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* AKŞAMLARI NEŞROLUNUR Jf Nüshası her yerde 5 kurut 

• ,,. genç tanassur mu etti? 
ı:zi yarın aramızda 

ti heyet, lzmitfcn is
~ ıı ithale gidiyor ••• 

İlt tretleri . bu akşam saat 17 de Aakaradan hususi 
t b lan bula hareket edecek ve yanlı 11 de ,ebrimiıe 

' t t uyuracaklardır. ReiscUmhur Ha~eıi Ankaradan 
tık,'!Yi edileceklerdir. Merasime, tqrifata dahil bil

l~t~ı rı ve mUlki rical ve devair riiesa ve memurini işti
• "'f trdir 

't u11ı • 
'lı um nıUdürlUğU tarafından bu hususta IADm ielen 

.l ~~ış Ve davetnameler gönderilmiftir. Merufm~ « Ja
h e » la iştirak olunacaktır. 

t.... • -Ur Hazretlerine katibi umumileri Teriik ve muhafız 
"qt-l'l~ 
tiurj ~ı lsmafl Hakkı beylerle yaverleti, Kütahya 
l\u 1 Sınop meb'uau Recep Züht6, Gaziaymtap meb'u
~ Fırka kitibf umumiai Saffet beyler refakat 

~}fi . İstikbal haurlıklluı 
~ ·k ~1 istikbal etmek lizere yapılacak programı tesbit 
'~M...._?tnisyon dün vali Muhittin beyin riyaaetlııde bir 

-'IQlftir. 

[ Mabadi ikinci sahifede ] 

l-..,: ~s ~iilii5iii!i!ii!iliE~~~-----i!!fil l .,_,:b~k Maliye vekili Hasen bey 
~ -Et~nıyetinin refedilmesi ihtimali karııaında mıdır? 

~ell"llde Ankara muhabirimizin 
~ .. a ........ bir teııırafo verd•rll 

Yeni romanımız 
yakında başlıyor~ ~ens dfi J~~fko 

~ • • il il -IBE5:!l!ilii!l!l!lii::==ıi!i!~=:====:==:==:==:=::=:::==:=~--

y erli mal sergisi 
Küşat resmi aöustosun 

11 ine bırakıldı ... 
Galatasarayda aç ılacak . yerli malları sergisinin küşadı t;traı. 

teehhür etmiştir. Sergi, 6 ağustosta değil, ayın 11 inci pazar 
güpll açılacaktır. Bu itibarla, dün akşam bitmesi mukarreı 
olan eşya kabulü müddeti de birkaç gün daha temdit edil
miştir. Bundan haberdar olnııyan bir kısım müessese sahiple
rinin dün akşam sergiye tehacüm ettikleri görülmüştnr. 

Serginin kilşadı 11 ağustosa tehir edilmekten maksat, ba 
yerli m~herin daha ziyade mükemmel olmasını temin ebnektir. 
Zaten şimdiden de sergiye birçok nefis yerli malları getirilmiı 
bulunmaktadır. 

Serginin resmi küşadını bizzat Başvekil İsmet PafADlD icra 
edecekleri haber alınmıştır. 
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Tesrii 
.) 

/)abık Maliye vekili Hasan B. 
masu.niyetiıı.iın refedilmesi ihtimali 
karşı~ında nıı bnJunuyar? 

Kendisine ruşvet olarak (14) bin lira kıymetinde liir ta~ 
(Btıik) otomobili verildiği idi:liası münasebetile otomobilı 

aatan garajın defterlerine bakılıyor 
l\hrdamki otomobilin Hasan beye vekileti zaınaJl1cla t..-.ı~ Ankara, S Ajuıtoı ( T elen.) - RGfTet meıelesi etrafruda 

latanbulda yapılmakta oiaD tabkikabn wkte olduğu oetiıce· 
ler ~ tlallftbıilH bikliri..tteclir. Bu aeticeler anamdan 
barice ... malumata ah munUDlar tlnfıadan sabık ..aiye 
vekili w.- beye Bmk maıbh bir •mobil hediye edildJii 
bakJ:ıatla wd edilen klclium maıu,.ti t.mik edilmiftir. 

Bu otolHWliD kıymeti ( 14 ) bia lindll', mamafih bu 
otomoatil ltediye ecliJdlJrtea - 4 akvaya tftrilerck burada 
kullwlmamt, btanbaWa bittabi CW. llf&tı bir fiyatla ilçtincil 
bir • aatllaaftar. 

Geae manwnJarm RMid ıı ,ere ba otomebil Hasan beye 
mumaile,W. ftklleti - • sla d.P, Wuat Yekiletten iıdiBa· 
liacha...,.. l.ecliye &JI ·ıaa. 

Bir araltk ~ otomebilüa ,. ... let t..at.a Freskodan satın 
alılmlf elaa otomobil ~ A;I i;ti. Hecliye tarilliain 
bu wwwttla a.biti ~ e.._ etamolWliD ftkilet hesabma 
ıataa11fiMı• lltomobil ........ ~' fakat tediye ta· 
rilmia bu nretle te.biti il tn· bir welea.ia tanihme de 
yanlMD eta•·r: 

Gazi yarın aramızda 
(1 illet a>feclm ..bat) 

Şelg.._tl, ~ buh-a _deftir- ft cemiyetler rDesa 
ve -'l•umHeriDe binr da,.ıt ·-e ~. Haydarpaıada 
saat n • ..._ ~ ~ etaiftlr. 

istikbal meruimine iştirak edecekler, jaket atay, silindir, 
ruıan ialt11pia ıfyıMf 0.Jm.aealdanbr. 

İz.mite bir heyet gidiyor 
Bundan bqka buatbı Vali beyiıı riyaıetiade Fırka mBfettişi 

Hakkı Ştaui , DıçQDdl kolordu bmaıduıı Şnkril Naili paşalar 
ve sair bazı zevatta mürekkep .bir heyet saat albda Seyriae· 
fainia hususi bir vapuru ile lzmite gidecek ve Gazi Hz. ni 
oradan *•..,acakhr. 

Mell~wlarm lşflrakl 

lstanbulda bulunan meb'uslar da Gazi Hı. ni Haydarpaşada 
istikbal edeceklerdiP. 

Meb'uslar bu ll\ISUlta 2'111"*"* üzere busıln fırkada top
laıımaktadırlar. 

Be]'lerbeyl sarayında lltzarat 
Relsclbnhar th. ıelırimfzde bUlundukları mUddet zarfında 

kaflDeD Beylerbeyi sarayında ikamet buyuracaklardır. 
B. M. M. R.eili ~zim pqa Hz. Beylerbeyf sarayına giderek 

teıtkikatta bulunmuşlardır. 

Gan Hı. deniz Banyosu da yapacaJdanndan bunun i_çin bir 
nKıddet Başvekil 1smel paşa Hz. ne misafir olmaları muhtemeldir. 

Sliflüilü ve &tufrııl Haliçten "ılctıl•r 
Söğütlü ve Ertuğrul yatıarı bugiin Haliçta çıkımıtır. 

diği g(jylenmekt:edir. O halde Divanı ilinin içtiına• di 
düşünmeğe de lüzum yoktur, olsa olsa Hasan be)IİD 1 

takibi lhnn gelebilir. , 
Bu ise ırıumaileyhin masuniyeti teşriiyeainin r~ 

meclisin açılmasına baglıdır, ıu halde İf ikinci tetriDe 
diyebiliriz. _ ~

yalnız bütün bunları yazarken maznunlar taratıJP" 
dilen iddialann kuvvetli görül~ediklerini de ilave ~ 
esasen şu otomobil meselesi bir kenara bırakıla n 
diğer zevata verildiği iddia olunan rüşvetler kavli ıl1 
İbaret kalmakta, isbatf çok müşkül görünmektedir; 
hakkında ise kimih tarafından kimin namına alınd 
kimin tarafından kime sabklığını öğrenmek için satt' 
defterterine bakılmıştır. 

lstubol müddei umumisi Kenan bey el' an bur• 
mesele ile me§glll olmaktadır. 

Ayni zamanda Adliye vekilinin riyaseti altında to 
ırarlar heyeti de bu meselenin evrakı üzerinde meŞ 
tadır. İstanbulda bulunan mevkufları neredeyse bu,-
dilmiş görmekliğimiz çok mümkündür. 

Fırhno hasarları 
Hanoy, 4 (A. A.)- Bir tay

fun T ov kin deltasının aşoğı 
kısmını tahrip etmiştir. 

Ba!ı şehirler yanyarıya ha· 
rap, bazı. köyler de mahvol
muştur. Bir 90k telef ve yaralı 
Yardır. 

Belgrat, 4 (A.A.) - Mari· 
bon havali!in~ -şiddetli bir 
kasırga olmuşttir. Bir kiğıtçı 
dükkanına yıldırım düşmüştür. 
Zara!' ve his~ bir milyonu 
bulmaktadır. 

Zeppelin Ame· 
rikaya vardı 

NeTyOrk, 4 (A.A.) - Zep· 
pelinden alınan son telsizde 
balonun Lakehurst ten 2000 
kilometre mesaf~de olduğu 
ve baştan esen muhalif rüz· 
gara rağmen her şeyin yolun
da gittiği bildiriliyor. 
Bdçikada bir hadise 

Bruxelles, 4 (A. A.)- Suvar 
gazetesi Alman izcilerinin Ni
euport plajında bir nümayif 
Yaptiklamn, Alman milli mar
şını terennüm ettiklerini •e 
AlmaD imperatorluk bayrağını 
çektiklerini yazıyor. Gene 
mezkur gazeteye nazaran za
bıta müdabele etmit ve izci
lerin muhalefetine rağmen 
bayrağı indirmiştir. 

. Güreşçi 
boğuld 

Peşte, 5 (Hususi) 
car ağır siklet güre 
Selki, Tunada banY0 

boğulmuştur. Selkİ• 
Türk küreşçilerile 1 
sabakalara iştirak ., 
ban Mehmede rııaJ 
tu. 

Yunan -B 
milli nı 

Atina, 5 ( Husıısf 
nan milli takımı, 2' 
ci huzurunda B~, 
kımını sıfıra karŞJ. 

, ile yenmiştir. A)'I'! 
bir müddet evel 
bklan maçta 
mıtlardı. 

F. T. C. 
faleb 

Büenos Ayrea, 4 
Manıf F. T. C. 
Amerikada sekfı 
yetli maç yapmıştı!' 

