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beklivecekler? 

ıeçtikleri «Sa
n » tayyare 
ile Hyahat 
edecek olan 
tayyare.eller 
ıehrimize de 
geleceklerdir. 

Antrepo 1Je mavna buhranı çetin bf r sajhaya girmiştir 

Mavna buhranı 
iki eski fabrika aı1trepo yapılı yer 

Mavna buhram harbi umu -
mideki vagonsuzluğa taş çı -
kartta. Şu farkla ki, o zaman, 
buı açık g6ı· ... ,, para ile, va
fOD tedarik etmenin yolunu 
bülmuşla~dı. Bugün iH, elde 
para, ortada mavna yok. Olan-
lar da lebalep qya ile dolu. 
Ticcar bu halden ııkıntının 
sunturluıunu çekiyor. 

BUtün gayretlere rağmen 
evelki gün «174», dün de 
«54• mavna bofaltılabildi. 
• Belk 1 bu hal, mevcut buh-

ranı hafifletecek, fakat yaruı 
ayni vaziyet, belki daha r.·d· 
detle bat gösterecek. ıte 
bundan dolayı ttıccar lktaat 
veklleti nezdinde tepbblate 
bulunmuş, hllkfımetin muYafa· 
kati ile elyevm M. M. vekil .. 
tinin elinde bulunan eaki 1JiJa. 
riyeye ait ıebze ve kereste 
ambalannın antrepo olarak 
kuUamlmalan için ..U.Umata 
devri tekarrilr etmlftir. Bir 
kaç güne kadar açılacaklardır . 

Ahçılığımız tehlikede! 
İyi yemeklere veda et

memek için mektep lizım 
Geçen cemiyeti belediye içtimaında Azadan Hikmet pqa, 

latanbulda bir ahçı mektebi açılması hakkında bfr takrir ver
mişti. Bu takrir Emanet makamına havale edilmtıtir. 

Şebremanetinde bu meseleyi tetkik fçin bir komisyon tefek· 
klil edecektir. Komisyon, mektep hakkında mUtebauaalarm da 
fikrini -1acakbr. 

latanbulda bir ahçı mektebi açılmasının ne gibi faydalar 
temin edcceiiDe dair Lokantacı!ar cemiyeti erkimndan C-ıaai 
bey bir mubarrfrimize ıunlan a6ylemiftir: 

• - latanbulda bir ahçı mektebi a•umı bir ıamıalıı 
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Son Saat 

Ne aıaı Atinadan ye 
Otomobil tutul- EylUle 
mayınca polisleri cekler 
gitmemişler! Akva~aı 
Edremit,2 - Edremitin Tuz

cu Murat mahallesinden ber
ber Ahmet efen dinin evine 
iki hırsız girip valdesi Fat
ma hamına hücum etmişler, 
biri kadının boğazına sarıl
mış, diğeri boynundaki 300 
liralık ıils altınları ile l 9 
taae beşibirliğini koparıp aşır
DllŞtır. Kadımn feryadı üzerine 
Ahmet efendi ko.şmuş, vak' ayı 
polise haber vermiş, fakat 
polis önce aldırış etmemiş, 

şehrin kenarında olan vak'a 
mahalline kadar kendilerine 
otGmobil tutulduktan sonra 
tahkikata gitmişlerdir. 

Edremitte zabıta vak'aları 

çoğalmaktadır. 

biz de düşünmüştük. Fakat 
bunun her şeyden evel bir 
para ırıeselesi olması bizi bu 
tasavvurdan mecburen vaz 
geçirdi. Bugün memlekette 
Türk ahçılığı çok berbat bir 
haldedir. 

Bef, on sene sonra İstanbul
da alaturka yemek pişirecek 
ahçı bulmak mümkün olmıya
caktu. Bugün iyi alaturka 
yemek pişirmesini bilen beş, 
altı ahçı vardır. İleride bun
larin yerini doldurmak kabil 
olımyacakbr. Bunun için bir 

.bçı mektebi &Çllması bir za
nıret haline girmiitir. Bu 
mektepte hem alafranga, hem 
de alaturka ahçılık öğretilme· 
liidr. 

Türk ahçılığı gUn geçtikçe 
~uruma sürüklenmektedir. 

Ahçılıkta yetişen yok. Ya
rın büyük lokantalar ahçısız 
kaldıktan zaman, Şark mutfa-

ğına en yakın olan Fransız 
mutfağından ahçı celbetmiye 
mecbur kalacaklardır. 

Binaenaleyh ahçı yetişmedi
ği için Türkün elinden çıkmak 
üzere olan bu san'atın kurta-
rılması lazımdır. Bunun çare
si de mektep açmaktır. Eğer 
Şehremini Muhittin bey böyle 
bir mektep açılmasını temin 
ederse, Türk ahçılığı namına 
kendisine bir heykel yaptıra
cağım. ı> 

Atina, 3 - Hükumet fırkasına mensup bir gazete, Türk -
Yunan muallak meselelerinin halli için eyliile kadar bir 
çarei tesviye bulunması memul olduğunu ve Yunanistanın 
ancak eylüle kadar bir sureti hal bulunmazsa Cemiyeti ak
vama müracaat edeceğini yazmakfadır. 

Atine, 3 - Mezunen Atinaya gelecek olan M. Papa perşembe 
günU İstanbuldan hareket edecektir. 

Atina. 3 - Har. nezareti mehafili, Türkiyenin cevabına 
intizaren Türk-Yunan meseleleri hakkında beyanatta bulunmak
tan içtinap etmektedir. 

Gaziınizin hüyüklü~ü 
[Bimd sahifeden mabat] 

rinlevvel nihayetlerine doğru An.karaya avdet buyuracaklardır. 
Şelrrimizde haurlıklar 

Gazi Hz. nfn rakip olacakları Riyaseticümhur vagonu dün 
An.karaya sevkedilmiştir. 

Vali vekili ve Şehremini Muhittin B., C. H. F. müfettişi 
Hakkı Şinasi paşa. Polis müdürü Şerif, Jandarma komandanı 
Raşit beyler dün akşam saat (6) dan geç vakte kadar devam 
eden bir içtima aktederek Gazi Hz. ine yaP.ılacak merasim 
programını tesbit jle me.şgı.ıl olmuşlardır. Program bugün kat'
ileşecektir. 

Şehremaneti Köprü, Üsküdar Şemsi paşa, C. H. F. İstanbul 
binası önüne geçen sene yaptırdığı takları bu sene de koyacak 
ve bunları elektrikle tenvir edecektir. Takların inşasına bugün 
baılanacak ve yarın akşama kadar ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Gazi hazretlerinin istanbuJdan gidecek bir heyet tarafından 
lzmitte istikbal olunmalan ve bu heyetin 1stanbulluların büyük 

~ reislerine tazımatmı arzetmesi mukarrerdir. Gazi hazretlerinin 
İ:ımitten sonra kara ve ya deniz tariklerini mi tercih buyura
cakları henl\z malüm değildir. 

~iyaseticUmhur muhafız taburunun bir kısmı ile orkestra 
bugün şehrimize gelecektir . 

Son malumat 
Ankara, 4 ( Telefon ) - Gazi hazretlerinin İstanbulu teşrif

leri günü kat'i surette tekarrür etmemekle beraber pazartesi 
akşamı Gazi istasyonundan trene rakip olmalaı ı çok muhte
meldir. Ankara, büyük gaziye parlak bir teşyi rasimesi yapa
caktır. 

Gazimizin blr arzusu 
Alınan haberlere nazaran Gazi Hz. İstanbulu teşrifleri ve 

burada ikametleri esnasında masrafı tnucib olacak merasimden 
tevakki edilmesi arzusunu izhar eylemişlerdi. 

Canavarın zoru
na bakın 

Paris, 3 ( Hususi ) - 1 A
gustosta komünistlerin istedik
leri gibi nümayiş yapamama
ları feci bir .hadiseye sebep 
olmuştur. 

Musar isminde bir amele, 
sebepsiz yere ustasını bir bı
çakta öldürmüştür. Cinayeti
nin sebebi sorulunca da : 

<• - Kom~nislim. Fırkamın 
intikarrm.ı aldım ». demiştir. 

Sahtekar 
memur 

İzmir, 3- Burada bir depo
nun müzayedesinde ihale ka
rarını «1000» lira eksik yazan 
maliye memurlarından Ali Rıza 
efendi İzmir ağır cezasınca 
üç sene hapse mahkum edil
miştir. Cürüm hazineyi ızrar 
olduğu için Ali Rıza efendi 
tecilden istifade edemiyecek
tir. 

