY ııl 
arasıra toplandıkları bıt ;,,,I 
veden bahsetmişlerdi, o 

görmek isterim. ııl: 
Artık hiç muhakenıe .,!.111 

veti kalmamış gibi her sD 
nene itaat eden Nalali : 

- Gidelim. deoi. edO 
(Bitoı 



Son Sa:ı• Sahiff" I 

IUINllD 
Ruhları daVet cenıiyeti 

~en altı sene e(ıel 
'lftci f',nıil Brm er 

Ka.tilL.111i size 
Yey 

ölrli1111!11zıiş biı~ ad<111ıL11 rufı;uJ ·u11ı. Beııi 
ölclı'irdi1. Cesediı1ıi de balzçcsiııe g·öıııdü. 
haber veri,yo.rwn. intikanıımı altn. 

~ı tnar h . 
"'it &a • ceza ma kemesı ' 
~tir rıp bir dava rü'yet et-

~~ dav· E . 
~ bi .. a mıl Braver ismin· 
\ k~ koylü tarafından bütün 
~-0J halkı aleyhine açılmış 
~) k~va.sıdır. (Kelayn Bren
~il S 0Yünde bir çiftçi olan 't taveri bütün halk altı 
la.. .. eve( b' 
L~ d ır adamı parasına 
" İlt~ erek öldürmüş olmak

tı 'tam etmektedirler. 
l ~ 1 t'h 
~t. h 1 ama sebep te hem 
~6Yd eoı de pek gariptir .. 
~b .e.";1 gençlerin teşkil et-
'41~,~r cemiyet var. Bu 
~~ ... n. adı (Ruhları davet) 
~· ..::ctdır. 
ırçok • 

tGıı h azası vardır. Her 
I~ .. , l tt ı,. 

3"~ :""!~ -~ece toplanırlar, ma-
kee":"ı ~. 8 ~Y~atarak ruhları çağırır-

tJP" ~ı:lrtizme tecrübel"ri ya-
ld~ ~ir .. 
z e4" >•~ark RUn böyle tecrübeler 

~fı11 tu sözde bir seyyar es
. ruhu gelmiş ve demiş 

., ...... ne . 
eri "' ~~d, r1 19.ı 7 senesinde bu 
gel ~İirdtıo an çıftçi Emil Bravel' 

~İlle · .~·~na~emi evlilin bah-
aıı I' ~ll i0~dü. 9 bin ma.rK 

~ıı Paramı aldı. 
oto' Ct lllın ·· · o et tl ~İ}'cu uzerıne (ruhları davet) 

namusum kaldı ne de şerefim. 
hiç bir şeyden haberim olma
dığı halde ortaya bir dediko
du çıkardılar. Sözde ben katil 
ımışım, adam öldilrmüşüm. 

9000 markını aldıktan sonra 
öldürdüğüm adamın cesedini 
bp nçeme gömmüşüm. 

Daha böyle neler de neler .. 
hiç bir iş yapamaz oldum. , 

Kimse bana selim bile ver
miyor. Sokağa çıkamıyorum. 

Veymar ceıa mahkemesi, 
Emil Braverin şikayetini nazarı 
itibara alarak alarak maznun 
köylüleri isticvaba başlamış. 

.4.nıeri.•a Jfi>el _.., .. ·~ııar sergisinde G. Tompsomm bir tablo.su. 1 ıed!" ~~lar azaları derhal duy-
d I"''. b:.l ltıı büt" k :!!!!!&!11!.!!llıbıı!!:ZU!W';~=-=-=:!!!!~-=:=:i!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!~!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!I!!! 
ı,f~; ~:'f'tr, Çift . ~ ?~e ilin et

~.... cuun evının bahçesi 
' .... ış b' ujii' ~ '1tat 1 hır fey bulunamamış. 

el ~'bil '8 alkın na:-:ırında da 
f_ "ıtttll ~•ver bir kati, olarak 

f,
uıı #_ lttih: ta devam etıniı. 
ııti I . ~ nılar o kadar şiddct

zl3 ~ " ~ 111: 
0 

derece ağırl~mış hiç 
.. r. r --.. 'f';Yden b b . ~ UY il-'., •aij1 • • a en olmıyan 

lba ( ~~~~y çıftcı nihayet mah
f b~ ~ln e müracaatla bütün 
aıı1~ Yett~eyhine dava açmış, 
~ir ,,. ,,J -.... E:t bulunmuş. 

o(lr ~~İitı kndirn! d~miş; ben 
. ..f ôyden şıkayetçı'yim 
l'1' _, t... "": ttza · · f e ~i1' "'Clttj • sı ıçin olsun bunların 

i~ ~ ' N "' SU:!turun. 
1ı: '- h c Yapıyorlar? 

uaha 
:oıed~ ne yapsınlar, ne 

Köylüler: 
- Bizim cemiyetimiz var. Ö

lülerle konuşur. Emil Brave· 
rin katil olduğunu b • • bu 
cemiyet azaları habu verdi. 

Demişler. Bunun \ ze ~ n ~ 
( Ruhları davet) cemiyetirıin 
bütün azaları mahkeme}'e ge
tirilmiş: 

Reisin sordt ğu suallere bu 
cemiyet azaları bilafütur tJ 

cevaplarda bulunmuşlar. 
- Siz bu adama katil de· 

mişsiniz? 
- Evet. 
-· Niçin iftira ettiniz? 
- İftira değil hakikat! Bu 

adam zavallı bir seyyar csnafın
katilidir. 

