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. Donanma piyaokoau . . . 
Donanma piyankoıunun 40 uıcı ke-

tideai dlbı icra edilmiftir. ikramiye ka· 
ııı~hur çın L:um:ı.ndanlanndan Çang Sullnlu ogıu \e . zanan numaraları 3 Uncll aahifeaallcle 
M:ınçurl mlıdııta:ı.ı milliye veldll, ytııund:ı 

Çın ordusu başcclllldı okuyunuz. 
c a !!!E~Ei!E!Eliii5E==:!l--!!ll!!!l'ml!!l-..----1----

· Martıdan karııya 

Nakl.iyat· .. 
iki BalıkpaZ!Jrı . 
arasında mof6r 
iş/iyecek mi? 

. Fatih - Edirnekapı hatttaı!' 
açılmasından · sonra Haliç lit
ketinin her ıUn bir miktar 
zarar ettiii ı6ylenmektedir. 

·Bazı rivayetlere nazaran tir
ket, son ~erdeki nraruaı 
tellfi edebilmek makaaclile, 
imtiyaznameaiiıde mevcut bir 
maddeden istifade etmek e
melindedir. Bu madde, ı.tu
bul ve Galata, Bahkpuar)j· 
rı arasında mot&r ve kllÇlk 
vapur ifletcbilmek hakkını 



2 Sahife 

Yunan sejiri dün Harld
ye 11ekilimize hfiktlmeti

nin son kararlarını 
bildirdi 

ıraıunan sefiri M. Papanın 
UI beklediği talimat şehri-
mize gelen sabık Yunan ha
riciye aazın Romanos tarafın
dan tayyare ile getirilmiş ve 
dün ,akşam sefirin eline vasıl 

olmuştur. 
Gene dUn akşam Ankarada 

hariciye vekilimiz tarafından 
kabul edilen sefir bir buçuk 
ıaat sUren mülakabnda, yeni 
Yunan hariciye nazırı M. Mi
balAkopulostan aldığı son ta
limata nazaran mumaileyhin 
giSrUşülen ve tesbit edilen 
f ıleri tetkik ettiğini, takarrUr 
eden itilaf esaslarına iştirak 
eylediğini, Ankarada ihzar e
dilmiş olan itilafname hak
kında hükumetle muhaberede 
!>olunduğunu bildirmiştir. 

Don avdeti beklenen mll-
badele murahhasları hareket• 
Jerhıi tehir etmiılerdir. Yeni 
talimat U:ıeriDe bir itilif hasal 
olursa M . Rivas ve Nebil 
bey de Ankaraya dönecektir. 
Hzmirde muhakeme edilen 
UJ<adriye H. ve diğer mev-
kuflar hakkında dün sabah 
lataııbul aiır ceza mahkeme
sinde dokuz şahidin istinabe 
suretile ifadesi alınlDIŞbr. Şa-
hitler sui kasta dair birşey 
bilmediklerini söylemişler , 

. mevkufların hayab hakkında 
buı malümat vermişlerdir. 

mugün şehrimize 60 Roman
yalı gelecektir. 

ITl.1Daf cemiyetleri araaındaki 
lafihtilifları halletmek üzeıe 
F arkada bir komisyoD tetkil 
olwamuştur. 

ftlilli vapurcular Seyrisefa· 
llMlfnQı rekabetinden bahisle 
Ticaret odasına şikayette bu
lunm,lartbr. 

firkete vermektedir. 
Şirk'et iki büyük motör 

mübayaa etmek suretile bu 
iti yapacak olursa her iki 
balık puarı arasında 60 pa
raya müşteri taşıyan sandal-
cılar ne olacakhr? 

Kendilerile temas ettiğimiz 
kayıkçılar, her iki Balıkpazan 
arasındaki yolcu nakliyatını 
ılrltetin başarabileceğini uzak 
bh· illtimal halimle görmekte 
ve firket bu işi yapsa bile 
kenciileri iibi « 60 » paraya 
adam taşıya,mıyacağı için büs- ı 
bUtün zarar edeceğini söyle· 
mektedirler. • 

ikbinliklerini kaybet
memiş gôrünÜ) orlar 

Atina, 15 - Hükumet taraftarı Elefteron Vima gazetesi , 
Türk • Yunan müzakerata hakkındaki bedbinllain muhık 
olmadıjını ve mehafili aidenin nıhayet bir sureti telif buluna
cağı hakkındaki nikbinliklerini muhafaza etmekte olduklarını 
yazmaktadır. 

Gazeteler M. Papaya verilen yeni talimatta Yunaniıtanın 
son noktai nazarlarından fedakarlık yapması mümkün olmadığı 
bidirildiiini haber vermektedirler. Mamafl Yunan hükümeti bir 
itillf husulünü şiddetle arru etmekte olduğundan her iki ta· 
rafın hüsnü niyeti sayesinde mevcut nıUşkülatın iktiham edile
ceği ümidini de izhar eylemektedir. 

Romanya hadi- 1 

safı ehemmiyet
siz mi? 

Bükreş, 14 - Romanya hü
kumeti, hükumetin aleyhine 
olarak keşfedilen sal kalt ter
tibatının pek ehemmiyetli ol
duğu ve yüksek rütbeli bir 
çok zabitanın tevkif edildiği 
hakkındaki pyiaları tekzip 
etmektedir. 

Dıtubul meb'mlan dtba 
fırkada toplanarak halkın 

ihtiyaçlarını dinlemeğe karar 
vermiflerdir. 

llrabzon havalisindeki sey• 
liplar emasmda aellerin 

tesirile bir dai ortadan yani· 
llU,ftır. Yalmız Rize bavaliıfnde 
haaar 2 milyondu fazladır. 12 
ev sular altmda kalmııhr. 

Sfirmene ve Rize sahillerin
de dağlardan sürüklenen odun
larla adalar husule gelmiş, 
Seyri1efain idareıinin lzmir 

. vapuru bu yüzden tehlike ge
çirmiftir. 

Feyezan Trabzon havalisfn
de de tahribat yapmııtır. On 
bilytlk k&prü harap olmuı, yU
zü m6tecaviz bayvaa ölmliftOr. 

murıada d8n Taklibi bikri· 
met maznunlannın muha-

kemesi nakzen rü'yet edilmiftlr. 

• 

Bir !ta/yan 
filosu Pire 
limanında 

Atina, 14 - 3 Zırhlı ve 
sekiz açık deniz torpitobotun· 

dan milrekkep bir ltalyan 

filosu dlln Pireye relmittlr. 
Filo Pirede d&rt ıtın kala

caktır. 

antrepo ve mavna buhranı 
IUJgünden güne artmaktadır. 
Ticaret odası bu huuata bü
kümet nezdinde esaılı teşeb
büsatta bulunmaya kırar ver-
miıtir. Galip Bahtiyar bey 
Oda namına lktıut vekiletile 
temaı etmek llzere bugtin 
Ankarayı gidecektir. 
fl'Rarülfilnun ve mekitibi ili
~ye talebesinden mürekkep 
bazı gençler dUn TUrkocai••· 
da bir içtima aktetmişler, bu 
içtimada son hadiseler, bara 
gazetelerin neşriyatı konu
tulmuştur. Toplanma pek 
gUrültUlü olmüş, yeni bir be
yanname neşredilmiftir! 

m alataıaray birinci futbol 
takımı maç için buraya 

davet edilmiıti. İstanbul birin
cisi bu daveti kabul etmiıtfr. 
lfilJfgan kıralının kayın valdeei 
llllResmiye Tarzi hanım evel-
ki 1Un Gazi Hz. tarafından 
kabul edilerek ihtlramabm 
arı ve karıl Emanullalwa mek
tubunu tevdi etrn ıtır 
Reımiye hınam Efıran ve

kayü hakkında 2 aaat kadar 
izahat vermqtir. 

Sabri, lamail, Evliya hoca 
Liz Ali, Yetim ve Kademin 
dörder buçuk aene ağır hapia 
cezasma, Yetimin hukuku 
medeniyeden iskatile beraber 
emvalinin haczine, Cemalin iki 
ıene .tekiz ay ajır hapsine ve 
bu müddetin (15) aenelik mab
kümiyetiae zammına karar ve
rilmiftir. 

Avusturya kaclm 
birllifnin ziyareti 

ı 

Drtita maelesi mevkafla
rından Nesim Mazliyah 

efendi Müddi umumiliğe bir 
istida vererek tahliyesi tale-
binde bulunmuftur. 