Kadrife 
Sinenıacıli f 
teklifi /t~f 

sındtl·'' 
Son hadiseler 

1
:? 

bütün dünyaca b 
Kadriye hanıııı'.iji 
ikisi ecnebi üç ~ .. i ~ ··gtV:.I 
etmiş ve k~1cıı tttıir 
çekmeyi teklif c Jl' 

Kadriye baP1rıı~ııt 
cevap verdiği, r d~ 
ği henüz maliifll 
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' ~ Ctvap ukurn~tine veri!ec.ek 

bey Atına sefinmız 
~ iipu : gönderilmiştir. 

lt ~'Y ;\nıurn müdürü Abf 
'-t ~ık l\anı~karadan gelmiştir. 
t.L.~g(i ıl bey ve M. Holş-

~ ı..."lit, n şehrimize gele-

'lllf 
" ~ltı ~ili~~ ~aşmüddei umumisi 
V ~ C,,j d . eyle Temyiz mah-

•·tah \r aıre reisleri dün An-
~~ asıl 1 . 
~ tlirıde ~ m~şlar, Adlıye 
~~tq.. n . hır ıçtima yapıl-
·~ ai~ ıçtirna irtişa tahki
~ıtt:aflı evrak üzerinde uzun 
._~ışlir muhakemeler icra 
Uı... ' 
~itt bQ. 
~ a d aftan irtişa tahki-
\. ·a du:varn olunması hak
~ltııştı Vekaletten iş'ar vaki 
~~da:· Müstantiklik maz
~ijlılda bazılarmın iddialan 
~llıakt tdekrar istizaMarda 

ili a ır. 
Yet te~ . d k. . 

S~faili esın e. ı c1ın5aye-ahkA emsettin se-
Y um olmuştur. 

' Atıkarakup Balıkesirden 
~CQı aya sevkedilmiştir. 

~
kı esine orada devam 

' Ctdir. 
~ ~c ~k Mikmet B. Kad
\ dcd·İc nı~selesi etrafın
•t • : .. 

1 odul~r münasebe-
\ \ı~ V ~~ıfei kanuniye 

Çot Ytrnı ifa ettim. Bun
ıs: lt1 .. 

~1 oduı Usterihim. Yapılan 
\ ıt "-d ata ehemmiyet ve
~~ .. ar kusa nazarlı deği
~ doı:aıetesinin neşriya
~· hu1c:1 hlahkeme huzu
~~it. ~ kurnu anyacağım 
\~ neşriyat şahsımla 
11ııı;.."lll) ı:_dlbafevklerime tariz 

il '4Q td' 'l{Qlt ır. » demektedir. 

\~,c~~~hesi Romanyaya 
at yapmaktadır-

-l:~•ki . ~~ "l'iklai ıpek mensucat 
itti;, huglin kOıat 

t lll "'kt· 

f 
~ · 0btı ıyat , vapur oto-
'-'" cnıu , 

( ~' ~fcl ~ ~c maliye si-
·"' l'ı~ erını hazırlamak 
'

1 bt>'irı et. umum müdilrii 
~ ~ltlf 8 l':iyasetinde topla
~IM~ Yon dü . . . 
"-..~ 11.1r. N • n mesaısını 
~ ttitd ;khyat tarifele

lltt\ır c O tenzilat kabul 
~ daci 
~ J- ~ t~ çıkan «Le Kanal' '-h~ch ttes!nin muhabiri 
,, lttkikıi, Türkiye hak

ltbti . atta bulunmak 
~~ gelmiftir. 

Son Saat 
acucma: 

Itriyatçılar m'' şteki! 
• 
istedikleri şeki de ispirto 

bulamıy rlar 
Evelki günkü nüshamızda, 

piyasada mugayyer ispirto bu
lunmadığından bahsetmiştik. 
Dün haber aldığımıza nazaran 
müskirat idaresinde ıtriyatçı
lara venlecek ispirto bulunma
maktadır. Hatta bu yüzden 
müskirat idaresi aleyhine bir 
dava açılmasına da ramak 
kalmışhr. 

Son günlerde elinde pek iyi 
ispirto kalmıyan müşkirat ida
resi, ıtriyatçılara son defa bir 
nevı panear ispirtosu vermiş
tir. Bu ispirto, kendine mah
sus bir koku taşıdığı ve bu
nun izalesi kabil olmadığı 
için, ıtriyatçalarm işine yara
mamış, piyasadan ispirto te
dariki de mUmkün olamadığı 
cihetle bir çok amiller işlerini 
paydos etmek mecburiyetinde 
kalmışlarldır. 

Hatta bir takım ıtriyatçılar, 
kendisine mahsus bir kokosu 

mahiliye vekili ŞUrkfi Kaya 
bey Ankaraya avdetinden 

ıonra tedavi için Avrupaya 
gidecektir. 
!rnankin sefiri Hulusi Fuat 
IWJbey dun Parise hareket 
etmiştir. 

Darife komisyonu Haliç ta
rifesinde cüz'i tadilat yap-

mıt ve mesaisini ikmal etmiştir. 

müyunu umumiyedeki evra
kı naktiye sui istimali ile 

meşgul olan maliye müfttiş
leri dün şehrimize gelmişler
dir. Tahkikabn birinci safhası 
bitmiıtir. 

Dürkiye-İtalya ticaret mua
hedesi etrafında müzake-

rat icra edilmektedir. 
moı 'Vergisinin 10 liradan 
(gtah!ili ıuhelere bildiril
mittir. 

mususi mekteplerin Maarife 
devri haberi doğru değil-

dir. 
~ehrimizde bulunan iktısat 
lD.lf veklleti ziraat müatqarı 
İhsan Abidin B. Adapazanna 
gitmiştir: 
!fqlehrimizde iki maç yapa
ımı!cağı bildirilen Mısırın Ar
senal takımı diln Romanyadan 
vapurla gelmişler ve akşam 
üzeri memleketlerine dönmüş
lerdir. Ma~. yapılmaması bu 
hususta vakit ve zanıanile 
anlaşılamamasınd&J) ileri gel
mektedir. 

meynelmilel talebe kongre
sine iştirak edecek murah-

hulanmız ıitmiflerdir. 

olduğunu evvela farkedeme
diklcri için bu ispirtolan ima
lata sarfetmişler, bununla yap• 
bklan ıtriyatı piyasaya çıkar-
mışlar, sonra meseleyi anlayınca 
bu mamulab piyasadan topla
mak mecburiyetinde kalmış
lardır. 

Bunun üzerine bir araya 
toplanan ıtriyat amilleri, müs· 
kirat idaresini dava etmeyi 
düşünmüşler, fakat bilahare 
idarenin Macaristana ispirto 
sipariş ettiğini ögrenerek bun
dan sarfınazar etmişlerdir. 

ltriyatçılar, Türk ıtriyatçı

lığının Avrupa ıtriyatçılığı ka
dar mütekamil, hatta bazı şu
belerde ona mütefevvik oldu
ğunu iddia etmekte, yalnız 
bu nefaset ve faikiyetin mu
hafazası iç.in her zaman nevini 
ve mahiyetini muhafaza eden 
ispirto bulamadıklarından müş
teki bulunmaktadırlar. 

rnluallim mektepleri mezun
~ları cemiyeti merkez hey
eti kongresi dün cemiyetin 
merkez binasında ujJıikat 

etmiştir. 

Dekirdağı sabık valisi Arif 
Hikmet ve defterdar Per-

tev beyler bir sui istimal mad
desinden dolayı muhakeme 
edilmek üzere Eskişehire da
vet olunmuşlardır. 
rfintrepo meselesinin halli 
~hakkında tetkikatta bulu
nan komisyon bugün tetkika
bm ikmal edecektir. 

mtomobille devri alem seya
hatine çıkarak şehrimize 

gelen M. Roger Lakor ve ar
tist Mm. Odett Darthys dün 
Halebe hareket etmişlerdir. 

Yerli ma.llrı 
serğisi 

İstanbuldaki meb'uslara 
İstanbul Milli sanayi birli

ğinden : 6 Ağustos 929 salı 
günü saat on altıda Galata
saray lisesinde açılacak olan 
( Yerli malları sergisine ) ls
tanbulda bulunan meb'usanı 
kiramın lutfu teşriflerini istir
ham eyleriz. 

Avunduklara ait 
çiftlik satılıyor 
Avunduk zade Hamdi beye 

ait İzmirdeki Bulgarca çiftliği 
de sablığa çıkarılmıştır. Bu 
çiftliğin mesabasının tayini için 
mühendisler «5000» lira iste
mişlerdir. 

Sahife 3 
= 

f)il(kat! 
Bahçe kapıda 

yankesicilik ar
tıyor 

Dun saat 3 te Bahçekapıda 
Şeyhillislam Hayn bey cadde
sinde bir yankesicilik vak'uı 
olmuş, bir mağazanın vitrinini 
seyretmekte olnn bir zat, açık 
göz bir yankesiciye cüzdamnı 
çarptırmışbr. 

Yankesici takip edilmiş iae
de yakalanamamıştır. 

Son g!inlerde bu bavalide 
yankesicilik vak'aları çoğal· 
mıştır. İkinci şube müdiriye
tinin, bu halin önüne geçmeti 
lazımdır. Çünkü giden gelme
mektedir. 

Tütünlerimize 
ait bir risale 

Tütün inhisar idaresi, pek 
yakında mühim bir risale Def" 
redecektir. Bu risalenin resim
lerini ve mündericabnı ihzar 
için bir heyet teşkil edilmiştir. 

Bu risalede Türk tütünle-
rinin resimleri, isimleri, her 
birinin ayn ayrı evsaf ve 
kıymeti, tütünlerin ve yetiştik• 
leri topraklana tahlil rapor· 
lan, tntün mıntakalannm hari-
taları ve tütüncülüğe ait diğer 
malümat bulunacaktır. 