Bu maçların bJrf 
Ürüguvay takımı il• 
miştir. Bu maçtl 
1{alip plmiştir. 
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.. ,.ii• Amerika da şaşacak 1 

~nQ11L-:'R.;n; Yeni dünyalıl ·· ın ilk et-1 
a \rakt~a 

ı ara cevap- ] • Mı A al 
~ filmiyc erı sır ve y ı armış. 

hil.al -1 Amerikanın KnstofKo- şarki Asya, Mısır gibi yer-
Qr/r[ l'lu, lomp tarafından keşfedildiği lerde de buJunan bekaya 
~ 'J:ı r. br.t.ş,,nı raluha- herkesçe kabul olunmuş bir arasında pek büyijk alaka 

evfi/c K.ri n ·ı B hakikattir. , vardır. Bu 'hal g-Osterıyor"ki 
''-tlft.tJ.ba b 1 1 

• Evvela bu keşfin mensup Kristof Kolomptan, filan ço'k 
tcııt uJı1 ı n u ~v·a T! olduğu milliyet etrafında baı- daha evel bir çok eski ka-
ttiai ~Übadeıe kıı>miS- lıyan munakaşalar, son zaman- vı?1lar Amerikay~ hicret ~t-

~a evfik Kamil B i b" fh • . ti' mış, mamureler wcude getır-l'ada · yep' yen ır sa aya gımuş r. . serl b _1,._ .... 1 __ .J 
k 1( il gelmiŞti14; Ilk - b" k ili ti mı , e er ~ anıır. 

ıı. .. but B.: «Cevap b .. ~1..~ntclie dır ç.o b m. e er Bu itibarla nasıl ki şimdi 
iond . u ~e a amı enımser- b k ml 1 tl · h kk ... _ erılmex ilzeredir 1 k . di d v azı şar me C.ire er.ı a m-

~ı.: · ~ 8 • e.r en şım e yaptıgı da alimler tetkikat yapıyorlarsa, 
.·~ 0nra Enis oey ti · ·· ··ıt k 

ıtldtğ1 nıe . . . ~ın. azame nı ç.u ece Amerika hakkında da böyle 
~ -ttınek U zo~y~t:ini ıddıa.lara alkıyorlar. tetkikler yapılmalı, ilk olarak 

Ctkti.. ıere Turkıye- Meseli d"yorlar ki Ameri- Anıerikaya hicret eden millet-
'h1tt ; . kaJt ilk keşfeden Kristof Ko- ler meydana çıkanlmahdır.» 

a ~ ve Yunan lomp değildir. Ve şu delili Bu talepler, ilk olarak 
.~kttr !~ günde. neş- i1etıi üyorlar: Fransayı alakadar etmiş, Sor-

~aft emek~dır. «Bugün, şimali olsun, ce.nu- bon ve nefis san'atlar fakül-
ı<>te an verilim ma- hi olsun, her iki Amerikada telerine m~nsup iki mütehas-

eıl:ı hakecevabımızda Yu· da bir takım eski eserler sıs Amerikaya, tetkike gönde-
ı ~tkt~ llı liuzuruna da- ele geçmiŞtir. Bu eserler rilrniştir. 

tt llll'b' ancak hakemin 
cıı Ll adeie bitar.af re-

olına 1 ~edi Sl Uzumunu 
uı.. r. 
... ctinı· 
ai~ ız t:abamızın hu-
c ~ ınaksadile Yu-

. eyabınuz.ın tebliğini 
L~~ ve kat'i tedbir 
~'le •• 
a 8ttii . rnnştir .. 

tt-...~ S. 0tısini Ba
W.:: ~-ı>lan dün Anka
''"41Jlnı· 

ır.e aYdet>- etmiş-

tt 
~ tt Çok sıcak zaman-
~ tar anıvay Eencercle· 
l~ d afinın da açılma

t\tıı ~ ~fa olaralt şirkete 
b._ • ..,tit. 
~t~lte ı · v S' nıe erı, 20 agus-

. ~lUlc ltadar tatil 

K11rpu=cu Kan kırmı=ı maşşllllah kan! 
Btıba - Ffon bak. bins · seni çrı(jırzqor. 

!micaret' umum müdürü aki 
llJ bey Aubraya. dönm · ş 
Anb'tıpo bubramna izale diı 
miş; nazarile kılabileceğini 
s(iylomiştir. 

fmondra da açılacak seyyah 
11:11 sergisine İstanbul ticaret 
oda da davet edifm' ir. 

llktiıat' vekili Şakir. b~y bu 
akşam Anltaradan lstan-

bula hareket edecektir. 
Şakir beye şehrimizde apan

disit ameliyatı yapılacaktır. 

lftnbrada Maarif umumi 
tUmilfettişleri' bir iÇtima ak
tcdeceklerdir. İçtlmaa iştirak 
e.t.mek üzre viliyetlcrdeki Ma
arif umumr pıüfettifleri çağ'ı

rılmq,lardır. 

m:: adın bir:iği kadın polisler 
mesele.si hakkında bir 

izahname neşretmiştir. Bunda 
«Silah taşımak istemiyonız! 
Kadın polis kadınlar ve ço
cuklarla meşgul olacak» De
nilmektedir. 

Tutulan 
komünist 

Komünistrk meselesinden 

dolayı İzmir ağır ceza mah
kemesince gıyaben ağır hapse 
mahküm edilen ve geçen gün 
Kurtul~ta yakalanan Yunanlı 
Sllıkoviç, vicahen muhakeme 

edilmek nzere İzmire gönde
ı:ilmiŞtit. 

<'uma gıimı lrat>akta eğlenen
lerden bir kısmı 

Cuma gtinü Bôğa::m öbür 
uw gzrllağma 'l· dar insanla 
rlolnuış laştyur , . rli-0.kat, hlı
ua fazlaca rıi=g,irlı olduğu 
·çiız karada olw an ve dola-
anlara nisbelle denize giren

ler pd( azdı. Onların da 32 
dişi s11y11n içinde lrampel ça
lıyordu. O gunli !cavağm 
en eğlenceli yerleri, bodut ~ 
mu::iç fundalıklar·m yarım 
yamalak 6rltı'iğıi tepclerdi. 
Aşağıda bir dtizüye kaynıgan 
kalabalığın uğllllusundan bu
nalanlar çifter çifter o tepe
lere tırmanıyorlar, bodur ~ 
müziç fundaların iğreti oUa
rmzn arasında sinir ve tuh
/arma bol 1'ol bedif ziyaf eilu 
çekiyorlardı. 

Gene çoraprılar seuinslnltr, 
bu Cmna Boğa::.zn dikenli 
fundalıklarına tırman~kerı 
duzurıelerle ipek çorap ytrtJJ
dı ~ birçok glcse iskarplnl&
ri11 yti=leri sıyrddı, altlan 
yalama oldu. 
Boğazdaki türlıi türlıi ef. 

/enceler içinde en gôze çarptı 
· m berrnutnt mahut ccVoyuol 

ile « Ali baba. » idi, kaf ay 
çeken. çekmiyene « Voyt>OI 
diye bağuıyor ve biraz aşla 
gelen Ali babayı iulluruyordıı 
Bir aralık oturduğum bl 
bahçeden bir: 

- Voyvo, aşık Cemat. 
uoyvo! Sesi i~idildi. ZavaA 
aşık Cemal bu voyvo/ Yab
muru allmda şaşırmış. geldi 
bize deri yandı: 

.lllall aşkına söyleyin. 
lıen voyvo! Çağırılacak adam 
mıyım? Bıı memleketin gu
=ide bir san'atknrmn karşı 
b ı reva mıdır? Sanayii nefi
se birliği bana ooyvo! Çeken-
leri yakalatıp sigagcı çekme-
lidir. · 

13oğazdaki Cllma cğlena.-
leri de İsianbuldakilerd~ 
farksz: gibi. Cuma gdnu. 
içinde aşık Ct"'malin saz çal~ 
dığz ve bekri Jfııstaf a torun
larmzn boyuna çakıştırdığı 
bahçeye Dl! bu bagçeniıı bir 
keııarrnda çıJ.7·1k büken ka
dmlarla yalın ayak kuyu su
yu satan ç c1ığ ı baktım da 
akluna Çırı u L l'ayın üe Mı
SlT' larfosı ocldı. 

Bol.almı :Jdec<!k cuma kıs-
md nr.r~'l K6r<J4lu 

' 
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Köylü fahişe 
KüÇük hanım alnın açık 

mı diyebilirdi ... 
- 73 - Muharirir: M. Turhan 

Şehnaz hanım da, birkaç 
l&at süren çırpımştan sonra 
adeta sakinleşmişti. Sehpadan 

- kurtulmak imkanını görmiyen 

zın akseden bir 
reddit sükfıneti 
tarumar etti ve 
halecanlar daha 

bir idam mahkümu gibi ser- rette canlandı. 

ses, o müte
yeni baştan 
biraz evelki 
kuvvetli su-

- sem bir sükiınetle yatağında Ses, Nihadmdı ve oğlunu 
ilri tarafa dönüp · duruyordu. çağırıyordu: 
birat: eY'elki tereasümler ve - Muzaffer, Muzaffer, kalk 
tecessümler gene hayalinde oğlum, aşağı gel. 

.· dolaşmakla beraber kuvvetli Uzak komşuları bile ağır 

. renklerini zayi etmiş görüni· uykularından uyandırabilecek 

. yorlardı. Onlar, o korkunç olan bu kuvvetli ses, yalnız 
sahneİer, şimdi silik ve zaif Muzafferi değil, hala hammı 

· bir güzarişle gözünün önünden ve kızlannı da yataktan sıçrat· 
geçiyorlardı. tı, çocuk: 

Kadın bu nisbi süktn için- - Geliyorum baba. 
de, köylü kahpeyle tutuştuğu Cevabile odasından fırlarken 
bahsi bile düşünmiye imkan hala hanım da sersem sersem 
buluyordu. Bahis ona hem soruyordu: 
tuhaf, hem ürkütücü görünü- · - Ne oluyor çocuklar, Ni-
yordu. Eminenin, her hangi hat neye bağınyor, bir kaza 
bir suretle esrarını anlaması mı var, yangın mı çıktı? 
halinde tahaddüs edecek hi- Ve sonra Şehnazın bu gü-
cap lllut vaziyeti şimdiden ta· rtiltoleri; işitmemiş görünerek 
hayyül ·ediyordu. Köylü fahi- yatağında büzülüp yatmasın-
şenin: dan huylandı, söylenmiye baş· 

- Nasıl küçük hanım. İçin ladı 
pak, alnın ak mıymış? - Fesüphanellah bu ne 

Demesi, diyebilmesi ihtima- uyku? Bütün köy, neredeyse 
linden enikonu ürküyordu. don paça kapıya toplanacak 
Eminenin yaman bir mahluk Bizim gelin hanımda fütur yok 
okluğu yaptıklarile sabitti. Şehnaz, elile kalbini bastı-