1 Berutta bulunan Avusturya 
kadınlar birliği heyetinin şeh· ı 
rimizi de ziyaret etmesi muh
temeldir. 
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{ •• Son Saat 

Usumatta Donanma piya 
.,.~e'!lurlar 40 ıncı keşide 

ti; 81Jli elbise icra e .. i 

os 
dün 

~ıı.,,,,,'!ezler &e •• ? Dün donanma p!yankoıunun 4978 94 5 
/ ~ .. bntlin ~uın üdiirllijil (40) ınd kCfidesi 1, bankasın- 7239 15 5 
ıı ~"'t .lll•,.. iüaıtüklcre Rn-.. da icra eclilmiftlr. Kazanan 2470 54 5 

"""Utl .. _ UD" -1-....I- ikr el ' • ka 354 13 5 
bı,,~ iıql..~ll resmi clbi· numar&ı&na • amiy ennı y- 4978 58 5 

ı> ~ -~llıut-ı..~da bir teblljde dediyoruz: 7239 88 5 
i J.>J ~11 tt~ur. Tertip nrmuırttlan 4118 72 5 
cY b~drııc nazaran, vazife- 47, 354, 2470, 4118, 4978, 354 50 5 
of b'fka ab ~esnıi elbiselerin-

7239• 9375 
7239 5 5 

~ ı:tıt!J:ııı 
1 

ır elbise ile görü· lkrmnlye Utıbet eden ter- 4,78 100 5 
/ 

1 ilth; r ar biri • d f ih tiplerin sıra numaraları Tertip numaraları serlavhası 
~ ıa ... ci "le n n-ncı e a • Tertia Sıra mükafat albnda mevcut ( 7 > numardan :p ~ L -~ Ç"nctl defalarda ) d k. 'tt·' ~~ n ...... ~ dörtte biri ve ıııs· 411 56 3000 biti, ayrıca (tertip listesin e 1 

•' ."llt """~' 354 S 100 numralar arasında mevcut de-
/ ~ İse 1t' dardnndl defa· 9375 40 50 ğilse, bu tertibin birden yüze 
ı ~· 1 Uc at'i surette ihraç 354 45 10 kadar olan numaraları amor-

s V ~ !tiltııistit~el&landınlacaklan 9478 45 10 tidir. 
ltA L 2470 86 1 O Amorti ve ikramiyeler iş 
S "l( }t b 354 88 1 O bankasınca (20) Temmuzda 

