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~~- AKŞAMLARI NEŞROLUNUR 'f Nüshası her yerde 5 kumt 

!'t. Troçki Londraya gidiyor 

Kalil Haşım idam sehpasında 

I< ~llkora valUifi 
AJdc 011Ya .nıebuau Nevzat beye 
liği ara valiliği ve ıehr..U.. 
iley~elclif edildiği ve mu••· 
etti v. de bu teklifi kabul 
zat it h tahaldruk etmiftir. Nev· 
6zer ~y Ankaraya ıitmek 
var.:dır, bittabi oraya varır 
ed akz mebusluktan iatifa 
~tir. 

İranda isyan? 
lıııiliz 

~aki . gazetelerine göre, 
d ıayan ehemmiyet pey· 

• etnı-'-a. d' tehri . '"Ate ır. Aıiler Şiraz 
ili nıuhasara etmiflerdir. 

Dökülen clitler-
Se11u manav O.... ile 

Lefter aramıcla, dthı, Galata· 
da ,.... ,ere bir .... ÇI.... Ye o...., Le&.rla 
difleriDi c161aalftlr. 

Bir şofôrii.n gô
za patlatıldı 

Salih ismind~ bir bama!, 
din Galatada Niyazi isminde 

bir tof6r muavlainin ıtıztlne 
bir ymanak qketmif, zavallım. 

r6dDI patlabmfbr· 
Hamal y•kalamnlfbr. 

-~ Ufukta tehlike var == 
Fakat yakın zamanda 
ıutlaka bvvetli bir filoya malik 

· 
0 acatınııza iman etmek 14amdir 
Yuııan d • 

den - onannıuının iÜJI· 
hiç juııe kuvetlenmeai ve 
L ' urnıadan hazırı 
~tşısında . . anması 
eular vazıyetınıiz okuyu-
e . ınıızı şiddetle alakadar 
~Ye, hatta 111 k d .. 

lllıye baoıl d Bera a tlfur-
rTlı -s a ı. unu biz h 
6"11 gelen mektu l e er 
ve nı h . P ama adet 
b u tevıyatından anı · 
\l her gü 1 ıyonız. 

içind h n ge en nıektuplar 
olaun e d er ne pahaauıa olunıa 
Y oııanıuamızı bir an -• unan d ev,.. 

onanmaauun kuveti 

1 

dereceaine cakarmakhiumzı 
iateyuler ve • bu mabatla 
muhtelif tavsiyelerde bulu
naDlar vardır. 
Buıtm bu aoa nokta hak

kmda mOtalea beyan ecleıı bir 
okuyucumuzun dOftıncelerini 
yuacaiız, bakınız bu ok11yu
cW1111Z De diyor: 

•Delıis iflerindea bahlecl• 
Anupa mecmualaruıı ,aroyor 
iseail, Almanlar tarafmdan 
( •badi 3 lbacll ıahifede ] 

=Bir ibret ·dersi= 
Adalete her inanmıya
nın akıbeti işte böyledir 

Konya 13 (H.M.~ 'Geçenlerde burada çok kanlı bir .... 
yet olmUf, iki zavallı köylü sönmek bilmeyen cmavarca Wr 
intikam lıiaainin karbanı olmuftu. 

Hadise kısaca ıudur: · · 
Akçaıebrin Eğrigöz köyilnde Mehmet ve Süleyman L 'o"9 

iki zavallı köylü ile iene ayni köyden Hatim isıiıinde biri ••• 
da bir tarla ytUlladen miinazaa çıldbıt ve maele meblremeJe ... 
mliftllr. Muhakeme bir müddet devam ettikten soma iklsl,Ml ' 
hak kazanauı ve Haşim davayı kaybetmiştir. 

[ Mabadi 2 inci sahifede J 

M. Troçki gidiyor 
Londra için mfbaade aldı 

laailt•ede aaele fırkası iktidar mevkiine geçtiği z•• 
Ttirkiyeden bqka hiç bir memlekete kabul edi~memif olan 

1abık Rua harp komiseri Müsyü Troçki lııgiltere ba,veklli M. 

Makdoaalde bir telgraf çekerek Londraya kabulüne müaaade 
edilmeaini rira etmiştir. 

8aıOn ıon dakikada aldığımız bir habere göl\e IDliliz 
bqvekili bu talebi isaf ettiğini Müıyü Troçkiye bildirmiftir. 

Dibe erkek ve kız Ameli hayat mektepleri mezunları ile er
kek atuallim mektebi talebesi tarafından ayrı ayn iki = 
mpe verilmiştir. Resmimiz, kız Ameli hayat mekteb 
....... ereden bir intibaı göstermektedir. 



2 Sahife Son Saat 
-------

Dahilde: 

Yeni bir de
yolu •• m 

Edirne - Alpullu hattına 
yakında başlanıyor 

mJdime-Alpullu hattının in
(11'11 şaabna bir kaç ay için-
de b.aşlanacakbr. 

mazi Hz. dün Ankarada 
otomobil ile bir tenezztih 

icra buyurmuşlardır. 
m ubteJit mübadele komis
llU.IJ yonu murahhaslarımızdan 
Nebil B . dün şehrimize gel-

miftir. . 

D stanbulda izci teşkilatının 
· tevsi&n ihyası için dün 
moeffimler birliğinde bir içtima 
aktedilmiştit. 
liliJsküdar - Kısıklı tramvay 
~ttında dün feci bir 
kaza olmuş, bir im: çocuğu 
araba altında kalarak öl
mGştür. 

lffilevlet bankası için lazım 
~gelen sermayenin hazır 
olduğu bildirilmektedir. 

1 us Sefiri Ankaradan şeh-
rimi2:e gelmiştir. 

lfiltıstantik Hikmet ve Nazım 
lllYJ beyler dün lzmire git
mişlerdir. 

miyarbekirde zafer bayramı 
günü bir yerli mallar ser

gisi açılacaktır. 
mJün senelik boks birincilik 
l:ıMmüsabakaları, Tepe başında, 
aynca boks maçları Stadyom
da ve Kadıköyünde atletizm 
musabakalan yapılmış. futbol
de Galatasaray 1 e karşı 2 ile 
Üsküdar-Beylerbeyi muhteliti
Dİ yenmiştir. 

Hariçte: 
manullah Han kardeşi lna-

' etullah ile birlikte 22 ha-
ziranda Bombaydan ltalyaya 
milteveccihen hareket ede
ceklerdir. Sabık Efgan Kralı 
orada çiftçilikle meşgul olmak 
arzusundadır. 
llil eh hUkiimetinin beyaz 
ILaJ Gürcülerle olan tesanüt 
hareketlerini protesto etmek 
üzere Tifliste muazzam bir 
nümayiş yapılmışbr. 

talyada hararet gölgede 
35 derecedir. 

DJ] vazo jon tayyaresi Bahri 
Muhiti geçmek üzere A

merikadan hareket etmiştir. 

CemiYiti beledı)e azasının içtimaı 
Cemiyeti belediye Fırka 

gurupu bugün saat 16 da iç
tima ederek bazı hususat 
hlkkında müzakeratta bulu
nacaktır. 

Rusya mongolistÇtnı 
istila etmiyor .. 

Moskova, 14 (A. A.) - Tas ajansı tebliğ ediyor: Çin ara-
zisi · dahilinde bulunan bir sovyet konsolosanesinde ycıpılan 
taharriyata mukabil bir tedbir olma üzere Rusyadaki Çin 
konsolosanelerinin sovyet' kıtaatı tarafından ıhata edildiğine 
ve Mongolistanın istilasına dair Pekin menbaından çıkan haber 
ve tebliğler hiç bir esasa istinat etmiyen tasniat mahsulüdilr. 

/.:__~----------ı:ım:ı----------------------~~ Bir o 

ı de si e 
[1 inci sahifeden mabat] ... ,. .. 

Fakat, Haşim mahkemenin kararını öğrendikten sonra çok 
hiddetlenmiş ve davacılar hakkında kin beslemiye başlamıstır. 
Nihayet gUniln birinde kanlı intikamını almak için zavallı 
Mehmet ile SUleymanı pek. feci bir surette öldürmüş, fakat 
kaçıp kurtulmıya muvaffak olamadan yakayı ele vermiştir. 

Ağır ceza mahkemesi Haşim hakkındaki muhakemeyi son 
gilnlerde bitirmiş ve bu azılı katili idama mahkum etmiştir . 
· Mahkemenin verdiği idam hükmii dün ( 12 Haziran ) azılı 

katilin hükümet meydanında asılması suretile infaz olunmuştur. 

Maaşlar v kf eve--
ril 

Memurlar ve m:ütek itler çok müşkül 
bir vaziyette k lmışlardır-. 

Yeni senei maliye hasebile umumiye içindeki memurlar-
bu ay memurin maaşları vak- dan bir kısmı maaşlarını al-
tinde verilemedi. Memurlar mışlar, diğerleri hala karar 
bu yüzden bir haylı sıkllıtı beklendiğinden alamamışlardır. 
çektiler ve bir kısım memur- İşin hem garip, hem de 
lar da halen hu sıkıntıyı çek- acıklı taraflarından biri de, 
mektedirler. geçenlerde ikramiye alan Rü-

Bugün ayın 15 i olduğu sumat memurları - şayanı te-
halde henüz maaş alamıyan menni olduğu gibi _ maaşlannı 
bir çok memur vardır. . zamanında aldıkları halde, ik-

Bunlardan kimisinin mensup ramiyeden mahrum bırakılmış 
oldukları dairenin kadroları olanlardan çoğu hala kadro 
gelıiıiş, tahsisat havaleleri gel- ve maaş beklemektedir. 
memiş, kimisinin de ne kad- Memurlara ve diğer erbabı 
rosu, ne de tahsisat havalesi 
gelmiştir. istihkaka maaşların bir an 

Tetkikatımıza göre, şimdiye ' evel veriJme..;ıi, gelecek sene 
kadar maaşları verilen daire- de kadro yüzünden· böyle ka-
ler şunlardır: 

1 
rışıkiıklara ve maaşın gecik-

Maliye, iskan, Adliye, Tapu, mesine meydan veriimemesi 
Maarif, Milli Müdafaa, Mü- liizlmdır. 
müzeler, Emniyeti Umumiye, 
Posta Telgraf. 

Düne kadar maaşlarını ala
mıyanlar da şunlardır : 

Dahiliye, Jandarma, Orman 
Ziraat, Ticaret, Baytar, A.) .. ri 
fabrikalar, Sıhhiye dairelerı, 
Rüsumat, yetimler, mütekaidin. 

Bu dairelerin meınurları 
cidden müşkül vaziyete düş
müşlerdir. 

Her daire memurlarının ay
ni zamanda maaşlarını alma
ları lAzım gelirken, bundan 
sarfı nazar; bir müdüriyeti 

YazLlarınıız 
Sahife: 

Gı.ıııün haberlcı'J, 

4 Deli, Kari sutuuu. 

5 - Gunuldeo gunule. 

6 

7 
9 

10 

ti 

Kahraman ağa. 

tgleoceli sahife, 
Durnr içindeki ölil. 

Günün haberleri. 

Polis haberleri ve saire. 

Paris, 14 (A.A.) - Fas 
knyii hakkındal<i istizah 
rirlcrinin müzakeı esi tari • 
tesbfti için cereyan eden 
nakaşa esnasında M • Paial 
bazı hatiplere veı·diği ce 
tarda hnknmetin bir istill 
seti takip etmediğini, y 
yol ve şimendifer yap 
suretile bir hulCıl sjyaıetl • 
tihdaf eylediğini teyit ' etndlll 

Parfs, 14 (A. A.) - Me 
Fas valcayii hakkındaki Ati 
takrirlerinin tJJÜzakeresüai, h 
kumetin talebi üzerine, reJec 
cuma yapacaktır. 

A ernkada A 
ru.paya gelen 

tayyare 
Nev-York, 14 ( A. A.) 

Magara vapuru Oiseau. J 
tayyaresinin Asor adal 
3 yahut 400 m:l şimali f8I' 
sinde bulunduğuna dair 
telgral göndermiştir. 