- Nerden biliyorsunuz. 
Elinizde ispatınız var mı? 

- Bizzat maktulün ruhu 
geldi, bize haber verdi. 

Bu saçma cevap karşısında 
gülen mahkeme reisine ölüleri 
davet cemiyetinin azalan 
kemali ciddiyetle: 

- Gülmeyin hakim efendi. 
demi§ler. Cemiyetimize teşrif 
edin. Sizin huzurunuzda da 
maktu,ün ruhunu çağıralım , 
söylesin, o zaman bize inanır
sınız. 

Hakim işin içindeki esrarı 
öğrenmek merakı içinde bu 
teklifi kabul etmiş , cemiyet 
binasında ölülerin ruhunu da
vet celsesinde hazır bulunmuş. 

Filhakika karanlık olan 
odada beyaz hayal belinniı .. 

- Ben Emil Braverin öldür
düğü adamın ruhuyum, Diye 
söze baılamış. Ruhlara inan
ruı}'an hi~m bu roan-ıra 
k6şısıcda kc.:k::.csk yerde 
hemen yerinden f:.ıçr~;aıp be
yu hayatin gırtlaj'l!M sanlmış. 

O ı.aman bu acl'9alın Emil 
Braverin bir düşmanı okıı.ğu, 
hatta böyle hayalet şekline 

girerek (Ruhları cla:wet) cemi
yeti azasını bile kandırmıya 

DIU"llifak oldap a*9lm• 

., 

.... 



8 SalıaP 

Mevceler .. 
Tekrar mı dcQişecek? 
l\luhte!if lstasyonlarm mevce uzunlukhıruu tayin 

için Prag şehrinde toplanmış olan konreransm veırdi
ğl kararlar. başta Holanda ve Fransa olmak üzere 
ba~ı memleketleri memnun etmemiştir. Hlr lrnç ay 
sonra yeni bir konferansın içllwaa davet edilmesi 
ihtimali vardır. 

Telsiz meraklıları 
Esperanto lisanından üç 
beş kelime öörcnirlcrsc .• 

Telsiz telefonu merakhlaruu sinirlendiren sevl.-rden .. . 
biri de bilmedikleri bir istasyonu lşltmlye başladık-
ları zaman bu istasyonun hangi istasyon oldu{juııu 
tayin edememeleridir. Vakıa istasyonun ~ıpigeri Prog
ramın başmda ve Sonunda istasyonun ismini ~üylt•r, 
fakat Pr<>uramın ortasma tesadür etti iseniz ıwrc 1 
olduğunu anlamak için saatlerce beklemeli mecburi
yetinde kahrsmız, alelhusus proğramm sonunda ec
nebi bir Usan ile söylenen üç beş kelimenin nnlaşıl· 
nıaması ihtimali de vardır. Fransızlar hu üıüntüvü 
ortadan kal<hrmak için nelecek telsiz konrcransıiıa 
bir proje vermek nlyetiudedirler. 

Bu projede her Avrupa istasyonuna bir numara ,·e
rilmesi ve bu numaranm Şlplgcr tararm Jiendl llı;a
nmdan haşka bir dt• Esperarto lisana ile söylenmesi 
telillf edilmektedir. Demek ki bu t~kllr kabul edilirse 
iıcr ahlzo sahibi hiç olmazsa birden yüze kadar ~a- 1 
yacak derecede Esperanto ö(trenmlye mecbur kala
cak demektir, aksi takdirdo Slpllfer istasyon ismi 
söylenmlyece()l için radyo dlnllyen işittiği bta. ronun 
hangi i ·tasyon oldufiunu tayin eılemlyecek demektir, 
fena defiil! 

Telsiz telefona bugünkü kıymeti vereO 
meşhur Fransız alimi 

Lüsiyen Levi 
Tarafından bulunmuş usule tevfikan Y.'tit 
lan radyo ahizeleri vakıa taklit edilıtl•Ş ur· 
Fakat hiç bir zaman eşi yapılamaJ11~ 

Ticaret aleminde ( el, el ) namı ile tanılan bu ab 
antene mühtaç değildir, kutusunun Ozerfne takılan 
bir kadro ile itler, binaenaleyh portatiftir. fstenfleJI 
götütülebilir. 

Yaz mevsiminde 
tvimizden kaldınbp sayfiyemize nakledilmesi kiiçl1'0 ~ 

bawlun tqmmaaı kadar kolaydır. Geceleri otoaıob 
ya sandalın içine konulması itten bile değildir. 

' 

Lüsiyen Levi 
Ahizeleri o derece huautır ki evde, sayfiyede, ot 

bilde. sandalda olduğu gibi hiç haft almayan bir aı 
içinde bile işler •. 

Bir tane .. 
Lüsiyen Levi ahizeıi aldığınız zaman kendinizi A 

nın bfttnn tiyatro ve konserlerine meccanen abone 
telakki edebilirsiniz. Filhakika Ltıaiyen Levi ah 
yalnız lıtanbul gibi yakm ve ya Pette, Viyana gibi 
vetli İstasyonları almaz, fakat ayni zamanda A vru 
hem uzak hem de zayıf (40) tan fazla istasyonunu d. 

Kuvvetine göre seıi de son derece temizdir. 

Lüsiyen Leoi ahizelerin 
l5, 6, 7, 8 lanıbalı ınıll}t 
cinsleri oardlr, fiatları , 

ucuzdur ... 
Lutfen Beyoğlunda Baker mağazalanna 

sorunuz. 
Bu mUeeıesede bnytlk kolaylıklar ıörecejiııb:deıı 

olabilirsiniz. 