Nihat gibi erkekleri bir rarak bekliyor ve kocaslle 
avuç tazyikile, beynine tok- oğlu arasında cereyan edecek 
mak yiyerek yerlere serilen muhavereyi işitmiye çalışıyor-
öküzler gibi canzıs bir hale -du. Nihadın sesi, ilk lahzada, 
koyan o yaman kadının bu mezardan bir nida gibi ken
bahsi de kazanması mümkün- ı dini ürkütmüştü. Şimdi heye
dü. canlı bir merak ile onun gece 

Mamafih, bir nokta, Şehna- 1 _ yarısı ne yapmak istediğini 
zı müteselli etmekten ve ona ı anlamıya uğraşıyordu. Yanıha-
cüreti kalp vermekten hali şında dırlayıp duran ihtiyar ha-
değildi. Tabiatın ·rızaya müs- lanm sözleri kulağına gir-
tenit- çirkin temaslar İçin lfı- miyor ve bütün istidadı sem'isi 
tufkar bir hami olduğunu ve evin dişansına, kocasının ağ-
o haminin aşk cürümlerininin zma müteveccih bulunıyordu. 
izlerini r;;lmekten üşenmediği- Fakat, babayla oğlun ne ko-
ni teemülle müsterih oluyordu. nuştuklarını bir türlü işidemi-
y atakta işlenen günahların yordu. 
aynen rüyay~ benzediğini dü- Muzafferin kapıyı açtığını, 
şündükçe köy dilberinin bahsi sokağa çıktığını duymuştu, on-
kazanmasını da müsteb 'at bu- dan sonra ses kesilmişti. 
luyordu. Şehnaz, gene korkmıya, so-

Nihadın buhranzede karısı, vuk sovuk terlemiye başlamış-
düşncesine verdiği bu yeni b. Kocasının o günkü macarayı 
macera üzerine bir kat daha oğluna hikaye ettiğini, «anan 
sakinleşti, hemen hemen uyu- beni öldürtmek istedi, nasılsa l 
yacaktı. Fakat, kulağına ansı- kurtuldum. Şimdi intikam ala-

Açık istida 
Rdliye müfettişliği 

canibi alisine 
Geçen sene ağustosta Zile

de T ekkenişin zade Rıfat 
beyden tahsil edilmek üzere 
Beyoğlu icra dairesine tevdi 
edilen (150) liralık bir kıt'a 
senedim -a:9 numara ile Zileye 
gönderildiği ve kesbi kat'iyet 
ederek haciz muamelesinin 
icrası için üç defa tekid edil
diği halde bir senedir ki bir 
neticeye iktiran etmedi. 

Bütün müracaatlanm seme· 
resiz kaldı. Zile müddei umu
miliğine iki defa teahhütlü 
mektupla vaki olan müracaa
tıma cevap verilmedi. 

Hukukumun siyaneti maka-
mı alilerinin göstereceği ala
kaya bağlı kalmaktadır. 

Lutfen maruzatımın ehem
miyetle nazan dikkate alına
rak bir sene gibi uzun bir 
müddet bir haciz karannı 
müteaddit tenkitlere rağmen 
masanın hücresinde saklıyan 
alakadaranın tecziyesile hu
kukumun istirdadına delaleti 
alilerini rica ve istirham eyle-
rim müfettiş beyefendi haz
retleri. 

Opera sineması karşısı: 
Diş tabibi 
A. Sarim 

müracaatlan. ,,. 
Muhabere~ 

Üsküdarlı N. f. "Jı 
derdinizi anlaby~! 
de fsim ve adr~ .. , 
yorsunm. Alakıl"~ ~ 
müracaatinizi iblaS' ~, 
için sarih adres ~ 

ı zımdır, efendim. 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~.i 
lım, o haini cezalandıralım » İster sabah gider, ıd 
dediğini ve ikisinin baş başa Gönlünün kahyası ~ 
vererek D1Jukarrer cezanın Sen kalk çamafl! J 
şeklini tespite çalıştıklarını bam ah eyerleyiJJ 
tevehhüm ediyordu. Bu acıklı heybeyi hazırla. ~ 
vehim onu derin ve çok elim Şehnaz, perişaıı 1, 
bir ısbrap içinde kıvrandın- fstenilen işi yaP~~ 
yordu. Heybeye icap ~ ıe 

Hala hanım, Nihadin sesile, yerleştirdi. Bu ıf 
Muzafferin telaşlı ayak pabr· olurken için için 5 ,, 

dısile, kendilerinin gürültüsile - Neden gidi1°e 
uyanmıyan kayıtsız gelini ikaz gidiyor, Emineyle ~ , 
etmek gayretile ağzını açmıştı. Bu müziç sualle~ 

- Hu kızım, gelinim, Şeh- cevap ,. bulamıyır' ~~ 
nazım, uyansana, kocan geldi, · k · nır en yüreğıne ,~ 
gelişi tekin değil, kapıda ha- d- ın· H 'f E-iıt' 

uş , en, - ıf 
rıl harıl oğlunla konuşıyor. te kaçmıya kalkıŞ~ 
Belki bir şey istiyor, kalk Şimdi korkusıJ 21' 

kulak ver. 
Uykusunun bozulmasından garip bir inşirah ~I 

müteelim olarak gelinini de kurumuş, nefesi $ ~e 
keııdisile hemhal etmek isti- Eminenin ölii#e 
yen halanın sözleri gene ce- hür kalıyordu. 1 ·yt9 
vapsız kaldı. Şehnaz aldırış insan ayağı girJSl'(l 
etmedi. Lakin Muzafferin: larda saklanacak el'~ 

- Anne kalk. Babam T o- m artık görmiye' ·ıe 
kada gidiyor. Hitahile oda yılda bir görse ~c 
kapısına gelmesi üzerine he- hakaretine uğraıı>• 9~ 
men fırladı: kü o firari bir 1'~V 

- Tokada mı gidiyor -dedi· sıfatla herkesteıı t~ 
gece yarısı bu •ne yolculuğu? rısından çekinecet'rı;j 

- Erkeğin işine karIJılmaz. l' 
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A.vc başı 
~eli Tür 
tırl tacak k-~l-I 

almamı 
~\l -55~ Muharriri: H. Turhan 
tı ltı ka.lelerindeki yer 1 gibi - diz çök, aşkını söyle! [1] 

lor 
111 Ti.irkler birer birer · Kızlar ve hatta kocalı ka-

. d~ ÇÖplilğe atıyorlar. dmlar, dudaklarında birer 
~ b:ıran yakındır. K • pembe raş:, pe~ ~ •ht~r~min 
~ raya ığınmazsan harekete gelmesmı beklıyor-
\ ay, varma örU U !ardı. Hepsi endişenik iği. 

~ ~ı>ı-:ı t?ııaın, akıl,t g ır z. Pek muhteremin şahsında ef-
"lt! ç ı aşı mısın 1 1 • • • b' f '~'.J ~~ rtlUsnn H . 

1
. • ! sane er Gevrıntn cazıp ır sa -

<Y. \ı~_ Anları~ ergu Un pıçı hası canlanacak mıydı, yoksa 
~ ~ hum · d h f 

1 
asri Hergül, şanına yan bir 

ıı j' t:ı ayun a a az a · t'.. . ·· k 'k" · b" 
il" ~la '" ede d' • ıs ıgna gosterere ı ıncı ır 

i t haietı m~ıdı vh~ddım- Onfalin dogmasına mani mi 
~Ye. ka erı e ı et- olacaktı? 
'tt İ'İ tilh~t v~re:ek ·~ em!i Kızlar bu noktayı teemmülle 

~iy ctmışlerdt. Tı- 1 beraber, pek muhteremin lfıt-
~ fer:ruı, çünkü adam• fen içlerinden biriniintihap 
~'-tl •n okuyan bir ki· etmesindeki zevki de yürekl

e tın · · t bl · w t , rını e tg e - erinden geçirmekten geri 
~ kalmıyorlardl. Onun tenez-
a ,. .. _e tnelhamei küb- zülcn tercih ed,,.cegw i kadın 

._.aref · ·· d'" ~ ~tirıi t .. 1nı g?r um, - 'tıpki Onfal gibi - tarihe ge-
c h ccrube w ettım. O fCCekti, bütün Bi.ı~ns halkı 
•ttıi 'ı!ını bagışlıyorum, o bahtiyarın ismini yıllarca ve 

' .C~ U~ur~mdan kovu· ve yıllarca anacaktı. 
dıı~olirea ııınd~ ç~~· .. · Kadınlar ve kJzlar, bu ze-

RQ N ' • hUsnune goı hap ile, bu muhayyel şerefin 
~ttti~ırneye ateşin bir çıldırtıcı cazibesile - pUr ümit 
~~'Yorum h ve pUr halecan - bekliyorlardı. 

ı.a -..et , aşmetmeap B ı· · t• ld' i':tt n Yakı d d.. u, ne ateş ı ın 1zar ı. 
· ttil hakkn da,k~uı- uz- BiıllJlsla hiç bir tulu, bukadar 
~üb ın a ı an et- h ti b ki . t. V 

A • • arek w d d" arare e e enmemış ı. e 
"~tı~ııı tekr agzın ~. ın- hiç bir rum kızı, bu diıi dizi 
~ ~ının ~~Jelecegım. şöhret delılerinf n o andaki 
~\ıay1 de"i !st~n a~rıl- heyecanını yüreğinc;le duyma-

'ta t1ıiatac!kştirdı. Turk- mıştı. Onlar en yüksek bir 
k ' neşelermı saadete ereceklerini zannede-

aralarınd k" a talb. A İ~ ıms.e rek bekliyorlar ve titriyorlardı. 
~· Uı nı rtık ıas bahsı· Bahtiyarlık nuru kimin, hangi-
l. liı evtlla avdet edi-

~~l'ıırı er keş bekliyor, 
~ ır8ll1-tı <> bahsi açması 
~ ~r, b· •Yordu. 
~ U, •in·•: ~Uddet tevak
~lltııı 1

• .crıni dinlendirdi, 
~ dıl'l f ıd~rdf ve sonra 
~ladı: €lkırnine hitaben 
iluııı! 