Londra, 14 ( A.A. ) -
harbor te1graf istasyonu b 
geminin " Oise~ :Jeaune 
tayyaresini Atlas okya osun 
ve Nev-Yorktan 2500 kil 
metre mesafede gördOğti 
bildirmektedir. 

Diyamant pul 
ne zaman 
gelecek?. 

... 
Atina, 14 - M. Pa 

verilecek son talimatın 
' noktaları henüz u reti kati 
de tayin ve tesbit edilm 
~nden M. Diyamantopul 
Ankaraya avdeti taabur 
mektedir. Mumaileyhin 
şamba 3"nü tayyare 
avdeti muhtemeldir. 

Pirede grev 
devam ediy. 

Atma, 14- Pire limao 
mil ve tahliye amelesinht 
vi devam etmektedir. 
işi son dereceye kadar 
dıracaklarım beyan ebll 
olduklarından hükumet 
tin icabına göre tedb 
ittihaz etmektedir. 
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J k d aı ı ıL .. 

Bl·..,.. d t.. l [ı'al<at 'ra.r1.ı1 za111aı1 a p l" ,..d . .,""ru'' 
41e e R<a ırsa J o ıs mu u -

böyle olmalı Mutlaka kuvvetli bir filoya malik ı nıfiz vali olmiyor 
n' tnıdiye kadar yüksek ··- ola.cağımıza iman etmek lazımdır 
h 

8 arını sade perdede görerek [1 inci ıahifedeıı mabat] mnhvolacaklan muhakkaktır,» 
:Yraniarı olduğumuı «Şarlo» Derneğe ba§lachlar. 

~<~~il Yan'ngs» «Liya dö son aylarda ikmııll edUenb (10) Filhakika unutmamalıdır ki: 
P_uthJ «Polruıegri» g·b· b- ilk bin tonluk ııhh arm ütün İslıajerak muharebesinde 3 ta-
İıntı~a artistleri ne 

1 

z~m::dır dünyada büyük bir alika u- ne maazzct İngili:ı hattı harp 
J~rıoulda imişler de haberi.. yandırdıiın• okumıqsunuıdur. gemisini batıran Alman gemi-
nııt Yokmuı! Bilirsiniz ki büyük devlci• lerinln topları ve süratleri aşa-n Ier umumi muharebe netf ce-I u aen Tulu t kumpanya• d ğı yukarı bukadardı, şimdi 
arında m d (.J l A sinde Almanları yen ikleri Ea• bize gelelim: 

tö lArdAn °b. a 
0 \lıklU, y~r .i l ~- man bu d~vlcte anccık pir lçıç .. .._., •r ço ı « Yavu:r; umurun toplan nf b ~ arı ısım er • tane eski zıhlı ile liç- beş tane 

f ~l . ına meşhur sinema ar• küçük krvrvazör bıraktılar ve (28) liktir, ı;ürati de (26), {27) 
l~~ crınden birinin ismini de AlmanyJya biç bir ıaman da- mil olacakbr. 
.
14 

~p olarak ilave etmiye ve ha fazla harp gemisi ycıpma- « Yavu:z>mmuz Adalar denizi 
1
1 dnı"ra böyle yazmıya baş- mayı, ıayet eski acmilerlni gibi girintisi çıkınbsı çok bir 
a ı ar.· 1 d Y n d 

[E değiştirira~ yerine koyac:aiı sa ıa a u an onanması 
~il Y anings S. B. efendi] yeni gemilerin eskilerinden karşısında yalınız başına hiç 

(L'ya bö pUti H. hanim] büyük olmamuım m~hede bir it yapamaz, hatta etra• 
[Şarlo M. bey] ile tııahbüt ottilerdırler. fında 3, 5 muhrip olsa bile ... 
Kendi kendilerine gelin gü- Bu vaziyet geticeeind~ Mutlak en aşağı iki küçük 

vey o1'1n bu yerli aktör ve Almanya hiç bir zaman kruvazöre muhtaçtır. Toplan• 
:C18Uerden bir kısmı geçen (10) bin tondan daha biiyük nın çapı dolayısı ile yavuza 
d fa.nı Kadıköy tiyatroların· harp gemisi yapamıyacak, en muvafık iki a ... kadaş ise 

lll bi i d bi d ·11 İngiltere töyle dursun, Fran.. Almanların yeni yapbkları 
td.. r n e r ram 

1 
n saya hı.le yakl~ıı::amıya""·~· .. r ve b d d k. b lı ...,. - kruvaıörlerdir. Fakat belki 

toU u ram 8 1 aş ca Fakat deniz kurdu tanılan In-Ctden en milhimminin bu kruvazörlerin süratleri 
:~eş~ur Emil Yanings S. 8. gilizlerden daha iyi gemi kifi görillmiyebilir, süratçe 
il• ndı» tarafından yapılacağını yaptığını İakajarak muharebe- yavuza faik olmaları istcmile· 
ana "I 1 G l O sinde ispat etmit olan Alman bili!'., yalinıı unudulmamab ki 

YQ nıar ar. ece Q ur. - dehası, muahedeyi ihlll et-
n ZilJnan u l° s yircil bu kabili tamirdir. ~d . 1 qe ır, e er memekle beraber rene aon 

lıkl enın aç.ılmasını sabırsız- derece kuvvetli gemi yapma- Almanlar ( 10) bin tonu 
ı, a beklemiye başlarlar. O»· nın yolunu huldu. Verdiğim geçmedikleri için bu suretle 
..,/ . heldiye dursun, Emil bu tafıillb fazlı::. görmeyiniz, iktifa ettiler. halbuki bizde bu 
~.~•ngı S. B. efendi de bundan çıkacak netice vazi· mecburiyet yoktur. Bin ton 
;ıa~?~ kafayı adam akıllı yetimiz ile doğnıdan doğruya fazlalık ilave edersek sürati 

1. tig1 i"in şaşkın fatkın ko· alakadardır: 3, 4 mil artırabiliriz. Şimdi 
18 N~.a&ında dolaşır, durur. Almanların muahcdçyi ihlil Y avuzumuzun yanında albşar 

d ,._ ıhayet seyircilerin kopar· etmeden kuvvetli bir donan- tane (28) lik topa malik, 30, 
n •ısı heyecanlı « fori » üzerine maya sahip olmak için bul- 32 mil süratinde 2 kruvazör 
e olursa olGun diyip perdeyi duklan Jı~ul (10) bin tonluk ile bjr türk filosunu tasavvur 

açtırır s ~ ı l al k olduğu halde ~~disinde bir ediniz. Göğıünüz gurula kaba-
aabney' A. adgaalars.o a yap ıyara mı·sıı· bu··yu"k bır zıhlıvıı kan.:ı ... ,, ~,.. rır ıve kendinizi derhal emniyet 

lakin i · · k koyabilecek kuvvette bir gemi altında hı·ssedersiniı:. v 11 Çerıye gırer en :m· kş 1 •hının ayağı kapıya takılın· yapma.kbr, bu ;JJl& a:t a iemi Fakat dıyeceksiniı: Abııan-
ca sırt ü..ıü in~asında perçin fiv~i kullan- lar muahede mucibince harice cil • 0

" yuvarlamr. Seyir.- .. . h 
erın k hk h d mayı bıraktılar, iemimn nıu - harp gemisi yapmazlar, bu a a a ası ar:um a 

cıyan b ı· · k t ... }jf "elik lavhalırını yekdi- bir hayaldir. Size, cevap yeri-k Ik e tnı uğufturara 1'!' T 

• ~ Ql' ve vaziyeti kurtarmak gerine perçin ~visi. il~ birleı- ne sadece: ccHer ıeyin kolayı 
ıdçın geldiği tarafa dönerek tirecek yerde elektok ıle kay- bulunur» diyeceğim. Ortada 

er ki: natblar, bu suretle· (10) bin yalnız para meselesi vardır, 
Bi tonda bin toQa yakın Jüıum- bu muhakkak, fakat Alman 

tu - ö rden~irc m5syö Kon- suz. atırlığı kazandılar, bunu zılıblarınm fiatları, veremi-
• bira g nııek ıcap etti ·· Ben ç-.eliiln ve topun fazl3la~1- yeceğimiz kadar fazla olma-

z dışan ç.tkıyonım l masmda kutlandılar, neticede dJiı. batta Tayyare piyango-
dı~';.:allı adam belini ujarak meydana (10) bin tonluk, fa.. su gibi qir şeyle tcdank edi· 

bı . çıkarken scyf rcilerden kat (6) tane (28) ilk topa ıve lebilece~, taksjt ile ödenmesi 
rıde p · d ~· eşın en bağınr: 26 mil eürate malik bir gemi mümknn olduğu unutulmama-
-: li~m de muhakkak gör· çıktı, o derecede ki (tO) bin lı dır. Meselenin anahtarı icab 

ıncnız ıcap etti E ·ı y tonluk ıüratli bir kaç tane eden azmi göstermcldedir. ef . ' mı aningş F 
b endı ! Y alnıı çıkarken ııkı kruvazör yapmlf olan rau11• Mamafih ben şahsen müs· 
a:~nda tekrar yuv~lJlnm"' ·-• lar telaşa dftıUller. tcrihlm ve stsylediğim şekilde 

J.tit b ·-Y"" 11. Bl~im kru•az&rlerimix olmaaa bile bizi tatmin edecek 
d e. u vak'adan '° ..... b" - ı· k ı·k l ~ dıyebiıiı-i~: ,_ ıı- bereket venin biraz ıUrat ~ bir flloya mutla a ma ı o a-
ç 1 dirler, Alman r•mileriniıa a.. cağımızı biliyonıuı . 

c cbi, aatl böyle olnıal t• nUndcn kaçabilirler, akli tık• Bihrıens hatırlar mı&lnız: Tür-
Yatro dcdigwin. 

1 
•· • ·-..ı L!~ 11_ ..... _.. b .. r..k · 

tirde bie kaç dakika ı;JJNt &Ü ıau~ ~n uy1ı1 gazı iCçen 

Edirne postası refikimiı İs· 
tanbul polis müdürümüz, Şe· 
ı-if B. in abiren itten el ~ek .. 
tirilen Tekirdağı valisi Arif 
Hikmet B. in yerine tayin 
edileceğini yazmış ise de 
yaptığımız tahkikata nazaran 
T ekirdağı valiliğine başka 
bir zat tayin edilmek üzeredir. 

Ali iktisat nıeclisi 
Ali iktisat me~Hsi butb 

Ank"'ada aon içtimaıaı akt• 
edecektir. 

sene bu mevsimde filomuu 
b.r geçit resmi yapttrdıktan 
sonra Türkün yakında k,ndi· 
sine yaklfacak bir donanmaya 
malik oiacağını ıöylemifti. 
Bugün cihanda tek bir •dain 
yoktur ki büyük Gazinin ka" 
rarını mutlaka y a p aca.ğıaa 
iman etmemit olaun. O haltle 
madem ki kuvetli bir filoy• 
malik olacağı:ı demi9tir. naut .. 
laka olııcağız, ~undan hiç fÜp~ 
he etmeyiniz. 

Mehmet Halit 

* Deyli Telgraf, ıehrimfze s..-
len son nüshasında Yunan 
hiiktımetinin Almanyada ya
pılmakta olan Salimin zıhlıımt 
almıya karar verdiğini teyit 
etmektedir. Bu zıhlı 19,SOO 
ton hacmindedir.8 tane 3§ Hk 
12 tane de 15 lik topu vanltr. 
Sürati 22 mildir. Bu son zınlı 
hariç, billkis Yavuz dahil ol
duğu halde iki taraf kuvvet· 
!erini bir daha hatırlatnlnn: 

Tür~h c "ı 1tıtJ11ıd1G 

Muharebe kru\'Gıöru 1 O 
Zıhlı O 2 
Zıhlı kruvazör 2 1 
~la} ın dokucu t.ru 3,.or O 1 
Fi!otila rehberi O 4 
Muhrip O 7 
Torpito 3 11 
tniıtelbahir 2 6 

Bu listeyi bir de top adMi 
itibarile tertip edelim: 

T\lrkl r c Yanuiftll 

Ağır top 10 36 
Vasat top 16 19 
Torpil ko,:anı 18 110 

Yunan donanmasııuo talDIJ• 
men yenileştirildiğini ve bniz 
yapılmakta oldup iç.hı bu 
linteyc konmaQUi b!r çok ,,_; 
gemilere malik olduğuıKJ yaı• 
dıktan sonra bi:ıim için ilh• 
edilecek bir mütalea kalJNr 
II)~~r, sanır~? 
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Nihadın bagında ... i 
Garip bir erkek eölen• 

cesi başladı 
-22-

0 cuma, çalgılı - köçekli 
bir bağ eğlencesi yapıldı. 