tt...~ Ur anları 9375 16 10 verilecektir. 
~~~ ardan 1 1~ de (lO) ~e!yorkta .an 

l ~ . it1ıt ı~ı ölmU§, 20 

:~ ( I llıııir. "f ~ıp haıta dü· 

~ ~~Vuşoğlu 
J~ 11 nihayet 
~e Q/f hacizler -
~~ kurtanldı 

1~·1) ~de metruke idaresi , 
t tt ctrn~aVUşoğlu hanına 
b İlterı 1b ve hanı satmak 
oyç~ snıanlı bankası 

t batj~ k ank tarafından 
~ s-ı~h onulnıuş olduğu, 
~ ~llttı~, fa Sablamıyacağı 

'!/ 'J ~~h kat bu haczin 
f ~ ~ alduğu iddia edil· 

i~ ~ b · t l!le.._. 
.~ ~(!bhQs "~ke idaresj. 

1• atı r._ • 
~ "'\tlc 'U;eruıe muva-

dif ( tih~'~ ederek Doy~ 
ife ~ ~. d ı Osrn~cdilmif oldu
/ ') ~ ~ katd ı b nkuımn 
0 4 b. ~· iltıı t.- ll'tlarak Çavu-
·:; ~:"ı t ltıe &:.tnlikj 

'•' Qi~ lealinı 1?e~~e 
ı9 t-.~ Yakınd edilmı§tir. C lıt. a sablıjıı çı-

~'lQ 
~ilt ~: 0 tomo

e.,.,llin za .. 
~ • .,,~Qfeti! 

. "il!~ ttj l't11 • 
tı I QbiU satııı t cenaze oto-

" ) >. trj" '1le.caktır. Bu " ' "'lltlJ .. mu . 
;ı>'~ ~ 'Ual' olrnaa nıkuıı mer-
t· \' ~t~i"" 'kadt .ı • için gnuı ell ""'le~ tı:ıısındc m-• ~ • Yl una-
!{'/ ) . aast Ct11::1tılnııştır. Aç.ık 
ı N· 1 lltı~t~ll h e atoınobille .. 

,~: Jıt~}'td~ t:~esinılcr he· 
'iıı~ ••fııt h k edilmek· 

t ~t...:ı 1.ılunan §ekil· 
•11tccktir. 

Kömür pahalı 
Bu, böyle Qider e ri-

sef ain zam yapacak 
Yerli kömür tacirleri, son için 10 ton kadar kömür al-

zamanda lktısat vekaletine mışbr. 
müracaatla, Seyrisefain idare- Maamafih, tecrübe netice· 
siı 1 t Rus kl>mUrü kullanmıya sinde matluba muvafık çık· 
bq adığından hah.ile tikAyet- mıyan Rus kömürlerinin alın-
te bulunmuşlardır. masından sarfınazar edilmiştir. 

Seyriıefain umum müdür Şimdi idare, yerli kömür kul-
muaviııi Tahir B. bu husu ta ' 

ı (anmaktadır. 
bir muharrfrimize tun an söy· Salahiyettar erkdn, daha 
lcmiştiiJ ki k 

«- Biz Ru kömürü değil, ucuz kömür buldu an ta • 
Tütk kömürü kull nm ktayız. dirde menşeini nazan dikkate 

almadan mübayaada tered-
Böylc bir tikiyctten haberim düt etmiyeccklerini, zira Sey-
yok.» 

Aldığımız malumata nam- risefain idaresi pahalı hömür 
ran, Seyrisefaiıı idaresi yerli almakta devam ederse sevahili 
kömür kullanmaktadır. Fakat mütecavire de dahil olduğu 
ıon .zamanlarda kömür ton halde bütfin vapurlarının ilc-
bqına 1,5 lira fırladığından retlerine zam yapmak mec-
Seyrisefaiu idaresi bir Rus buriyetinde kalacağını söyle-
kömftr şirketinden tecrfibe mektedirler. 

- Ne emrettiniz beyim? 
- Bana bir kadınbudu. 
- Bana bir dilbi!rdudağı. 
- Bana da bir lıanımgöbeği. 
_ ÜÇlinli= bir olup §U matmazeli yeseniz daha iyi değil mi? 

Sahife 3 

ee '"t ' .. 
Dayısını vuran 

Cemal ama, 
hangisi! 

İstanbul ağu ceza mahke
mesi, Çatalcada dayısını · öl
dürmekle maznun olarak Cc .. 
mal isminde bir köylüyü mu· 
hakeme etmektedir. 

Şahitlerden biri, ilk tahki· 
kat esnasında mazbut ifadesi
nde, maktuliln ölürken «Beni· 
vuran Cemaldir» dediğini söy
lediği halde mahkemede bunu 
inkar etmiştir. 

Diğer bir şahit, köyde da
yısını vuranı ::ı Cemal olduğu 
şüyu bulduğunu süylemiş, maz
nun: 

- «Cemal bir tane değil, 
on tane Cemal var!» demiştir. 

Muhakeme Malik Ef. ismin
de. bir şahidin celbi içim 
ağustosa kalmıştır. 

ı edem.el{? 
Yani bu adamı 

biz mi öl
dürdük? 

«Fumiye» Fransız ajansı, 
Fransız gazetelerinde şöyle 

garib bir telgraf neşretmekte
dir: 

Diyarbekir- Ermeni rahiple
rinden Emihanım katledilmiş· 
tir. Maktul, valinin gayri dini 
addettiği bir emrine kar§t 
protestoda bulunmuştu.» 

S. S, - F ransızlann bu 
gibi tuhaf hareketleri sıklq
mıya başladı. Bilmeyiz ama, 
bize öyle geliyor ki bu kötü 
ve asılsız propagandadan bir 
maksatlan o)sa gerektir. 

Nuruosmaniyedcki 
100 numaralar 

Emanetle Evkaf arasında 

Nuruosmaniye ptesanelerl 
yüzünden bir ihtilaf çıkını~, E
manet bu aptesaneleri asri 
bir hale ifrağ ettirmiş fakat 
inşaat bittikten sonra Evkaf 
aptesaneleri Emanete veremi· 
yeceğini bildirmişti. Emanet tc 
aptesaneleri Evkafa teslim et· 
meyince caminin vlusu apte
sane halini almışb. 

Haber aldığımır.a nazaran, 

bu çirkin ihtilaf nihayet bul· 
muş, Evkaf Emanete «4>) bin 

küsur lira vererek aptesane
leri tesrllfime karar vermi§tir. 
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-
Aşk nedir? 

Müfrit bir arzu, kuv
vetli bir istek midir? 

- 53 - Huharrirt: H. TurluJn 
Böyle serscmleştiği zaman

lar gülünç temayüller gösterir 
ve meseli on iki, on tiç yaı
larındaki çocuklar, kendi oi
lunun arkadaslannı, öpmekten, 
okşamaktan zevkyap olurdu. 
Bazan bu kabil çocuklan ya
tağında uyudarak milteakiben 
kendisi de yanlarına uzanıve

rirdi. 
Mahaza, bunlar, hu za'f 

dakikalan nadiren vukua ge
lirdi ve bir hastalık nöbeti 
gibi kadının teninde kırık

lıklar, ısınmaklar ve üşilmek
ler yaradarak zail olurdu. 

Lakin nöbetin geçmesile 
hastalık ta geçmiş olmazdı. 
Marazın ı kuvvetli tohumu, o 
sevmek ve sevilmek ihtiyacı 

gizli gizli yaşar, dururdu. 
Şehnazın sevmek ve ıevil

m~k ihtiyacını mevzuu bah
aederken zamanımızda moda 
haHni alan nümayişklr bir 
zihniyetten de bahse lüzum 
goruyoruz. Romancının bir 
vazifesi de devrin temayülle
rini, harika ve ya garibelerini, 
hissi cereyanlarını, içtimai 
tahavvüllerini kaydetmektir. 
Bunlar, bu ıaydığımız içtimai 
hatlar ve renkler hazan hi
kiyeleze zemin ittihaz olunur, 
hazan de münasebet getirilip 
sadece işaret edilir. 

Bizim bilvesile hatırladığı· 
mız mes,ele, bir kııım genç
lerin, yeni nesle menaup bazt 
kimselerin alelitlak ve batta 
ceffelkalem aşkı inkir etme
leri ve bu inkar ile bir yeni
lik yaptıklarına kani görün
m~leridir. 

Bu yapma kanaatin butlanı
na ve o vadideki heyecanlı 
iddialann nümayişten ibaret 
bulunduğfına, müddeilerin va
piır salonlarında, gazino pey ! 
kelerinde ve tramvay sahın -
lannda münakaşaya ginşmele
rinden, yani o büyük davayı 
o münasebetsiz yerlerde dile 
dolamalarından daha canlı bir 
delil aramamalıyız. 

Beşeriyetin hayabnda 
him bir rol oymyan aı 

ebedzinde duygupun varlıj'mı 
inkar etmek, binlerce dehaııin 
aşka dair ortaya koydukları 
sayısız eserleri çürütmek de
mektir. 

Bu kadar mühim bir bahsin 
ise ayak üstünde ve üç keli
me ile tahliline imkan olmasa 
gerek! 

Gençlerin, münkiri aşk o
lan gençlerin bir kanaat izhar 
etmekten ziyade nümayişe kal 
kışbklarını şu suretle tespit 
ettikten sonra, aziz okuyucu
lanmızın müsadelerile, biraz 
da aşktan bahsedelim. 
Aık var mıdır, yok mudur, 

sualine cevap vermek için ip
tida aıkın ne olduğunu bilmek 
lazımdır? 

Cennetten kovulmak mera
retini unutup mahbubei ruhu
nu qkile ıef il kürenin bot , 
bombot sathında hazin bir 
çığlık gibi inliye inliye dolaş
tığı hikiye -olunan ilk insan
dan, cenabı Ademden daha 
dün berhayat olan « T olostoi» 
ye kadar milyonlarca insan 
atkı tarif etmişlerdir. Bütün 
bu tarifat , o muhteıem haki
kati göstermek ve anlatmak 
gayretile meydana konulduğu 
halde gene aşkın - Yarını ca
mi, ağyanru mani denilebile
cek surette tam ve mükemmel· 
bir tarifi yoktur. ; 
Aşkı milnkir olan ve bu 

inkir ile güya büyüklük gös
terdiklerini tevehhüm eden 
gençlerin, iki nefea cıgua ve 
üç parlak kahkaha arasında 
yaptıklan tarife göre, qk, 
şelıvetin galeyanı demektir. 
Bu sebeple asbyetten, ulvi
yetten ve daimiyetten mah
rumdur, yani yoktur. 
Şüphe yok ki aşkın idi ve 

imi manası da budur. Eğer 
beşerin hayabnda en derin 
tesirler ika eden aşk, bu kısa 
ve Ami tarife aığacak kadar 
basit bir ıey olsaydı onun 
vüc~t veya edemi hakkında 
münakaşaya lüzum mu kaludı? 

Binaemleyh, qk münkirle

~ r ~bw hemea ı~-

b•' isteniyor Hacı Hamza ına ]iJ 
341 senesinde mektebi .. Saray önü sokaÖ' 'b 

harbiyeden çıkan ~lehmet hanede Ahmet. ( 
Arif beyin lstanbulda bu- * 
ıunduğunu haber aldım. Muhabarı _, 
Kendisinin yahut kendisi- Kadıköyünde 'J;. t 
ol tanıyanlarm adresini mut heve: ıt>l 
bana hildirrnelertnl rica Gazet~mlzln btl ı.~ 
edcı·im. lerle muvazzaf IJJllbllııtl". ~' 

Edip Ömor leri varchr. utzi ;l ~ 
~atılık* halı dığımzdaıı dolnY

1 ıııtı ~ 
- kür ederiz . .Arzull 8Jıl' 

Müstamel bir hah satı- rine getirmek ıJl 
hktır. Görmek arzu eden- nıünıkün dt"ğildir· 
ler Hoyacıköyünt.le koru * 
caddesinde A. Ümcr beye l'ş arıyorUlft ~ 
müracaat etmelldlrler. 

)f Yeni harflerle okut 
f ş arıyorlar Orta derecede tahsn: ~ 

Allı scnelJk bir tahsil Oldukça Fransızca bit '1 
gürdüm. Mürettiplik de sebeye aşinayım. fa~"
hlllrhn. Yeni harrlerle ıııü- cim. İstanbul ve t ~~ 
kem mel suretle okur ya- işe talibim kefalet J~bold ""J 
zarım. Vozıreden Yılmam. Sultanahmet, Ge ı et*'· 
llcsaı) ve kıta hele de a- atanesi sahibi Me:h,

111
. A 

şlnayım. Az bir ücretle di vasıtasila Necati~t:ı 
nerede olursa olsun <.~alı- Ih"' fı·ı~c 
şırım. pir 

He~ikla~. Hasan pa a de- Ceyhan muhasebeİ . 
resi \'eli Ef. sokaijmda yesinde mühim b~t ~ 
No 32 Alı1!el1 ' urcUin şahit olunmuştur. vaı;-._j 
Askerlikle alfllrnm yok- hasebei hususiye 111~ 8'"~ 

lur; orta derece tahsilim lami beyin ani teftit• t-!,J 
sui istimal zühur e~~..; 

vardır; yeni Türkçeyi o- makbuz defterinin d ~ 
kur yazarım; taşrada ve b t 
lstanhulda her nevi işi üzerine Selimi ey il ~,M 

b tevkif müzekkeres" e~ ka ul ederim; uörüşmek b 1 
arzu edenlerin adre ime memur Hasan ed• "'.~ 
mektupla ınüracaatları Mehmet ve tah~~e'I ~ 
mercudur. Mehmet efendiler, .lf 1~,rr,. 

Koca Mustara paşada, tirilerek tevkif edıl.ıO /ı 

ederiz. Aşk, şehvet degildir. 
ŞehYet, bir «gariyze-instinc»dir, 
hayvanlarda da vardır. Fakat 
aşk, yalınız insanlara münha
sudır. Bu sebepledir ki fark 
filozoflari, şehvetkar olan ya
kazalar için « Aşkı bimari » 

tabirini kullanmışlardır. 
Meıbur «Dekart-Descartea» 

qkı « ibtiraa-Passiyon » olmak 
üzere tarif etmiştir. Bizce bu 