' lierg"I Yolunda yürü· 
._nı.ı ıı 1 Onfalm ayağı· 
. tt~tıd. Bu kapanış .ne 
l, Cb 'tt ayranıye en 

~~~eğin kadına hür-
1si11 

1 
Rclccck nesillere 

lti, ~apılDliş ıarif bir 
~,... l.l rada işte bfr dizi 
t...ı.•'ln .• 
-..ııo, &ı.ıı nıcşrebiııe 

i& .. !upitenade 

[1] Onfal, eski Yunan ma
sallarına göre Lidi ( b'.tim 
Saruhan ve Aydınımızın bu
lunduğu yerler ) kıraliçesidfr . 
Hergülle izdivaç etmi tir. lıah-
1ara ve ilahelere kafa tutan 
Hergul , bu kadının , güya 
ayaklarına kap&nınış , onun 
aşkını kazanmak için ağlayıp 
sızlamış imiş. Garp edebir
tında bu mas 1, kadının erke'< 
üzerindeki nüfuzunu göstermek 
için zikrolunur . Aynı mevıuu 

gösteren ve « Hergül filant 

aux pieds d'Onfale » ismini 

taşıyan çok mqhur bir tablo, 

elyevm Mün h m %esinde mev
cuttur. 

çı Son Saat ,, in iane listcıi 

Rize f elAketzedelerin 
yardım ediniz ... 
-' 

O havalide tufan felAketine uğrıytJn, tJ' 11~ 
açıkta kalan on binlerce karde1imfae yar-flı'fl 

etmek mukaddeı bir vazJf fHllr. 
Rize, Sürmene ve ha valisi müthiş bir · feliket geçirdi. 

Zarar ve ziyan büyüktür. 15,000 den faıla l{ard~i"lz 
yurtşuz ve bir lokma ekmeksiz kalmıftır. 

Memleketimiz.in en ze~n ve çalııkan bir mınbt~uında 
vuku bulan bu felaketin hepimizi dilhun ettiğine şüphe yok. 
Böyle bir vaziyçtte, felaketzeğ.elere yardım etıpeJc hepi
miz içJn bir borçtur. 

Bunu nazan itibara alan « Soq Saat )> bir iane liıtesi 
açmıştır . 

Bu ianeye iştirak edenlerin hediyeleri tarafımızdan 
Hililiahmere devredilecek ve isimleri gazetemizle ll'f"!"" 
dilecektir. Az, çok, gönülden ne koparsa verrgek ve gn 
binlerce insanın alinunı bir az ol~un t..hfif ~tınek lm•~hr. 
Haydi vıtandaşlar, v~ifemizi )'•palı~. 

tane liıt~ıi 

Dıınl"U 'ekun. 
1000 ~laçka : ı;übeyde H§kkı 

H. cfcndı. 
L"ınır ı.:işt>~ı: Omrr Rıfkı 

sinin alnına dütecekti, tarihin 
dudakları içlerinden hangi 
mes'udun gülerek yanağını 

öpecekti? 
Düzme pehlivan da , büyük 

saad~ti bahşetmekte sanki mü
teredditti, mütebesıimane dil· 
,şünüyordu. Hüzıar ve hele· 
can i~inde beklışen kadın· 
larla kızlar bıı tebesıilJPün 
sebebini kendi emellcripe ıöre 
tahmin ediyorlerdı ve celi .. 
detmeabın imparatora muha
lefet etmiyeceğini, içlerinden 
birini tenezzülen intihap ed~
c;eğini - o tebusümden istid
lal ederek - daha kuvvetli 
heyecanlara düşüyorlardı. 

Halbuki pek muhteremin 
dütüncesi ba§kaydı,\ ifjlüı;ue~ 
mesi de baıka bir aebapten 
ileri geliyordu. Düıut.• Her· 
gtil, Onf •lların mutfatuıda 
bulaşık yJkamıya bile n&llyık 
nke kızların, tenh.a kötelerde 
ayaklarına kapandıA-ııu b.atar
hyarak gü'Umıiyordu. Nf)'di 
ne ıarmolunurdu? 

Samand·ra hikimi, ıu teen· 
niaile bütün meclisi Oıdü.kten 
sonra ~adın tür:üaüne sıöı
lerini dikti, kısa bir tetkiki 
müteakip aheste ahctte yü· 
riidü, Afroditiu, Awabqı .. 
nın da ıönül vumif oldujıı 
luUJl 6nünde durdu: 
~ JüpJterin rubu ·dedi· 

İmperatorumuz.un teniodedir. 
O, fuman buYJJNyor, ben 
itaat ediyorum, 4e.ti muhaı,.. 
botiıni şiıe QZ.tltıyQRUD. 

Kıırıı· 

be\. 
ı QQ Bibçeli lokınta: ~ti 1\ za 

bey. 

İmperatorun emri ymm İftıl 
faz edilmitti. Hakim ""ap,Ja
rı intihap ettiği ı•rAy dilli 
riııin ayaklarına kapanmgJ& 

Afrodit, terdb ohnılMM• 
dan d!JllY' llPJlfMtiJlt •@ 

hatta muudiyıt ht .. t lda 
beraber tarihe ı~ k Hb· 
nenin na ta11aım kılm111 ~ 
sürünU mucip oJuyordY. Pik 
mQbteremin tımsıdu .. Olftll 
per"tif ıd•n Her_. hlMIJMI 
doğjl - bir nevi mlllii••M,. 
meılik, töılerlndea dl -.dakı 
veriıe benzer Mıaf bir 141 
•eziliyordu. 

Kıı, o edadan 1tua..... _. 
teessir oldu. Beğenilmqen "-· 
dınlar ve kızlar için veailei 
teıliyet we belki vuilei i.tllaza 
olan bu tavrın tamfriai niyu 
eder rıibi imperat.orun yilhe 
baktı. 

Pek muhterem, o b~ 
manayı uladı ve lmperllwwa 
kendisini diz çökmiye içbw 
ctoı~mui için benaen dhdü 
yerlere k.dar ejildl. 

- Hatmetmeap -dedi- ffeıl!' 
gülden bir noktada amldım, 
Bizansın güzide O.nfah &tiAdt 
eğilmedim. Bu, iradenize kar· 
il -hata- it.at.izliktea ıveyA 
kendisine h6r~tle el ..ıb· 
;ım güzellik ilibeaine k·llt M 

kayıt.il bulu•Uf'lmclaa üeri 
g.Uyor. Ben, l'I bediai a• 
uıalia ÖPÜDde milli diipunı· 
ııuıın en ulıııuu dil d'Qlr
pıek isterim. 
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• 
e a komigi iyi bir si 

olmak içi er yapmalı? 
lfeşhur Danimarkalt. san ·atkdr Karl 

Dana göre her şeyden evel 
3 şart lazım 

1-Güzel ve zarif olmamak. 2 -Gülmemesinl 
bilmek. 3 - Halkta şahsına kartı kin. ve 

Qarez tevlit etmenin yolunu bulmak 
Sinema kemiklerine niçin nazik bir adamın başına gelse dudaklarda ~ 

sileriz? Neden bazı komikler tebessüm bile tevlit etmez. Bili~s ana acmır. 
1-fumma gider de bazıları Con cilbert iki kilo elmayı oburcaıma yer 
fjm.eı.? Büyök ve meşhur de üstüne de bir testi su içer. Bu hareket 
~in hareketleri bizi merhamet ve teessür içinde seyredilir. Biçare 
laıtılttığı halde ayni hareket· mide fesadına uğrayacak diye teessüf ederler. 
leri 1i11Jm1 ba1ka ·adam' ı· Halbuki ayni hareketi ben )'apsam hı!aDt 

Kari Dan ve K. A rtur 

· m-..ız ve soğuk bulmakhğı
mmıı aebebi nedir? 

Mefhur Danimarkalı komik 
Kari Dan bize bunları anla
byor •e bir aktörün nasıl iyi 
bir sinema komiği olacağını 
a6yliyor: · 

« Benim tarzımda eyi bir 
komik ı>lmak için belli başh 
3 prt vardır: 
1- Fitreten şen tabiatli ve 

•enıpatik olmamak. 
2- Güzel ve yakışıkl L ;, 

çehreye malik bulunmamak. 
3- Sükuti olmak ve 

0

hiç 
pmemek. 

çatlayıncıya kadar güler, 
Sonra benim gibi · komikler sükuti obnaauu, 

, gülmemesini bilmelidirler~ 
Bu sırra en fazla aşına olan san'atkir Malek 

(Bester Kiton) dur. 
'Sessizliği, soğuklup onun servetidir. Fakat 

onun yolu da btnimkinin aynidir."' Malek bir 
pencereden düşse de kolunu .eya bacağmı 
incitse halk buna gülmez. Çiink6 o zarif ve 
cılız bir adamdır. Ağır sarsıntılara tahammal 
edemez. Halbuki ben kuvvetıizim. 

Bana gülerler. Bacağım ve ya kolum haki
katen kırılsa bile acımak hatta inanmak 
kimsenin aklından geçmez. 

Benim ıztırabımı ciddi talAkki etmezler. 
Geçen sene bir filim çevirirken stodyoda 

başıma bir kaza geldi. Bisikletten dlftOm. 

Beiı sokakta yürürken bir 
-takal kabuğuna bassam,: I 1 

"U kaysa ve yere yuvar-
. °'luna herkes kahkaha 1 

birinde 

•vni kaza sevimli 1 Karl Dan ve K. Artur ,a.BelMğiıD» JlllmUlde 
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. liapisane damında 1 llt. . 1 

/ mahkumun halka karşı kon- ' 
'"ansı - Bizi aç bırakıyorlar

dayak atıyorlar. Sesimizi 
işittirmek· için başka 

çare bulamadık 

UNILD 
Mukaddes top. 

• 
içinden geçen hasta iyi oluyor-
muş! Namlusuna bacağını ayırıp 
oturan kızlar cabuk koca bulu-, 

yarlar, ağzını öpen de derhal 
gebe kalıyormuş 

c~ 
,. 

11 hafta Londra hapı- 'I 

~. lnde çok garip bir vak'a 
... ~lif. h i 1 

1 
konferans vermek tartile dam- 1 Batavyada asırlardanberi ya-
dam inmişlerdir. şıvan bir kabile halkı vardır. 

Bu kabile, çok eskiden her 

hangi bir sebeple orada bıra
kılıp kalmış bir pirinç topa ~ '1ti •p aaneyc yakın ye-

~ de kını hem eğlendirmiş, 
'-ıc lellta düşürmiifttlr. 
1 lll hlese:e nasıldır. 
"'rilt 'i erede Pontanvil hapi-
,, 'den bir gün öğleden 
' dGdG la&t üçte ıilih 
~ . k sesleri akaetmiı. 
~~lle önüne toplanan 
~ 114lJ>faanenin dammda, 

~ ~da mahpus gömleği 
'fını .görmüşler. 
~ hıç fiipbesiz firar 

\ l\ trlerken görü.lmG.fler
,, ~~'ftlak tetebböslerinin 

~ ltGiiinü gören kurnaz 
~ ~ltr, kendilerini yaka

~lıteyenleri tehdit ve 

'" halka hitaben ba-
"' b l , t •t •ınışlar. 

~J, y ahali. Biz kaçmak 

~ti oruı. Sadece n.azar:ı 
h.. ı,~ UteJiınize ceJL için 
-~İ'Qı· Yel müracaat ettik. 
~ bapla.ne ;<1.,..aııc 
't d· dık s· · b .ı_ •·= s... ''1'lt11a· • ızı untu-ı fUlr.• 

~)tt 1Yor. Aç bırakıyorlar. 
~ tttik. . 

\:._~Ytti111· . . 
l~lt ızı hllkümete bıl-

' ~· Bayle yapmaktan 
'-a .. t IÖrmedik. » 
~ ~td'd 
~ "t 

1
• e saatlerce konfe-

~ bl'llııtler, biri yonılmuf, 
~ ~'tlt11aıf. Bu gece ya-
~'I • dar sUrmU • 
~'Ytt I 
. ~ "-1 llıahkümlar bükü-
~- ~ k huzurunda artık 
~'-. ~ 11laan zibi mua-

' ..._)'PtI,cağıru vadetmek .... ._ 
t tutulmuaa sene 

Ayna karşısında 

Almanya R'SID! ~=-;~~ """ .!'e!1'C ~ ."lttJ"-'r. •• ~ Oim~ 

resimlerden biri - ( Harri: Ayna karşısında. ) 

Sinema 
[ 6 ıncı ..hmıden mabat] 

Gerçi beyaz perdeler üs-
tünde aptal sıörümnelı, qtal 
taklf di yapmak ı:annedlldfi 