1 
Gündüzkü eğleniş, nisbeten 

sessizdi. Köpürtüle köpürtüle 
içilen çayların, sini sini yeni
len yemişlerin, arasıra inliyen 
bağlamanın ve bir ağızdan 
söylenilen şarkıların kadınlarca 
görülmiye ve dinlenmiye değer 
yeri yoktu. 

Yatsıdan sonra bu sadelik 
değişti. Tokadın en şöhretli 
iki afai, zfruh ikbaliyesi, 
«Pamuk» la «Emetük» bağa 

getirildi. Arkalanna palto, 
başlanna yazma sarılı fes giy
dirilmek suretile hüviyetleri 
setredilmiş olan bu iki dilber 
kadın, meclise gelir gelmez, 
kendil~e giran gelen kısveti 
ricali atmakta istical göster
mişlerdi. Erkekleri memnun 
eden bu istical, haddi zabnda 
manidar idi. 

O palto ve o fes, hakiki 
sıfatlarını izale • edecekmiş gibi 
kahpeleri rahatsız ediyordu . 
Erkeklik , velev ki , bir libası 
müstear şeklinde de olsa, hoş
lanna gitmiyordu. Onlar , ka
dınlıklarile müftehir ve kadın
tıklarından müteneffi mahluk
lardı. Erkeklere karşı tehas
aüsleri alelıtlak kadın duygu
suna benzemezdi. Onların na
zarında erkek , balı alınacak 
çiçekten ibaretti. Bu çiçeğin 
hudayi nabit ve ya eseri san' 
at olmasının, bağda yahut 
dağda yetişmesinin yanlarmda 
hiç ehemmiyeti yoktu.Gözleri
nin cazip ateşine , dişlerinin 
tatlı zehrine hedef olan her 
hangi bir erkeğin ayakta kal
ması, rengini muhafaza etmesi 
ve hele malü mülküne sahip 
olabilmesi kabil değildi . Pa
muk ta, Emelük te Aşıklarını 

- rüyalarda görülebilen berki 
bir sürat içinde - eritirler , 
o talisizlerde ne sıhhat , ne 
servet bırakırlardı. 

Tokat gençleri, bu kanlı ve 
canlı afetlere karşı hem mün
cezip, hem mütehait bulunur
lardı. Onların rakıstaki meha
retleri, seslerindeki yanıklık, 
cilvelerindeki füsun, işıklarıoa 

Muharriri: M. Turhan 
tattırdıklan zevki mütenevvi, 
uzun bir hikaye halinde dilden 
dile dolaşırdı. Bu bir çift dil
rüba sülük, hemen her gencin 
dimağında kıvranır ve sürü 
sürü gönüller, onlann ağzında 
kanamak için bir yara ıstırabı 
çekerdi. 

Nihat Ef. arkadaşlarına ik
ram en kasabanın bu en güzel 
kahpelerini getirtmişti. Olur
olmaz meclislerde san'atlarının 
meş'um inceliklerini teşhire 
tenezzül etmiyen şöhretli alüf
teler, Nihadın davetine bilate
reddüt icabet etmişlerdi. 

Çünkü o, kasabanın batın 
sayılır kabadayılanndan oldu
ğu gibi güzel bir karıya da 
malikti. 

Ev yıkmayı, ocak dağıtmayı 
mühim ve şerefli bir şartı 

san'at, çok mübrim bir vazifei 
fuhuş tanıyan Pamuklar, 
Emetükler için, güzel karılı 
kocalan iptida teshir ve sonra 
tarumar etmekten büyük bir 
zevk olamazdi. Bu alçak te
mayül, bu kirli hırs, fuhşun 
iffetten intikam almasına san
ki rehperlik ederdi. Güzel bir 
bekarın muhabbetinden ziyade 
karoısı güzel ve kendisi çirkin 
erkeklerin sevdası, bu nam-
dar urospuları şeveke getirirdi. 

O gibi erkekleri yıkmakla, 
perişn_ etmekle -hüsünleri ha
lei namus içinde parlıyan -
ksdmları da mağlup ettikleri
ne inanırlardı. 

Nihadın davetine sevine se-
vine icabetin bir saiki itte 
buydu ve onun halü vaktinin 
yerinde olması da bittabi na
zarı dikkate alınıyordu. 

Alüftelerin meclise gelişi, 
yalnız erkeklerin değil, başta 
Nibadm iki hemşiresi olmak 
üzere bir hayli hanımlan da 
tehyiç etmişti. Bağ komşula-
rından bir düzine kadar kadın 
alelacele toplanmışlar ve mü
nasip bir tarassutgaha yerleş
mek üzere aralarında müza
kereye girişmitlerdi. Bütün 
bu hanımlar, Pam11k la Eme
tüğön ıöhreti hüsnünil ve 
şöhreti fuhşunu biliyorlardı. 

Her biri için kesilen kolla -

I 

Seyyar esnafın bir şikayeti 
Kasımpaşada, Kar~man ma

hallesinde 9 numarada otu
ran seyyar fıstıkçı Mustafa 
ve seyyar kurabiyeci Apti 
matbaamıza müracaat ederek 
şu suretle dert yanmışlardır = 

Geçen akşam, Taksim bah
çesi önünde alış verişimizle 
meşgul iken zabıtai belediye 
memurlarından Muhittin ve 
İsmail efendiler çıkageldiler. 

Evvela bir, iki tokat at
makla işe başhyarak sattı
ğımız mallanmızı yerlere dök
tüler ve çiğnediler. Bu, bizim 
geçimimizdir. 

Hırsızlık mı yapalım. Ô sı
rada, vak'a mahallinden ge
çerek bizi daha fazla dayak 
yemektem kurtaran 1832 nu
maralı polis Rıdvan efendi de 
hadisenin şahididir. 

S. S - Şehremanetinin na
zarı dikkatini celbederiz. Ya
rın bu adamlar, şekavet erba-
bı arasına karışsalar daha 
mı iyi olur? 

* Zayi 
Nufus tezkeremle askerlik 

vesikalarımı zayi ettim; bulan 
zatın adresime göndermesini 
insaniyet namına rica ederim; 
aksi takdirde hükiimleri yok-
tur. Liman şirketinin Marta 

romorköründe: Yunus 

rın, kırılan başların, heder 
olan canlann feci menkıbe

lerini senelerdenberi dinliyor
lardı. Aşıklannm bir kısmını 
mezara, bir kısmını mahpese 
gönderen ; boyunlarmda ve 
kollannda münhedim servet
lerin kıymettar muhtıralan 
nevinden sıra sıra albn taşı
yan bu maruf kahpeleri şimdi 
yakından görmek, hepsini he
yecana düşürmüştü . 

Babalarından, kardeşlerin
den, kocalarından başka er
kek yüzü görmiyen bu ırz ehli 
kadınlar için; yabancı erkek
ler önünde tenlerini teşhir, 
seslerini tehziz eden alüfteler 
fevkattabia mahlukat mesabe
sinde görünüyordu. O perva
sızlık, o hayasız cür'et, kafes
neşin kadıncık.lan uzun uzun 
düşündürdü· Ayni zamanda 
erkeklerin, bu alüftelere kar§ı 
aldıkları vaziyet te onlar için 
düşündürücü bir lavhai tetkik 
idi. Kendi karalarına bir kedi 
yavrusu kadar ehemmiyet ver
miyen nice erkekler bu orta 
malı orospuların yanın'Cla nazik, 
hassas, birer hüviyet alıveri

yorlardı. Oıılann balaşlannı bir 

Başkasma telkin ftrlrken 
Şehremantinin yapllllf olclr 

ğu bir nizamda Beyoğlunclaa 
yani Taksimden GalaU...Y. 
cihetine otomobil ve vesaiti 
nakliye geçmesi memnudur. 

Alakadarların da bu niuma 
riayet etmesi lanmkea 
etmedikleri ve bunu ğa-
ren bazı yabancı otomobille
rin de aynı suretle hAreket et
melerini mucip oluyor. Cum
huriyet kanunlarında her fert 
birdir. 

Binaenaleyh biz b8yle ha• 
reket edilmesini münasip 
görmiyoruz ve görmeyiz efen• 
dim. 

~arilerinizden Bebekte: 
Ahmet Riza 

. * Bu sokaktan geçilmiyor 
Nişantaşında, Meşrutiyet 

caddesinin birinci ayazma so
kağında umumi mecralar, «la· 
ğımlar» dışarı akmaktadır. Bu• 
rası İhlamur mesiresi ile Filya 
tarlalarına giden caddedir ve 
ekseriyetle ecnebilerin gUzer-

~ h l ga mır. 
Caddeden insanlann burun

larını kapamadq geçaaderi 
kabil değildir. Nazan dikkati 
celbederim. 

Nişanbişı: Feridun 

nebze kendi üzerleriııde "lmbil 
için gösterdikleri ince itinala· 
nn, zeki ihtimamlarm had.dl 
hesabı yoktu. İşte bu nokta da, 
seyirci kadınları gıcıkhyan, im
rend iren ve belki hıskandıraa 
bir keyfiyettir. 

Şehnaz, kim bilir gecenia 
hangi saatinde yenilecek olan 
yemeklerin soğumamaama dik• 
kat etmek behanesile mutfakta 
kalmak köçek seyrinden uzak 
bulu~mak istedi. 

Görümceleri, bu İfİD Kesf. 
ban tarafından yapdabilecr 
gını ileri sürerek onun da 
yanlarında bulunmamda lldt 
ediyorlardı. Bu, yengelerine:ı 
muhabbetten ziyada Nlha~ 
bu işe agah olması halinde 
atacağı dayaktan onan da ~ 
sedar olması emeline mir 
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Bu aptal Murattı 
kdt hildhare Türk mu
cıriplerinc rchperlik 

etmişti 
Zirv - S - Muharriri: M. Turhan 

lllüs itey~ hailsiz bakılabilmiye bile bu tabtaparenin kıymeti -
tak a ulunduğu için Baka- ne gıpta ederlerdi • İstanbul 
ş tyanna.mını alan kaya, bizatihi yolunu kendilerine açmak, 
sınd 1 temaşadı. Gazi yayla- milletlerinin bayrağını tarihin 
bir ~· Sobrandan beri tatlı o güne kadar hiç bir kavın 
İnıtida~s~f~t ve fasılam: bir için kaydetm~iği ülkelere , 
0 p ıçınde toprağı sOsliyen hıttalara, basırasuz noktalara 
kay:Yansu: dağ çiçekleri bu götürmek azmile yıllardan -
kesi]~n eteğinde birdenbire beri kılıç sallıyan Türk mu-
ansı'tır, ve keşiş dağı burada haripleri bu tahta kılıcın en 
Yal bn çıplaklaşır. Nazan ha- sağlam demirleri bile kesece-
bir u Yalçın kayada tuhaf ğfne kani bulunuyorlardı. 
dağın g:Uah. rüyete uğrar, Ancak o \lZUn tahtanın ap-
~t ed zırv~sınden ~asılsa . su- tal Muradın bileğine merbut 
rınd en ılk devreı arz fille- oldukça bu kıymeti ve ehem-

en b' · halind ırınin hortumunun taş miyeti aldığını da bilirlerdi. 
oldu" e oraya asılmış, kalmış Üç arkadaş; bir elinde ölü 
ll~na zahip olur. ve pek iri iki yılan, boynunda 

bülent kayanın etrafındaki ser- tanlı tahta kılıç, Önlerine çı-
şekilJ k~~alar da garip garip kan aptal Muradı görünce he-
kinıı ~ gosterir. Kimi gemiye, men koşmuşlar, sağ elini öp-
hay artala, kimi bir başka müşlerdi. Alpların aptalın eli-