___ .,. ____ =:i&i---------···---------IEE!!E!I _______ ___ 
i\SRİ lVl O BİJ__J YE 

Mağazamıltfıt hıor kese~·l" u'·gun yıt~k, ealon yemek ve 
yazıhane talmnlari lc karyolalarıın ız rekabet kabul etmez de
recıo.de ehv~nrıir. Bir 1İYarrı -iıidiamızı i~hatll kafidir. t~fan . 
hulda Fincancılar yokufund:l ~o 2:'. Tel: İftanbul 3407 

Emniyet sandığı mildilrlü· 
ğfinden: 

Sirkeci Makas santralı lama· 
il bey nezdinde Makbule ha· 
mm tarafınden 1-2-928 tari
hinde tevdi edilen mebaliie 
mukabi verilen 50694 numa· 
ralı bonoyu zayi eylediğini 

ihpar ettiğinden za}iinden ye· 
nisi verilcc,.ğinden eski bono
nun zuhurunda hükmü kalma· 
yacajı ilin olunur. 

Devlet matbaası 
dürlüQündcn: 

1000 kilo mUcellit tutkalı 
1000 cc iralın paket ipi 

10.000 yarda kanaveçe 

.. 
mu-

Miktar ve nevileri balada mOnderiç llç kalem levazım m&
nakuai ale1aiye ıuretile mstbaamızca mtibayaa olunaca;ından 
talip olanlarm 31 ağuıtos 929 tarihine mo.adif cumartesi gtlDü 
saat 16 da matbaada müteşekkil mübayaat komisyonuna ve 
prtumeyi görmek istfyenlerin de her,nn komisyoll ldtabetine 
mllracaatlan. 

Gillette tras bY . ~ 

çaklannın iı11• 
linde yapılatl , 

en son ıeaobelerde, ~ 
M&lam Sbdfteld er~ .,.,. 
ırı61 ve yüzlcMin ~ ~ "-. 
lüftll*ı hMebile bir bı-. '
uıddıı defıllar rnOsterih ~ :ı 
.W tr.. ohlmtılıRmf rır 
ed:ilmışôr. ,r 

Yob ~ ewet bfr 
ht ıhneftgl dcrhaar edi#" 

~ 

~ ·----
G~ett' 
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'"""""6' 'P A~I., 1 

":;ı dcmiryol.lıın, 1 

a,.. Prülcr, foıclcr 
~ Anıerikan ~lrketl 
. nıilyon liralık 1
llf4.t teklif ediyor 
rke · N F zı evyorkta bulunan 

· - ondeysten enti kom-
ı. na d lf l · mın a yUksek senna-
Qlr Am 'k . . • N erı an mşaat şır-

1 afıa vekaletimize 400 
Yob liralık mühim bir tek
e. bulunmuştur. 
Şırk t 

'dfllll ~ 12 senede tatbik 
~ c. Uzere tanı.im edilmiş 

llıılyon liralık nafıa pro-
~llıızı yani demiryollar, 
· · er, yollar sulama Jıleri

lbuayyen müddetin mm 
.. az bir zamanda yapmak 

l kdüııde bulumnaktadır. 
~ e lif nafıa tarafından tet-

01llıımaktadır. 
\'"iki g.. b . . 1 S un fe rımıze ge en 
.arıkuş isimli F rauıız tay-

tıı dün "~l d og e en sonra 
lb e &itmiştir. 

~lnıı mUddettenberi toplan
~llııyan muhtelit mübadele 
~ iİ!Yonu bugün saat 14 te 
~ ~abıı riyasetinde umu

toplanma yapacakbr. 
~ takdiri kiymet komis-

' meselesi görüşiileceği, 
~ '"'"c!\11 altısının lağvedile
tiıl ~Ylenmektedir. 
Ndliye meslek mektebi me
~ .ltııılan dlln Tilrkocağında 
~ ıçtinıa aktederek mesleki 

lb h1tbiballer yapmlflardır. 
"I~ tarkılarını toplamak 
•-. uı seyahat eden konser-

~ heyeti Gıresunda tat
l.,,b bulunduktan sonra 
bl lana hareket etmiştir. 
'Q~hdeniz sahillerimizde se'ilc' at e~en . İngiliz ve A
>-.. 111 •efirlen Giresonu zi-

tt et . l "'ic IDlf er ve trabzona ba-
ti. tt eyleınişlerdir. 
'f.ld~nıişte idrak edifen yeni 
"'~t tOnlin satışına başlan
,~ ır p· 