Risale geçen sene Yunan
lıların neşrettiği risaleden daha 
güzel olacak, Türkçe ve F ran-
sızca olarak basılacaktır. 

İnhisar idaresi bu risaleyi 
bütnn dünya tütün merkezle
rine ve tütün üzerine muamele 
yapan bankalara tevzi ede-
cektir. 

Edirne pota 
müdürlütfi 

Bebek postanesi müdtırtl 
Y qar bey terfian Edirne posta 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

Bartın ıoks ve c;urat postası 

Elektrikle mücehhez muntazam 
kamaralar ve güverte yolcu-

larına mahsus mahfuz 
mahalleri havi 

Aydın 5 ";tos 
Pazartesi 

günu saat ı 8 de Sirkeci nhtı
mından hareketle [ Ereğli, Zon
guldak, Bartın , Amasra, Konca 
şile, ve Cide] iskelelerine azimet 
ve ayni iskelelere uğrayar~ 
avdet edecektir. . ~enn 

Tafsilat için Eminönr ·~ 
h ~ .L e,-~"' an 2 numaraya mP 
Telefon; 2684 

, . 



Son Saat 

Buhran gece ziyadeleşti 
Şimdi Şehnaz, kocasını 

kerevette ölü eörüyordu 
-72 - Muharirir: H. Turhan 

- Allahtan olacak, düşer
ken efendi gördü, yardım etti. 
Beni çukurdan çıkardı. 

Şehnaz, orospularla elele 
verip kocasını öldürmek töh
metile mahpeslerde süründü
rüleceğini düşünerek tiril tiril 
titriyordu. Kapıdan içeri gir
diği halde odaya, hala hanım
la kızlarının yanına çıkamıyor
du. Henüz dışarıda bulunan 
Muzaffer, ansızın içeri girerek 
onu çar,afı başında ve karan
lıkta ôüşünür görürse kim bi
lir ne kızacak, ne küfürler 
savuracaktı? 

Şehnaz H. ayak üstünde 
düşünmenin, titremenin fay
dası olmadığını nihayet takdir 
ederek hanımlann yanına gir
di. Mahut bezir lambası, isli 
Eiyasile bir köşede pırıldıyor, 
ve yer sofrası, evin hanımını 
bekliyordu. 

Nihadın karısı, bammlara 
bir _söz söylemeden çarşafını 
göğsü kan lekeleri ile dolu 
olan entarisini çıkardı, potini
ni attı. Başına yemenisini bağ
ladı, terliklerini giydi ve doğ
ru sofraya oturarak mırıldandı. 

- Buyurun. 
Muzaffer, her mutat baba

aile yemk yiyeceği için bekle
nilmiyordu. Hala ve kızlar, 
gününü sokakta geçiren Şeh
nazın gayri tabii bir vaziyette 

· bukmdnğunu hissediyorlardı. 
Yanma geldikleri zaman yü
zündeki bereleri gördüler ve 
oaun bir macera geçirdiğini 
aDladllar. Dayak mı yemifti, 
tasalluta mı uğramıştı? Büyük 
ktda anaaı seri nazarlarla bu 
ciheti birbirinden istizah eder
ken küçük kız, tehayyür ve 
teessüriinü saklıyamadı, müte-

: lişiyane sordu: 
- Aman yenğeciğim, bu 

ne hal, kaza mı geçirdin? 
Şehnaz, gayrı ihtiyan elini 

bereleri iizerinde gezdirdi: 
- Evet - dedi - dere kena-. 

nnda ayağım kaydı bir çuku
ra düştüm. 

Ve sonra her hanği bir su
kutun bu çeşit bereler hasıl 
edemiyeceğini düşünerek, su
allerin teakup etmesine de 
mahal vermek istemiyerek 
illve etti; 

Maceradan efendinin haber
dar olduğunun söylenmesi bü
yük kızın neşesini bozdu, ha
lanın şüphelerini kuruttu. Yal
nız küçük kız, teessür göster
mekte devam ediyordu : 

- Vah yengeciğim vah, 
geçmiş olsun, başka bir yerin 
incindi mi? 

Ablası yavaşça elini uzata
rak hemşiresini cimdiKledi ve 
onun vesileden bilistifade yen
ge hanıma izharı muhabbet, 
izharı iştiyak etmesine mani 
o!du Bu çimdik küçük 
kızı da iskit ettiği için 
sofrada kaşıklann zaif 
tınnetinden başka ses kalmadı. 

Dört kadın, mihaniki bir 
hareketle midelerini imla~ a 
uğraşıyorlardı. Hepsi sakit ve 
Şehna:ı - fazla olarak - dalğm
dı, hissen büyük bir buhran 
geçiriyordu. 

Bu buhran yatakta ziyade
leşti. Kocası bir türlü gözü
nün önünden gitmiyordu, ve 
bu teressüm, kerevetin üzerin
de kıvrılmış çıplak bir ölü 
halinde vukua g~liyordu. Mu
zaffer, yatsıya kadar babasını 
bekledikten sonra bir iki lok
ma yemek yeyip yatmıştı. 
Bitişik ve kaptsı açık odadan 
honıltusu geliyordu. Y anıba
flDdakİ bala hanım, biraz .,te
deki kızlar da sakin ve müs
terih uyuyorlard. Kimse, hiç 
kimse bir facianın vukuundan 
iftibah etmiyorlar, evin efen
disinin bir orospu elile öldü
rüldilğünü bilmiyorlardı. 

Bu gafletin ıuphe yokki 
nifıayeti vardı. Sabah olunca 
her şey anlaşılacak, bu sessiz 
dudaklara vaveylalar yapışa
cak ve sonra eller - dost ve 
yabancı bir sürü eller - ken
disinin yakasına sarılacaktı. 
Koca katili sıfatile köy so
kaklanndan sürükle"nerek ka
sabaya kadar götürülecekti. 
Anası, babası, komşuları, bit
tabi kendisinin seyrine çıka
caklar ve hepsi derin bir is-

Evlenmek istiyorum 
!!.'fendim: 
Bendeniz 25 yaşmda bir 

gencim. Oldukça iyi bir tah
silim var. Vaziyeti maliyem 
bir aileyi iyi geçindirebilecek 
haldedir. Musikiye aşina ve 
asgari 5000 lira kadar nakte 
ve yahut emlake malik orta 

. ve ya uzun boylu balık eti 
beyaz ve ya kumral bir ha
nımla izdivaç etmek arzusun
dayım. 

Kadıköy postrestant 
R. F. 

* lş ariyorum 
Öteden beri en maruf bir 

Ticarethanede kitabet ve umu
ru muhasebede bulundum; usu
lü muzaafaya vakıf ve matlup 
olan evsafı lazimeyi haizim; 
burada her han~i bir Ticaret
hanede çalışmak~ arzusundayım; 
lutfen zirdeki adrese müra -
caat edilmesini rica ederim. 

Sirkecide meriç kıraetha -
nesinde. Yusuf kenan 

tikrah ile yüzüne tükürecek
lerdi. 

Bu tahayyülat, gözünün ö
nünde canlanan bu mütevali 
sahneler, Şehnazın yalnız uy
kusunu değil, aklını da taru
mar ediyordu. 

Hemen hemen çıldırmak 
derecelerine geliyordu: Kerrat 
ile yatağında doğrulmuş, ev
ham humması içinde yanan 
başını ellerinin içine alarak 
sessizce ağlamış ve sonra 
gene uzanarak aynı manzara
ların tehdidatına nefsini teslim 
etmişti. 

Uyku, biraz uyku, onun için 
büyük bir nimet olacaktı. Bir 
fellketin adım adım vüruda
nu hissetmek, daha doğrusu o 
felaketi korka korka beklemek 
ne kadar ağırdır? Ansızın ge
len felaketler, yalnız müteeDim 
edeT. 

Beklenilen felaketlerin ise 
bir de tedhit devresi vardır. 
Şehnaz işte o devre içinde 
çırpınıyordu. 

Oğlunun, halasile kızlarının 
ve konu komşunun sabahleyin 
takınacaklan'.- matemle kanşık 
kindar-vaziyeti, itile kakıla 
kasabaya götürülüşünü dUtü
nürken kocasının halini de sık 
sık habrlamaktan geri kalmı
yordu. 

O ölü şimdi neredeydi? 0-
ruspu Emine, kurbanını evinde 
saklıyamıyacağına göre mu-

Zayi ~· 
Nüfus teskeremi kaybe Jıf 

Yenisini çıkaracağıJIJdaJ1 • 
sinin hükmü yoktur. veli 

SüleyJIJaniYN 16 
caddesi :;:;J 

MuaınJIJer 

* Çocuklara k~f il . eıeıd' 
Askeri ve mülkı liS ıAd 

. 'llJP:~ 
orta mekteplerle, . il~ tiY~~ 
mezunlanndan kefil : r Jı ~ 
Biz kimsesiz yavru 

3dJ"'" 
nerden bulalım. AlakaıLetJ' 

d'kk l . . ce v nazarı ı et erını d''llJ•' Jt' 
nizi rica ederim efen 

1 eı1'~ 
İlk mektep 'llJaalı"'" 
rından: R. 