tarif dahi nalmbr, yanhıaftır. 
~ baRan ibtiru olaaydı 
kumara dtifk6nliik, işrete in
himak Ye zamparalık ta ifrat 
gibi iradi za'f neticeleri de 
birer aşk 1ayılmak ilzam ge
lirdi. Halbuki onlar birer hını 
mtılevveaten, birer iptilidan 
başka bir ıey degildir. Kumar 
~. rakı aşkı yoktur. Kumar 
iptilisı, kadın iptilisı ve saire 
vardır. O halde, aşkın ıehvet 
olmadıw söylediw"mix gibi 
aJelıtlTf htiru d'l1 olm&dı
juu .öyliyebiliriz. 

Ak . . ..frit ~- , 
ş ıçın mu . ~11 

kuvvetli bir istek ~ ~ 
vardır. Filhakika b' d'JI 
lünde yer tutan, da ~ 
ıu gönlünü zapted::;.., / 
daima görmek, oıı .,,~ 1 
beraber bulunmak,~ f. 
benimsemek ister. ~~.il,, 
maksadı asli ve JO t~ 
gine «İstenilen şeye fi 
tür. Şu halde aşk~1 I'§_ 
bir arzu olarak tar ... ~ 
lir. Likin, arzuda bO~~ 
halam, aşkta 1-:ıoo" JI 
aslolduğu düşiill ~ti'_, 
tarifin de butlaJll 
eder. , '-il 

Arzu ile aşk •t 'I.: 
farkı bir daha. t~, ~ 
Arzu matmahı ftiı' ız 
deti tahsiyedir, 0t e o . ~ 
luğudur. Aıkta, s e~ _.,1 
tin, o hoşnutloğU11 s ,e1 
rak telakki oiunaJl.tti'
plm, gayei müıdetl 
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unuz. Şu c zğll\ hayvan, kes
kin boynuzlarile atlarımızın 
kannl rını delecek, bizi y rr 
lere diışiırecek ve sonra kalın 
~akhırile çiğniye iğniye ca
nımızı çıkaracaktı l 

Bu satırları yazmak için 
arf-ettiğim z mamn dörtte 

birinden de az bir zaman 
içinde boğa yanımdan geçti, 
s9nki karş, bir bulut t~nimc 
lCfmA ederek ve mijthi§ bir 
rijıgir darhcsjle irademi s r
ser k il~riyc dogru yürümüştü, 
Önümde ko§u an e hizmet~ 
ç'l~rimi t şıyan atlar, yaklaşan 
tchlik den tedehhü le yükle
rini ş~ğa, ,Q}a abyorlardı. Bir 
TUrkün ahırından ka n su 
boğ~, um yQkulaıı, PclaK(l
nan firarileri gibi topraklara 
bylamt , h~pimizin c;anımııı 
ağznmıa getirmi ti. 

Aıgıp boğa, ~emigüq insan
lcıra saldırmcıy• azame:ıine tni 
yedirmedi, benim henüz yere 
ka_panrnayışıma nıı öfkelendi, 
n~dense ileriye doğru koş-
11\~ktan, bir paçavra yıgını 
ğibi - dişili erkekli - yerde 
sürünen hiımetkarları mı çig
neme.ye giri§flle}<tcm fera$at 
etmi~ göründü VQ ansı~m geri 
d .. d"? on u. 

İ. te o dakikada duciağ~mın 
çatlayıp sızladığını hisettim, 
gözlerim de k<ırarıyordu. Hev
lican ile atımın şaçl~rına ya
pışmıştım. O mubarek le sü
varisi gibi heyecan içınde idi. 
Şaha kalkıyor, ile:-i geri 
sıçrıyor, beni ü tünden atmak 
i9in uğraşıp duruyordu. Ahn 
sırtından ayrılmamak, şu ku· 
durmuş boğanın ayakları altı
na atılmumalc için mezbuhane 
didiniyordum. Ostüme örtün
düğüm geniş manto açılmt • 
yüzümdeki pcç çözülüp diis .. 
mil lü. Ôlilm ~ıra ında biitün 
bir hl}' tı, yılll\rca eoey sı

ği an uıun bir m ıyi d f' tep 
ve bir an içinde gö t ren .. on 
lem'ai naı r, benim de gözle-
rimde parlamı ibiydi. Doğ
duğum, yapdığım yerleri, 
sevdiğim ve tarafJarınd il s • 
vildiğim aziz aimalan o leuıhai 

enadeği .. Şerefin zirvesinden 
zilletin 'z-

an, 6 ya ında 
en ol n. şeyleri 
hatırlar mı? 

Bir gencin yirmi yaşında 
oldqğunu isRat için beşinci 
hukuk mahkemesinde ikame 
edilen şahitlerden birinin, yir
mi altı yaşında olduğu anla
şılmış, mahkeme bu şahidin 
dinlenilemiyeceğine karar ver
miştir. Filhakika yaşının tas
hihini istiyen gencin bundan 
yirmi sene evel doğduğunu 
söyliy~ceğine gör~ şimdi yir
mi altı yqşrpda bulqnan şah.i
din, gencin doğduğu tarihte 
altı yaşında olması lazımge
liyordu. V c o zaman altı 
ya~ında bulunan çoeük, 
yirmi sene evelki tevellüt ha-
disesini hatırlıyacak, tashihe 
esas olacak malümat vere
cekti! 

Mahkeme, bu vaziyetteki 
gayri tabüliğ& işar~t ederelc. 
yirq:ıi altı yaşındekf gellci şa
hit sıfatile kabul etmemiş, 
başka ~ahit getirilmesi için 
muhakemeyi ta'ik etmiştir. 

Hizmetçilerimi ta~ıyan atla
r,n başı bas ilerilepı~leri üze
rine muhafızların geriye dön-
düklerini - periş~nlıgıma rağ
men·teınyiz edebilmiştim. On
ların gelişi bir necat, mu~ak
kak kurtuluştu. Ne çare ki 
geç kalmışlardı. Münciler ve 
necat yetişlnciye kadar ben 
ölmüş bulunacaktım. Ölümün 
haddizatinde oğuk ve korkunç 
old~unu biliyorçlum. Lakin 
azgın bir boğanın ayaklan 
altında ısırılarak, ç.iğnenilerek 
b~rsakları dökülerek ölmenin 
fecaatini binnefis hissedece-
ğimi biç hatırlamamıştım. Ak
la gelen başada gelir derler. 
Ne kadar yalan? Şu felaket 
benim hatırıma, hayalime mi 
gelmişti? .. , 

Vaziyetimin ne hazin ve ne 
mühlik olduğunu tasavvur bu-
yuruyorsunuz, degil mi? .. Göz
leri kan çanağına dönen hun
riz bir hayvan ve onun karşı
sında cılız bir kızl Bu, bizim 
sirklerdeki un'i ve muhacım
ler için firar yolları mevcut 
huğa musaraası d~ğil, hakiki 
bir karşılaşma idi. Benim için 
ö1mek, hem de par~a parça 
olarak ölmek zaruri görünü
yordu. 

ihtimal ki siz, bu satırları 
okurken gülüyorsunuz, beni 
tahmık ediyorsunuı;. 

- - (Bi~edi) 

• 
ır 

:'.\'lüdaföasında kend!si
nin .iki ahsi eti oldu-. . o nu so .. luyoı·. 

Mosyö Kloç 

:Evelki gün «Son .. aa1;)>h\ 
l ı l ına. .'.Cll l"ısu lr 

teloraf, ~abık Fransız na· 
zırlarından mö yö <<K~>
un bir ihtihls cürm - ne• 
ticesinde matıkiım dil
diğini haber v r-mv • 
Sonradan gelen ınahl.m t 

bize t>ğretlyor lii: 
~lö. yö ( Kloç )un tevld

fine, bilithare de mahkü-
miyetlne sebep olan ha
dise, mumalleyhin borçla
rını ödemek i<;in bnnkada 
kar ,.ıh(j1 olmadan t 7 tane 
çek tanzim etml olma J• 
rlır. Bu ~fendi hakimin 
huzuruna <;ılitığı zam n 
cürmünü inkar etmemli, 
« luıreki'ttnna ha ka, ya-
bancı bir ruh tıfıl im oldu, 
nef ~imde ildncl pir h• 
siyet hellrdi, fldeta bil'! 
( sairi filmenanı ) hal1nde, 
yaptığımı bilmeden yap• 
tun 1) dcml~tir. \.' ulmtı
nm ısrarı il,. hu zııt deli 
doktorlarmn nı:nn ene et
tirihni~tir. etke<le nkdh 
olduğu uıe~ elana c:ıknuş-

tır. 

llö yü Kloc· hir arRhk 
meh'u tu, n oclisin bütçe 
encümeni ri) a tinde bu· 

, lunınuş, sonr' ı rn.Hye 'e 

ı dahtll~·e ıınzırlılı.1arma geç
mişli. 
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Muharriri: 

~larsel Alen T i·GRİ S 
-28-

: · Affedersiniz 171.atnıazel ~ , 1 Babamı gördünüz milr Çok korkuyorurn. Büyük köpf! 
set berhava edilmiş. Kayalığuı başında iki adam gö~ j 
müş. Sonra bunların biri ortadan kaybolmuş. Dıge' 
kalmış. Bu adamlar kim? Kaybolan kim? Kalan kitrı? 

Babam nerede? Allah aşkınll biliyorsanız söyleyin. 

Sea Mifel dağının tepesin
deki knçllk k6fkte .. Matmazel 
Mlrfn .. janinin oturduğu kaık
te batka bir kalp faciası olu-
7ema. 

Genç kız, Maksim dö PU
~ ile Rllt gittikten sonra 
Wr· Jwıapenin üstüne bitap 
.ıar.ıc düşmlifıü. 

Malmim da Pnviıiyt .. 'Tiı
ri. old~u artık anladıtı bu 
lla,dudu aeviyor mu idi? 

Qel.ikanluwı, herkeain kork
tab mitthiı haydat Tigriı ol
.... OllU dehfete dftfiirmllftil. 
Ayni zamanda da Tigriıin 
keDdlıini hakikaten sevdiğine 
~anlİııftt. Eğer böyle olmasa 
idi o biç· hayabnı serbestiıini 
tehlikeye koyarak yanma 
kadar gelir mi idi? 
. - Yakalandı , benim için , 

benini yGzltnden yakalandı. 
Diye mınldandı. Seviniyor 

.. . idi? 
lSUnun cevabını kendisi ve

remiyor. Sadece Rüt ile bc
ral:Jer ·çıkan Maksim dö PU
~nlln akibetleri.nin ne ola
bilec~ ednife içinde '"'ü
pQyordu .. 

, ~ esnada müthif bir s·es .. 
lair patlama sesi duydu. Bü
tla Yİlcudu sarsıldı. 

BU.. Riltün berhava ettiği 
Ht ve k6prünün dinamitle 
ablmaıı sesidir. 

Korku:y--orurn.. Korkuyorum. 
Bntnn aklı fikri dlf8'd• idi 

gecenin slikfıtu içinde bir· ses, 
bir ayak sesi işitti: 

Hissi kablelvüldıu bu seale
rin köşke doğnı gelen bir 
adamın ayak sesi olduğunu 
aöylQyordu. 

Kulak kabarttı. 
Hakikaten ses penceresinin 
ano~ıı~ .. ., pen
cere vazifesi de gören cama 
hafifçe vurdu. 

- Kiqıo? 
Yabancı bir ses cevap ver-

dL . 
- Matmazel Janin dö Mir 

burada mı oturuyorlar? Ses 
titrek bir genç delikanlı ıeai 
idi. 

- Evet. Ne istiyorsunuz, 
Matmazeli ne yapacaksınız? 

- JÜacık görmek isterim. 
Ben (Leon Rüt) ün, polis hafi
yesi Riltün oğluyum. Babamı 
merak ettim de ondan geldim. 

Janin kapıyı açb. Delikanlı 
odaya girdi ve girer girmez 
de ge~ç kızın karşısında so-

luk dudaklanndan . hafif bir 
ah!. çıktı. 

Sonra kendini çabuk top-
lıyarak: · 

- Affedersiniz matmazel.. 

Matmazel .. Babamın başına 
bfr feliket gelmit olmasından 
korkuyorum . Dağa çıkarken 
bir infillk ıcaf duydum. K6y-
1lllere sordum, Büyük köprülü 
bir setin meçul eller tara -
fından berhava edildiğini söy
lediler. A)'llıi zemanda kayalık
lar Bitlhıde iki adam da g8r
lildil&F.'t""·~-- actamlann 
biri kaybolmUf, biri kalmıı. 
Babamın dağa geldiği de mu
hakkak. Korkuma hak veriyor
sunuz yL S6yleyin .. rica ede
n.. Babam buraya geldi .. Onu 
gördihriiz değil mi? 
G~ç kız Leon Rütiln söz

lerini dinlemiyordu. Bütün dn
tllnceli delikanlının söylediği 
fU a6zlere saplanıp kalmııtı. 
~ Bnyllk kaprlllü set ber -

hava edilmft ,.. Dağ üstünde 
iki adam g8rlllmtıı. Sonra bun
lardan biri kaybolmuş. 

Janin dimağ buhranı içinde 
bu iki kitinin Rnt ile Tigris 
oldu~na emin, kaybolan ada
nıın hangisi olduğu hususunda 
endişeli, dalgın kalm•ıtı. 

Rntnıı oğlu tekrar sordu : 
- Kuzum Matmazel.. Bir 

şey biliyonanaz söyleyin. Çok 
korkuyorum. 

Janin bqmı kaldırdı. 
dedi, sizi rahatsız ettim. Babamı _ Bir fey bilmiyorum Mös-
gördünüz değil mi? Bilseniz y6 •• fakat d<>trusunu istene-
ne kadar endişe içindeyim. niı bir şey bilmemekle bera-
Pariste değildim. Akşam dön- ber ben de korkuyorum. 

' Genç kız heyecanını yen· dnm ve eve gider gitmez de Janin doğru söylüyordu. Hiç 
paek için elini kalbine baı-

0 

babamın (Ren) den yolladıgw ~ bir ıey bilmiyordu. Polis ha-
~ : mektubu buldum. Babam mek- fiyesinin galip mi yoksa mağ-

- Belki civarda bulunan tubunda Sen Mişel $1aiına git· lüp mu olduğu noktası onun 