'çtJ · ıyasa 140 kuruştan 

~~~ 160 kuruşa çıkmıştır. 
)" rı alılar bu sene 20 mil-

' ok~a tütUn alacaklan tah
ha edi!ınektedir. 
~~e topl~nan beynelmilel 
' tednsat muallimleri 
~eı~e Ttirkiye murahhası 
' •ıtirak eden Maarif 
~ ledriaat umum müdilrü 

'' •t hey Ankaraya dönıniiş 
~.•ekil Cemal Hüsntl beye 
~t vernbttir. 

KArlı bir ticaret 
Kadın alarak milyoner 

olan insanlar var 
Bazı milletler var ki, evlen

meyi bir ticaret haline getir
miflerdir. Musevi cemaati, bu 
ticaretten istifade eden hileci
lerin b.şında geliyor.Drahoma 
dedikleri şey, kadınlann koca 
satın almalanna verilmiş me
deni bir tabirden başka bir fCY 
değildir. Mamafi bu vadide 
muıevileri de geride bırakan 
başka bir kavmın mevcudiye
tinden haberdar oluyoruz. 

Bu kavım Hintlilerdir. Ev
lenme ticareti Hintte o derece 
vnı'atltşmiştir ki bir çok fakir 
kimseler, bu yüzden Karunlar 
kadar zengin olmuşlarbır. Bu 
karlı ticareti yapanlann başın
da da mühim bir kaç mihrace 
vardır. Bunlann arasında bir 
« Y abuha»mihracesi vardır ki bu 
adam çok fakir iken birbirini 
müteakip yapbğı beş evlenme 
neticesinde bir milyoner kadar 
zengin olmuştur. 

Yabuha mihracesi 
56 yaşında bulunan bu a

dam son defa ( 16) yaşında 
zengin bir genç kız almıya 
teşebbüs etmiş ve bu hal, Ya-

buha hükumeti dahilinde şiddetli 
bir galeyan ve isyan tevlit 
etmiştir, Ahali, b"! rezal~te 
mani olunması için lgilterenin 
müdahalesini istemiştir. 

- Hanım, n~ lazımsa akşamdan al. yarın pek açık 
bulamauınl 

_ Neden, yarın Cuma değil ki? .. 
- Cunw değil ama muhakeme !/lİ ıJLi .•• 

D
ş bankası umumi müdürü 
Celil bey dün ıehrimize 

gelmiştir. 

muıf:ıtanın Slavya futbol 
ta mın 1 zmire geleceği 

geçende yazılmıştı. lzmirli fut
bolcular Bulgaristamn «Botef» 
kulnbn ile de bir mukavele 
yapmışlardır. Botef kulübii 
eylülde lzmire gelecek ve 
orada Altın ordu, Albnay ve 
İ7.mİr mlihtelitl ile nç maç 
yapacaktır. 

!nvrupaya g6nderilecek Lise 
1i11 mezuıılannın dtın Darill
fünunda imtihanları bqlamış-
br. 

ltQlicaklar İzmirde tahammiU 
~ edilmiyecek bir derece-
dedir. 

mugün Cöksuda C_engiver 
köprüsünün temeli mera-

simle atılacaktır. 

0 928 sc!lesi kanunsani ipti
dasından kanuneveli niha-

yetine kadar İstanbul belediye 

dairelerinde 4200 çiftin evlen
me merasjmi icra edilmiştir. 

Dicaret odası, tesisi için 
teşebbütje bulunulan Bak-

kallar kooperatifi de fi'li mu
uenette bulunacaktır. 

Kılık 
kıyafet 

ı 

Ey muhafa=aktır efendi! 
Sen daha neyi muhaf aıa 

etmek istiyorsun? Eğer ~ki
ye rağbet ol.~a idi, bal paıa
rma çoktan mır yagartlı.. 
Nur değil, oraya lor yağdı
ğmı bile gör.en oorıa ~ 
gelsin! 

Cinci meydnnmda bayram 
beşiği sallanuyoruz ki. ınır

dum duymaz kulaklanmza 
karşı her saat, her dakika: 

- Eskiler yandı/ Diye ba· 
ğzralım. Hoş bağırmıyor da 
değili: hani, tanrının gdn.ii 
hemen kulaklarımızı.n dibl.nt~ 
çifte tokmakla yenilik daua
lu çalıyoruz. Ne ağır uyku
nuz varmış bel 

Uyanın yahu, uyanrn1 • 
Alem bu sıcaklarda cek~ 

tini, yelefjini, kıravatım çtka
rzyor, göğsünü, bağrım açı

yor. Kollarını swıyor; $iz ~ 
bakıyorum hald Derseadet 
çelebiliğini. mahalle kahvt$/ 
efendi/iğini. bir türlü bırak
mak istemiyor8ımm. [3aya§ı 

günlerde, iş gıiç lxqında hdld 
yeleğinizdeu ceketinizden, ko
lalı g6mleğinizden, WJJunbA
ğınızdan, halhı Nuh n~ 
kalma fotinlerinb:.tkn bir tıJr
lü vaz geçmiyorıunm... ~ 

Dün akşam deniz hamant
larımn birinde. baktım. .,.. 
yunanların içinde hdld lmlll 
kollu fanile. uzun papılı doft. 
lu dört, beş ki.şi "ar. Hayll 
diyelim ki kendi zumunUUIP 
sizi ıirin gösleren o gıiullfn 
bıyık, yahut sakallannııdtin 
bir türlü tamamile ıxız ~ 
miyorsunuz. Fakat lagafef
nizdeki bu Babıdli resmiy4i. 