kadar kolay değildir. Fakat 
iDHD umedilıce aeye mavaf-

fak olmaz ki 
Velhasıl her şeyden' . evci 
~i oh· vo~, d~e 
lıanlmıy.cD: ·kol, • atlaymca 

' in-' !:ectlk •1a !ima. Ne 
yapaiwn 1-.ı d. lbİln t~limi:ı:. 

Bt!ttir. m ıı rirnti ben ç.ekt:
rim. ~..n yaralanır, beu dayak 1 
yer, bu kafamı patlabnm. flal- 1 

taparlar. Top onların indinde 
bir ilah hükmündedir. 

Kimin bir derdi varsa topa 

koşar. Hastalar, topun geniş 

namlusunun bir ucundan girip 

öblir ucundan çıkarlarsa der

hal iyi olacaklarına kanidirler. 

Kızlar, topun namlusu üstü

ne bacaklarını ayırıp oturan .. 

laruı derhal koca bulacakla
rına emindirler. 

Çocukları olmıyan kadınlar 

topun ağzını öptüler mi derhal 

gebe k&lırlarmış. Batavya hü

kiımeti bir gün her nasılsa bir 

sebeple bu eski ve asarı atika

olan topu kaldınp müzeye 

koymak istiyor ve işte o za

man da kıyametin buyuğu 

kopuyor. 
Bütün halk , silahlanarak 

ayaklanıyor. Kadınlar, çocuk

lar aM. yqları dökerek matem 
ederieft.aı er:k~klcr ne mukad

de1 i.oolarını nıiidahaya ha

zıriaıuyoriaı. Niiı,.yc. 1• hiikfımct 

lopu kalds.rmair.tm! ·ır11z geçi~r. 

Bu adcı· fCtti:-de büyük bir 
bayrant yapılıyor. 

Her kf>.b kapının etrafında 

içinden geçerek üsttine bine

rek, ayni umanda öperek 

ub•h~ "... .. dar sevinçlerini iz
har r.n· ;.!;ı.r. 

buki gene beni kİ..m1'r evınez. 

Buna muk.b.11 ~ıabcr çahş
bğun arkadqun Artur parsayı 
toplar. Ona acırlar. Onu se
verler. 

Çünkü dediğim gibi o se
vimli, sempatik, yak111klı ve 
zaıiftiırt» 
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Tiltris 
Muharriri: 

Haydudun .A1arsel Alen 

-18-

Ayın 23 ün ,, günü 
( Tigris ) sen iHişel dağ·ında polis lıafo/esi ( Rüt )ii te~dıY 
fJderken ayni gün ve saatte Jf aksim dö Püoisö Parıste 
bulunuyordu. Binaeruıleylı Jl1aksim.- dö Püoi.'iÖ TigTis ofa-
mazdı. Bundan dalıa kat 'i <Je maddi ne delil olcLbilir? 

Dahiliye nazın, polts ve em
niyeti umumiye mOdüneri hep 
hep 1&ftf yavaş ROte hak 
venıaeyıe, Maksim d6 Pim16-
nün Tigria olduğuna kıaıat 
~ye bıpamı~ardL 

Madem ki bütün teeyyüt 
ebait fUphclere brıı Maksim 
dö Püvisö cevap veremiyor, 
kendini mndafaa edemiyordu. 
o halde o... Tigrisü. · 

Polis hafiyesi RtU, sesine 
dU. kat-S bir eda •ererek 
d.ftm dti: 

- Evet.. Siz Tigriuioiı. 
Hatta ~di duydupaa SCIİftiz 
ayın yınnı ilç.ilncU pnü 
bana beni öldüreceğinizi söy
liyen sesin ayni olduğuna 
yemin ederim. itte bu da .. 
serde kuw.etli bir delil de
ğil mil İnsan haydi birbiria~ 
beıueain. Fakat ya tes .. ? Bu 
kadarına inanmak budalalık 
olur. Söylediklerimin akaiııi 

itpat cderaeııiz elinizdeki ke· 
lepçeleri bizzat ben çıkarır 
ve sizden af dilerim. 

Rüt sustu. 
Odada derin bir stikut ha· 

sıl ve hakim oldu. 
Birden.. M. Miluva, batanı 

ıöisü üzerine eğerek hafif 
sesle mınldandı. 

- Çok ,ey.. Çok ganp 
şey •• 

Polis müdürü; 
- Ne oldu azizim, dedi. 

Garip olan nedir? 
- Hiç. Hiç bir şey yok. 
- Hayır.. Her halde nau .. 

rı dikatinizi celbeden bir fey: 
Bir nokta var galiba? 

- Evet •. Doğrutanu İlter· 
seniz, bilmem nuıl aDlat&,.... 
Bir şey . .' Bir nokta var. . 

Dabıliye nazın: 
- Canım M. MiJuva.. N4 

. ise çabuk söyle de .u,.ı.. 

M. Miluva, dahiliye naı:ınnın 
s6züne cevap verecek yerde 
polis hafiycainc döndü: 

- Rüt, cle11tfn söylediiin 
ı6ıü tekrar edebilir misin? 

-Hupini? 
- Şu tarih aıcselesini. sen 

hangi tarihte Tigriş ile konuş• 
tuna diyordun. 

- Ayın yirmi üçünde. 
- YinDi ıUç&mü? 
- Evet. 
- Emin misin? 
- Yüı defa.. bin dcfı, yüz 

bio def' eminim. 
-Ne!u bu derece emimin. 
- Evveli, <>dada takvim 

vardı. Takvimde günU ve ayı 
gödlmle okudum. aanıyen kaç· 
bktan 10nra k6ylülere iltica et .. 

miştim o zaman, yaram bfraı 

iyileşinceye kadar orada ga· 
zete aldırır ve okurdum. Oku
duğum gazetelerin ~rihi de ' 
ayın yirmi üçü olduğu hak
kında kanaatlerimi kuvvetlen .. 
dirdi. Mesela firar ettiğim gün 
aldırdığım f ntransija~ gazetesi 
ayım yirmi iki tarihlisi idi. 
Paristen Sen miQele bir günde 
aelineceği düşünUlürse ayın 
yirmi üçQ eder. 

- Demek bu tarihin doğrc
luğunda ısrar ediyorsunuz. 

- Elbette. 
- Tigris ile Maksfm dö 

Pilvisö bir adam olduğuna 
emin olduğunuz kadar emin 
mlıiniz 

- Evet 

İstanbul Tramvay Şırketi 

Otobüs Servisi 
Mil~iriyet, Bqiktqı Maçka tarikile Beyoğiuna rapteden bir 

Otobüa aervlıi teais edildiğini muhterem ehaliye flan .eder. Bu 
servil Bqiktq vapur iıkc!esi vuıtasile Beyoilu ile Üsküdar ve 

Boiaziçi beyninde en tseri mu va alayı temin ~ deceklir . 

HAREKET ''AKİTLERİ: 
Befiktqta: Ihlamur Gaddeıinin k6teai (Şlrkell Hayriye 

İskelesinden t50 metro mcsaf<>.dcdlr.) 
Beyojluııda: Harbiye meydanı 

.. Hareket her 1 O dakikada bir defa 

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

kadar. 
Cuma ve tatil iÜJıleri s.aat 7 dakika 30dan sabahın 1 ne 

kadar. 
Cuma •e tatil günleri hareketler her 7 dakikada bir defa vaki 

olu.kbr. . 

O 
. - ıı~ 

- halde azııJlll ,ııJ' 
müsade edersen sana Y 
dığ101 sCSyleycyim. ~-' 

........ Yanıldığımı ms? 
busyltı, ~ 

- Mak&im dö pü.1 pi_ 
hakikaten kendisin~ pe~ ~ 
ziyen bir kardeşj var ıf • td' 
şimdi burada bulunan 'f,I 

Tigriı değildir. 

- Neden? Niçin? . ~ 
.... Çünkü ortada ıi..0' / 

nu ~pıt edecek ~ok ~~f.;_ 
ve ıııagdi bfr delil ınefpJil 

- M. miluva!. Siz p-P 
alay mı ediyorsunuz. 4' 

- Hayır. işte o madıf'fl. 
lili de sCSyleyonım. Slı ııe ~'oJ 
ettiniz? Ayın yirmi ,,~"r/.. 
güııü sabahı Tigr5-l P'"'~ 
müzü, konuıtıığumUJllr ~ 
sizi ölümle tehdit e 
değil mi. 

- Itvet. itti' 
- Halbuki M. mak5 ,~ 

Pövisö aynı tarihte yaof ~ 
ı. . .. .. .. ,..,,r. .. ·•"'"' -.ı y nDl UÇUftCU zsunU • ~. 

rada, bizim yaıumııcl• ~ 
onunla beuı ben, he~' 
bey, hem de polis m.. 

1
1._ 

Konyon beraber ııoJJll?, 
Hatta bir garip şartl•~ • ~ 
bir de otomobil ge~intdoet· 
tık öyle değil· mi efeıı _.t ~ 

Binaenaleyh sen Mir-L 
ğında bulunan Tigri~ ~ 
günün ayol •utinde :J' 
şele yirmi dört saat d 

1
. 

olan Pariste bulunuyortl~ 

Servis süratli ve rahattır 
lstanbul, 24 temnıuz 1929 

~1ÜDÜRİYET 

Orada si.ıin götd aJıi ~ 
haydut Tiğristi. Burod ti-" 
haydudun kardeşi Mak ~ 
Püvfaö idi. lıte btttO:-~"i 
ve ııazaıiy.eleriniıi 9P ~i / 
olan kuvvetli ve 1118 ıı' 

j 
delil. Artık yanıldığııı> 

de inandmu: ya?{~ 



SATİE 
MOTÖRLERİ ve TEZGAHLARI 

Veresiye size takdim eder · .. 
lleyoğlu Tünel meydanı l\Ietro Han 

İstanbul: Beyazıt ·Elektrik Evj 

200 - 2000 tuli mevce kadar 
AVRUPANIN her- stasionını 

hopariörfe alır , 
Stasion Aram ay iniz Şehir isimlel"i 

Matpudur · . 

·ı ıo ·• 20 -220 

Sah 

Merkez accntası : 
köprü başında. 'Beyoğlup• 

Şube ,acentast: Ma:hri . 
hanı altında. t~tanbul -!' 

ar-
Ayvaük sürat PDSfdAI 

( MERSİN ) vap-~~~ 
ağustos sah 17 de Sirk<usı 
tımından hareketle [ Glk
Ç~nakkale, K~çi"ıkknyu,;ük 
mrt , Bürh.anıye ! A-yva.r
gidccek ve dönüşte rığ
iskelelerle birlikte Al~ 
uğnyarak gelecektir. 

Gelibolu için yam ter 
alınır yi'ık alınmaz. m-____________ ..,..__,ar 

İzmir -Mersin sürat ır,.ın 
ur. 

(M. Ş. PA'ŞA) Yap! 

ağUstos salı ı 2 de. -
nhrımmdan kalkarak~. 
sabahı lzmire ve •• 
lzmirden kalkarak [ ~ 
Alaiye , Mersin] e gide~"' 
donfışte [ Taşucu , A:.f 
Alaiye, Antalya, Km 
İzmir] e u~yarak gele . 
f O • 11 /8/H29 Kadırı-

ra-12 » » Erke,1_ 
Turklye Seyrisefain lo

nıutekaidin, eytam ve de 
linin Temmn7. 929 rriu
balada · muharrer gf:Jer 
venlecektir. tla 

:=======~ş-in · 
NAiM V APURLAlil· 

· · · an 
IZl\tJR-l\1ERSINnn 

ADANA 8'·~m
ı=>ERSEMBE 

giinu akşamı Sirkeci rılta 
dan hareketle [ Çanaııa 
İzmir. Kuflük, Bodrum 
do!', Fethiye, Antalya, 
ve Mersin] e gidecektir;ki 
tafsilat ıçın Galatadf; 
Fransez hanında 12 nur:t, 
nccntelığinc müracaat. lar 

Tel. Bcyo~Ju dı-
lill .............. de 

~--------~--..__.... .... _, .. ---....-.._.J Pcrtevniyal va 
-..... ! aL~ta i<Ui.Eli ddctrik m&:azasl dan: 
~ Sişlide İzzet paşa sokağın· 

~1.~~:nci suıh lıuku!,-r~ ·,r .. :·1 ... ._ 1 ~/~ istonbuldakim. cb'uıl·r- if.:r:.:::;:·ı:.::.~ ::;," 
~ • bo A A 1 _ Ç"' mahalli ıle höyük dükJcaJ» 
.ı~~t'uh rctan dolayi mahcuz il ~ çük dükkanın artıalan, e-
l{~ u ..... ~ rnukarrer ceviz san- C. H. F. müfettiıliğinden: Senyrrde Dere boyu ı 5 ir 
~ s--~tt llıermerli konsol &-8- aftahk resimli lstanbulda buluuan meb'us J ,ı numaralı bostanlar, 
ıtib alı beyefendilerin bugün saat on Aksaraydn lem hey me~· 