L-~ d la d bınn· · de içı"n karanlık bir nokta idi. gagan epo nn an tğini ve sizi gö~ek istediğini k 
bir. if tial olmuttur b d ı Bu no tayı aydınlatmayı o da 

. · . . ana yazıyor u. 1 belki Leon Rütten fazla isti-
. Dıye dUşUndti. V akıt geçti- 1 içimde bir his beni hemen l d 

w 1 yor u. 
it halde Y•tagına yatıp, uyu- Pariaten kalkıp buraya koı - l Niçin? 
mü batırma bile ıelmiyordu. . mıya ıevketti • Korku7ôrum Bu Diçiai cevapm bıraka• 

~ cağız. Çilnkü genç kd Jr ( 

kim anhyabilmiflir ki ,.. ~ 
lıyalım. rr:.· 

ikisi de.. dclikaıdı* 
kız da suamu9lardı· A 

Birden.. dJf&fd~..!11 
camlı kapıauıa •ec;._;, i_I, 
fakat hafifçe wrafd~ 

Bir .ees, beyecaııb 
kesik bir aca: 

- janfn.. janfn -r= 
laka ~ninJe g6r8flll 
yordu. 

Janin sarardı. oud 
rumdan hafif bir aJal. 
Çilnkll sesi ta~. -~ 
Makaim dö Püvis3 iDi' ,. .. 

Mabim dö ptıvill ' 
ısrar ediyordu: ç;'. 

- Aç Janin, aç.. ~ 
Allahqkma aç .• 

Janin içinde b f ..,, ~ 
buhranın tesirine .• ~ ,,., 
ve manyatizme edlJ.PP" olf' 
lar gibi Leon Rnte d j 
rüdO. . ~.J 

- Kapıyı açmalll _. .. ~ 
zin de görünrııe ,.'11"..I_ 
eder. Sizi bir ~ ~ 
ğım. Namusunuza ~J!,-~ 
var. Burada a6yle~ .. ~~ 
sözlerin hiç birisin• I 

tqebbOsllnde bulu İ,ii ~.J 
eminim. Buna muıı-,,..- . 
size vadediyor.1111· ~ ~ 
kurtarmıya çalıp~ d,;";; 

Bayle a&yliyerek ·~ ~ 
yandaki odaya, b• ffr', 
(Makaim dö Pnviı6 - fi 
saklandığı odaya soktd ,'il 
rar etti: el' · 5' 

- Bizi dinliyec '.I._ 
ahllksız olmadığıoıs-'f;lf"_J'/ 

Leon Rütn odat• 
tan sonra camekAıd' 91'. ·111 ,,. 
kapısını açb. Makti 
vis6 içeri fireli. 
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ies.ııt bir izdivaç! 

Llınia Hanım İbsaıı :S.yi, 
Ihsan Bey de Lamia hammı 
seviyordu. 

Sevlftller. 

Buluturlarken bulutmu ol
dular. 

Öpilfürlerkcn öpüp:ıez ol
dular. 

Haseki ve Cerralıpaşa hastaneleri Sinir hastalıkları mftteh 

Sİ ·rn TIEKİ:\fİ şrKRU H\Zt 
-111!!111~ 1,t:anbul Sultan M..ls•ut. 'fürbeti. Telefon 162' 

· Buhqtular. Artık ~birlerinden bu~ 
b\IQk lca~yorlar; karıı k~ıy• 
ı.ainC4 auratlannı birer kant 
asıyorlardı. 

Qp.n,ıüter. 
Sevişip, huhıfup, lplftüler. 
Buluşup, öpüşüp, seviştiler. 

Ôptlfilp, sevifip bulU§tular ••• 
Memnun idiler. 
Mes'ut idiler. 
Bahtiyar idiler. 

Memnuta, mes'ut ve bahtiyar 
idiler. 

Yapılacak bir iı kal.,ord\ı: 
' Evlenmek! 

Belki evlilerden bazılan buna 
kızacaklardır. «Memnun, mes'
ut ve bahtiyar olduktan son
ra yapılacak f ş evlenmek mi
cHr? » diye kızacaklardır. 

Hiç kızmasınlar. 
Umia Hanımla İhsan bey 

de bpkı onlar gibi diiıünü
yorlar. Hatta bendeniz de 
ayni fikird~yim. 

Fakat, aıaa, baba, et doat, 
akraba ve evidda hiç te bi· 
zim 2İ)li djişünmezler. 

Onlann fikri kasiranesine 
g&rt sevişen gençlerin yapa
catı ıey evlenmek, } a:ıi Tnrk
çeai artık sevişmemektir. 

Umfa · Hanımla İbaan Bey 
için de ayni hal vaki oldu. 
Evlenm~den evel memnun, 

mes'ut ve. bahtiyar idiler. 

Evlendikten SODr4l meyu.ı, 

ma~ ve beqbaht oldular. 
Sevişirlerken sevişmez ol· 

dular. 

lf 
Maamafi,harice karşı hiç sı-

ııltı vermemeyi kararlaştırdı
lar. 

V c verıu~diler. 
Yandılar, 
Kavruldular. 
Knl oldular. 
Gene sızıltı vermediler. 
Herkes onlan mes'ut ve 

bahtiyar biliyordu . 1zdiv•cı 
hazırlayanlar timdi,onlan örnek 
olarak gösteriyorlar; met'ut 
bir çiftin yuvamu soranlara 
onların gamhanesini tvJf edi· 
yorlardı. 

~ 

Bir gün 1culaktan kulağa 
şöyle bir havadia dolaıb: 

- Llmia Hanımla Ihsan 
Bey aynlmtflarl .• 

- Saç aça bil bqa 
gelmiflerl •• 

- Blrbirleriain ,azlerini 
oymqlar!.. 

Vı. Vı .. 
Dedilcoclunu llr'ati unlye· 

de 300 000 kilometredir. 
Bu bavadialer 300,000 kil~ 

rnetrelik bir ıtiratle btıtün 
şellri dolqtı. 

Hlll ela dolqayorl. 

Nakleden: 
CeWetttn maern 

Dünya şüunu 
( 7· inci sahifeden mabat) 

Polis ve adliyenin tahkikab 
ite anlaşılan netice ıudur: 

Büyücü kadın, geçimıizlik 
yiizünden kendisine müracaat 
eden ·kadıhlata, eğer kocaları 
kathnlardan daha yaşlı ile 
muhabbet eksiri yerine nebati 

bir zehir veriyormuş ... 

Kadın, eksir aldığını zan· 
nederek zehir olduğunun pek 
tabii farkında olmuyormuf •. 

92 yttttndaki cadaloz da bu 
suretle, k•ditine şikayete ıe· 
len kadınların söıde gençlik· 
lerine... acıyarak çop çatanın 

yanl)f yaptığı izdivaçlar iki 

tarafta~ birini ve pek tabii 

erkflii ortadan kaldırmak IU• 

retile •Yıldız hantıklıpı» te
min ecliyonnuf •. 
M.laak.-o de•am etmektedir. 

Bell1'&t poU.i mahkeme hma· 
sının etrafında fevkelid~ ted
bir almak lüzumunu hisset
miştir. Çünkü (Vladinıirovas) 
k6ylftleri hUkiimet kuvvetle· 
riııln elinde olan (Meryem 
anne) terini kurtarmak için 
hep ıillhlanarak (Belgrat) a 
gelmişlerdir. 

DiKKAT 
l\lü terek ve ~erbe l e.ğ

lent~lel"i ha"·ı u•;BEK 
ve YE iKÜY deniz ban
yoları herkese şayan1 

tav~h·o ve en fJÜZ~I 
tenezzühtür. 

1 - 8 aylannd•n ıt&o.r- •U"- k ... I_ S&maf!' 
ve neşvU nUrn&a• _.._.,n4• ıetırna~ _.011•" ve 
__..,. __ , ... lıtt ""~ ••'4'1 ola" ; ı a s s 

• 
FOSFATIN 

FALİER 
!laye~nde t9nıtn edntr,,. ı;-osfatl" Faile' 
.yav,.uların yüııertne t•z•llk v• P8"i!H!'~• 
adel~\a ku:vveı verir. "" O(\la,. cOrb(h, 
kılar.A 

İstanbul vilaveti def terdıırhğı ilanları ., 

SA TJUK ODALI DÜKKAN Balıkpaıannda Şehme~et 
lani mahallesinin Kafesli ıo'kağmda No 10, 120 hisse et! 
32 buçuk hissesi satılacaktır. Mezkür hissenin muha.11UP 
deli 1350 Hrachr .. Müzayede 5 A~ ~29 P-.zu~esı 
a\ lS t•~~ aabf komisyonundJ yapılac:ak 

"'KiRALIK KORULUK ve SEYİR MAHALLİ: 0 
Altuniıade mahallesinde V aldcbajı 1\ımı ilt' nMt'lf _ ,..,.. 

laenec:le 80 lira muhammen iurla müıayeded•dir. M\111 
temmuı 929 çarp.mba gönü defterd,.rl,kta. (298) 

Jf SATILIK TARLAl BEYKOZQA tokat kötkU . 
bir taran emlik ~e eytam ~ank•sı~• ait ıcbr;e ban:;:. 
tarafı Emli.ki millıye hahçta ve bıf tarafı t.kat d OO • 
mahdut S dönüm mıktanndıd~r. Muha~tae.n ~dtli 4 
Mtıuyede S Apıtoa 929 paıartesi günü Deftordarbktl- . ~ ~ 
lıcaktır. (545) ~ 

• SATIUK BAHÇE : leykoıda bir taraf• T ok.t 
taran Akbaba dereli ve bir tar•f1 Milli cmllkton bah~ ~ 
menile mahdut tahminen 13 dönih•dür, l~nd• alur ,..~~, 
vardır. bedeli 4 ıenede almmak üıere muhamm•• kı ~it 
liradır. Müzayede 5 Atuatoa 929 Pazartesi günü Deft ·~ 
yapılacaktır. (546) il!""',,..,., 

lf SATILIK ARSA F atihde Haci tlveys ınahall~dl P""j 
hane sokağında N. 4, 88 Uf1n~ır. muhammen hedH 
mUzayede 5 agustoa 929 pazartesi gü~ii Defterclarb~ '· '.* 
lacaktır. (629) Jıl~ * SATILIK ODALI DÜKKAN: Balıkpazannda 1 
tafa mahallesinin Taıcılar ıok•ğında No. 9, 1 od•~ 
aralığını mü9temfl dAkkllnın 120 hine itlharfle S6 h ~ 
lacaktır. Mezldlr hissenin hedeli 1 senede iki talrtftte ~ ~ 
şartile muhammen hdheli 3511 Hradtr. Müzayede ~f~, 
929 tarihine mlsadlf pazarteai günü şaat 15 te Deft 
ki satış komis1onunda yapılacaktır. (867) 

* KiRALIK GAZiNO VE BAKKAL DOKKA~I: 
hisarında Küçüksu kasrı arkasında 2 dönüm seyit 
havi gaıino ile bakkal dükkanı, ketifnameıi icabın:~ 
61 kurufluk tamiratı müatecirine alt olmak ve b~d 
mahsubu icra kılınmamak ..,.ıile ve senevi 150 Jır• 
3 sene ınüddetle icara r1ıptolunmak üıare möıayed~ 
mıştır. Talipler 28 temmuı 929 tarihine müsadif • .,.-:.. 
saat 15 te İstanbul Defterdarlığındaf jbalt ko_..1" 
racaat eyleyeceklordir (851) 
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• I Duvar icindeki ölü I • 
l-lakıli: Ahmet Cemaleddin 

-72-

liüber çıldırdın mı? 
~\rukat, arkadaşının 
&6ıünü bu cümleyle 
1\ karşdadı 

t~~kat Dormon arkadaşının sem hakikaten akhmı o~ata-
'1c11 • '? ayrılır ayrılmaz he- cağım. İcabında yakanı kur-
'c k ıstıntak hakiminin nezdi- tarmak İÇİD.ı senden olbiaderi-

ı.. 
0
ftu. ni cebr"1 almıt olduğu~u Ot "'Gar kk llıil 0 Buşar çok ciddi, söyliyebilitain-.. 

~İırı •takim fakat pek me- Avulcatıister istemez bu ac~ 
--~erver bir adliyecidi. Bi- teklifi kabulde muztar kaldı 
dİairı ey avukat vaziyeti ken- ve Elyanm bedbaht nitanhaı 
' ~lattığı zaman Mösyö bu suretle nazari dikkati mlim-
"-ıcı bu talebi nazikane ol- kün naertebe celbetmemiye 
tt t'•add eraber kat'i bir tııuret- çalıtarak kendini sokaja at.a· 

" etti 1\ . bildi. 
' i1'•t bu anane ve mera- Bir milddet soara arkasm-
4- h 6'klinu adamın karşısın- d~ki avukat cüppeaini uQNJJıi 
~l~hude yere vakit kay- halalardan birin~ terkeder~" 
~u •nladı ve hemen bir otomobile atlıyor ve an 
~- d6tıun bulunduğu hapisane- evin yolunu tutuyordu ••• 
"'"b llerck 'Vaziyeti kendisine Filvaki M•rsiyal lambarofla 
u~ · iki şeriki cürmü ve Elyan sa-L~ lı asıl ""U~r ,~ "•arsan bu yeisaver baha yakın sarı eve v 
~ "• 1tarşısında bir mfiddet olmuşlardı. 
•· · J fı d'"ı....._.. Bütün yol e.naamd• sarfet-~b · 0 .. riikten sonra bir-
L.~1 •re avuk tiği saçma sapan sözlerle ak-
~Yıp: atın ellerini ya- Jını oyııatmıf -olduğunu iki ar-

t;.:' l)ol'llı kadaşına hissettinnif olan Ban-
~d~ll on, dedi, sen benim ker san eve muvasalat edince 
~ ~.ok candan ve çok sa- genç kııı eski ınPpesine ka-
·~di d ır dostumsun. Fak at patbrml§ ve talün bu yeni 
!'it ta 

0

•tluğu bir tarafa hı- cilvesine saburaae tahammül 
~. he:~a açıkça cevap ver: gösteren Elyana: 
~ llıiı~ nıasum olduğuma - Biraz sonra "'1İa de m· 

' ~lbın? ran gelecek! diye bağınmtt.. 
' b ette... Bu tehdit Ozerine banker 
' b~_ itimadın var mı? kapıyı kilitledi. '? ~ fiiphe mi ediyor- Hain herifin gazleri bn 

L.' () h ~ dpnmüftU. Vakitli ~,.,._ •ide b b .... k __ ,__! i ...aı S -cqılll •na uyu , vaaits z 5~tıyOI'. saçma sapan 
~''~iıQı so~una kadar unuta- söyleniyor.do. 
°'~Ilı hır hizmette bu- Bankerdeki ayri tabiiliği 
~~~.SöyJ~ b farkederek herif: adam akıllı 