kô.tip çelebi kapanıldığı neda1 

Bunları muJıafma ehnlıld~ 
hôld neyi muhafaza tl/Mk 
isliyor'"unuz? Beyazıt meyda
m eski mektupçu beyin oda;ı 
değil ki orada hala ör.f!mtü 
serapa ilikli geziyor ve baf, 
yahut şapka seldlııma bir • 
temenna karışlırarak ~ 
kendinize güldıirüyormnm. 

l'azgeçin e/en.1iler bıı ınaı

haf azakdrlıktan. vazg~ ı-. 
kervana uyun. Eğer .izin 
htıl<i hürmet etliğiniz aktge 
rağbet olsa idi, bit pauınna 

çoktan nur yağardı. Halblıld 

nurun neye ve ner~n IJOl
dığını pekd.ld g6rüyorsuııııs.. 

ltlWollıı 
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atlE;mle:JZZ~~~~~iiniiiEi~~arı~ 
·~ 

Su hala olmasaydı 
Deiikanlııya yüz' .. nü eös~ 

termek kabil olacaktı 

Bir hesap defteri buiundu 
Geçen gün dükkanımızın ö

nüne yankesiciler tarafından 
bir defter atıldı. Bu defter 
mühim bir he~ap defteridir. 
Ayni 2amanda içinde iki tay
yare bileti de vardır. Sahibi 
dükkanımıza müracaat ederek 
defteri alması rica olunur· - 89 - /'1'-uhtı.rriri: M. Turhan 

~Kim o? 
- Affedersiniz h::ınım efen

di! Rahatsız ettim, bir şey so
rrtc<".ğlm. 

Bu, güzel koinşuydl!. Şehnaz, 
onun konuştuğunu o dakikaya 
?·adar işitmemekle beraber 
ter~:müm ettiği şarkı!ar dola
yısile se!.'·n: ~.:my~~·c.u ve şim
di bu se~:n kendi kap:sı ör.ün· 
de ih~izaz etmeni üzerine hayret 
ve ha~yet i;:inde kalmıştı. Bi
raz öi:ede !~i od~oa şu vakit
s:z· kapı ç:ılcm adamı merak 
eden ve J·ulaldarı kapıya <li
kilen ka~· nlar olmasa, belki 
hayretindc:-- bağıracak, «sen mi
sin, evim.e geien sen misin?~> 
dJıe !:ıayb.-acaktı. 
' f çinde beHren bu feryat, 

iri hir ç~! irdek gibi boğazın· 
c1a lrn!clı, ve zavalli Şehnaz, 
re.nkten r€.nge gırerek şa~ala
dı. Düşmemek için duvara 
dayar;dı. o;şci, ahenkli sesile 
tekrar ediyordu .. 

- Kusurumu af buyurun. 
Buraların garibiyim, kimseyi 
tamını-yorum. Evinizin erkeği 
var mı, yok mu, onu da bil
miyorum. Bir şey sormak is
tiyorum. 
:Şehnaz, bin müşldilit le 

anl'llduabildi. 
._ Evimizin erkeğt kiyde

& Ona mı bir feY aoracak
m-.? 

- Jlayırl Evinizde kiraya 
voilebilecek bir - iki oda var
mı dlye ıorac~tım. lıtanbul
cfan bir arkadaşım gelecek. 
Birbirimize yakın olmak ıçın 
bu -mahallede ev ve ya oda 
anyorum. 

Şehnaz. güzel komşusunu& 
mahu kend~ıile konuşmak ve 
kabil oluna bir şeyler s6yle
m~k istediğini anlamıştı. Aca
b IJe s6yliyecekti ve o, kapı 
arChnda bulunan kadının bir 
glln pencereden g8rftnen çıl
ğdi olduğunu biliyor miy .. 
s.le iki genç kız daha b -
ıadajuna nazaran komşu 
mm bu hmasta emniyet haı 
..... mlitkllldn. Ve o 

___ ..,..., bjr "' &Pt~~ 

bilmesi de gayri mümkündü. 
Şu hınzır hala ve kızları ol

masa kapıyı biraz aralamak, 
oraya kadar zahmet edip ge
len delikanlıya yüzünü göster
mek ve ne diyeceğini anlamak 
kabil idi. Fakat onların mura
kr.besi altmda kapıyı aralamak 
<lt'i;:l muhavereyi uzatmak bile 
tehlikeliydi. Binaenaley, içinde 
bir acı duya duya, sözü ka
pamak istedi: 

- Evimiz - dedi - kiralık 
değildir. 

Dişçi ayrılmıyor ve soru
yordu: 

- Af buyurunuz efendim. 
Tanıdığınız bir yer de yok mu? 

- Hyır, yok! 
- O halde tekrar affinizi 

rica ederim. Sizi rahatsız et
tim. Ben, karşınızda oturan 
dişçi Hikmet kölenizim. Kom
şularıma hürmet ve hizmet 
borcumdur. Evinizde mademki 
erkek yoktur, bir emriniz olu .. 
rsa pençereden işaret buyu
run, hemen emrinizi ifaya ko
şarım. 

Dişçi son sözleri adeta fı
sıldar gibi söylerken ansızın 
sesini sesini büsbiitün kesti: 

- Beklerim -dedi- işareti-. 
nizi t>elderim. Allaha 1Smarla
dıll 

Şehnaz, adeta ıendeliyerek 
halanın odasına girdi, güçlük· 
le nefsine hikim olabildi: 

İstanbul Tahmis No. 90 
M. Nuri 
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Ah bu su şirkel 