-..e günü saat dokuzdan mecinua dörtte fırka merkezini teşrif- \'ezır çe,,-medr 22 rıumar.ilı 
' tı ICuzguncukta Derefı- 1 

leri rica olunur. Köprü başında Valdc haı 
~- l()kağınd 31 l .. h kt mındn Kapı mahaJI~ 
~Cd a numara 1 26 111Cl DUS asi Çl l Prrtcvnıya! \nkfı al:arntı~ 
tıl\ttl~ satılacağından talıp Nüshası 3 Kuruş Beşiktaş yeni park tiyatrosun- Li.dc muharrer c.mbk ma.re 
~Q)~" ıı lllezkur saatte mahalli Seneligv i : 150 « da bu akşam konulmuştur. Taliplenn Y'~ 
~ ...,.,,~ [ İnkılap tiyatrosu ) temsilleri. zayedc olan Ağuetosuo Y••· 
b ~1{ ede hazır bulunduru- Altı aylığı : 80 « Sabık Darülbedayi san'at- zin~ \.ıırşaınha güa0 ~ !t 
"lta llıenıuruna müracaatları Müracaat yeri: karlan. kadar İst:ırnbııl ~vlaV miıdfi() 

oı'1ııur. Dauıat matbaası vakfı mecl;ur ici:ıı'Ciio<' -«:ya. 
t 1111 [Yekta efendi ailesi) 3 perde ne ırı~at epem ın;. 
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gü.nı 
' tcıyy,areci-
mua~zam 

vaff <ılii,,eti 
• Yhrk, 3 ( Hnsufit. ) --

s"on Saat 

·l~ın defiştt, bem deflpıtdi 
zaman, cidden Bazı 
şeylere sebep 
&l~or 

• 
garıı 

Fr!lnsa<la lmblne. değişti, 
daha doürusu lrnhinenin 

nerek sandalyesiz · nazır
ım tayinini 1\1. Heriyouun 
bulunduğ\ı Joznak kasa• 
basına gönd~dl. • 

·reisi IU. Pu,·anl\ttre, ame-

initial 
İltanbul dördüncü iftf 

hakimi Salih B. in küçilk-"' 
defi ~ B. uZUD .~~ 
dettir. ~ rahatsıZP:--~ 
ktnnıtama.mış, tedavi ol~ 
ğu gültiaae hastanesinde d~ 
hal etmiljtir. Eyüps~l~:.ııtlf 
ail~ mezarl~ ıbt1 ~ 
g9mtibDti.Wr. ~rhuuıa dl 41 

. ~-ı:ı. B e 
firet tememu, ~'llW" • ~ tınıka vemet rölforunu 

y için haw\anan tayya"' 
)al j4tkson ve 'Forest 
!il btrMda benzin almak 

( 

e -on bet rindenberi 
tacilftar,. Bunlar, eski 
k~ Ye şimdilik bu 
~ 5 gjia, 1 '7 saat, 16 

liyat olacağı için istifa et
ti, p·rh~i, a~'lli lrnhinenio 
harlelye nazırı · olan M. 
Uriyana bıraktı. ~1 Hri
yan ela harlely-e işle1'i ile 
ba~vPk~'\letl uhdestndc nıu
hafazn e<l<~rck <~ski lla hl• 
neye hiç dokunmadı. Hal
buld bu kararı vcrurnden 
cvel, hülnim•~lin meb'u .. 
san nıc•clisin<le nüfıt1.unu 

Hu emir, iter büklıDıet 
emri gihl idari yolla:rla 
ve süratte yola çılmrıldı. 
KA{jıt evvelfl ,Joznak ka
sahasnun talft olduğu vl· 
h\yete nöndt.'rtlöi, orası 
da .loznak lrnymakamh{JJ• 
ııu isal etli. Kaymakam 
bey, her ~clcns0 bizzat 
bn emri gf•lürmedi, bir 
jandarma ınlh\ziml vası
tası ile hil'.!iik birdçttinaa 
riyaset eden M. Heriyoya 
tebliğ ettirdi 1\1. H~rJW o 
kaymakanun bu lıa-reketl:ı 

ailesine tlmyet be~~ 

1 Ş,,,_m-" :~:';,! ·-----~.~ . Yrenikay belediyesindell d~ 

ı fada uçmuşlıardır Tay; 

~rin fikri, · üç haftarı 
itım~rı-ltantht ~ 

ai memul'larıg, kendil~ · 
r an .. ie taki edeftıı . arhrmak ic:in kabineye 

"'4~ • . .P ·-•- P. bazı sandalyesiz nazu·Jal'! 
.,.."Vt ıçm, uç~nm OIİ l 1.. .. .. .. B Diyet.. · a mayı <. Ut}unmu~tu. u 

"'ılometrclik bir ~!Viı c~ urnda, Hadlkal fırkasının 
hep u iaa etmektedirler. ı·elslerinclen ve esl~i Uaş• 

ni kas\i buldu, derhal 
tt·ene atlayıp Parlse gitti, 
gördüğü hakaıdten ~1) 
l'ırliasını haberdar etti. \ e 
bir yün cvel M. bl'iyanla 

Wl'mderi iffretlerden aal• veldllerıdnn M. llcri~I{) ile 
D~ a ~artık motör ~ 
~ abliınışlardır. Böylt: 
Mı.m bir rekor teais et~ 

ebai\,eı dalı.,..- loea.ıileriM 
d6 ~ t:ftP: ıntlıtWat verümekle 
keneler, e9ki reliGru kır"ıklat 
o lıacıaa ittbarm' blar. fazli 
Po..tı ~•a.ı yüzer. dolu 

delaattwlar~ 
c19..,~------------~· 

~w.daki 
ayuı mıaa,ret7.İmİ2 
bana . 
liJ'CD" Teflieri cendy)etf az• 
yemi/ hafız 11H1sbfa her şebt 
serdi ~niiftir. 
ğil .~ ketıdtsi . ile gf; 
besııı bir nnd:iarririmize Mı• 
~fnilı vazi~eti ~aKkınd&J 
·olur 1 söy,lemi,tır. 
i · M•rdilki . Tfirk · liardett · 
1 ~z hlç sakıntı çelimemekt~ 
v~ ·. içinde yaşanlaktadır-

R~Mısır TürKl~ri cemi+ 
OJl oradaki T'UrY. kardep• 

l 
ze fevkaliBe yardımi 

sı ve ı ad A. 
B. mt•'t m na,. vatana 
~.Jr • . f-1,:- --""--- " r JSbyen llllU ValtuHA~· =- yol masrafını cemivctl 
e , etmeJctedir. Hulba Mı

- buhınan Tfui{ler: ana 
te~· pan uzak bir yerde: Hu-

0\lt kederinden b.zşl(a hiç 

G
-: kıntı ~emektedirler.• &rl.f-e ____________ __ 

- ıyyaresi g~ gel(ll 
-;ı.lki gµn hareketi mukarrer 
~ -n b~elmilel tanrare.:şir

nn posta:- tııyyaresi hare-
-: edememiş, bu yüzdenı 

;:n•za,aya.. gpnderilen tayY,are 
ir şın!an gitmemi.,tin Bunun 
P•ıi, AvrupadJm grelme8il 

• - nilen Rosta tayyaresinlnı 
ile ~ıe plnuv.;cUtı;. 

de hu nnz,rl.k işini görtiş
ınü:ş. . kabineye uirınek 
vadini alnuşım. Fakat ~J 
Her.lro Parl~tc kalaıuıya• 
Cttl~ vtn~tyet H• idi. Jbznak 
ism · w.rtl~n H1ı· ld1Sftb'lld& 
nutuk ,·erc~·elili. Hu mu
UavP~eden · soıu~ Ü~n& 
atlach, gttU. 

Beri tarantı ~I. Uriyan 
dlt ınii1aı\.c~leı-!ht Jlillı-· 
ml~ti. ~dJ.Ql ;r;\tl~ JJJ.i:vc-

Bir ı·acia . 
118 erlfefr t kizı 
berb&tı etrfJl.er 
İt.mirde K~rşıyakada. hiz

metÇ4lil< ed~ 14 yaşlarında 
Hir · ıcızı: Şpfftr (Mı .•. ) isminde 
Diri kandırıp Kemalp,qa.ltaza
sıın ParS& köyüne götµrm~ 
~ orada 18 kişilik bir> 
Wafile kendilerine ·baskın 
verer~k kıza hep birden 
tasallut ve! mYallıyı berbat 
etmişlerdir. Bu 18 kişinin 
için~ İuairia• l:nm t&111n1Difs 
simaları da var~ Bunlar 
):nlibarc YJBRlilıiların&; w"'1AD 
.. oimutlar ve şoförü liandırara1' 
kızı İzmir momleltet hastane
sine rJ>ndennişlerdir. 

tb.şrikl mesai~ 1'amtt vffr
ren rr.an~ız r.adikal fırkası 
Hriyan hülCOmett 119' mü 
nasehctlnl kesti, bundan 
rlotayı da .lU. Puvanlmre• 
nin nazırt~, kendi l&Ufa.. 
citl{jl halHo bir tanesi de
ğlşmoden hepsi da yerin*' 
de kaldı. 

Volisı 
Beynelmilel 

bü:Fe .zası olJJ. 
P.olis mUdiriyeti Viyanad&ki 

bcynelinilel b~ daliil ol
muştur. Badtımal ecnebi sabi+' 
kalıların 32 tll!Ri. reami bu.. 
büroya gönderilecıeM ws Hu 
redmlt!rı oradan liiil'OJI& daliil 
32 lilikümetin ffinniyeti lllllW" 

miyc teşl<illbna glilıderiliustm 
Buna mukabil bntod&ı nmw--

cut sabıkalılara aitt ııaaüulisr. 
de. muntazaman P.Olfr ialtıes.ı· 
miza. gphderilecelt ve: bunlG'!' 
elan memleI<etüııiie.. Fbieı 
hakkında muntazam maliimatt 
alina bilEıcelitirr 

Ulu Gazimizin iatar.ıo.ulu. tePflcrL 
Güirtindb llyılt- oıatığu merasimi istikoaliye için {Saray 
Jnımu) parllınm sahil lbsmı ibzal' olunmutıur. lralliın ta

mam~n istifadesi zımnında fedakarlıktan çeltinilmemiştir. Hiç 
bin lıuaısta fiatlarda zam yapılmamış ve icap eden elabı na
riye ihı.K edilmiffi!~ 
M~lim Nuri Halil bey ve Semiha hanımın ff,liraWlc 

caaık m.Uliki· hc)Jeti) her gün ve gece itırayJ ıdnmk 
edecektir .. mıble bira (20) envai mezeler 0.f'f liunıştur. 

HiSan iskelesi karş~ 
tarik fazlası kapalı zarf. ~ 
münakasaya vazedilınit~~ 
cara talip olanların 2 fl' 
Rllzartesi günü saat 11 de 
cümenc müracaatleri. 

Ruam müca~ele talltıı•~ 
mni. .....,;lıiıoceo AğustO' A 
cÜuldln itibaren teŞ ~ 
ip,tidasına kadar cU:h, ~ 
pe....-~~sab A 
'F dan ~ k ~am.. 5 şe kadar _.j,~ 
~ı hayvanatın daire<.~~ 
na müracaatleri ve -~JI 
~-elde&ı~.'ı'. 
da gelip haHer veı ~ 

DariiftofaICaya tidP',i 
alınıyor 

darilşpfaliann biriııcİ 
ile mu.uim sınıfı.. 31.,tl 
tosa lladar tlıılH• kab 
lecektir. itdy~ . 
salı, perşembe.;. .,_..erı ~ 
DM ten 17 ~~ 111 

müracaat cmretiatil~ 

. Za~ ~ 
?Hfu• ve aslteri ~2 

miJliyc veaikaliınmla ~ 
dbkuzuncu miD~t 111 

den aldığımı .,tıade . Z 
muhtevi dir.Hanmı zaY' '4111d' 
Y enllerilit wk~~ 
zayjleria liillimit ~-;.. 
i&mmRJJ:~ 
ğmdr. 2l ti-' 

..p:Yalhelli"~ 
7At1+8• 



~ Feci bir kaza 
. lt hocafendi bir beygi-

~'!!~~a!! '!!~~~~ !~~~2çi 
,.,_ l>of llhh:erua ıeçirmlftir: Henilz sahibi anlaşılamıyan S bir beygir, Arabacı Beyazıt mabiallesinde Akarca 
~=ele etrafıl çifte atarak kotup dururken, Mehmet 
-,._. ..__~Dılf, ve zavallı adamı ayaklan albna alarak 
. ~ .. 'll'Cla1-ş edinciye kadar tekmelemiftir. 
~ ~aıı Yetişenler neden ıonra hayvanı miltkülit1a zabtet· 
~ ~affak olmutlar, boca Mehmet efendiyi de ölüm halin-

~a; Q~:~J:. 

4" rni1him bir 
lGt:~c:z geçirdi 
~ 'id Yellin en ihtiyar ada
,_~'ıtu iddfa edilen Zaro 

· bly6k bir kaza ge-
~ · ~ Ak•, 'ıf,at «14» te Ga

\' "2 .. 
3 
lap kapısından geçer

'd 62» numaralı fayto
' ltaımtt, ehemmiyetli 

ır ~~m14br. Aarbacı 
1'~ .teakip kaÇllllf, Zara 
~ l\i albna alınm11br. 
~lnobil kazası 
~ lb Patada Mimar Hay
' ~hallesinde tüccar Ki
~·,~~ tvhıde misafir bulu
\' ~'llJıda Nesime hanım 
~IK. -.!\.~~~ geçerken ıo: 
~ "'ı-atttnuı idaresindeki 
~ w~•ralı kamyonun al
~~~' i:iueki usta~ 
~ t ilnıaıtir. 