b 11? akalım o hizmet delirdiğine bükmeden Loran-
'~ tlikaııı • şar çekingen bir tavırla sordu: 
~, ~ aV:.karkad8'ının arka- - Hasta mıaıa yoku? •• 
~e g6 at elbisesini par- Zambarof gtlrilltnlO bir kah· 
~~ lla ::b!erek: kaha savurarak: 
\~ . Se l&eyi bana vere- _ Neden huta olayım azi• 
~ ~lbi,: ide. benim arkam· zim?. Sen beni ayle kc>layca 
~~'-' "~ti y gıyfp bir milddet hutalanacak' bir :ıüp~ mi 
~ıll nıBe burada mahpus zaımediyonan?. Haydi ~ 
~'d, rid· n de ha müddet Hüber Manam - dUYUllllll 
~~ tUe~ d Etyaıu o bay- içi.ne gömmüt olchljaamz 
~~al. \la tden ~~ kurtatıruya d -L-L...;. 

'il( '- ee o aya '"aaA&ma. ••• 
'- u~ o) .. gını ve mu- Teklif aarin hatta maıuı•ır-
' •1nber'cag1111. •-T 
'' 1-f ClYır 1ı•cn._ çıldırdın mı? dı, lildn İfi gittikçe uatatak 
'\iı._. ~Yarı etıuz çıldırmadım •iZ\ndaa kapDkler g~e .. 