>f 
Evlenmek istiyoruın ~ 

Faal, Çalışkan bir g ·dl~ 
Ayda yüz yirmi lira l~ f 
var, meslekve istikb ~ ·,p..J 
laktır. Hayatta kiıns~s~~ ~ 

Genç beyaz balık etın ef"~ 
Evine sadık bir hanınıla 1 
mek istiyorum. İsta!1bll ~ 
Rertan A. F. adresıoe 
caat rica olunur. 

hakkak bir çukura 
olacaktı. jİ 

Bu hüküm, Şehnaıın 
de yeni bir sahne Y 
V ehhanı kadın, o ~·,S '/. 
Eminenin Nihat efen ~J! 
cakladığını ve kilskatı lı~ 
çıplak cesedi kara~ciı'' 
sürüyerek evinin haJ'l bİ' ~ 
kardığını, çamur dolu ıt> 11: 
kura, yahut dere ke118~,ırl 
tığını görürdü. tos• Jı)e' 
evel karıncalar, • böce b" 
daha sonra köpeklerd c~ 
vuk na' şi tetkik e ~ 
ısınp koklıyacaklar ~e ., 
doğmasile beraber ~ 
vazifesini insanlara bıt 
!arda. 
Şelmu, bu bi-' dJ. I 

içinde saatlarca çırı>1:rtJ 
ladı, sustu, titredi, t_1t 
sıkletinin bu rengifeJP" ' 
bat içinde zerre zette, 
ni adeta görerek • ";, 
yeis ile - yatağında.,, ,1 
Artık, vürudu muk tı iP"" 
muhakkak olan felik~b~J 
nefsini te'niı etmiş 11 ~ 

İnsanlar, kurtuldf Jı".f) 
kaybettikten aonr• ;il'~ 
alışırlar. Beşerin, b~.i ~ 
malikiyetidir ki içti~ :{ 
tıların avakıbini P. Jı(J-'l, 
setir eder. Öyle o ,,JJ :J 
insanlar bir şeye allf111 ıır:;:;.~ 
dadında bulunmasal~,dJ • 
üstü çoktan tenhalar 

[Bitdl 



. ,,,. 
~İ' 

~·· Sus ya g 
Utıeş öylerken 

s r, mabette 
~ııenmez 

ı. -54- !1uhaı:ı:fri: H. TurW1n 
'iİrı v h . 

~kta e ametini artıran bir lmperator, huzuru humayu-
~kırıd ~da pek muhteremin nunda kanlı bir arbade tahad-
~a e~gı tavurdu. Onun kılı- düs etmediğini, pek muhtere-
llaıılaıı atınası, mecliste bulu- . min kılıcını çekip lemhatül-
~~Urı:ı:ıt . Yüreklerini ağızlarına hasarda avcı başının beyinsiz 
~ıeı §ti. Zavallının maksadı, başını yere düşürmediğini gö-
ltıt )' Çekmek değil, iyi bir rünce geniş bir nefes aldı. 
~~aınapkrnak, şairane zerafet Teessürlü bir sesle: 
~ika~· tı: Şaşkın huzzar, bu - Sus ya gafil! - dedi - gü-
~dı~1 ~ bılmedikleri için onun neş söylerken çorçöp susar. 
;tf:!i. VUrdan telaşe düşmüş- Balık, denizde ağız açıp ses 

Ul'k .. Tek başına yüzlerce çıkarmaz. Mabette taş dillen-
~'Ye:Ul/arisini tarumar ettiği 
"'lip olunan bu büyük mu
'tI!i ~ tamiri haysiyet için 
~t ka:r edince neler yapmaz, 

iki 11'.. ar dökmezdi? 
~lthk ~ç. dakika, cehennemi 
~t,lq Çtnde geçti. Korkak 
' kabl, ruıhladız gibi par
lı.. ,~e'J' ı~sında teksif eden 
d~a l ılıç, hu müddet zar
~it ınından çıkmadı ve 
il· ia ·b· ı d tı ı pek muhteremin e .. 
d llq • 0 ınüddet içinde - kı-
t ttq:•tıtıedi. Haşyetin, en· 
~~Us }{ Y.t'rine merak ve te
~l~di b aırn olmak üzere idi. 
~ tlile erkes onun da ken
~~ his hemhal, kendilerile 
~~lllı'. Y~ni methuş olup ol
~~ı. () lçın için soruşturuyor
d ultıi )'narnıyan bilek, yerine 
~ ~r~./ben sarkık dil celade-
~ ın d ~ bu .. a derin hayret 

1ırıd1J Yuk bir haşyet içinde 
~tdrnu vazıhan isbat 

~~ .. llıafih 
\i ~tljt\i h onun yıllanmış 
ı,~/"kuda atırlıyarak kendisi
\~ 1b ttrn n ve korkaklıktan 
~ttat0r el(, o ebleh tvvrım 
\~1 .hUr~e karşı müfrit bir 

'v ısti)' t olarak kabul et
~ıt b enler de vardı. 
d ~.. ı.ı11ıa 

&' kad rr kısmı azamını 
d it Şe ın ar teşkil ediyor

~. iti!>~ tef du"şk·· .. "h t 
~~~ '(.,ı Ilı unu şo re 
~~ ttl S ahlukat, her hale 

Ilı a~ .arnandıı·a hakimini 

llt ~ '~:rn:k ve korkak 
Ilı ~aat :nı~orlardı. Oyle 

~~~ IQ}iltı . ~egişikliği, saray 
~bi b~ın kanaatsız kal

ır Şey olacakb. 

mez. 
Ve sonra, elini kılıcının kab

zasından henüz ayıramıyan pek 
muhterem cenaplarına döndü: 

- Hergül! Gadaba gelme, 
kendini bilmezlerin sözünden 
huylanma. Yıldızlar, yerden 
ablacak çamurlarla kirledile
miyecek kadar yüksektir. On
lara atılan çamur, atanların 
yüzüne düşer. 

Avcıbaşı Kontofres, sapsan 
kesilmişti. Hele güzel Afrodi
tin, Samandıra hakimine göz
lerinden buseler yolladığını 
görünce bütün iradesi eriyi
vermişti. Aşk ve haset, ateşten 
iki kamçı halinde asabını teh
yiç ediyordu. Bu ruhi kamçı
lanmanın acısile muhitini ve 
muhatabını unuttu, mütehev
virane haykırdı: 

Haşmetmeap' puttan 
medet umuyorsunuz, ağaçtan 

elmas sızdırmak istiyorsunuz 
serçeyi kartal sanıyorsunuz, 
Rica ederim, teyal,kuz ediniz, 
bu yalancı pehlivana yüz ver-
meyınız. 

Artık idarei maslahata im-
kan kalmamıştı. Son sözü, ar
lık silah söyliyecekti. Fakat 
Samandıra hakimi, itidalini 
bozmadı, ikinci bir alıklığa 
kapılmadı, zarif bir eda ile 
eğildi: 

- Efendilerin efendisi efen
dim! -Dedi- yıldızlara çamur 
bulaşamıyacağını siz söyledi-
niz, kulunuz da iman ettim. 

Avcıbaşı, imperatordan evel 
cevap verdi: 

(Bitmedi] 

çç Son Saat,, in iane listesi 

Rize f elaket~zedelerine 
vardım ediniz ... ., 

O havaUde tufan f elctketine uğrıyan, ~ l'e 

açıkta kalan on binlerce luırdeşlmize yardım 
etmek mukaddej bir vazifedir. 

Rize, Sürmene ve havaliıi müthit bir felaket geçirdi., 
Zarar ve ziyan büyüktür. 15,000 den fazla kardeşimiz t 
yurtsuz ve bir lokma ekmeksiz kalmlJbr. 

Memleketimizin en zengin ve çalışkan bir mıntakasında 
vuku bulan bu felaketin bephnizi dilbun ettiğine ş&pbe yok. 
Böyle bir vaziyette, felaketzedelere yardım etmek hepi
miz için bir borçtur. 

Bunu nazarı itibara .tan « Son Saat » bir iane llateai 
açmıştır. 

Bu ianeye iıtirak edenlerin hediyeleri tarafmmdan 
Hilaliahmere devredilecek ve isimleri gazetemizle nqre
dilecektir. Az, çok, gönülden ne koparsa vt:rmek ve on 
binlerce insanın alamım bir az olsun tahfif etmek lhnndır. 
Haydi vatandaşlar, vazifemizi yapalım. 

İane listen 

ı 
Kuruş 

ı 00 Bekçimiz Mehmet 
1 ı>fendi. 

2682:1 Dunkü relnin. 

200 ~üktife ıtnyat imalidune

ı · Ekrem B. \ l"k<ın 

İstanhuJ vilayeti def terdarhğı ilanları 

ilan 
Kıymeti 

No Semti methm .Jıailesi Sokağı Cinaf mftlk mubammine 
305 Büyiik.dere Büy&kdere Büyftkdere Dfikkin } 15500 2 » » « Apartuman 

Evsaf ve müştemfttiı: 
Zemin kab ocbınluk Ye • 
kömürlük 1 inci kat 2 
oda 1 apdeaane 2 inci 
kat 4 oda 1 apteaue 
1 mutfak 1 · çamqırlık 
l daraca ve bahçeyi 
havi. 