Su şirketinin, senelerden 

beri tevsi edileceği söylenilen 
şu meşhur tazyik makineleri 
ne oldu? 

Hala kurulamadı mı?Beyoğlu 
ve İstanbulun birçok apartıman
ları tazyik olmaması yüzünden su 
sıkıntısı çekiyorlar. Bu binala
rın yukarı katlarına su çıkar
mak mümkün olmuyor. 

Bu kadar iptidai bir şart
name taahhüdünü de bu şirke
te ifa ettiremezsek halimiz 
nice olur? Alakadarlann ehem
miyetle nazan dikkatlerinin 
celbini rica ederim. 

Firuzağa: Hidayet Numan 

zacak, söylenecek ne var. 
- Ne mi var? elin kapısı 

sellemehüsselam çalınır mı, na 
mahrem kadınlarla ulu orta 
konuşulur ınu ? erimi bilmez, 
oglumu tanımaz, ne diye gelir 
de benimle çene çalar? 

- Allah, allah! çene çalıp 
ta yaşını, işini sormadı ya, evi
niz kiralık mı, dedi, sen de ba
yır dedin, herifceği;ı; de &aVUf· 
tu, gittL . 

- Bir de yqmu, mutfağllll
daki qımı IOnuD öyle mı"l · 

- Sonum demi7orum, uzun 
uzun konutmadı demek isti
yorum. Sea de IA& ten anla-

- Yeni yeni işler! - dedi • masana. 
herifin biri kiralık oda anyor. - Ne olursa olsun, canım 
Y k d • · bild"~ sıkıldı. Ar var, haya var. 0 erım gıtmez; 1•&61 Bayfe edepsizlikler hepa 
yer varsa ille sağlık ver 
diye zorlar! Kırk yıllık ahba· gitmiyôr. 
bımızmış ~bi aece yansı ı...... Şehnaz, bu sahte hiddetini 

iP a ~ s6zde muhafaza eden* oda-
pımııı çalmak yetmiyor da sma çıktı. Difçiyle alika huil 
bir. <le benimle çene plmıya ettiği günden beri limbayı 
girişiy«. Böyle aaJiısızlar sofada sandürmek ve odasına 
yeni tiliedi. Bizim bilddiğimiz Jwanlıkta girmek mutadı idJ. 
tandnuyan evl.uı kapılarını ·11ı gece o itiyada riayet et-
almz dilencilecÇalardı. Şimdi medi, İimbayı beraber glttır-
endiler de öyle yapıyor dti ve hiç bir mülibazaya 
Hala H. hel'll\utat geli..e tabi olmaksızın Jflkla odamıı 

muanz olmak filuile meçhul · çinde bir hayli dolaşb. 
ziyaretciyi uaiidafaa etti: Yüreğinde JarİP bir i~tra:h 

... &rdL Ttırkü saylemek. hatta 
- Haksızsın k~, adam- armaklannı f8)ardata pkJr.. 

caizın bir haceti dotm&f, ka- ~ata oynamak istiyordu.. ~ 
PiM ,.Up ·}~ ~-1p. .. l d .. - ~ ~ 

riniz de bugünkü 
yola çıkanlmıştır. 

Sokaklarda lftt11tizllk ~ 
Sokaklan sftpüren 

1 rden bazılannm nasd 
yaptıklanm hiç tJ6 
mü? Bunlar, temizlik 
!anki bilakis pisliğe ~ 
imişler gibi çala aiip'": 
rin tozlannı havaya 
durmaktadırlar. Bunlaı'lll I 
geçen yolculara karı• d• 
gdan yok. 

Önlerinden geçenler 
insan değillermiş gibi tol 
bardumanına tutuyorl.,.. 
amelenin vazifesini dalı' 
rakli bir şekilde yaP 
çok şayanı arzudur. 

Litif H 

müteheyyiçti • Fakat bıl 
kelime halinde değil ' 
görünmiyen , elle tutufı 
yalnız akışı his ol~ 
bnior şelalesi halinde 
dökülüyordu . Onun 
gelmesini, kuvvetli bir 
muhabbet addederek ae 
iftihara kapılıyor ve 
görmeden geri dönlll 
aolayı da ona acıy 

Lakin bir ı&phe , 
fiiphe ıeae İçİDİ k 
CtlretkAr kolllfU, bP! 
konUfllll kaclmm k 
tuna kani miJdi. 

Şehnaz, bu 
içiD e dakikwla 
feda etmiye ......... 
seaİDİ ba kıu: « 
yoruı-.J » demekle 
len kaduun keadfs"8 
göribıG_ı, IODra 

vllcut oldajuna kaai 
İUJIU 0... etmiftİ, 
tamamile mukni bir 
iildt. Delikanlmm 
dolu tutmuı ihtimali 
O halde? 

Şimdi Şehnaz, bil 
teabit etmek fhtiy~ 
myordu ve hemd 
peacerejl açıp: 

- Bendim, Hal 
f& bendimi 

Diye bajlrmak 

' 



Son Saat 

. "" b~?zazede. çocuklar 
fı~ d~~ı havuzda boijuldu, 
· ~ 'u!~eri köprüden düştü '!I ~iınd ada~a oturan madam Yınara dün Taksimde Aptullab 

pJ ti .._ı. Uz a hır ahbabını :ziyarete gitmiş, yukarda konuşurken 
,ıe - ~p b ~aşında Bebeka bahçeye çıkmış, oynarken havuza 
oıt' t~ Ba~l~u.ştur. 

.~p ile r;oy.ünde ~e~çi .. Hüseyin ağanın 7 yaşındaki oğlu 
~o Yük ek~ .. ~fendının oglu 9 yaşında Mehmet Hikmet, beş 