Oana benzer! ne eğilmeleri, bulutların yük-
tara: Yolcu1 Bakacakta etrafı sek bir ağaca süzülmeleri gi-
karşı:uda zaman bulmadan bi ulvi idi. Dik doğmuş ve dik 

B l~rına bir adam dikildi. yaıamıı olan bu üç baş; aptal 
rah e ıne k~dar uzanan güm- Muradın eline doğru eğilirken, 
siyah saçlarıle göğsünü örten irtifalarından, azametlerinden 
tize ~akalı, lime lime ve bir zerre kayb etmiyorlar, gene 
eve} r;~~ hırkasindan daha birer bulut gibi muhteşem 
danıı c\ 1 nazar eden bu a- görünüyorlardı. 
Çıpla~ aşı açık, ayakları da Üç arkadaş sırasile ve ayni 
cidd' ı. Bakışında öyle bir samimiyetle acip adamın elini 

0 uz:;et, 0 bir kucak sakalile öptükten sonra Açka Koca: 
Yak} n saçında ve çıplak a- -Erenler -dedi- sizi görmiye 
teıni~~~da 0 derece bariz bir geldik. Duğlu babayı, Geyik-
Vehlet~ vardı . ki görenlerin li dedeyi, • aptal Musayı da 
duygu : sevgıye yakın bir görmek dileriz. Danışacak 
o Per' nsıl etmemesi ve hele itimiz var. 

• rne.yli~~n kıyafetle eğlenmek Aptal Murat, berrak ve son 
tııüınk" end uzak kalmaması derece munis bir sesle: 

B un eğildi . - Alplarla aptallar • dedi -
Bil~~ ın~ur aptal Murattı. Kurultay mı yapcak? O halde 
lürk h ~luv~nın fethinde Duğluya gün doğdu demek. 
ettiği ~~ ;f1plenne rehperlik Çanağını, çömleğini dizer, 
liğe farhrı'tien '.

1
Murat, temiz- bize yollu yolunca bir şülen 

1._, nası e, llAI' • 
~ırun ·· h ~ -ır ve sa- venr. (1 J 
olduğu r~ra lıgile müştehir Ve sonra elile yolu işaret 
da şöhre~ ar . ~~şıdığı kılıçla ederek ilave etti: 
fakat dört ap ı ı . Tahtadan 
bir kılı k' abrşı? uzunluğund~ 
'-l ç 1 eşılderinin k 
w ıc d · . d enan 
leın~d::ıır;: ~nl yapılan,enıek-
lalı u u ur kurtuını 

ç ta ınııya başhyan Alpl= 

[1] Kurultay malumdur . 
Şülen umumi ziyafet demek
tir. Milli mahiyetteki büyük 
av merasına ' «siğir», matemi 
toplanmalara «yuğ» derlerdi. 

\ 

Devlet demir yolları ve· 
limanları umumi 

idaresinden: 
Reisicumhur Huret1eri tarafınd~ halkın tenezıu'DDne açık 

bulunmasına müsaade buyurulmuş olan Gazi çfftliğinden aha· 
linin istifadesi için 14 haziran 1929 tarihinden itibaren yalmz 
yaz mevsiminde cuma ve tatil günleri Ankaradan Gazi ve 
Ahfmes'ut istasiyonlanna gidip gelecek yolcular için ·,,mde 
elli nsbetimde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh katar.lan hareket 
ettiriliecekti. Fazla malfımat almak isteyenler lstisiyonlan1111E& 
müracaat edebifırler. • 

AL1ETO i LE dünyaDID en maruf markası: 
Parisin "A. KLA VERi" nin icatkerdesi zayı&bcı 
ve l stiki mayokemerleri, lüks kOTSalartn son 
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün T"urkiye iç.in yegane mümessBeri 
Beyoğlu No 437! 

HOVAGİMYAN BiRADERLER 

- İşte kendisi de iııiyor. 
Sürüsünü kaynaklarda suvar
mayı (sulamayı) sever! 

Filhakika, beynennas Tavh 
baba diye anılan, Duğlu baba, 
yukarıclan geliyordu. Bu ge
liş, aptal Mui'adın orada gö-
rünüşünden daha nazarrüba 
idi. Beli fersude bir kuşakla 
&ıkışbrılmış uzun bir gömlek
ten başka üzerinde hiç ~Y, 
bulunmıyan Duğlu, güzel bir 
ineğe binmiş, kucağına da bir 
sevimli buzağı almışb. 

Süvar olduğu hayvan, raki
bini incitmemek ister gibi iti
nalı adımlarla yürüyor, dört -
beş ineğe de kılavuzluk edi
yordu. 

Duğlu, hürmetkar • bir kafi-
lei müridan önünde ve ya 
bir cemiyeti ihvan başında 
yürür gibi münbasrt ve mn
tebessimdi' Üç silahşor ile 
aptal Muradın önüne gelir 
gelmez: 

- Dur evlat! 
Dedi ve emre hemen itaat 

eden inekten inerek bekliyen
lerin yanma geldi: 

- Merhaba aziz, merhaba 
balalar! 

Aziz kelimesi, aptal Mura-
rada ait ve çocuk manasına 
kullamlan bala kelimesi de 
Alplara raci idi. Şehlevent 
endamına, çelik selibetindeki 
vücuduna, saçında, sakalında 
tek bir ak kıl görünmemesine 
rağmen yaşı hayli geçkin o-
lan Akça Koca bu iltifata 
karşı gülmekten men'i nefs-
edemedi. Yanm bir kahkaha 
ile: 

- Merhaba Duğlu baha -
dedi - elini öpmiye geldik 

Silihşurlar, biraz evel Mu-

rada yaphklan gibi şimdi de 
Duğhıoun elini öpüyorlardı. 
o, hakiki bir baba vekan 
mes'udile bu riyasız ilıtirmm 

kabul etti ve hemen rakipoldağu 
ineğin betine asılı heybeden 
bir çanak ve bir de ibn'lc ça-
kardı.. 

İıJtida •Ptal Murada, m&le
akiben J&§ Sll'asile iiÇ siJibp-
ra birer ayran sundu. Munıt.@ 
gün öldürmüş oldu· iri yıhm
lan şöyle bir ::1° abp suna
lan ayranı bir hamlede İçmİf 
ve Duğluya hitap etmişti: 

-Geçmişlerinin canına dey· 
sin ama varını tamam harc
etme. Birazdan bize şüleo ve-
receksin. 

Duğlu, çanağını tekrar dol
durup Akça Kocaya uzatırken 
gözlerini de istifbamkinme 
apbıl Murada çevirdi. Bu seaiz 
istizahı bittabi anlıyan Murat, 
kısaca litifesini izah etti: 

- ~ üç yiğit bmmle b-
' DUfmak isterler, dört• aptal, 

üç alp birleşince bir kurultay 
olur.. Sonunda da elbet flllen 
verilir. 

Dağlu, keımli ciddiyetie , 
cevap verdi : 

- Şüleni ineklerim vere
celc. Yaradana hamdolswı. 
Oobmn yürekleri gani, dcik
leri [memeleri!] dohı! 

Akça Koca bahse kanpnıık 
sordu : 

- Ya aptal Musa ile Ger 
yikli babayı kande bulmm. 
- Ahi Musa, bahklmla bqrü 
neşrolur ~der, Kukpmardaa 
aynhnu. Obürü daha ytibek
tedir, geyiklerine Ot yerine 
kar yedirir! 
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Muharrir!: Nakıli 

Jiil I ern Kahraman 
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ldri.s 1"1/uhtef l .. 

• • 
işte .. işte.~ Geliyorlar! 

Bütüı1 gözler Topaneden Usküdara çevrilmişti. Bütün eller Kızku
lesi istikanıetine t1zanm1ştı. Cambaz (Storki) ip Üzerinde yürüyerek, 
ip iizerinde el arabasını iterek Dsküdardan Topaneye geçiyordu. 

- O! maşallah Ahmet bey - Ganı istene dolatır. 
1'aradaamız. İnşallah afiyette- Bana kimin kantmıya hakkı 

Aaiıe: 
- Biz de durup &akalım .. 

... Ne zaman teşrif edildi. 
Alaylı bir tanda söylenen 

bu .CSzleri karaya ayak basar 
humaz dayan Ahmet batını 
bldırdığı zaman karşısında 
Topane 7aptiye çavuşunu gör
dl. Bpı çavwş on para meae
ıe.inden dolayı bir buçuk ay 
wel Kahraman ağa ile müna
~ eden çaVUftu. 

Ahmet, onun niçin alay et
tijilli anlamakla beraber iti 
pifkinliğe vurdu. Anlamamaz
bt• pldi. 

- Çok tilldir, bamdolaun 
Cll't'1ll ağa... iyiyim. Buaiin 
seldlk. 

- Kahraman ağa hazretle
ri de afiyettedirler inşallah·. 

- Evet.. Ôyle. 
- Aşkolsun doğrusu. inat 

16rdüm ama böylesini gör
medim.. On para verme
mek için bütün karadeniz sa
hilini karadan dolaşmak ve 
Osküdara gitmiye muvaffak 
olmak!. 

Bu olur şey değil, olur inat 
dejiL 

- Buna inat demekten zi
yade azinı demek daha doğru
dur. 

Göriilüyor ki Ahmet amcasına 
kırgın ve dargın Qf makJa be
raber bir başkası tarafından 
omm aleyhinde söz söylenme
sini biç istemiyordu. 

ÇaVUf ağa bu defa, Ah
medin ağayı müdafaa etmek 
istediğini anlıyarak daha müs
tehzi ilave etti: 

- Haydi sizin dediğiniz 
olsun. Onun .ıereketine inat 
demiyelim cie azim, sebat di
yelim, azim ve sebat ne işe 
yaradı? 

- Niçin? 
- Öyle ya .. Şimdi amca-

r.ız Usk".ldara geldi. 
Fakat İstanbula geçmek iÇhı ı 

gene on parayı vermiye mec
burdur. Ve yahut tekrar Ana- ı 
doluyu, Kafkaslan Rusyayı 
dolqmuı 1.izun. 

var., 
- Ben bunıda onu bekli

yorum. Bir gün muhakkak bu 
parayı ondan alacağım. Ve 
yahut ta Üsktidardan lstanbu
la ya denizde yüzerek ve ya 
havada uçarak gelebilsin. 

- Canı isterse onu da ya
par. 

Ahmet çavuştan aynldı. A
siye ve Selimin yanına geldi. 
Ve onları Van Miten, F atoı, 
Haso, Brünö ile beraber buldu. 

Bizim Kürdistan yolcu-
lan T opaneye çıkar çıkmaz 
kalabalığın sebebini sormut
lar eğlencenin ne olduğunu 

anlamışlar ve halk ile bera
ber ( Storki) nin ip üzerinde 
denizi geçmiye seyretmek 
İçin beklemeğ başlamışlardı. 

Eserin kahramanları bu su
retle ve sade Kahraman ağa 
hariç olmak ilzere tesadnf 
neticesi tekrar bulutmuı olu
yorlardı. 

l .· • 
~ 

• 
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Dedi ve onlar da beldemiye 
bqladılar. Klrt kamı Fatot, 
kaçmuından korkarak lllDSlln 
Van Mitealn koluna yapafb. 

Huo iae mlteuıacliyen: 
-Bizim Ktrdiatandanda lia

ndan gtızel eğlenceler, bunlar· 
dan çok •ndal Ye kayıklar 
var. Dfyip dunuyor. Van 
Miten ise tam bir teslimiyet 
içinde: 

- lnamnm kaymbirader 
ef .. inanırım.. 