"ttt 1h en korkunç bir batlayaa bankere itiru etmek 
U "'illl'\J ODU b~Liitlıı L,.,,,.A,-'-K ol~ t ti\ k z bulunurken UlN1 •.,..-v• ..... 

~~llan bağlı bir du. Bunu takdir eden Loran-
devam eder- prla F abyeu bill itiraz bu 

Sevinç • • 
gışesı 

Muhterem müşterilere müjde 
Albncı keşidede ikramiye ve amorti kazanan ve kazanma

yan biletleri Sevinç gişesine getirenlere beher bilet için" lir 
Gaz.i cıgarası veya iki sinema bileti verilir. 

Sulh ve sükQneti iltlal eden 
Karanlıtra himayesi tahtında uykunuzu 

ihtil ve yakıcı ı sırıştanyle rahatınızı selp 
ve istıraplı saatler geçinen tahta kuruları 
öldürmek için FJit kwllanınrz . Ffit1 tahta 
kuruların, karıncaların veya hamam böcek- . 
!erinin giılendikleri yuvaları tahrip • yu· 
murtalarını ifna ve bilü11111m haşaratı ıllaf 

eder . Ayni zamanda sizt zararı dokunnr.ız 
ve kat'iyen leke brrakma.z . 

( Fi it) i diğer haşarat öldü rücu adi 
mayilcrle karıştırmamd•ıdır. Daha büyük 
ve daha kat'i tesırl size memnuniyetbahş 
bir semere temin edecektir 

Tulumbasıyla Sıkınız 

-:·:~,. . f' _ . ..... ·-· 
TUrkl)'e için 'Umumi deposu: -- ·~ .• ;::::-~· 
faaaNullla 6al•lad• Yoy..a Han No. 1 -;; 

J. 9E~T ve Ş0AEKASI '~- • 

emre itaat -ettiler ve üçü bir
den yukarıya çıktılar. 

Maraiyal Zambarof, Elyanm 

bie&re nişanlısına mezar olmı
ya ramak kalmış olan duvar
daki yanğın önüne gelince eli
le orasını göstererek: 

- Manan, dedi buradan 

kaçıp kortulmuş !. Bu herif 

mutlaka hortlamışbr. Zira can
lı bir · adam bu delikten nasıl 

çıkabilir. 

Banker bu ıözleri söylerken 
tüyler ü~rtici bir şekilde 

rül6yord1L 

Birdenbire Zambarof o kor
kuç. ;kalıkalıalarını keati ve 

Lorantafa doğru dönerek: 
_ LoraDJar dedi, sillhlarım 

\.ana ver- Evet üzerinde ta

tı.-kta oldiığqn iki rövelveri 

istiyorum. Sen de silihlannı 

ver F abyeu! Bu tabancalara 

• 
ihtiyacım var .. Haydi çabuk 
olunuz! .• 

Her ikisi de hu itiraz ka
bul etmiyen emre itaat ettiler. 
Marsiyal Zambarof iki feriki 
cürmünün kendisine uzatbklan 
rüvelverleri alara~ ceplerine 
yerleştirdi. 

- Hah! şöyle ••• 
İki silihmı birden elden 

çıkarmış olmasına canı sıkıl· 
mıya başlıyan Loranşar endi
şeli bir tavırla sordu: 

- Bu ailihlan ne yapac•k
sm? Seyyar silah deposuna 
döndün be ..• 

- Ne yapacağımı şimdi an· 
lanın... Beni dinle.. Sen Lo
raDf8r JU duvann içine gir 
bakayım... Öyle alık, alık 'yü

züme ne bakıyorsun! Sana du:. 

va'J'daki oyuğa gir diyorum •. · 
- Ne diyorsun? Sen çıhhr

dın galiba!. .. 
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Temnıuı t'. 

den: 
Guraba Hastanesine lüzumu olan yevmi seksen ila yüz kilo 

·, ~kmeğin icra edlen mü:ı~kasasında talip zuhur etmediğinden 
teraiti münakasa dahilinde pazarlık suretile temmuzun on ye
dinci çarşamba günü saat on beşte ihalesi icra edileceğinden 
talip olanların yevm· mezkurde idare encümenine mUracnatlan. 

Müşteri erin gösterdiği rağbet 
Bir ticarethane için en büyük bir saadettir 
Karaköyde Topçular caddesinde 53 numarada Bebek durağı 

karşısıQ.da TA YHMAN mnğazcların:n fabrika fiatına sattığı 
safi yünden mamul pek mükemmel yazlık kumaşlardan bütün 
müşteriler ıon derece memnundur . Yeni gümrük tarifesinin 
tatbikinden mukaddem kumaş ihtiyacın•zı temine fnüsaraat 
ediniz. 

HAKİKi B<>i\10N1,İ GAZOZl. ... AJ{INJN 
ALANIETİ F ARİI{J-\SI 

Gazoz şlıeleri Gazoz şişeleri Ozerindeki 
üzerJndeki kapsolumuz etiketimiz 

Gazoz, kapsol ve etiketlerimizin taklit edildiği görüldü
ğünden hakiki Bomooti gazozunu içmek arzu edenler kap
sol ve ctiketlerimize dikkat etmelidirler. 

,, o 

Usküdar tramvaylorı idareı umu-
miyesinden: 

Üsküdar Haydarpaşa ve Bağlarbaşı ile Kar caahmet arasın
da temdidi mukarrer tramvay hatlanna mütefcrri toprak ha.f
nyab, parke kaldırım feshü inşası, ray ve makas fe i, direk 
rekzi ve saire gibi ameliyat ile bin ton kadar demir ve havai hat 
malezmesinin Haydardaşa rıhtımından güzergaha nakli bir 
Tem uz 1929 dan itibaren on beş gün müddetle ve kapalı ı.arf 
usuliylc münakasaya vaz' edilmişti. Görülen liizum üı:crine İf bu 
münakasanm 22 Temmuz 1929 Pazartesi günü saat 11 c tehir 
edildiği alikadarlann malumu olmak üzere ilan olunur. 

LaleJi Harikzedegan apartımantarı de''şıtl 
mçüten1iası müdiriyetinden: d•' 

Laleli Harik?:edegin denin müçtemiasının ikinci kısıJll ede 
iresinde 38 numualı cadde üzerinde 5 odalı Hane ııı~~IJ • 
ile icara verilecektir. Talip olanlann Temmuzun yirmioCl ~ 
mattesf günü sabah saat 12 de ihalei katiyesi icra oluıı•c. 
dan pey akçelerinf alarak müdiriyete müracaat eyleııı~ 

Kirahk 
Beyoğlu lstiklil caddesinde 

vaki «Yeni sinema» ( eski 
Kozmograf) namile manıf si
nemanın Şiıli sokağında bu
lunan üç adet dükkln ile 
beraber konturat mnddeti 15 
eylUl 1929 tarihinde mUnkazi 
olacağından her bir türlü 
masarifi tamiriyc kendine ait 
olmak üzere isticar eylemek 
arzu edenlerin şeraiti mukar
rcrcyi anlamak zımnında cu
ma Ye pazardan mada sair 
her gün sabah saat on bu· 
çuldan on ikiye ve on bq 
buçuktan ·on yedi buçuğa ka
dar Beyoğlu Sakızağacı Türk
Ermeni katolik Patrikanesi 
kalemi mahsusuna müracaat 
eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

itftn 
Emrazı aldiye hastanesi ara

zisi dahilbde br.ıı boş olarak 
do. şmakt iken derdest edi
lip daireye gönderilmiş olan 
bir rees merkebin sahibinin 
üç gün zarfında daireye mü
racaat ehneaf aksi takdirde 
mezkur merkep bilmilzayede 
snblacağı Ubıı olunur·. 

Acele satılık köşk 
Beyoğlu dördüncü ıulh hu

kuk mahkemesinden: Müte· 
•effiye madam Mclırube Gü
müşgerdanın Büyükadada Ni-
zam caddesindeki köşkii 18 
Temmuz 929 Perşembe günli 
Beyoğlu dördünciı sulh mah-
kemesince ihalei kat'iyesinin 
icrası &uret.ile &ablacağı ilan 
olunur. 

Seyri sef oifl 
(JıılJ~ 

Merkez acenıası ; 6~ 
köprü başında. Beyoğlu 21,e 

Şube acentası : Mahoı0 d 
hanı altında. İstanbul z74 

Trabzoq ıkıncı postası 8 
( İZMlR ) \·apuru lfllı 

Temmuz Perşembe ak~:tll 
Galata nhtımmdan hare~ pı 
( Zonguldak, İnebolu , ~ıJ, 
S~sun, Ünye, Fatsa'. J )" 
Gıresun , Trabzon , Rıze , 
oidecek ve [ Of Trııb~ 
t) ' oruı1• 
Pulathane , Giresun , ırıe· 
Fatsa, Samsun, Sinop ,,t ti!· 
bolu J ya uğravarak gc1e~ 

# 

Yeıkencı 
VAPURLAR] 

Knradeniz lüks ve 5Qrat p/' 

Vatan 1 7·areu;ı10' 
Çarşamba 

gunu akşam Sirkeci rıhU1 
dan hareketle doğru [ZDf1 JIH 
dak, Jncbolu, Samsun. ar 

11
e 

Giresun, Trabzon. Su(!Jleı 
ve Rize } ye gidecektir· ·e 

T afsiJat için Sirkecide ~ııe 
kenci hanında kain acent 1 ı 
müracaat. Tel lstandul ı S .... ~--mm!-~~, 

Üsküdar mal müdürlüğünden: 