~ ~~et, R:klı~~de~i köprü üzerinde oynarlarken Mehmet 

1'aJebemiz 
Romenlerin ka
bulünden sita

yişle bahsediyor 
Bir mUddet evel Romen ta

lebesinin davetini kabul ede· 
rek Romanyaya giden hukuk 
ve tip talebesi dun akşam 
şehrimize avdet etmiştir. Dün 
bu seyahate iştirak eden bir 
zatla görüştük. Bu zat, Ro
manyamn vardığı tekemmül 
ve medeniyet derecesini an· 
latmakla bitirememektedir. 

Salıife 11 
wrm 

Maaş · r 
Yeni kanuna 
g6re en çok ve 
en az maaşlar? 

Maaşatın tevhit ve teadüiü 
kanunu hakkında tanzim olu-
nan talimatnamede 1 den 19 
uncu dereceye kadar ayrılan 
memurların alacakları rn •ıaşlar 
şu suretle tc~bit edilm~kcedir: 

l>ercc:c l\ l:ıJ~11sll F.msJ~ B:ıli~ı 
1 150 4 m. 60::ı 
2 ı25 4 .nı.s SCl 
3 100 4 m.s 400 
4 ~o S ~ m.s 288 

60 J2m.~ 256 
B. serisi 

6 :o ~ m s 21U 
~ i\!1~rırn cebı ıtmış, yere dUıUrmüştUr, Recep ağır surette ?. "l() ış Cerahpaşa hastanesine yatırılmı§br. 

16td~ ~ra~ohfl kazası Sev(lilisini vurdu 
~ ~ ıaf:?'•likte Nurettin tek- Dun gece Kndıköyfinde 

Bize ezcümle dedi ki:«Köıtence 
Mama pliji, Bllkreş, Sinaya, 
Kimpina,Borişov, Riıto, SJbua 
gibi gerek medeni ve gerek 
sınai faaliyetlere s.ıhne olan 
muhtelif merkezleri gezdik. 

7 
8 
9 

10 

S5 s m.s ıos 
45 2.S m ~ 126 
40 2.:m s ıcıs 

rP'~ ."llt , gında oturan 18 ya· K dT d O f la... <-eki ef d" t b"l uı ı ı çayırın a sküdarlı 
~ .~ ~~ltıış Z en ıye o omo ı S b . T . Zeh b k 
ıı,l~ ı...~erı' . eki efendi muhte· I a ~kı •. sev~ ısı rayı .ıça -

111 f',, "'\ li~tınden yaralanmıthr. a ı ı yerınden yaralamıştır. 
d• / ~ Yakalanmıştır. Carih yakalanmıştır. 

~,~ tıı eç ama .. / Kim sattı? 
1
::;,) k O.net te karı- 1 Bir saka umumi 

•P ce~az satanlara çeşmeye sahı"p 
a..,• ~ttt 1° verecek cıkıyor 
bıJ ~ ~il:tş_tve benzine kolza Bizim ' idarehanenin karşı 

rJ !Joli~r'lrak sata~lar hak- tarafında bir çeşme vardır ki 
' ~ takib:te ve adl~ece ka- civar halk ve jşçileri hep bu-"1~ . yapıldıgını yaz- d 

1 1 ~ ra an su a ır ar. Sıcakların 

~ d tt tc bu hilekarlar ~anı kebap ettiği bu sırada 
~ iltr' etiket hilafında mal ıse bu çeşmede sakalık eden 

' va . mağşuş mal satan adam gelenlere su vermemeye 
~ erden cezaları tatbik ve : 
~ ,dYrıca . mallarını mü- - Ben bu çeşmeyi beledi-

~ ecektır. yeden satın aldım, siz kim 
~rli oluyorsunuz? 
~ttlj tnaUar ıcr~isi Diye kafa tutmıya başlamış-
,~~ !ballar sergisinin dnn- tır. Sular müdUrlilğünlin bu 

' • ölt8etçileri 00 bir bin sakadan haberi var mı acaba? (n.. er · · "~SOO) gının açıldığından 
k· .doksan dokuz bin 

, 

1

t, Dfl Sergiyi ziyaret 
,·kuıı~n Podoı tacirleri 

b • 1Yetli siparişat yap-
~ilJ 
~~· !C nıaliyc vekille-~ 6ıyı . 

• r. ''ti' . zıyaret etmesi 
1ki' / ·~ue~h·heyeti tarafından 

eJ' ' ını davet edilmiş-
/ ·'~la 

utıı ; he}':~~ k şiddetini gören 
ıcıt 1 etnı k adı~lara yelpaze 
etil ' e tedır. 

~ş ;, k-\leunkü h . 
~ ~~d·•ı· ava. J ı. ı cf#' ~Itır: rasatanesinden 

1. ~ ttıanı" h 
~ ""~. bu ı araret «32» 
b İt, B sabah «23» de-

/ t,~ilv,..- 1 u gece rüzgar 
1' 1 

' hava açıktır. 

Pendik ve Kar
tal da ekmekler 

fena ... 
Bir hayli zamandanberi 

Kartalda ekmekler yeniJemi-
yecek kadar bozuk çıkmakta
dır, Pendik ekmekleri de son 
günlerde ayni hali almış
tır ve deve hamurundan fark
sızdır. 

BütUn Pendik ve Kartal 
halkı bu halden müteessir ve 
mü~tekidir. Her gün lstanbu
Ia ın~nlerden çoğu, ekmekle
rini latanbuldan alıp götilr
mektedirler. 

P,ndik ve Kartal fırıncılarına 
insaf tavsiye eder ve bunların 
yola getirilmee! için alakadar· 
larm ehemiye' e nazarı dikka· 
• ni celbe1leriz. 

Dost Romenlerin hakkı-
mızda, bilhassa Gazimiz 
için besledikleri mubab· 
bete yakından şahit olduk. 