Cevabım veriyordu. 
Halk ara11nda s6ylenen söz

ler hep cambaz Storkiye aitti. 
l,te panda, deniz kenann-

da bir küme aralarında konu
şuyorlar: 

- Şu Storki çok yaman 
adamllllf: ip tb:erinde bu ka
dar büytık cam bazlık olur teJ 
değil \ 

- Evet. Ben ip &zerinde 
kurban kesen g&rdllm ama 
Oıldldardan lstanbula geçeni 
yeni göreceğim. 

-.. ,_,~ - --

- Nerde jse paydos çalacak, bir az gayret edenem hel'
kesten evel aşağıya inebilirim. 

Başka bir gurop, arala" 
nnda fiiyle konUfUyorlan:h. 

- Yahu. Bu herif arabd 
ile beraber ip üzerinde boğaJI 
geçerken on para vergisini 
vercek mi? 

- Hayır. 
- Neden? 
- Vergi yalnız kayık, san'" 

dal gibi vasıtalarla geçenler 
için; herif ne kayığa biniyor .. 
ne de sandala. Niç;n vergi 
venin, 

- Desene ki vergi çıktı 
çıkalı on para vermedi karşı-
dan karşıya geçen yalınız bu 
Storki olacak. 

- Evet yalınız o ve bir de 
önllnde iteceği arabada bulu-
nacak olan cambaz arkadaşı 

- Doğııı. Fakat o arkada~ 
şı da bana kalırsa Storkiden 
aşağı kalmaz. Düşün bir kere. 
İp üzerinde yürüyen bu adam 
gene ip iizerinde ittiği arab 
anın içinde oturmak için insa
nda nasıl yürek olmalı. Bu 
değme baba yeğitiıı kan 
değildir. 

- Ôyle .. Öyle.. Bu esnada 
halk içinden bfr ses yükseldi: 

- İtte. itte.. Ve bu sesi 
binlerce halkın hançeresinden 
kopan ses takip etti: 

- Storki •. Storki •• 
Herkesin gözü Oaküdar sr 

biline diki1mft , herkesin eli 
1 

0.kldar tarafında ve deais 
Ustilnde mlitcharrik bir nok
taya uzanmıt!ı. 

Ahmet, Asiye', Selim, Van 
Miten, F atoı , Haao , Necip, 
Necibe ve Brilno yani bizİdl 
dokuz ahbap Topane nhb • 
mmm tam ucunda , ipin bajb 
oldaja yeriD yumda bala· 
nayorlardı. 

Onlar da herkes gibi, iprtll 
edilen tarafa merakla baktılar· 

Storld , &a&nde araba .. 
araba içinde bir adam ip 
lzerinde Oakadardan yola 
plnn,.iı. 

Hallan baiırmalan, alkıf)jrl 
aruında S'"alacık - Kızkulesi 
aramdaki ilk merhaeleyi mu
vaffakfyetle geçti. 

ikinci merhale olan Kızku
lesi Topane merhalesi için de 
tekrar yola çıktı. 

(Bitmedi) 
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- Yahu! Yağmur yagıyor.. içeri gelsene .. 
- Ağacın altındayım.. Islanmıyorum . Merak etme ! 

- __: Sana kaç defa söyledim . Sağma ıohma bakma. Önür.• 
de ki iıinle megul ol ! 

Treni kacıracağım 
~. '.\. bey ~ok tenhcldi. Sahahleyin 

hlr türlü ~·atağından ı,alknrnl, islemeı. 
Ge~'<'n {)Ün mühim bir lşl vnrdı. lliz
ınet<:isiıw: 

- BC'ni yarın ulltda uyandır. 
Emrini verdi. l~rtm~ı sabah ~. :\' boy 

mutat hilal'ma erlcen kalktı. Saate bak
tı .. \'.ht~·a on vardı. Hlzmetci i gPlsin 
liendlsini uyandırsm diye beldedi. Hal
buki hizmetçi haber vermeyi unut
nnıştu. Saat altı buçuk oldu. N. N, bey 
Yatağın içinde sabırsızlanmıya başladı. 

- Bu hizmetçi de nerede kaldı. \Ilı· 
da uyandır diye sıkı sıkı tenblh etmiş· 
tını .. \Ilı buçul' oldu hftla gelecek ve 
bana treni kaçırtacak. 

Allah kurtarsın 
- Yahu.. Nedir bu otomobillerin re

laletl.. Sa(iına soluna bakmadan koşup 
duruyorlar. inşan ezilmemek için gö
ıünü dört de\jU, sekiz açmalı. Şerlerin
den Allah kurtarsın. 

- Dün ahaliye kabahat buluyordun. 
Bu insanlar yörümeslnl ne zaman öö
l'enecekler dlyoraun ya. 

- Öyle ama dün o süzlerl ~ylerken 
otomobUde idim .. 

Dalgın 
- Görüyorsun ya •.. \rlık dalgmhğı ve 

unutkanhğı bıraktım. Hak Pllmdc ~em
slyemıe u~ldinı. 

- Üvle ama b ton "' sa ableyin çıkarken bas- . 
unu almıştın. 

Kulağı ağır iıiden ihtiyar 
kadın: 

- Pervin! Mutlaka pae 
bir tabak kırdın. 

- Kaynım için ümit var 
mı doktor? 

- Hangi cihetten soruyor
sunuz. ölmesi için mi, yaşama
Si için ıci? 

iş kalmadı da ondan 
l.okantacı - ( Yeni çıraöa ) Daha e

ve) sen nerede çal~un! 
- Ahmet beyin lobntasmda tam altı 

ay tabak yıkadım. 
- Oradan niçin çıktm? 
- Tabakların hepsi kırtldfÖı h)ln gö-

recek iş katmadı da ondan. 

Çok ma? 
- Yahu •. Tam beş kere istedim. Şu 

borcunu hilA vereceksin? 
- Ne kader sabırsızsın .• Ben senden 

borç istemek için tam on bet kere 
yalvardım da öyle verdin. Şimdi sen 
beş defa istemişsin çok m'G? 

Paranızı veririm 
A ••• Beyin karısı ev erzakını dalmı. 

çarşıdan kendi alır, Ve çekişe -:.ek işe 
pazarlık eder. Geçen gün gene erzak 
almak için pazara çıkmıştı. Çingenenin 
birinin mantar sattıO-nı gördü. Pazarlı
(lını yaptıktan sonra sordu: 

- Sakın mantarlar zehirli olmasın·! 
Çingene şu cevabı verd~ 
- Ben hergün buradayım. E(ler ze

hlrlenlrsenız geHu, IMlr&JI iade edeyim. .. 
Urkek deği/.dir 

- Bu at btraz ürkek' ve korlmifa 
benziyor? 

- Hayır Efendim. Kork8k deiH •• BJ• 
lakfs cesurdur. Tam on boş gün abuda 
yalnız kaldı gene korknuıda! 



• 

8 Sahife .:5on ~aaı. flaziran 16 

Emni~ et saı1dığı eı11lal{ 111Üza1rectesi 
' Kat'i karar ilanı 

müzayede ıkraz 

~eli N. 
Ura 

r.lerbunatın cın \ e ne' ile me\ kii 
ve muştemllAu 

Borçlunun 1 mi 

130 10029 Erenköyünde lçcrenköy mahallesin
de Hamam sokağında eski 16 ve 
yeni 27 numaralı yüz on arıın arsa 
üzerinde ahşap iki kattan ibaret 
dört oda, bir sofa., bir mutfağı havi 

210 1'0940 

255 11()<)6 

14572 

405 16866 

760 16880 

240 17139 

bir hanenin tamamı Besim B. 
Boğaziçinde Beykozda Kavakdere 
caddesinde eski 112 ve yeni 104 
numaralı doksan arşın arsa üzerin-
de ahşap üç kattan ibaret ftç oda, 
iki sofa, bir mutfak ve yetmiş beş 
arşın bahçeyi havi harap bir hane-
nin tamamı Bodosaki Ef. 
lğrikapıda Hacı İlyas mahallesinde 
eski Te yeni Ebe sokağında Harita 
1-2 mevkiinde eski 9-11 ve yeni 
9-11 numaralı yüz otuz sekiz arşın ' 
arsada kagir bir kattan ibaret sı-
valan noksan bir ahınn tamamı .. Osman Ef. 
Bulgurluda Karaman çiftliği cadde-
sinde eski 22-24 numaralı yilz ar-
ım arsa fizerinde ahıap bir kattan 
ibaret iki oda, bir ıofa, bir mutfa-
ğı ve dokuz dönüm üç evlek üç 
yüz arşm bahçeyi havi bir hanenin 
~amı Ayte Sıdıka H. 
Üskndarda Altunizade elye'Yltl Meci-
diye mahallesinde Niıant.,ı cad-
desinde eıki 4 mük. 4 mük. 4 mük. 
ve yeni 12, 1

1
2, 12, Numaralı büyük 

k6tk0n harem dairesi llç yOz otuz 
iki arım ana üzerinde ahşap iki 
buçuk kattan ibaret sekiz oda , bir 
taşlık, bir hamam ve bir kuyuyu 
ve selamlık dairesi keza üç yUz 
otuz iki arşın arsa nzerinde ahşap 
iki baçu kattan ibaret sekiz oda , 
bir sofa, bir taşlık, bir hamamı 
diğeri ~ on iç arşın arsa üzerin-
de yarım kah kirgir iki kah ahşap 
olmak üzere iki buçuk kattan iba-
ret iiç oda, bir mutfağı ve elli bir 
bin dokuz yftz yetmit beş arşın 
bahçeyi havi iki köıktin tamamı. 

Emine Radiye ve Fatma 
O~miiiSaade Hanımlar 

Anadoluhisanndi Göksu mahalle 
sinde Göksu elyevm Baruthane so-
kağıada eski 7 milkerrer ve yeni 
;, i numaralı yQz on arşın arsa 
üzerinde iki kat k4rgir yanm kab 
ahşap olmak llıere maa cihannü-
ma iki buçuk kttan ibaret bet oda 
ittisalinda altmış ar11n üzerinde ah-
şap bir kattan ibaret bir dükkinı 
havi bir hanenin tamamı. Osman B. 
Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahalle-
sinde eski ErenklSy ve yeni Kayış-
dağı caddesindeki 26 ve yeni 86,88 
numaralı iki yiiz seksen al'fln arsa 
üzerinde kargir ~ir kattan ibaret 
Oç dönüm yedi yüz yetmiş arşın a-
raziyi havi bir ahırın tamamı Nazmiye H. 
Erenköyünde Merdiven kariyesinde 
Çeşme sokağın.da eski 37 ve yeni 
'5 numaralı ym artın arsa üzerinde 
ahşap iki kattan ibaret bir tqlık, 
dört oda, bir sofa, bir küçük oda 

eyaz ve sıhhi 

DİŞLER 
ile muattar bir ağıza malik olma/:.n. 
cak ok~jC'll sayesinde istihzar olunan 

Bioks 
Diş macununun i!:tima

lile lmhildir. 

aynca yüz arşın arsada bir mutfak, 
bir ahır, bir dönlim üç evlek iki 
yüz arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Musa Kizım B. 

260 17223 Üsküdarda Rum Mehmetpqa ma
hallesinde Sırakahveler sokağında 
eski 11 ve yeni 13 numaralı elli iki 
arşın arsa üzerinde ahşap bir kattan 
ibaret bir dükkanın tamamı Hüseyin Ef. Server H. 

710 17242 Bakırköyünde Cevizlik mahallesinde 
Hamam sokağında umumi 337 ve 
yeni 43 numarah yiiz dört arşını ar
sa üzerinde maa çab ahşap üç bu-
çuk kattan ibaret biri çab odası 
olmak üzere dokuz oda, iki sofa ve 
on alb arşın arsada kir2ir bir katlı 
bir m11tfak ve altı yiiz kırk beş ar-
şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı Gözide H. 