Balada evsaf ve mfiıtemillb ve muhammin kıymeti mulıarrw 
apartuman ve albndaki dükkan 4 ağustoı 929 tarihinden 24 
Ağustos 929 tarihine kadar yirmi giln müddetle kapalı nrf 
usulile müzadeye vazedilmiştir. Bedeli ihalenin nısfı peşinen Ye 
nışfı diğeri de tarihi ihaleden bir sene sonra almacaktır. 
Taliplerin müzayede ve mfinakaıa ve ihilit kanununun 10 uncu 

·maddesi mucibince tekliflerini bir zarf denınine vaz ve temhir 
ederek ve üzerine isim ve hüviyetini yazarak işbu zarfı yüde 
yedi buçuk teminatı muvakkat~ veya banka mektubunu baYi 
diğer bir zarf derunine koyarak ve temhir ederek •e ifba 
zarf m üzerine ( Büyükderedeki apartuman ve dükkana aittir ) 
ibaresini yazarak müzayedenin son günü olan 24 Ağustoa 929 
Cumartesi günü saat on dörde kadar beyoğlu Malmüdürlfijiinde 
müteşekkil sabş komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde 
tevdi eylemeleri lazımdır. Talipler müzayede mtinak~ ve 
ihilat kanunu ahkimile Bu babd~ki satış şartna..meıi mevadı:u 
kabul etmcğe mecburdur. 

Beyoğlu mal müdür!üğünden: 
Müddeti müzayedesi 29 temmuz 929 pazartesi günü hitam 

bulan F eriköyiındekı Rus tebaasından papaz Azakile ait ve 
harita mucibince yirmi yedi parçaya füfrez arsalara talip mhur 
etmediği cihetle 1 Ağustos 929 tarihinden muteber olmak 
üzere müzayedenin bir hafta daha temdit edildiği ve bdiplerin 
bü müddet zarfında Beyoğlu mal müdilrlüğilnde mfttqekkil 
aabş komisyonuna ve ya mal müdürlüiüne müracaat eyleme· 
leri ilin olunur. · 



6 Sahife Son Saat ·-
ikinci kitamı 

Muharriri: 

llarscl f/('11 Haydudun aşkı 
Nakıli .....-:-; 

İdris J111 /ıt~f ı 

-17-

Sen .. ""I'.· • • , 
.ı ıgrıssın. .• . t 

Sen · bir katil, bir lwJ ·dulsun. Bana benziyen bir kardeş~~ ~ 
()ar d(> ·e beni kwzdun11wzstn. Ben hem seni hem T:,~·rıst 

f!J·Örıııtlş (Lclrı ıııtırı, ikiniz bir adan,zsıııız. 
dıl 

deşimdir iddiasında bul~,ııt' ~~ - Benim söyliyecek hiç ' onu size teslim etmek de
bir şeyim yok müdür bey .. 1 mektir. 
söyleyeceklerimi size daha - Söylemezseniz siz ittiham 
evelden söylemiştim. altında kalırsınız. 
-. Evet .. Fakat mesela kar· ı - Belki.. fakat ben' ittiham 

deşiniz hakkında bize daha I altı'?-da k~lmayı kardeşimi teslim 
vazıh bir malumat veremez- 1 etmek küçüklük ve ahlaksız
misiniı? lığına tercih ederim. Düşünün 

- Hayır .. Çünkü vereceğim bir kere. Ben eğer Tigriı 
fula iıabat onu derhal size olsa idim şimdi burada bulu-
teslim etmek demektir. nur mu idim? 

Bunu istemediğimi de bili- - Siz kendi kendinize gel-
yonunuz. Esasen ayni sebeple rnediniz ki. 
değil midir ki Bulonya orma- ' _ Bilakis kendi kendime 
nı kenarında sizi yalnız bırak- geldi Bir az düşünsenize! 
nıak zaruretini hissettim. eğer ben kanl"9im olsa idim, 

Polis ve emniyeti umumiye o kadar budalacasına yaka-
müdürleri ve dahiliye nazırı lanır mı idlm? O ıaman,(Rüt)ün 
dudaklarını ısırdılar. labiatı ile ölmediğini bilirdim. 

Maksim dö Püvisönün ne Firannı öğrenmiş olurdum. 
demek istediğini anlamışlardı. ve beni aramak için doğrudan 

- Benim masumiyetimi is- doğruya matmazel Janinin ya-
pat edecek bundan başka e- nma gitmezdi. 
limde delil yok. M. Konyon Riite sordu: 

- Evet.. Fakat bu delil - Rüt. Bu nazariyeye sen 
ayni zamanda sizi bir mücrim 

gibi 'de gösteriyor. Çünkü siz 

öyle bir şey iddia ediyorsu

nuz ki bu hem doğru hem de 

yalan olabilir. Öyle değil mi? 

- Hakkınız var. 
- O halde bize niçin biraz ~ 

yardımda bulunmuyorsunuz? 
Size inanmak isteriz. Fakat 
nasıl? 

Maksim dö Püvisö biraz 
düşüı\dü. Sonra: 

ne dersin. 
- Ben inanmam ve dedi

ğimi söylerim. Bu adam Tfg
ı-istir vesselam. · 

- Peki.. Ya aldamyorsanız? 
- Aldanmadığıma eminin. 
Polis müdürü dahiliye nazı

rına döndü: 

Afina sefirimi
zin gelmesi 
muhtemel 

Yunan hükümetine mukabil 
cevabımız ita edildikten sonra 

- Hayır .. Hayır .. dedi. Si
ze hiç · bir şey söylemem. 

)>Ulunduğum vaziyeti biliyorum, 
iyi bir vaziyet değil. 

Beni bu vaziyetten ancak 
kardeşim kurtarabilir. Halbuki 
fimdi artık bu da kabil değil. 

- Neden? 

1 Atina sefirimiz Enis B. in 
izahat vermek üzere memle
kftİrn: ze srelmf?si muhtemeldir. 

- Çünkü onun bir dahil 1 

lıiç kimseye zarar vermiyecek · 
bir bale koydum. 

- Ne suretle? 
- Bunu da söylemek gene 

İpek fabrikasının 
kü~adına doğru 

Bursa.da açı!acak ipek fab
rikasının res:ni küşadında ha
zır bulunmak üzere bir heyet, 
bugün Kocaeli vapuru ile Mu
danyaya hareket etmiştir. 

- Nazır beyefendi. Siz ne 
dersiniz. Her iki tarafı da 
dinlediniz. Her iki taraf iddi
asında iırar ediyor. Fakat 
delil gösteremiyorlar. 

Nazır biraz düşündükten 

sonra: 
- Benim fikrime kalırsa, 

dedi, Rüt, bir müddet için 
kendini kendi benliğinden u
zaklaştırsın ve hiç bir tesire 
kapılmadan namuslu insanlar 
gibi yalnız vicdanına karşı 
mes'ul olarak söylesin. 

Bütün gördükleri, işittikleri 
batına gelenler . hakkında 
Malu~tm dö Pavisönün lehin
de olacak hiç bir şey buluna
maz mı? 

Rüt, Maksim dö Püiysö
niln sureti kat'iyede Tigris 
olduğuna emindi. Fakat 
ayni zamanda da namuslu 
bir adamdı. 

Nazırın söylediği gibi yaptı. 
Hüviyetinden bir an ıçın 

uzaklaşarak hadiseleri bitara
fane tetkik etti. 

Birden elini alnına götürdü. 
- Evet .. Dedi. bir nokta:. 

bir şey var ama .. 
- Ya.. Nedir o nokta? 
- Maksim dö Püvisö, kar-

Kadınlar bir
liği kon-

-gresı 
kadınlar Birliği bugün se

nelik kongresini aktedecektir. 

---• Operatör ~--im!! 

Tigrisin kendisinden ">~1 
- Evet. ~--

ğunu söylemişti. rfl fi 'ttı 
- Söylediğine bak•!~ fili f 

ris, Maksim dö Pü'fis011 ~ ' 

li,e yardım edeceğinde"'/ 
disini yakalatacağınd•0 

şe ediyordu. / 
- E~et. ,~, 
- Eğer bitaraf ol.a::...ar., 

şünmek lazım gelirs.e~' ·_. · Yı 
in hana söylediği hır 5 

lırlamak icap eder.. ~~ 
T~gris, beni tebdıt ~ f ~ 

firar edeceğini şöyled1,,_ ~ 
man polisle beraber ~~ 
adamdan bahsetti, Y e ~ 
adamdan korktuğunu dr" · 
sebebinden firar e i.1 
söyledi. f'~ 

Maksim dö PüvisönO~ f 
lerinde bir sevinç şule 1' ~ 
ladı. '(ıf;J 

- Ben m;.. Ben· ' 
söylediği, korktuğıl 1 
ben mi? \ 

Rüt devam etti: ol& 
- Fakat .. bu böyle f il"" 

la beraber çok bir şe -1.,, 

etmez. Je :J 
Tigris, bilahare biS1 ~} 

kardeş oyununu oyna~~ 
bu şekilde söz b"J 
olabilir: Daha soıır~ ~ 

· ı r, herkes beJki sıı .,ı-'. JJ 
göre~ilirler. Çünk~ 0 J'~ 
lmız Maksim do ·,e ~ 
görmüşlerdi. Be~ .~ ':J 
Maksim dö Pil~ be'~ 
de Tigrisi gördüın "e ıddl"' 
nin de ayni adaJll 

0 ~ 
ka?aat getirdim. ;~tıd!~ 

işte esasen bunun fi,,, 
1 yanılmıyorum. s~z:.:.:_.j" ~ 

dö Püvisö .. Siz Tıgı"'ıı.pı / 
bir katil, bir haydut~ 

AnıPIİ) atlı amrliyat~ız cltktrildc- ı zamzı çekeceksiniı. 
tedavi '~ bilcümle ıını e liyatı icra 

1 

kafese koyamazsınıt• ~ 
ı>rfrr. Saat 1-7 Divany.-olu-ı•\c•ı. [Bftdt"

Halil Sezai 
BASUR MEi\IELERİ 
f istül ve ııracaları 

- - .. hamam ~o. 20 -



Son ~aat Sahife 7 

llJI lf\ll llD 
çıkardı 

kızı efendiyi kaş göz 
çıkaramayınca 

Enver paşanın kuruçeşme
deki yalısı tütUn deposu itti· 
haz edilmek üzere tütün inhi-
sar idaresi tarafından sabn 
alınmıştır. 