t'1cbenin intiha-
~ *ctcbbüsü ~ Askeri lisesi tale

S ~~~~illet Kamil efendi 
~ ~ itli Etyemezde tram
~ b;ı k etinde Asmalıköpril· 
~ ~başı ile asarak inti
~~ ) bGs etmi,, fakat 
~~ ttfıiltrek kurtarılllllfbı'. 

'tıırken 
~' bo§uldü 

. ı::t_Fıstıklıda Hacı 
'1 •qnde oturan 14 

'i..~ )tel thıııet dtın Eyfpte 
~tıl en denize' girmiş, 
~ ~ açılıııış, bataklığa 
\~~ hU~lnıuştur. 
'tf amamıtbr. 

'hı«lr Adanaya 
~~ 1t tldccck 
~-" ~Gbn Adana genç
~ l\at~lr yapmak üzere 

~~-~eyetine tekli-
~"tQlr. 

Feci kaza 
İki adamın da 
ayakları kesildi 
i- Bakır köyünden l?e· 

dikule Jstasyonuna gelen 
«9» numarah katar daha 
durmadan ~esim isminde 
<<55• yaşıoda bir Musevl 
atlamak istemiş, muvaf· 
fak olamamış, düşmüş, 
sol aya(iı tren altında ka· 
larak kopmu~tur. 

2 - Adaı>azarlı « 33 )) 
yaşında 1 mail dün tram
vayla şehreminine gider
ken düşmüş sol bacağı 
tramvay altında kalıp 
kopmuştur. 

Marifetli misafir 
Şehremininde, Minire hanı

mın evine miıafir ıelen Hu
riye hanım· ev sahibinin su
dıtım kırmat, 26 Lir ile bir 
kaç altın, çamqır çalllllfhr. 

İki hırsız 
yakalandı 

Halıcıoilunda Hatim beye 
ait ekmek ıabt mahallinde 
teıkihtar ali efendinin çeketi-

DİD cebinden 19 lira Bfll'an 
Mlhal oilu Polfiran ile Kuam
pqada k6mUrcil Mahmudun 

dllkkinından tayyare bileti 
qaran Keıork zabıtaca yaka
lanmıştır. 

Oçüncü kattan 
düştü 

Betlktaşta Valide çeşmesin
de 58 numaralı evde oturan 
Temur ağarım kw 9 yqmda 
lhsan dtın evin OçllncO katın
dan dil,mllf, Etfal haatanuiıae 
uakledilmittir, 

Bir genç hırısti
yan mı olmuf 
Kıbnah Cemal efeDclf -

IDIDda bir adamm <>iha tehri-
mlzde mektebi mlllki,.,.t bi
tirdikten 80Dra latandar Öl 
gu ıirketine gİrmİf ve orada 
bulunduğu mliddet zarfında 
lwıatiyan olarak ( VIH Bran) 
tesmiye edilmiJtir. 

Gaz tirketi bu mllterecldi 
genci Kanadaya taheiJe 16a· 
dermittirl Bu haberi YVea 

Adanalı « Ttırk S6zl• nıflki. 
mfzdir. 

Matbuat umum 
müdürlillfl 

Ankaradan gelen bir 
habere göre Matbuat U• 
mum müdürloOüne An• 
vers şebpenderl lsmall 
Hakkı bey tayin edilmiş• 
tir. Matbuat umum mü• 
dürü Ercüment Ekrem 
beyin ise münhal Prag 
sefaretine tayin edJleceOI 
beyan edllmektedlr. 