310 17488 Kasımpaşada Camükebir mahalle
sinde yeni Çöpçüler sokağında eski 
28 ve yeni 16 numaralı otuz beş Fatma Ber
arşın arsada fevkinde bir odayı kemal H. 
havi bir dükklnın tamamı Hüseyin Fehmi B. 

135 17527 Divan yolunda eski Ali paıa mal\allesinde Yağ
cı ham alt kabnda eaki ve yeni 6 numaralı otuz 
altı arşın arsa üzerinde bilibava ve kapısı od aiçinde 
ve odanın arkasında bir ardiyeden ibaret tam 
~argir bir odanın tamamı. Mehmet Ştikrn B. 

190 17630 Üsküdarda Solaksinan mahallesfnde Tophaneli 
oğlu sokağında eski 37 Ye yeni 35 numaralı 
doksan arşın arsa ilzerinde ahşap üç kattan 
ibaret altı oda, bir mutbak, bir kuyu ev kırk] 
üç arşm bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

ı Ahmet Ef. 
1362 17773 Beylerbeyinde Küplücede eski 10 milkerrer ve 

yeni 24 numaralı yüz arşın arsa üzerinde abpp iki 
buçuk kattan ibaret dört oda, bfr sofa, bir 
~utbak ve iki ytız sekiz lll'fm bahçeyi havi 
bır hanenin tamamı. Adil beyle Melek H. 

Yukanda cins ve nevile mevki ve müftemellb yazılı emWı 
hizalannda g~s~erilen bedellerle talipleri iberinde olup 17 ha· 
ziran 929 tarıhıne müsadif pazartesi günG uat on buçuktan 
itibaren muzayedeye mübaşeret olunarak saat on albda kat'i 
kararlanmn çekilmesi mukarrer bulundujuQdan talip olanlann 
mezkur giinde saat on altıya kadar sandık idaresine müracaat 
eylemeleri ve saat on albdan IOlll'a vuku bulacak mOracaat· 
lann kabul edilmiyeceği ve emlaki mezkiireye evelce talip 
olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıldan ve bqka 
talip zuhur eylediği takdırde evelki taliplerin müzayededen, 
çekilmiş addolunacaklan ilin olunur. 
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• Ne söy üyorsu 
Elyanı buraya çaaınp 
ken isine ölüyü eö ter

·· m ··n mü? 
Gerek Marsiyal Zambarof 

ve gerekse Loranşar bu man-
zaranın fe L" ... ··ı·· .. caalıne ragmen o u-
yu üzerine duvar ördükleri 
ınahaldc görünce adeta mem• 
~u~iyet hissettiler. Banker şe
rıkı cürmünün omuzunu sar
sarak: 

- Görüyorsun yal diyordu, 
görüyorsun ya! 

Hüber Marsan işte orada .. 
Bir yere kıpırdamamış.. Arhk 
t~hat ettin ya? Bir aralık ben 
hıle bu menhus herifin meza-
r d , 
ın an kaçmıva mtwaffak ol-
duğunu Zann:tmistim. Halbuki 
artık tamamile ~üsterih ola
bi~iriz değil mi?Şek ve şüphe
lnız kalmadı.. Öyle değil mi? 
Cevap versene ... 

- Evet, evet, hakkın var
llıış... O mezarında duruyor .. 
. Sahte Jorj Düpon bu sözle
~. kekeler gibi söylemişti, 
Çunkü bu basırasuz manzara 
karşısında korku ve dehşet
len adeta benliğini bile unut
ınuştu. 

l' - Şimdi duvarı tekrar öre
ım ... Zira Hüber Marsan efen

dinin ölüsü hiç te hoş bir 
~zara teşkil etmiyor. Haydi 

Balını ~ abyen işe başla!. 
F k u emrı Loranşar vermişti. 

a at Zamharof korkak cina
Yet yoldaşının sözünü keserek: 
b - Hele bira'Z dur, dedi, 

en Elyana artık Hüber Mar-
sanın avd t' . . . i e tne ıntızar etmesı-
n n beyhude olduğunu ispat 
etmek isterim. 

Şeriki cürmünün iblisane 
nıaksad k l ını avramış bulunan 
k:d~n~ar kemali dehşetle hay-

b - Ne söylüyorsun? El yanı 
uraya çağınp ··ı.. .. k d' . ile .. o uyu en ısı-

gostermek tasavvurunda 
llıp~s~~Yahu bu hareketinle he-
ımızı ele · 

ıun? vermış olmuyormu-

cu; Beni sen allabaşkına ço
le :u zan~ediyorsun?Ben öy
b ır .. plan düşündüm ki 
h enı hızı temize çıkaracak 

em de müteveffa .ı::l" 
~ızın hatırasını bira~şmdanhı
&arartacak.... a a 

Ve sonra F abyene dönerek 
emretti: 

- Git matmazel Elyanı 
buraya al da gel.. .. 

Hain uşak bu emri darhal 
ifa etti. Zambarof genç kızın 
fazla müteessir olup saikai 
yeisle bir çılğınlık etmesine 
mani olmak için kapının önün· 
de ahzı mevki edrek Elyanın 
odanın içini görmesine mani 
oluyordu. 

Genç kız solgun bir çiçek 
gibi mecalsiz ve perişan kar
şısına getirilince banker mü
teessir bir tavur takınarak: 

- Eeyan, dedi,sana acı bir 
haber vereceğim ve bu fena 
haberi senden daha uzun bir 
müddet gizlemek istemedim. 
Mösyö Hüber Marsanı alakadar 
eden bir haber .... 

Genç kız şiddetle titredi. 
Kendisinden nefret etmekte 
bulunduğu bu alçak dayının 
bir baykuş gibi kendisine 
vereceği bu haber ancak yeni 
bir felaketten başka ne ola
bilirdi? 

Zambarof bu mukaddimenin 
genç kızda yapmış olduğu elim 
tesiri farketti ve iblisane bir 
tebessümle devam etti: 

- Senin için bu delikanlı
nın ne kadar muhterem oldu
ğunu bilmiyor değilim. Bir 
hırsız ve katil olmasına, hatta 
gıyaben idama mahkum bu
lunmasına rağmen sen bu de
likanlıyı bir türlü . kalbinden 
söküp 11tamadın., insan, öyle 
anlar olur ki hissiyatına bir 
türlü hakim olamaz!.. 

Genç kız sert ve mağrur 
cevap verdi: • . . 

- Rica edenm, sıze hıç te 
yakışmıyan bu cani merha
met rolunu terkediniz de ne 
söyliyecekseniz onu söyleyiniz 

- Şunu söyliyeceğim: .. Ba
naöyle geliyor kı sen Huber 
Marsanın sana mucize kabi
linden yardım etmesini ümit
ediyorsun. Bazı garip vekayi 
sende bu ümidi takviye etti. 
Ve bu e-srarengiz ve hatta 
harikulade vekayiden Hüber 
Marsanın el'an her hayat ol-

- -
Gaiata ithalat gümrü~ü müdürlü~ünrle:ı: 

ı Cinsi Kap Nevi Kilo G. 

IJemir eğe 1 sandık İ3 -
Boş şişe 4 « 369 
~rl~~ 2 « ~ 
Velospit aksamı 1 « 40 
Pamuk mensucat 1 bağ 13 
Kömür kağıdı 1 O 1andık 320 
Muşamba kasket 48 adet 11 
Boş şişe l sandık 8 500 
Oyuncak 1 « 147 
Deri eldiven 30 çift 4 800 
Makinesiz oyuncak 1 sandık 8 500 
Porselen elektrik aksamı 1 4( 57 
Bu dahi « « 1 « 38 030 
Velospit aksamı 3 « 423 
Matbaa mürekkebi 1 « 27 
Boş teneke patlak 2 adet 17 
Porselen avani 1 sandık 34 
Katran 1 « 4 300 
Eczalı pamuk 1 « 51 
Duvar kağıdı 1 paket 21 
kuru fasulye 3 torba 
Lastik ve kurşun kalem 1 paket 6 100 
Eşyayı zatiye 4 sandık 
Bu dahi 1 bavul 
Kağıt reklam 1 paket . 

Balada cins ve miktarı muharrer eşya 19-5-929 tarihinden 
itibaren müzayedeye vazedileceğinden talipl~rin 8-6-929 tari
hine kadar satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

l\iuktedir elek~rikçi 
111ontörlerle yardımcı 

nıontörler 
\ııadolııdn bir elektrik tesisatının 

tr~ısindc çalıştırılmak üzen· arnn
ın.ıktadır. Galat:ıda Asikurasyoni Ce
neralı hanınıln 78-Bo numaralı yazı
h.ıııc) c ınürarant cdilme,.i, 
- - - -------

duğu manasını çıkardın. Hal
buki hakikat tamamile bunun 
aksinedir ve sana bunu der
hal ispat edebilecek bir mev
kideyim. Zambarof bir müd
det sustu, sonra her kelimeyi 
ayrı ayrı tartarak: 

- Aziz yeğenim, diye de
vam etti, Hüber Marsan inti
har etti..Adaletin elinden kur
tulamıyacağını anlayınca haya
tına l<ıydı ... 

Elyan sefil vasisinin karşı
sında metanetini muhafazaya 
karar vermiş bulunmakla be
raber bu elim haber karşısın
da kızın brrak gözleri bulan
dı, dudakları gerildi. Zalim 
herif ise zebunküşane devam 
ediyordu: 

- Hüberin bu feci akıbeti 

YA BİR 

O OKSA 
Almalı ya hiç saat 
kullanmamalı. Zira 
BOKSA katiyen 
bozulmaz, dakika 
şaşmaz ve te-
minatlı saattir. 
Fiatlar ehvendir. 

Başlıca saat dük-
kanlarında arayınız. 
Toptan satış: 

RİliAUDO I~EVI 
ve BiRADERİ 
İstanbul, havuzlu 

han 9-14 
Her cins saat deposu. 

kendisine adeta mukadderdi. 
Azabı vicdanmın zalim pençesi 
altında kıvranan bu günahkar 
ayıplannı ancak ölümün pak
lıyacağını anlamış olacak ki re
zalete meydan vermeden, is· 
minin gazetelerde sürünmesine 
kani olamıyarak kendini 6ldür· 
müş. Bana gönderdiği haberde 
evveli benden af talep ediyor, 
sonra da nqmın gizli bir ma
halle defnedUmesini istirham 
ediyordu. Tabii ölmek üzere 
bulunan bir adamın bu ıon 
anusunu mukaddes telikki et· 
tim ve Hüber MarsaU çok 
gizli ve hiç bir kinuenin kqf .. 
edemiyeceği bir mezar bul
dum ki bunu ~en de aözlerinle 
göreceksin-



Ç-~~ d 
ın· e .. 

Esrareııgiz su
rette ölen Bavez· 
neler yapmıştı! 

Milli Çin hükum~H, Çin vah
detini temin ettikten sonra 
ordusunu ıslah etmek için Al
manyaya müracaat cder~k işe 
yarar bir kumandanın riyaseti 
altında bir ıslah heyeti iste
mifti. 

Almanya, Çinin tm talebini 
kabul etti. Umumi harpte je
neral Ludendorfa muavinlik 
eden miralay Baverf glSnderdi. 

Miralay Baver Çinde ancak 
birkaç a.y çalışabildf; bir gün 
esrarengiz bir hastalığa tutul-

dq, nakledildiği bir fo.ımz ' harp 
gemisinde de, a;: :;onra öldü. 
Bu ani ölümü bir zehirlenme 
hareketi addedenler de oldu. 
F a1'at, ne söylenirse söylen
slıı, şimdi Çbı ordusu, ken
disinden çok mühim hizmetler 
beklenen demir bir pençeden 
mahrum olmuştur. . 