Bu bina için (25,000) lira 
verilmişti, dahilinde bazı tesi
sat yapılacaktır. 

dir. Aile doktorlan çocuğu 

tedavi etmektedir. 
Hizmetçi kız, gittikçe alev

:enen hislerini tatmin iÇin 

garip bir çareye baş vuruyor. 
Delikanlıya doktorunun ağ· 

zından şöyle bir mektup ya· 

zıyor: 

<< Sıhhat ve hayatınız ancak 
bütün gençlerin gittiği yoldan 

gitmekle kurtulur. Bunu ebe
veynıntze söylemiye lüzum 
görmeden size bildiriyorum. 

Hangi yoldan yürüyeceği

nizi anlamak için evinizdeki 

hizmetçiye müracaat edin. O 

size rehperlik eder. Kendisine 

ben lazım gelen talimatı ver

dim. O ne derse yapın. Bu, 

sıhhat ve hayatınız namına el
zemdir.)> 

Mektubu alan çocuk he· 
men hizmetçiye gösteriyor ve: 

- Doktor benim için size 
tenbihatta bulundu mu. 

Diyor.Hizmetçi,planında mu· 

vaffak olduğunu görünce der· 

hal icap eden harekib yapa· 

rak körpe delikanlıya iyi bir 

yatak dersi veriyor .. 

Bundan, hisleri henüz inki· 

şaf etmemekle beraber çocuk 

memnundur. Artık her gün 

fırsat buldukçab işler birbiri· 
ni takibe başlamıştır. 

Fakat.. Günün birinde cür· 
mü meşhut halinde anası 
babası tarafından yakalanıyor. 

- Ne yapıyorsun? 
- Doktorun tavsiyesi böy-

le anne. 

Mektup ta meydana çıkınca 
hizmetçi kız on dört yaşında· 
ki çocuğu baştan çıkarmak 

cürmü ile mahkemeye veriliyor. 
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e er ve petrol ve be zin 
·· d ·· riyetinden: Bazı tüccar 

esnaf tarafından petrol 
ve benzin kolzd motoırfin 

emsaH y aAlar karıış ıırddı 
ğıı anlasıılmııştır. Ka.cçakç bk 
kanunu mucibince bu ha., 
reketin .faillerinin tecziyea 

sine, mallarının müsadeıre. 
sine 'tevessül edildiiinden 
muhterem hdlkıın da a.şa Mil 

i11da alametleri y az11l11 olian 
kaır ııŞ11k petrol satan mahal 
ve dükkdnlarıı idaremize 

bildirmeleri rica olunur ~ 
~--

arışık petrol ali.metleri 
şun! rd : 
1- D n k sanmtırak ren te 

r. 
2 • " ili çabuk yakar e s· • 
hlandırır,bununi çin sık ık 

kesme mecburiyeti a ıl 
olur. ok is yapar. 
3 • Alevi parlak deği d" e 

ga rı muntazamdır. 

Şehzade başında Millet ti
yatrosunda bu akşam [İnkılap 
tiyatrosu] temsilleri sabık Da-
rülbedayi san'tkirlarile Yekta 
efendi ailesi) vodvil 3 perde 
aynca muıik. 

Piyanko müdürlüğünden: 
Battal 57X82 ebadında 12 

:rlloluk (1056) top kiat pazar-
• 

lık suretile mübayaa edilece-
ğinden itaya talip olanların 
pey akçelerile birlikte 5, 8, 
929 tarih pazartesi günü saat 
on beşte piyanko müdürlüğü
nde müteşekkil tayyare mü
bayaat komisyonuna müraca
atları. 

Muhterem halkımıza 
Yerli mallan hakkında muh

terem halkımıze bir fikir ver
mek üzere 6 ağustos 1929 
tarihinde Galatasaray lisesin
de açılacak olan sergiye bü
tün halkımızı davet ediyoruz. 

Sergi çarşamba sabahın

dan itibaren ziyaretçilere a
çıktır. Duhuliye yoktur. 

İstanbul fabrikalarının ma
mulitmı görmek her vatan
dq için bir vazifedir. 

L İatanbul milli sanayi birliği 
,, 

Fatih dördüncii sulh icra 
hakimliğinden: 

Zirde müfredatı zikr edilen 
mahcuz eşya ve emtiayi tüc
cariyenin furuhtu karargir ol
duğundan talip olanlann yev
mi ihale olan 6 ağostos 929 

ı tarihine müsadif salı günü sa
at 2 de Karagümrükte Loken
cılar sokağında bakkal Ab -
dülhamit efe~dinin dükkanında 
hazır bulumaları ilan olunur. 

Satılacak eşya 
1 Küfe : Zeytün 
1 Adet : Camekan 
1 Adet : Camekan 
1 Adet :Büyük kıtada prinç

den terazi 

TRABZON BİRİNCi 
( R[ŞlTPAŞA) ~a 

Ağustos PazartcSI b 
<~::ılata rıhtımından 
[ In ebolu , .Sam...,uıı 'ıı 
Trabzon , Rize , 
gidecek 'e donu;-te 
kclesilc [ Rize , 
Trabzon , Tirebolu ' 
Ordu, Ünye, S· 
bolu, Zonguldağ1 a 
gelecektir. 

Hardet gLinü yuk 
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l ı lantal zade (a) ~ar \ apurlan 1 
AYVALIK - IZMlR postası 8 lstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları 

f B~vo .. J ] .. d .. ı ·· .... .. d 
(~, g u ına mu nr ugun eıı: 

rfJ# 
e'I 

eyoğlunda satılık dükkanlar) 
p E. ~A/:"°EA 
AP".Af?TMANI 

-
""ln __ _..... ........... 

~ J. 
> r -

l~" rı 
~ 111 ~~.~h<ıll (;alala!-ıaray 1i~f·i Hamal başı sokağında dlij~r nıf'tha11 Tlyntro soka-

\ltı,;uııır olan Y(' .\ vt·upa pasajı namllc marur bulunan iki tarafla dükkanlar. 
; H 11

1~~\ki odalar lth· scnl•de 'f' iki taksitte olmak üzere bedeli ihalesinin mstiı 
'"ı 2~ .~Hleakip yp ıusfı di(jeri tarihi ihalPdeu bir sPıH' sonra almnmk üzere ayrı 

~lıır. ,;,•nuıuz 92!» lm·ilıinden lliharen yirmi uün nıüdrtctlc müza-yede r' kon
~lıı"lhı 

1 
tl~aju_ı lirukisi ilP düld).i'ınların kuralı ve muhammin kıymetleri aşağıda 

\141ı11('l(!l·::;lıı·. l~lm lnyıncllcriıı beş bin lh·a~ ı tt•ca,·iız ctmeı;i hast•hilc müzayede 
~ 111~ ~o Si ~-apalı zarf usulü il(' icra lulmacn{jmdan lalipll'rln müddeti mü1J1yP
\~~~l\ıı~: l}ll.nü olan 14 A~'juı..;tos 92H t,.:urşamha niinü saat üçe Jmdar ınüzayede 
~~~,~~% '.~_ıhalc'•t ka111!ııuııu11 onuncu nıadd '~i m~ıdhlnc? ı_clillfnarnelerini bir zarf 
\r )ıj 111 '·•z YP ı.emhır t•derol\ 'f' zarfm UZ('rıne l"immı yazarak i:}htı nıcmhur 
~~~11tı;i\ \' Y<:di l)IH;uk leminalı IUU\'llkl\al yp nil nıal\lmz Jlnıiihaheri YHya banka 
~ r,,il•ı 'll• •sı ile diğer mühürlü hir zari' dl'runnmı vaz V(' işhu 7.arf.m üzP-rin(• 
~~., •lıl·~'llirı hanni dükkiuıa ait oldu(iu i~art.•l Pdllert'ii Ht•yo{Jlu mal müdürlü
~ llal\ llle~t·l\kil salı~ komis~1unu riyasetine makbuz nıuJrnbiJlndc h•nll eylemc-

,._\'tı o hı il ur. 
1'1tıhanıminc 

lil&·a. 
lt6')& 

senelik icar 
Lira 
1020 

f 020 
900 
840 
960 
5i0 
840 

1380 
f 080 
10;-)0 

780 
!>60 
900 

tf 40 
!tOO 

1 t40 
uoo 

f 080 
960 

t380 
t080 

Ciıışl ~uınara t 
Lira Lira 
diikkAn fevklDde t oda Ye mu'pak ve 
taraça 
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2 
3 
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5 
6 
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(( 

(( 
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9 
11 
f 2 
ıa 
f 4 
f5. 
t f) 
t7 
f 8 
.. !• 
20 
21 
22 

Tayyar 
vapuru 

4 agustos 

PAZAR 
gunu saat r 7 de Sırkeci nh
tımından !ıarl.!kctle [Gelibolu, 
\:an~kble, ve Körfe.: tarikile 
Ayvalık, Dikili ve lzmir 1 c 
azimet 'c avdet edecektir. 