Belediyelerin, gece onbirlere 
kadar tren seferlerini bekliye· 
rek bizi izaz ediılcri cid
den mütehassis etti. Meş
hur Kimpina gaz tasfiyehane· 
si, Braşvadaki tayyare fabri
kası, «600» senelik kraliçe fa• 
tosu. Kantagilzen mlleaesesi, 
muhtelif fakülteleri hep gör
dük. Bütün Romanyayı bq
tan başa gözden geçirdik. 
Ekilmemiş bir karış yere, pis 
bir yol parçasına tesadüf et-
medik. Bu geziı, bizlerde, 
boş geçirilmiş vakitlerin mem-
leket için nelere mal olduğu
nu göstermek itibarile bir az 
acı oldu. 

Fakat alınan derı noktasın· 
dan azim faidesini inkar et
mek mümkün değildir.• 

Atış müsabaka-
ları bitti 

· lsveçte yapılmakta olan bey· 
nelmilel atış müsabakalan ne· 
ticelenmiş, İsviçreli Zul.f 542 
puvan kazanarak birinci ol
muştur. ikinciliği Fransız Jam
yer kazanmıştır. --

Gelen maarif çiler 
Maarif emini Behçet, müfet

tiş Hasan Ali, güzel san'atla .. 
akademisi müdürü Namık İs
mail, B.ler bugün Anl<aradan 
İstanbula geleceklecdir. 

Fındık mahsulümüz 
Fındık mahsulümilz bu se· 

ne azdır. Bir hastalık, fındık
larım:zı yüzde yarı yanya 
eksiltmişhr. 

.5 2 ,. m s 98 
il so ~.sır. 84 
12 ~s s ms :s 

c. serisi 
13 22 s ms 66 
14 20 s ms eıo 
15 ı:.s S.25ms 56 
16 16 3.2Sm s 52 
ı: 14 S,5 m.s 49 
18 12 S,75 m,s 45 
19 10 4 m.s 40 

50 Fahişe daha ..• 
Zabıtai ahlakiye memurları, 

fehrimizdeki ecnebi fahişeler 
hudutlarımız haricine çıkar 
makta devam etmektedir. 

Yeniden (50) fahişe hudut
lanmı:z haricine çıkarılacaktıı 
Pasaportlan ihzar edilmek
tedir. . 

Piyango müdürlüğünden: 
Mevcut nilmune veçhile 

(10000) adet takvim tabettiri
leceiJnden taba talip olacak
ların pey akçeleri ile birlikte 
22 ağustos perşembe günn 
saat 15 te piyango müdürlO
giiııde müteşekkil tayyare 
mübayaat komisyonuna müra
caatları. 

İngiliz lirası 
gene Fırladı 

İngiliz lirası bu sabah 
1019 kuruşa kadar çıkmıştır. 

Buna sebep olarak talebin 
fulalığı gösterilmektedir. Ma
haza borsa mehafilinde birkac 
gibıe kadar kuvvetli tencznlle.r 
vukuuna intizar edilmekteclire 

Bugünkü borsa: 
İngiliz 1019,00; Frank 

12,16,00; Liret 9,10; lsviçre 
2,47,00; Dolar 47,50;00; Da
hili 96,00; Altın 888,00; A
na dolu 22,00; Rumeli 6,70; 
Tramvay 74; Düyun 192,50. 

İş bankasından alınmıştır . 
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· Sahibinin • 
emrıne 

muti bir nakil 
vasıtası 

DOÇ kam)ronları her ne,rı yolda, en ağır şerait tahtında II1 

vaffaki)retle çalışacak tarzda imal edilmiştir. 

Çamur, yağmur, kar... DOÇ motörünün kuvveti karşısında hükümsüz manilerôİ 
Memleketimizin her tarafınaa DOC kışın karla kapanmış yolları tek başına açnı~t 
şöhret kazanmıştır. 

Dik yokuşlarda DOÇ kamyonunun çekme kuvvetini tecrübe edjn. Diğerlerinin 

olarak çıkamadığı yokuşları, DOÇ kamyonunun azami yükle tırmandığını gördüğ 
nüz zaman sahibinin enıriue bundan muti bir nakil vasıtasını tasavvur etıne11 

' 

imkanı olmadığını siz de tefrik edeceksiniz. 
1 

BİZZAT. -TECRÜBE EDİNİZ 
Türkiye için umumt vekili: 

Kemal Halil, Mehnıet Rilat ve Şürekası 
İdarehane ve saht yeri: ~ 

İstiklal caddesi No 168 
Beyo~·Iu 7{.1- 743 ~f elgraf: ~fatkc~ 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jan<la rma karakolu 

· 'Telef O!l Beyo,ğlu 17.55 . 
·raşra acantalıkları: 

Ankara : z~ hıtçı zade ve şeriki 
İzmir : 1\lahn1ut Celalettin bev 
Kavseri : ~1ufıaddfsza<lc A1inı bev 
Adana : ~~luharren1 llilnıi hey ,/ 
Gazi Ayın tap: Güzd beyzal~e Hasa ;1 bey 

Bursa : Nasuhi Esat bev .. . 
' Samsun : Esat efendi zade Seyit 

bev 
" 

Gireson : İsmail zade Vahit ve şüre 
Tra.hron : Hacı Abbas ve mahftunları 
Oi.varbekir : Piriı:ççi zade Sıtkı Nedinı 

Isparta : İntibah şirketi 

ve Edip b~y1ct·. 
1 

: Badılı zade Tahir 