Miralay Baverin ,ıehirlendi
ğini iddia edenler, bu adamın 
bir k,.ç. seneye kad4r Çin 
ordusunu birinci dereceye çı
karmasının çok muhtemel ol,. 
dutunu kaydederek diyorlar 
ki: 

Miralay Baver, Çi11de bir 
ni)murı~ taburu teşkil etmi§, 
bu taburQ biuat 1'endj IW-
mandası altına almıth· Bu 
tAlwr jki bölük piyade. bir 
höll~k süvıari, bir topçu, 
bir fen ve bir d~ irtibat bölli
ğünden tetkil olynmuf, kadro
su harbiye talebesi ile nıuhtelif 
nümune ,laylanndın ıe~ilmişti. 
Miral•y Baverin ölümü, bu 
ihya faaliyetinin yarı yolda 
kalması gibi Çin için acı bir 
akibet dofurmuştur. 

Şiraz abluka 
altında mı? 

Taymis yu:ıyor: İranm Şiraz 
şehrinde vaziyet vahimdir. 
Şe1ıfr, bazı ka\,ileler tarafın· 
dan filen abluka altında hu· 
hmmaktadır. 

_ ••• m t ı :c .. 

Afrikada bir 
heyeti ilmiye 

Cenubi Afrikilda Pretorya
da h.ıtıiran ortrunoda yapıhçak 
tctkilcatJ ar.ıiye konırcsigi mü
te•ktp Polonyalıl;ırdan ibaret 
bir heyeti ilmiye be~ ay de
vam etınek üzere tctebbii ve 
tetkikat mahiyetini haiz bir 
seytiıat yapacakbr. 

~ ııp ~ fıw.ı~n 
' ıe:zı * 

~l '-'ii~. hepsi bozuk! rr. odasın 
Eını~~net, süt meselesini 

ja letm ~kten acizdir e• 

jsıanhulda süt ı-'k1 1lwtJ .. 
Lot•ssüs t•HHt.ltm ve r;üUeı· 
I\apaıı uü(JümlerJe salil· 
naya lm~laııiidılıtan ;son
ra, esid..,inden h•,tm· hir 
süt dPrdi ,." dedikodusu 
bnş1anu:.ıh. !;ih•lwt H'lüs ''e 
infısah 4.11 li. SiiOer n,:ı.nc 
ac;ık gnfjümlP11IB fiHtı nu
ra haşfadı. J•'rnan~t IDUl.4 .. 
yene nıahalim•i a(..'acuğmı 
süylPdi, fakat lıalc1 a<;ma.
tlı. Aeaha süt işi ne o) .. 
mu~lur'! 

Hunu merak oUik ve 
dün Emanet erl~amndan 
hirka<:. zala sorduk. Oedl
lt"'r ki: 

« - Süt i~i diye bir şey 
yoktur. ( Son Sual - ma
şaaliah! ) Muc yene mahal
lt~ri f esisinden sarfmazar 
PdJhui~tir. ~frfı..el infisah 
eUiktcu sonra t'li,tleı•in 
kemaJ\.ün açık güğümler ... 
lo satıhıımsma müsaade 
edilmi~ \'f' helediyt~ elih
hası tarafından rast nele 
her 8Ülc;iiuün ~ütünün 
mtrnyenesine karar veril
miştir. Şimdi hl;yıc yapı
ltyor .. » 

Sırbistaıı aki 
Türk cmi&ki 

Hariciye vekaidind~n : Y o
goslgvyada şehirlerdeki enılak 
üzerindeki hacız; fekkolunnmş
tur. Ancak şehirlerdeki haciz 
altı.naa bulunan emlakin hac
zinin fekki ve oıatılması için 
eshabınm cve!ce Yog·oslavya 
Adliye nezaretine müracaat 
eylemesi ve mez:kftr nezaretten 
karar alması icap ederken 
ahiren bu gibi muamelatın 
doğrudım doğnıya emlakin 
kain bulunduğu mahalıin me-
murini .ııidesince yapJlması Yo
gosl~vya hükumeti tarafından 
alakadar memurine tebliff edil
miştir. Binaberin Yegosıavya· 
da şelıirlerde emlAki olanların 
bu emlake tesahup için ya 
doğrudan doğruya ve yahut 
veknJeri marffetile mülklerinin 
bulunduklan şehirlerdeki me
muriı>i nıüteallil-.,.<ısına müraca
at etmeleri lüıumu tebliğ 
olunur. 

·Kraliçe Süreyya 
do~urdu 

Efgara kraliçesi Süreyya haı
retlcrinin Bombayda bir kız 
dp~rduğu haber veı-ilmektedi. 

.1luaycne edilen süllerln 
n~ Jrnldc olduğu haldiın
<lald sualhnize de şu ce
vap vcı·ihnişl ir: 

« ...,... ~Jmılesef muayene 
edilen twr sülün bozuk, 
mülevves vt~ sulu oJdu{ju 

anla~tlmı~tn·. ~ütçü!er hem 
tecziye ~di!lyor, henı de 
boztJii sütl~ri imha olu
nuvor. Son af ve tecil 
lmıiuııu dolayı~lle twc!ce 
tcczf ye edilen, fakat ceza
lal'J kesııi kal 'iyet <~tme .. 
nıl~ veya tııhsJI eclUeme
ııılş olan sütçüler «4 OO))ü 
müleeRvJzdir. Dnua rağ

men temiz ''<• saf süt sat
tırmak kuhil olmuyor. 
« Emanet, sütçülerin ya
kasını bu·Rlüı, artık süt
leı•i muayene etmiyor » 
denilemez. Çüukü hcroün 
her hoJediye dairesi siit• 
leri nıuayPnH etlileo süt
<;ülm·Je dolar, ho~allr YC 

yüzcie rseJ,scninin :;ülleri 
imha olunur, fokat ertesi 
{)Ün ~yni adanıı ayni ~c .. 
kihleki mülevvüs ve sulu 
sütü ~aturl\f}fl gene görü-
rüz. Sütçü esnafına Ql<ia• 
lt\S(•f C<!za kC.r etmiyor. » 

Pasoportların il
fa&ına dogru 
Bükreşte, Romanya ile Po

lonya murahhasları 
1 
araııııda 

aktedilen konferansta diğer 
bir çok iktisadi meseleler arasın· 
da her iki nıemlekete seyahat 
edenlerin paaaport muamele
sini kolayJaşbrm1tk üzere bQI 
kararlar ittihaz edilmiştir. 

Tekirdağ yangını hakkmda 
Milliyet Gazeteıinin 8-6-929 

tal;hli ve 1191 numaralı nüs
haaında 'f ekirdağ yangını 
hakkında v~rllen havadis bura 
muhabiri taı·afından yanlış ya
zılmıştır. 

Yangın Vali beyin ıablan 
Jambasmdan' deiil, Pomis de
nilen gaz ocaklarından yapıl-
ma lüks lamba&ından ziihur 
etDJiştir. Vali beyin IAmbası 
satılmanıt1br· Orta mektebe 
hediye edilıni§tir. Yangın gece 
yarıaı değil aktam saat 20 de 
b~lamıştır. İstanbuld&n itfaiye 
gelmemfştir. 

Tekirdağ mştbaa miidürü 
A. Kadir 

İşler g~eflle eski 
hamam· 

halinde mi? 
Bundan bir müddet ~ 

Tfoacet odası teşkilatımla b .. 
ıslahat yapılmıya kalkışıl_. 
ve bunun neticesi olar~k lllt 
tibi umumi ile şube müdürle
rinden ekserisi istifa etm• 
lerdi. Bunun üzerine şube ılll
dürlükleri ortadan kaldırıWa, 
şube raportörlükleri ihdas o
lun "'u. 

Halbuki bazi al~kadarlU 
yeni teşkilatın hiç bir faW. 
vermedf ği, h~tta işlerin a• 
masma ş'ebep olduğu iddiaw 
ortaya atmaktadır. • 

Bundan b~ka yeni tefld
latın mühim ve faydalı hiç WJ 
şey de yapamadığı ileri 111-
rülmekte ve bu arada b• 
mukayeseler de yapılmaktadır
Acaba, bu iddialar ne dereaa 
doğrudur? 

Hangi vapur 
bozulmuş! 

Geçen gün Bur~aya gid., 
ken yarışa kalktığından dol .. 
yi Nilüfer vapurunun bozul9 
yolundan kaldığı bildirilmifİ! 
Halbuki kazaycı uğrıyan fa
purun diğer biri olduğu itil-
dirilmektedir. Tasrih ediyontı. • 

s uw· 
Katinada 

yakalandı 
MUbadC!leye tabi oldup 

halde istirdattan bugüne q. 
dar baıı kimselerin nezdiuii 
metreslik, hizmetçilik gil;i 
işlerle lcenclini saldamıya ~ 
vaffak olan Katina isminCU 
bir kadın iki gün evel İz* 
polisi tarafından yakal• 
mışbr. 

KAdın hcstalıkları 
hekimi: Doktor 

CE!1AL ZE!f/ 
1 lcr türlü kadııı rahabızlıklıın 

m cid<li şurettt· tı>Jayİ eder. ~eh 
zttde başında Fe) ziy~ cad<le:;i 1 

numara. Çar;anıba günlı>rİ foka 
l'H'\ ıı pnrıı..sır. \'rıkılır. 
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Sebepsiz... rış! 
Bir kadın zehir ı Maslak yolunda 
içere/r. kendini otomobil ·kaza
öldürmek istedi 

1 
/arı çoğalıyor 

~ ~asımpaşada ZUrriyet soka- Yaz mevsimi de foslak yolu 
~n .a 1 numaralı evde oturan otomobiller için bir yarış ma-

atıce hanım dün zehirli bir halli olu} or ve bu yüzden bir 
~adde İçmek suretile inti- çok kazalar vuku buluyor. 

ara teşebbüs etmiş, biraz Gene l-587'numaralı ve şo-
sonra can acısından f~ryada för Ahmet Alinin idaresindeki 

hbaşlamış, derhal yetişilerek 
astaneye kaldırılmıştır. otomobil olanca süratile Mas-

b ~a~ice. hanım intiharının se- lak yolundan giderken etraf-
cbını söylememekte ve has- , taki derelerden birinin içine 

tanede kendinden geçmiş bir diifmüş, içinde müşteri olma-
halde yatmaktadır. dığından otomobilciden başka 
Aksara,ıda iki kimseye bir şey olmamıştır. 

h 'J Dün de 1 - 554 numaralı ve 
amalın kavgası toför Kadrinin idaresindeki 
D·· A otomobil Maslaktan Şişliye 

Ö 
un, ksarayda Burhan ve 

mer isminde iki hamal kav- gelirken Panayot ismindeki 
Raya tutuşmuşlar, Ömer ağa bir çocuğa çarpınıc , çocuğu 
Bu hnnın kafasını taşla yar- başından ve muhtelif mnhalle-
rnıştır. ı rinden tehlikeli surette yara-
P anga/fıdll gÜ- lamıştır. Çocuk Etfal hastane

! sine kaldınlmış, şoför derdest 
ru/tulü bir hadise edilmiştir. 
~ öğle Ustu, Pan~altıda 

§aynı dikkat bir karmanyola-
cı:ık olmuş, Fındıklıda Dere
iç•nde oturan ihsan ile 
ar.kadaşı balıkçı Enver is
nunde iki kişi caddede 
k~ndt halinde yürüyen Olem
pıya isminde bir madamın el 
çantasını kaparak kaçmıya ve 
bndam da şaşkınlıkla feryada 
a~lamıştır. Biraz sora iki ser

jerı. tutularak çanta ile için
... kı 100 lira geri alınmııtır. 

Bir bardak ra
kıda fı1·tına 

Du -n gece, Laleli yangın 
Y.~rlerinde, herkeıi telifa dü
şuren b' h d. ır a ıse olmuı, tam 
gece yarısı . d t d'· -d .. kl . ım a u 
Y~n erı i!itilmiş, polisler 
d .. d~ın Yerıne gitmişler ve 
d~k~kle~in matbaacı Lütfü ile 
hoş} k,{1 galip tarafından sar
hi b. a çalındığı ve ortada 
~ılç ır ınesele olmadıiı anla· 
~ mıştır. 

lk· h 
~n,:u:.ar oş karakola götnrnı-

Bugünkü hava: 
l Kandilli rasataneıinden 

a ın111ıştır: 
Du d n azami hararet «24» 
erece, bu sabah «17» d -

reced' B e ır. u gec ü .. hafif e r zgar 
~ poyraz, bava açıktır. 