Dikkat: Pazartesi günu 
[ Edremit] c muvasalat eder. 

Yük ve yolcu için Eminöniı 
Reşadiye ~adde · Rıhtım ha
ııındakı idarehanesine müracaat 
Tel. İstanbul ı 977 . Yoku 
hilcti ,·:ıpurd:ı da vcıilir. 

I.JOYD 'fl~İYES1~İN<) 
Limanımıza muvasalcti 

beklenen Yapurlar 
(STELLA DJT \LYA) vapuru 

4 ağustos Pazar [ ltalya ve Yu
nanistan ] dan • ( D1Y AN\ ) 'apuru i a(rlc:.-
tc<; çarşamba [ ltalya ve Yuna
nistan] dan 

( ClYANIKOT.O) vapuru R 
a~ustos pcr;;embc [Romanya ve 
Bulgaristan 1 dan 
Yakında liınaımnırdan h:m;ket 

edecek vapurlar 

:sTELL\ DiT \ LYA) vapuru 
8 Ağu~tos perşembe ~abahı tam 
ı o da [ l .O\ d 1 :kspre<: ] olar.ak 

· [Pire, Brcndi.1.i , Y cnedik \'C 

Tiryeste ] ye 
( DlY A. 'A) \'apuru 8 ağuStOS 

perşembe [Yama , l\o-.tcncc, 
Sulina , Kalas ve lbrail) e 

( ClYAKIKOLO) vapuru 8 
ağu.stos perşembe ı 8 de [Sclanik, 
Volos , Pire, Patras, Brcndizi, 
An kona. \' cncdik ,.c Triyeste] ye 

Her nc,·i tafc;il!ıt için Galatada 
mumhane ( Loyd Tricstino ) 
başlıca accntcc;inc . T elcfon Be
) oğlu 2 t 2 7 ve ya Galata.-;:ıra: 
yında sabık sel:inık borunarşc.g 
binasındaki yazıhanesine T elcfoa 
Beyoğlu 2499 ve yahut Sidle
cide Mes' adet hanındaki yazıha
nesine müracaat edilmesi. Tel. 
lstanbul r 2 3 5 

NAİM VAPURLARI 
İZNIİR POST ASI 

Seri , Iuks ve muntazam olan 

Ad ''apuru nan ağustosun 
5 inci PAZARTESİ 

gunü ı 6 da C.ılata rıhtımından 
hareketle lzm~rc Ye Çarşamba 
günu lzmirden lstanbula hareket 
eder. 

Galatada Gumruk karşısında 
Site Fransez hanında ı 2 numa
rada umumi acentalı~ına müra -
caat. Telefon.Beyoglu: 1041 
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Po~. vagonu 5okald~ İstanbul Tratnvay Şirketi 

Otobüs Servisi 
Müdiri,-et, Be,iktqı Maçka tarikile Beyoğluna rapteden bir 

Otobüs servisi tesis edildiğini muhterem ehaliye ilan eder. Bu 
-..is Befiktaş vapur iskelesi vasıtasile Beyoğlu ile Üslcüdar ve 
Boğaziçi beyninde en ~eri Ul\l\"ltsalayı temin PdccekUr. 

HAREKET VAKİTLERİ: 
Beşiktaşta: Ihlamur Gaddesinin köşes( (Şlrlıetl , Hayriye 

hkeleshıden f :;o metro mcsafed~dfr.) 
8-yopmda: Harbiye meydanı 

» Hareket her 10 d•kikada bir defa 

SERVİS: 
Tatil günlerinden maada saat 7 dakika 30dan saat 21re 

bdar. 
Cuma Te tatil günleri saat 7 , dakika 30dan saba hm 1 ne 

kadar. 
C111Da ve·tatil günleri harelietlel her 7 dakikada bir defa vaki 

cılacaktır. 
• Servis süratli ve rahattır 

lstanbul, 24 temmuz ~~ 

l\1ÜDÜRİYE1' 
~!.§1 

UCUZ MAL ALMAKLA 

~ . .. .. 

işlerinizi ve ka:ıançlarmızı arttır~•i 
olursun11z. 

Bunu nazarı itibara alarak 
25 A~os. 929 alır itibaren _ 

LEIPZİG 
Son bahar ıscrgisint 
ziyaret etmeHsinfz. 
Bu ~rgide en müıait fiat ye şeraitle 
m6baya.tta bulunacaksınız. 
Talep vakuunda her türlü tafsilat 

l.eipzifa (Lelpziger Messamt) 
T arafnxlan ve yahut fahn mümessili bulunan Galata da 

Arslan Hamuda 1-11 numarada 

WİLHELM HOLSTEIN 
tarafından derhal ita edilir. 

-- - -- ---- - -- --.. - ----- - - -
- ::_---:~ -~======.::.-----=::===---:;:::::_ ::__.___...__........=--- ----- ----

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

Emni~ret sandığı nıüdlirlüğ·ünden: 
Mehmet Tevfik Beyin 16418 ikraz numaralı deyn senedi 

mucibince Emniyet sandığından istikraz eylediği meblağ mu

kabilinde sandık namına merhun bulunan Beylerbeyinde Bos
tancı başı Abdullahağa mahallesinde Rasimağa sokagmda eski 
3 mükerrer ve yeni 9 ~ i numaralı ·ve 232 arJın ana üzerine 
mebni iki ve iki buçuk kattan ib ıret dört oda, ikişer sofa, 
bir salon, ikişer mutfak, bir kuyu, üç dönüm arazi bahçe ve 
milftemelib saireyi havi iki hanenin nısfı tamamı vadesi hit.n
mında borcun verilmemcshıden dolayı satılığa çıkanlarak 

450 lira bedel ile müşterisi namına kat'i kararı çekilmiş 
iken bu kerre yüzde on zam iJe batka bir müşteri 
çıkarak müzayede bedelini 495 liraya iblağ eylemiı 

olması cihetile mezkiır iki hanen•n nısfının 6 - 8 - 929 
tarihine müaadif önümüzdeki Salı günO tekrar son müzayede
sinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan 
talip olanların mezkur günde nihayet saat on altıya kadar 
Sandık idaresinde hazır bulunmalan lüzumu ilin olunur. 

İdare dört mü- Yolu kapaya'i.,
şekilde oynz
mak yasa ııt1ıf-

keıımıel vagon 

Posta telgraf idaresi Alman~ Zabıtai belediye ıııe: !~ 
yadan dört yeni posta vagonu kalabalık caddele~dde ~ 

getit0tli 

kaldtnmları üzerıD '!"'' _..J 

getirtmiştir. idare bu vagon- · arabacıkiara binerek :e ıt'_ 
farla posta nakliyatını te'min çocukları menetnıİYe e b~ 
edecektir. Vagonlar en son bacıklarmı müsadereY orııt 41 
tertibab haizdir. İdare, bu mışlardır. Çocukları ııJ ~d' 
vagonları g~tirlmekle kendi 

nakliyatını kendi vesaiti ile 
te'min etmi~ olacaktır, bu su
retle nakliyat masarifi azalmıı 
olacaktır. 

Gelen vagonlar Anadolu 
hattına tahsis edilmiştir. Bun
lardan ikisi Adana ve Anka-

ubunı işkil edecek 0~tı1"t! 
kaldınmlarda o~un 1'letdİ'' 
velileri tecziye edıle~., 
Poıta b41müdtır 

mezun ,f ~ 
İstanbul Posta telgı' bit 

müdürü Hüsnü beY 
mezuniyer almıştır. ·1'i 1 

Hüsnü bey bir ~--
ra hatbnda işlemiye baılamıı- kadar Bursa kaphcal 
lardır. decektir. 