Katiller yakalandı 
Bundan 8 ay evel Treaha 

Kwlcapavli kaytlad- WaftCi 
Ali Rızayı 61der.leriD lratll
leri köy muhtarı Mustafa ile 
k&y bekçisi Osman Ye Khe 
Osman olduktan anlqılllllf 
ve katiller yal:alanmlfbr. 

Yunan belediye 
intihabatı 

Atina, S {busuai)- Beledi· 
ye intibabab db . bDylk bir 
baretle yapıldı. Reylerin tunifı 
bu sabaha kadar bitmemiftir. 

Şimdiye kadar talllif edl• 
reylerin namzetls aralftldald 
mbeti muhalif partinia namzedi 
~ « Merkuriı »in kazana. 
caiı ihtimalini kuvvetlendir
mektedir. 

Rusya.-Çin 
İki hukumefin 
arası gene 
gerginleşti 

Roma, 3 - Oerllnden 
gelen telgraf haberlerine 
nazaran, Rus - Çin mü· 
nascbatı ')·enklen gerglo
leşmi~ Ur. Çünkü ÇID hü
kO.mell, Rus.yanın ~lan• 
çurı meselesi hakkındald 
tekl•"'ulmı ı·cdd~tnılştlr. 

sa!ft ·n 

Uç yangın 
Birinde kast şil.p-

hesi seziliyor· 
Dla Llleltde Ali bey apar

blft.lnııdt doktor F abri Celil 
B. ia dai:eainde ve Panpltıda 
MUradiye mahallesinde Huh1si 
beyin baneainden yangın çık
llllf, hemen 96ncllhillniilştli. 

Gene dO:n beyuıtta Küçük 
Çat.ı hanmda kunduracı Mar-
diroaun odas::da duvar bağ· 
dadileri arumdan yangın 
çıkmlfbr. 

Ba oday• bitiflk olan diğer 
Gç odada ıiıortalı eşya bu
h1111na11 ft yangımn d uvt.r 
arasından çıkmuı Z.'.i hı tanın 
nazarı dikkatini celbetmiıtir. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Polon eze .. 
Gayri muslim
lerin gitmesi 

memnudur· 
Şehremaneti hudutlan hari

ciae pyri mo.limlerin seya
hati IDUIDUiyeti kısm~n kal
dmhmt •e hu meyanda Polo
._ köyOne 1eyahatleri de 
1erbest bırakılmış bulundu
tmıdan R11111 ve Ermeniler 
80D alnlerde bu köye fazla 
ratbet ptermiye bqlamış
lardır. Ahiren, burası için · 
menu memııuiyetin refedil
mediii anlaplmlf, bu haftadan 
itibaren Rum Ye Ermenilerin 
Poloneze fitmeleri meneclil
miftir. 

Ekmek fiab 
Ekmek rıatı :l '1 kuruşta 

ipka edllmlştlr. · Fraucala 
80 para yökselmlşUr. 

·iki vapur çarpqh 
o.tut, 4 (A. A.) - iki 

ftpar aramada bir çarpqma 
olmuf, 9 kifi 11..a.,tnr. Boial
aak bere ikalı kmtanlanlar 
da 20 kiti b1staneye kaldı
nllDlfbr. Ma'ulfyetin tayininde 
m&fldllt çekilmektedir. 

Butaünkü hava: 
Kaııdilli rasat-uıesilvten 

almauftır: 
Don azami ha:-aret •29» 

derece, bu sabah «23» de
recedir. Bu pce rüzglr 
hafif poyraz. hava açıkbr. 

Butünlrii borsa: 
hasrilm 1016,50; Frau 

12,17; Liret 9t12: lniçre 
2,47,50; Dolar 47.75: O.. 
bili 95,25: Altm 884; ,.. __ 
dolu 22,40; Rumeli '-~ 
Tram•ay 79; Dlyu. t~ 

1, Wftltacft!\i•ll .tnuw11t,. 
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Evkaf umum ınüdür -
Ilüeündcn: 

Beykoz Evkaf idaresi tah.sildarlarından Hamit efendinin 
Evk

0

afça bir alakası kalmadığı ilan olunur. 

lYırk1ye iş b3nkasının .. 
I-Iaıniliııe ait I Tisse seı1etle-
rıı1ıı1 ka\rt . müddeti 1C ağııs
tos 929 · tarilıinde · bitecektir. 
Hissedarlar }Ju tarihe 
ha k](ı riicl1anlarindaı1 
edehilirler. 

l<adar 
istifade 

Prostat it PAJEOL 
En kuvvetli ve İltihabı mesane 

Seyelımı meni 

Bel soe-uklutu 

Out mllliter 

müessir muzadı 

taaffünü bevlidlr 

T[·siri seri ve e:;aslı 
Tc:bcvvuhin evcaım 
ualc Vt' bütün ihti· 
l~tı menedtr. 

MÜPTELA VE MUZTARl~ OLANLAR lçlN 
P AJEOL BlR TEDBlRI ŞAFIDIR 

Parls hastaneleri mlitaahhldl: ŞatÖlen Müesseseıf · 
15 büyük Mükafat - bllümum eczanelerde satılır. 

Ankara Zaf.-r (•addt•!-ıiıule Zaf't•ı· ol4'1inde• Jki ınımaı«t 
da miHeşekkil hail .tasfiyede hnhınnn 

Ankara Milli Mc,nıuc~t · Türk :Anonim· 
ıirkcti tasfiye mcmurluOundan: . 
1- Ankarada Sarı kışla civarında kiin 41254 metro mu

rabbaı a azi dahilinde tarzı in.-aı kirgir çat1&1 çinko ile mes
tur yevmiye 150-200 metro kuanaf imaline muktedir Ankara 
Miıl Mensucat Türk Anonim tirketinin mUceddet son sistem 
met 1 1cat fabrikası bilumum tesisatı, mebani, arazi ve müşte
milatiyle birlikte bilmüzayede sptıhkbr. 

2- Fabrika arazi ve binalarına ve tesiaata müteallik plan
lar ve milzayede şartnamesi arzu edenlere bili ücret ve det
hal tasfiye memurluğu tarafmdan posta ile gönderileceği gibi 
mufassal izahatta verilir. 

3 - Fabrikama bedeli muhammeni yüz elli liradır. Fiat 
haddi layıkta görülmediği takdirde tasfiye memurluğu kat'i 
ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır. 

4 - Müzayede 29 Ağustos 929 perşembe Ankarada Zafer 
otelinöe 2 numaroda Ankara milli mensucat Ttirk anonim şir
keti tasfiye memurluğu yazıha.aeainde saat onbeşte aleni olarak 
icra edilecektir. Posta ile g6nderilecek tekliflerde saati mez
kure kadar kabul . edilerek muhteviyatları uazan itibare alına-

caktır. 
5 - Müzayedeye i,tirak edecek olanlar evel emirde mUza-

yede şartnamesini aynen kabul ve bir nüshasını .imza edesek 
tasfiye memurluğuna tevdi edeceklerdir. 

6 - Arzu edenler tasfiye memurluğuna mUracaatla malumat 
alacakları ııibi fabrikayı da ıezebilirler. 

Evrakı matbua tab'ı: 
Tütün inhisarı umun modOf .. 
lüğünden: 

İdare için müstacelen tab'ı llzım g.!len 3330 adet de; 
ile 54,500 yaprak 10-8-929 cumartesi günü pazarlık sur 7,S 
ihale edilecektir. Talip olanların yevmi mezkurda ynıde_:..dı 
teminatı muvakkatelerile Galatada mübayaat komisy0 p1111""" 

bulunmaları ve nümunelgörmek üzere her sün müracaatı~ 

Emniyet sandığındaf1: 
Halka her türlü kola~lık göstermeği Sandık vazife ~ 

Emlakini ipotek göstererek Sandıktan para fstikraJ ed '
müş~erilerden işlerini bizzat göremiyenlerin dellil ve k:;.t 
yoncu gibi hariçten bazı kimselere mfiracaatla fuzuli 111 S,J' 
ihtiyar etmekte oldukları nazarı itibare alınarak bu kere '1 
dık bu gibi müşterilere kolaylık olmak Uzere mahsus fC 1,,. 
vazzaf memurlar tayin etmiştir. ' Vergi ve belediye ve~ 
idarelerindeki bu ipotek muamelesini bu memurlarunll ~ 
siyle yaptırabilecekler ve kendilerine ücret ve aidat 
bir. şey vermiyeceklerdir. Alikadarlarm malumu olıDak 
ilanı keyfiyet olunur . . 

Natif bey gecesi 
' Ferah sinemasında 

5 Ağustos pazartesi akşamı 
NAŞIT BEY JÜBİLESi 
Şehrimizin en maruf arjst

lerinin iştirakile komedi, dans, 
varyete, sinema, şante, Mr. j. 
KONSTANTlNOF idareJinde 
Rus CAZBANT heyeti konser 

Dram heyeti (ALİL KEMANCI) 
facia 2 perde, NAŞİT BEY 
heyeti temsiliyesi tarafından 
(TUFAN AÔ.A) komeC:li 1 2 
perde ve (ŞAŞKIN AVUKAT) 
komedi 1 perde. Program El 
ilanlarında. Ayrıca M. KÜ
RONVEL ve ailesi ve Mat-
mazel TOTO tarafından var
yete ve muhtelif danslar. 

F otograf levazımatınız.ı al

dıtınız mağazadan isteyiniz. 

kiloluk (1056) top kiat 
• 

lık suretile miibayaa 
ğinden itaya talip ôlaPI 
pey akçelerile birlikte 5., 
929 tarih pazartesi glDO 
on bette piyanko mUd 

nde mUteşekkil tayyare 

bayaat komisyonuna 

atlan. 

16 ncı sahifede Nlltiı!J.İ 
13, 12, 1 1, 10 uncu » » 
9,8,3 ünctı > > 
2 nci 
ı ind 

, 
)) 

, 
» 

Telgraf /stanbııl ~ 
llln muht.eviyatma dikkat 

1
, 

rnolda beraber bu hususta ıJlC 
kahııl edilm"ı· 

Abone şartlaf1 

Vilaydler için: ~enelik t1 
aylık 90(). iiç avlı!ı. 500 
EcneLi memteketler için: Jıl 
JOOO, altı a\·lık 1600, üÇ ar 

· kuruştur. 

Yazı makinelerinizi 'Jakvirn 
Çiineş ,\00 

sabD. almadan evel Galatada ôgı~ 12,20 
· Haraci sokağında 10 numarada ikindi 16,1 4 
VITAU BENBANAST ._ __ _..._.,,.,,.....-: 

majazasmı ziyaret eainiz. 