3 k za daha 
Oüu al" .. un.1 doğru, 

Tal"slmdl• ft•(·i hir otomo
bil l"ala~ı olmuş, Hüseyin 
FC'hmi bmiı deJd ~oförün 
idare (llt iği f 832 numa
rala otomobil, ~ika ismin
de kO<;uk bir .;ocu{ja c;ar
darak ağır surette yara
lamıştır. ~oför tutulmuş
tur . 
* Dün, Allsarayda t 7-

82 ve 2-t a:J numairnlı iki 
otomobil çarınşnu~, ikisi 
de kısmen lıttrap olmuş
tur. 
* l\.urtulutj muhali sin

de ot uran Nec;1ti H. <lün 
Kara. köyden . ne..;l•rk e ıı 
1647 nunıaralı olonıohi

lin altmda kalnnş, kal•;a-
·ından lıafff IJir yara al
wı~lır. 

Bira fıcısının al-, 
tında ölüyordu! 

Dün Galata nhbmındaki , 
Romanya bandıralı Takya va
purundan eşya çıkarmakta 
olan amele Hasanın başma 
büyük bir bira fıçısı çarpmış, 
zavallı amele ağır surette 

yaralanmıştır. Hasan ölilm ha
linde hastaneye yatırılmıştır. 

• 
ün gece .. E {H ek fiatı 

İtalyan fil osu 
şeref iı:ıe verilen 

ziyafette .• 
Kolordu k•andanı Şükrü 

Naili pafa tarafından dün 
gece BUyük adada ltalyan 
hava filosu şerefine (lSO) kişi
lik bir ziyafet verilmiştir. Bu 
ziyafette Şükrü Naili paşanın 
söylediği nutuk şudur : 

Muhterem ve şerefli misa
firlerimizi 

Dost İtalyan hükumetini, 
onun şerefJi hava k~vvetlerini 
temsil eden, zahalilerini, bu
rada, Türk ordusu namına 
selamlamakla bahtiyanm. 

İtalyan hava filosuna men
sup tayyarelerin heybetli uçu
şunu, İstanbul halkı, ve he
f imiz takdirle, heyecanla sey
rettik. 

Size temin edebilirim ki, bu 
heyecanı, nasıl wıutmayacaksak, 
sizleri bugün burada selamla
mak saadetini de kıymetli bir 
hatıra olarak, öylece, muhafa
za edeceğiz. 

Son asrı medeniyetin en ülvi 
ve şerefli kazançİarından olan 
hava hakimiyeti bütün milletle
rin ilmU fen hayalında adeta 
mlişterek ve şayanı takdis bir 
cahtu say ile, gUnden güne 
kuvvet ve mesafe kesbediyor, 
bu çalışma ve his iştirakinin 
mesut neticelerini, ahfadın 

hayretle yadedeceği 'muvaffa
kiyyetle hava seferlerinin hep
sinde daima müşahede ediyo
ruz. 

Dostumuz İtalyan milletinin, 
mesai şubelerinin her birinde 
olduğu gibi hava kuvvetleri
nin inkişafında da gördfiğU
müz büyük terakki esaslarını 
biz askerler çok bUyDk bir 
takdir hissile yakından takip 
ediyoruz. 

İtalyanın hava ordularında
ki, bu tarakki ve inkişafı bize 
daha yakından göstermiş olan 
bu seyahntinizi dostumuz yük-
sek milletin, taalisini arzu eden 
samimi bir arkadaş duygusula 
tebrik ve takdir ederken, Türki
ye cumhuriyeti ordulan namına 
muhterem heyetinizi bir kerre 
daha selamlar, ve İtalyan or
dusu, milleti ve onun çok 
mümtaz şahsiyeti Mosulini 
cenaplarını ve siz muhterem 
misafirlerimiz şerefine kade
himi kaldınrım. 

lstanbul lisesı talebesımn tenezzüh[ 
lstanbul lisesi talebesi bu

gün hususi bir vapurla tenez
zühe gitmişlerdir. 

Narha buğddy 
/lafı esas tutul

malıdır 
İstanbul meb'usu ve sabık 

Şehremini Haydar B. ekmek 
meselesi hakkında ıu beya -
natta bulunmuştur: 

« - Havayici zaruriye mes
ele1ti yalnız Emanet veıaitile 
halledilecek işlerden detildir. 

İkhsat vekiletinin bu itlere 
bir milyon lira kadar sermaye 
tahsis etmesi ve Emanet iktı
sat teşkilihnın tevsi olunması 
lazımdır. 

Emanet, kafi miktarda is
tok bulundurmak suretile fi
atlarm fazla tereffüüne mani 
olarak muvazene'de amil ola
bilir. 

Vilayetle Emanet tevhit edi
lerek şehir işlerinin bir elden 
idaresi muvafık olduğu kana
atindeyim 

Ekmek narhına buğday fiab 
esas tutulmalıdır » 

ltl1/yan tayyare
ciler ve gl1zef e
ciler şerefine .. , 
Bugün, Matbuat cemiyeti 

tarafından, İtalyan tayyareci-

leri ve şehrimize gelen ltal
yan gazetecileri şerefine Bey
oğlunda Tokatliyan otelinde 
bir öğle ziyafeti verilecektir. 

Bu akşam da ltalya sefa
retinde bir gardenparti verile
cektfr. 

İskan müdürü umumisi 
lıkan müdürü umumisi Hacı 

Mehmet B. kara deniz alıi
linde bir tetkik seyahati icra 
etmek üzere Ankaradan ıeh
rimize gelmiştir. 

Fuat"' B. geldi • 
Tayyare cemiyeti reisi ve 

Rize meb'usu Fuat B. Avru
pada in'ikat edecek olan bir 
tayyare kongresine iştirak et
mek üzere şehrimize gelmiştir, 

Bueünkü borsa: 
İngiliz 1011,00; Frank 

12,28; Liret 9,18; İsviçre 
2,49; Dolar 48,00; Dahili 
93,00; Albn 868; Ana
dolu 26, 70; Rumeli 6,95; 
Tramvay 76; Düyunl87 · 

iş Lnnkasından alınmıştır· 



" lst. Barosundan 
Baromuzun senevi müsameresinin 21 Haziran 929 tarihine müıadif cuma günü Tarabyada 

Tokatlıyan otelinde iaa olunacağı ve Seyrisefaia idaresinin Kalamıı vapurunun köprüden sabah
leyin tam saat ( 10) da hareket edeceği ilin olunur. 

330 metro yerli kumaş mübayaası 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
Müstahdemine elbise yapılmak ilzere pazarlık suretile 330 metro yerli düz kumaş alınacaktır. 

itaya talip olanların numuneleri ve yüzde 7 ,5 teminatı muvıtkkatelerile 18-6-929 tarihinde Ga
latada mübayaa komisyonunda hulonmalan. 

mahalk:ıi 

tuğlacı başı 

:.Oıka~ı 1 

Bağdat caddesi adk 5 7 
cedit I SJ 

ne\ i 
mil bahçt ko"k 

kı mcti muhanımt:n-.:ıi 
Jir.ı 

8000 ,,ekiz taksitte 
1405 l bt;deli mukarrer' 

.M~temilıltı: lki katar. i\la 1sofa ıo oda ve kiler 'e mutfak ve iki hala H: mu tulumba sarnıır. 
Çamaşırlığı ile uşak odası bahçesindedir. Altı dun.ım miktarındaki bahçe:ıindc mey\•a ağaçları 'c 
bir miktar bağ mahalli 'e el tulumbalı kuyu ... u ·ardır. Alcktirik \ c kumpan) a ;.u) u tcsbat 'c: 
tcrtibau me\ cuctur. 

&Hlda evsafı muharrer ma b.ıhc;e kö"k faz}a ... i!e wlıp zuhuruna m..:bni pazJrlıkl:.ı ycnidl.!n c;ıka
nlmı\' olduğundan 30-6-929 tarihine müsadif pa1.ar gunii !;aat ı 5 te icra) i mlıza~ ı.:de:ıi mukarrer
dir. Taliplerin bedelinin yuzdc yedi buçugu ni ... betind~ tcınin.ıt makbwdarilc e;m\ ali metruhe ::satı, 
komisyonuna muracaat eylemeleri. 

Devlet 
1\ umu mı 

demiryolian ve Umanlar 
müdürlüğünden: 

Reisicumhur hazretleri tarafından, halkın te:nezzühii içiıı açık bulwıdurulmasına müsaade 

buyurulmuç olan Gazi çiflii:-rioe gidip gelecek yolculara 14 - 6 - 29 tariUnden itibaren ve yalnız 
yaz mevsiminde cuma ve tatil günlerine mahsus olmak ilzere Ankaradan Gazi ve Ahimes'ut 
istasiyonlarma ( 0 50 ) nisbetinde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh k~tnrlarının tahrik ettirileceği 
ahalıyi muhteremeye ilan olunur'. 

'fenezzüh lı:afarlarının ~arifeleri berveçhi aiidir: 
AZİMET 

A ıfır.ru Hareket S t 10.26 15.07 17.10 20.38 
G ızi (( (( 

Ahime 'ut Ml v:ısalat « 

'ut 1 Iareket S:ıst 
(( (( 

A i sru IVluv~nlat « 

10.36 '.\lu,.ı:, .. l.•t 1~.23 

15.48 
AVDET 

16.00 
10.46 16.28 
10.38 16.40 

17.20 :\1 ' ~ t 20.48 .. \lu\.ı J 

17.32 
17.44 

21.00 
21.12 

1 

~krl.. .... 1. .ıctnt.ı ! : G.tb-.t 
kopru b:ışınd.t. Be) oglu 2) 6':! 

Şube .ıcent;l">t: .Mahmudi~ e 
hanı :ıltmd:ı. f ... t:mbul 27.ıo 

Antalya llQStası 
( KO. 'Y.\ ) vapuru J Ü 

H,ızıran P.ızar 1 o da Galat..ı 

rıhtımından harekt:tle [ lzmir , 
kulluk , Bodrum, Rada;;, Fet

hiye, Finike , Antalya ] ya 
gidecek ve dö~te mezkur 
iskelelerle Birlikte [ Andifili , 
Kalkan , Saiaz , Çanakkak , 
Gelibolu ] ya uğrayarak gele
cektir. 

TRABZOJi BİRİNCi POSTASI 
( ANKARA ) vapuru 17 

Haziran Pazartesi ı 2de Galata 
nhuınmdan hareketle [lnebo. 
lu, Samsun, Giresun, Trab
zon , Rize, Hopa ] ya gidecek 
ve donfo~tc Pazar iskelesilc 
[ Rize , Surmene , Trabzon , 
Gorcle, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, Zonguldağ.ıa 
uğnyarak gelecektir. 

l Llrel,et gunu yük alının ar. 

İzmir -Mersin sürat postası 
( CV.\11ll.JRIY l!T) '.1puru 18 
llazirJn salı ı 2 de Galata 
rıhtımından kalkarak ÇarşambJ 
abahı lzmirc \:aracJk ve o 
akşamı lzmirden kalkarak 
[Antalya , Alaiye , Mersin ] e 
gidecek ve don{iŞtcr[faşÜcu, 
Anamor Aliİ\ e , Antalya , 
1zmir] e u~nyarak gelecektir. 

Sadık zade 
Bjraderler vapurları 

1 Karadeniz muntazan1 
ve lüks postası 

~ Sakarya 
\'apuru 16 Haziran 

PAZAR 
günü akşamı Sirkeci nhnmın
dan harel,ctle [ Zonguldak , 
İnebolu, Sinop, SJmsun, Ordu, 
Gir1,;SUl1 , Trabzon, Sürmene, 
\ c Rize J iskdelcrine azirnt:t 
cJccektir. 

Taf.•il:ıt için Sirkeci Mes.ı
det hanı Jltında act:ntalığına 

muracaat. 
Teldon · f..,t,mbul 2134 

Mes'ul 1nüdür Selim Rağıp 