Çabuk geçen tatillerini~d~ 
Geçirdiğiniz mes ııtc'ıı' 
kikaların sevimli ve 

lı hatıratını bir 

Kodak 
fotoğraf makinesile tesbit etmezsenit 0 

güzel tatilinizden hiç bir eser kalrrısı:t-/~ 
Koda/rsız tatiller çabuk unufl1$ 

Kodak makineleri ve filimleri - v~O 
KAGITLARI 

Alaminüt fotoğraflar için 

IVİINOTEROS 
11

. 
K11rtposf allarını kalkanınız.. Her yerde "'" 

Evrakı matbua . ta~,,~ 
Tütün inhisarı umun mod 
lüğünden: t 1. 

idare için müstacelen tab'ı lazım gelen 3330 ad; A 
ile 54,500 yaprak 10-8·929 cumartesi günn pasarb '.ıJI, 
ihale edilecektir. Talip olanlann yevmi mezkOrda ~~ 
teminatı muvakkatelerile Galatada mlibayaat kolllİI 
buluamalan ve nllmuneleri garmek iizere her ıtta ıoOt' 
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~oda açık 
lni b. ,, ,, ·~ 

1)·· ır y z c 
~t~ sabah Moda iskelesi açıklarında ve den· irli bulunan ''"1: 

1 
arasında bir ceset bulunmuş, sahile getirilmiş ve mu

S11 o UJınıuştur. 
ltıoit rn~ayene neticesinde cesedin hüviyeti ve sureti vefatı 

'1,- edilnı' , keyfiyet mUddei umumiliğe biıdiri'm'ı.1:İr. 
llı~t &tule, Beyoğlunda Ağa hamamında Külhan sok~ğmda otur
~od: olan «18» yaşında Yugoslavya tabasmdan Fildmandır. 
~1 deniz hamamlarında yüzerken hamam sahasının haricine Jt ş, Sahilden uzaklaşmış, boğulmuştur. 

~ ltie~ Yüzüğii ver-\ Bu sabah 
tı' 'f, hem dayak 1 bir sandal 
-f liask·· atmış devrildi 

/ıJ 

~'lld 0Yde Kalaycı bahçe so- Bu sabah saat « 9.30 » da, 
~ li • oturan Fatma hanım, köprünün Adalar iskelesinde 
~İtıd ayriyeyi kapıcı Aprullah bir sandal devrilmiş, iki kişi 

"pte birisine nişanlanmıştır. denize düşmüştür. 
" llll h Derhal yetişen sandnllar ve 
~ a dün eve gelmiş, iskeleye bağlı olan vapurların 
1İl'Qı,k1 • ile birlikte gezmiye mürettebatı kazazedeleri kur-
t~ijİfi ıatenıiştir. Hayriye bu tarmışlardır. 
~~b kabul etmemiş, bundan Sandal, Seyrisefain vapur-
~ er ~lan Aptullah yüzü- tarından hareket halinde olan 
ti lilı. ierı aldığı gibi Hayriye- birisine çima atmak istemiş, 
t~ l;~c: d6vmliştür. bu esnada alabura olmuştur. 
~~ kı d Fcridiycde bir hadise 

ıye tlaan a Fatihte oturan tren kondök-

()G YanQın törü Cemal, dün gece Feridi-
~e t ~ece, Üsküdarda Seli- yeye gitmiş. 30 numaralı u-
d'~ai asında yere atılan bir mumhanede sermaye Dilşada 
a!thal ·~ Yangın çıkmışsa da gezme teklif etmiş, kabul 
~ttld~ond~rülmüştür. olunmayınca bıçakla Dilşadı 

"' duıcn iki yerinden yaralamıştır. Ca-
> >.!ahın atlamaz rih yakalanmışhr. 
~da ~Paşada oturan 18 Kol kıran bisiklet 
~ ~ ehnıet Salih bu sa· Ayvansarayda Ayvalı sokak-

ot0 Yasofyada 228 numa- ta oturan La.zari isminde bir 
~ llıobilden atlamış, muh- çocuğun bindiği bisiklet dün 
"~~derinden mecruh ol- Merkado isminde bir kadına ()t çarpmış, kadının sağ kolu 

Ç .. t Oıtıobil kazası kırılmışbr. Lazari yakalanmıt-
th. r~llıe tır. 
~~~ ceye işliyen 11 nu- Bir otomobil yandı 
~: ~ın~bil! dün ~irkeci- OUn gece şoför müminin. 
~bl ... ~.~smınde bır çocu- ı·daresindeki 2172 numaralı 
~. Mecruh çocuk ey otomobilin manyetosunda yan-

}>itı e kaldınlmış, şoför gın çıkmış, otomobıliıı o kısmı ' 
)l!akalanmıştır. yandığı halde söndürülmüştür. 

s ~aite ır .tezavüz Sahil sıhhi yesinde 
~~1lll efe l!sesi talebesinden 
~}>dt Jtndı dün gece Has- Galatad;'~fıl~hhiye mü-
k:, ~: ·l ... ak ve lsak isminde 
~ "4f ~~lll t düriyeti binasından atılan bir '.it, .L ecavüz.üne maruz 
~·~~ 'ltYak yemiştir. Müte- sigaradan yangın çıkmış, bir 

t }'akalanmıştır. pençerenin pervazı yanmıştır. 

~\tô .. 
~ ~\lnkü hava: 

•lL l\.a_lld'll' 
.,..lllllı , 1 ı rasataııesindc:ı 
~''it: . 

~~l'~c~ azami hararet ~28» 
t1:~d·' bu sabah «23» de-
~o u-. B 

h·~~ u gece rüzgar 
1 h~,,a açıktır. 

Dün .... borsa: 
İngiliz 101&,75; Frank 

12.5,50; Liret 9,10; İsviçre 
2 47,00; Dolar~7,56,92; Da
hili 95,1150; A1tıı.ı 88'/; Ana
dolu 21,40; Runıeli 6,15; 
Tramvay 79; Düyuı1 196,75. 
~ Lankasındau alımu~r. 

T 

liaça.k rakı imaWhaneleri 
sahip/E:ri heıklwıda takibat 

Dünkü nüs
hamızda, Be
ycızıtta Yalrup 
ağa mahaUt.· 
oir.dc iki gn!i 
r;ıkı inıalatha

nc~I keffecii!
dığini ra~ın:f• 
tık. Her şeyi 

ta sahte inhi- . 
sar etiketleri 
bile ihzar edil
miş olan bu 
imalathaneler
de mevcut ve 
kaçakçılığa ait 
meYat ile eşya 
müsadere edil
miştir. 

Piyasaya bin
lerce kilo ka
çak rakı vcr
mis olan bu 
imalathnııelerin 

&yazıttaki gWl rakı CmaTMJınneleriıuic 
müsadere edilen t!§YU 

sahipleri hakkında kanuni takibat yapılmaktadır. 

V enizelos İrtişa işi 
l1. Henderson 50000 liralık o
ve Loyf Corçla .1 b-l h-k·~ , 

konuştu ıomo ı . '. dyesı 
Atina, 3 - Londradan bil- ne lmlŞ? 

dirildiğine göre M. Vcnizelos İrtifa tahkikab evrakını tet-
İngiliz har. nazırı ile görüş- 'kik edecek komisyon dün 
tükten sonra esbak Bqvekil A k d Adi' v kı'lı· · 
L C 1 d b

. .. n ara a ıye e mn 
oyt orç a a uzun ır mu- . . . 

}Ak t t nyasetinde toplanmışbr. Kan-
a a yapmış ır. l . . b h ak. fsil•b erımız u usuıt ı ta a 

Maskeli haydutlar 
İzmir, 3 - iki gece evel 

lzmirio Seydiköy çeşmesi civa
rında (3) maskeli haydut kar
puz dolu bir kamyoneti çerir· 
mişler ve ellerindeki mauer
lerle yolculan tehclit ederek 
soymuşlardır. Bunların arka
sından jandarma milfrezai çı· 
karılmıştır. 

Diyarbekir 
tayyaresi 

Diyarbekirliler bir tayyare 
alar:ık millete hediye ctmiyc 
karar vermişlerdir. 

İrtihal 
Bodrum pal5s sahibi Ali 

Fehmi bey dün b&at beş bu-
çukta İWy3D lı.a.tuesiDde 
vefat eylcmittir. Busürı aut 
üçte cenuesi Aynal~ 
İngiliz vaiaf i:saııwı<tbm k:akl1-
rılara k Olun~ Kuiait
sı7<h! a;iie kabristanJll8 defue
dilec~ktir. 

Allah rahmet eyleye 

Günün Tarihi sütununda bula
caklardır. 

Maznunlann büyük ve yük-
sek devlet memurlanna ver· 
diklerini iddia ettikleri hedi-
yeler meyanında bulunan ot~ 
mobil hikayesi uzayıp git
mektedir. 

Bu huausta verilen yeni 
malumat berveçhi itidjr: 

Maznunlann defterinde ken
disine 50,000 lira kıymetinde 
bir otomobil ff!lildiji beyan 
edilen zat aabtk Maliye ftkili 
HisaD beydir. Maaıwh Huan 
beyin b&y)e bir peyi kabul 
edecepe ihtimal ~kte 
ve bunun ...,...ıtma. iftir.sı 
okluğu kuvvetle im.it edilmek
tedir. 

Filhakika bu işte ıitketle· 
'rinc karşı Mücyii Frukonmı 
dalavere ~e.Uıdijf. anlaplmak
tadır. 

.A.kanı, ol ( Telefon ) - İr
tifa ~i mhldbtma ait 
enak Adli;r~ ~. t~ 
lamnı bey« t:.nfmd•• tetkik 
ecfümeirt•'! ~._o.o. 



/ . 
12 Salıife · Son Saat 

T<>rpedo C. 4 

Torpedo C. 6 

--
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.Türkiye Sitroen · umum ac~ntası: 
;5A~IGA ZADE ŞAKIR 
istiklal caddesi Anadolu han 199 Tel: Beyoğlu 1194 