Üsküdar Hukuk baki~~ 
dea : lsmail efendinlP i~ 
darda Ahçıbaşı mahaUe5~ 
Balcı yokuşunda 99 ııu:,_,,
hanede mukim Makbule ~ 
aleyhine ikame eylediği ~dde' 
ma davasından dolayı dl kJlsı',
aleyha namına irsal . ,ı"' 
davetiye muhatabının i1'J lı ~' 
mukaddem hanesini tef 1~D1 
semti meçhule gittiği ıt ~' 
bila tebliğ iade kllınJJl":~ 
talep mahkemece i}aııet' ~ 
gat icıuı karagir oldu~ 
yeniden testir k.ılınao d•';;; 
mahkeme divanhaııesin~I' 
kılınmış olduğu gibi ıo., 11' 
menin muayen bulund~r ~ 
9-929 tarihine mOsadı ,o J' 
~embe günü saat jO, ~ıılıf 

SemU Sokağı 

Kadıköy Yoğurtçu ÇCfme 
« (( 

.c « 

(( « 
« f( 

(( (( 

« moda (( 

(( (( 

« 
(( 

il Mühürdar bağı 

Cinsi No. 
nısıf dükkin 1 

(1( (( 3 
pastacı fırını 5 
mııf dükkan 7 

« (( 9 
(( (( ıı 

« « 99 
(( « 101 
• 

(( (( 103 
alııap hane 31 

(( 33 

K. muhe.mmenesl 
lira 
1800 
1150 
1250 
1000 

875 
875 

l&JO 
1250 
1250 
4000 

6000 

MüştemfJab 
fevkinde bir oda bir hali 

« « « 
(( 4C " « « • 
« « « 
« « « 
« (( « 
« (( bir mutfak 
(( (( (( 

üç katta 9 oda 2 sofa mutfak 
ve saire 
üç katta 10 oda 3 salon ve 
bin zUra mıkdannda bahçe 

Balada evsafı muharrer 11 kıt'a emlik nblmak üzere 12 - 7 - 929 tarihinden itibar6i!l 20 gün 
müddc .. :e müıayedeye vaudihniştir. Dükkanların bedeli defaten hıınelcrin bedeli bir ser.ede iki 
taksitte tesviye edilmek şartile taliplerin 4-8-929 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te Oa. 
küdar mal müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

..J:::.i tV le' 
mahkemeye gelmew~· ,t1>e j 
de hakkında gıyap ıııu ısı" 
si icra kılınacağı oı•lO telJ' 
mak bere keyfiyet gaıe 
de ilin olunur. 
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Aşk yüzü ı en e a ·
ııu hkian iki in iha · ... 
kı ıouncuk l · n. lat ta l\leydan sokağında 37 nunıarah evd~ 
lll dün dtnaıel Ra~el sefaletten mütee~"'ir<")n f,t.lndi .. 
rıt 'ılac kıılze aluuş, Fakat yetlşilerel, kurlardnuştır. 

\Qr-a 
1
1 ta arka sokakta t 6 numaralı evde oturan 

lııeb hat 1 lU\lln.~ memurlarından Ctlmal<"'ttin ,.fendi, 
~lQ lnd lllind~kl se\'diyi bir kızın l\endisin+ .. 'eril· 

X
l\ va.tıenl llltiteessiren tentürdi~ ot içmi~, ~ etişile· 

· \Urtarılmı"tır e . ;o; • 

nı bir fındık Çalıştrken ezf,. 
sr.1 Fatma 1en a. 1 
~ .qeYrnan· l~ meıe ın 
~ttı illet ef 1~~de oturan Hacı Limanda bulunan İngiliz 
· .lta tes ed .. ı dun gece Be- bandıralı " Levi Katerin ,, va-
d~de bi: kf ettiği Bahtiyar puruna Osman Reisin mavu-
-~ru ko adınla Aksaraya 
il kad:uş~ konuşa gider- nasından buğday verilirken 
~ ' liacı bır fırsabnı bul- ameleden Mustafo buğday 
~ lita .1 efendinin cebindeki konan demir kazanla mavuna 
~Şlır.1 

e kösteğini alarak arasında kalını , ehemmiyetli 
y t'«lltı surette yaralanmıştır. Mustafa 

~~.atOlan \' Y kaz 1 hastaneye kaldırılmı tır. 
~llı tra.nı. Aslanın idaresin· Bir. ev yandı 
8 •tad t Yay arabası dUn 
~'ıuıl· ~Pçular caddesinde Dün akşam Balatta Hızır 
·~ia ~ l\:enıal isminde bir çavuş mahallesinde Köroğlu 
"eın~ı tpınıştır. sokağında fırıncı Teofilin evin-

. başından yaralan• den yangın ıkmış, ev tama-
1'1 m~n yanmıştır. 

• Yatın'" rpı hlor ıtfaiyenin revkatade gayreti 
,~dekl1 tMehmet Azizin ida- saye inde yangın tevessü et· 
~t v, ut rnvay arabası ile meden söndürülmüştür. 

e k n 40 numaralı te- Bir hırıızlık 
~ Çt arnyonu dun Beyoğ· Kumkapıda Havuzlu bostan 

et ik~'.tınışlardır. sokağında Feriha hanımın evi-
1\tı,' , "'de hasara uğra· ne dün gece hırsız girmiş, kıy· 
U _ metli eşya çalmıştır. 

~?gru mu( Son f i 
·Ve · , sıık nızeıosun Leh tayyareci 

hob lıf edeceği nasıl 6/dü? 
~tııi~~r Verf/iyOT Paris, 15 (A.A.) - Lehis-
~ ,lıta11d:'!Jn.geçen ene Yu- tan sefareti Kubaladan doğ--

ll'ada ~ntıhabatı kazandi- rudan doğruya bir telgraf 
~rlld ~. l' Tbine nazırlarından almıştır. 14 Temmuzda çekil-
~~ il llıU • Urkova ilis Lon-
~dıt ~'inente~ir «Deyli 'Meyi» miş olan bu telgrafta şöyle 
~d~ '1llan gonderdiği bir ya- denilmektedir: «Tayyare yere 
-viilli tı ~aşvekilinin sukut ineceği sırada motör durmuş-

~lııı~llit lo a er vermekte ve: 
~a be bsukut edecek, turT. ayyare y .. nıyor İdıikows-

•ı-.._ llıll ta er yalnız bir ... 
t""ll ' Yan· v daı. ~Seri ı 

1 
enizelos fırka- kiyi alevler içinde bulunan 

ltıt~~l ,de do a~ cumhuriyet tayyareden çekip çıkardık. 
t:dır. eVrılecektir. » de- Bacakları kömür haline gel-

. 

. li'-~e·~· ~~~~ 
l21~RiliıllnJrii borıa: 

miştir. Vaziyeti son derecede 
vahimdir. Kendisini kurtarmak 

~~O O; Lı 1006,25; Frank 
~Uı 100; 0et 9,21; İsviçre 
daıll9S,25. olar 48,25; Dal., 22,25.Altın 869; Ana-

._fllvay 79. R~meli 6,55; 
~ Lank ' Duyun 183,25. 

a. ından alınmıştır. 

ümidi pek azdır. » 
Ncvyork, 15 (A. A.)-Leh 

tayyarecisi ldzikowskinin ce
naze merasimi dün öğleden 
sonra Graciosa adasında. icra 

edilmiştir. 

P ris efirimiz bu ee di 
Paris sefiri

miz Fethi B. 
Piyerloti va-

1 puru ile bu 
sabah Marsil
yadan şehri
mize gelmiş ve 
Galata rıhtı
mında ehib
bası ile ha.,.f· 
ciye memur
ları tarafından 
istikbal edil
miştir. Fethi 
B. iki ay me-

Fethi B. bu sabah Galata rıhlmunda ken-zuniyetle şeb- . . . 
· · d k 1 dısm1 karşılıyanlur (Jl'asmda 
rımız e a a-
cak ve bu müddet zarfında Necmettin Molla beyin Büyükada· 
da ki evinde ikamet edecektir. 

• l lrtişa tahkikatı 
berdevam 

İrtişa tahkikatı devam et
mekt dir. 

Bu sabahki gazetelerden 
biri, Arslan Freskolann evle
rinde dün yeniden taharriyat 
yapıldığını bildirmektedir. 

Tahkikatı idare edenler, 
böyle bir tnharıiden ademi 
malumat beyan etmektedirler. 

Müddei umumi Kenan ve 
mu tantik Nazım: beyler gaze
t~cilere k r ı azami ketumi
yeti muhafaza etme tedirler . 

Bu ebeple g zetelerde bu 
mesele hakkında intişar eden 
haberler ekseriya bir birini 
tutmamaktadır. 

Tahkikatın nezaman ikmal 
edileceği malum değildir. 

Maınunların itilaftan mem
nuiyetleri devam etmektedir. 

ffısır tahvilatın
dan kazananlar 

ratıh·e, f 5 ( 4.. A. ) -
\ üzde ü<; fttlzli ve lkra
uıl yell Mısır kr di fon iye 
tativlllerinin 15 Temmuz
da yaınlan keJde inde 
l\azanan ııuıııaralar şun
laı·dn-: · 

t 886 da ibra edilen 
tahvillerden 1 OJ. 1-' 9 nu
mar <lO,O tO frank 

t 903 t ilwaç edilen 
tahvillerden 7~H. :l77 nu
ınara :,o,ooo frank 

191 ı dP ihrat; edilen 
tuln·Hl ı·den 27 8. 87G ııu
mıwa 100,000 frank. 

Beyazıt lağımları bitiyor 
Kanalizasyon inşaabnın Be

yazıt mıntakasına ait kısmı 
ikmal edilmek üzeredir. Mec· 
ralardaki hususi bacalara bir· 
kinti kovaları konulmuştur. 
inşaat biter bitmez sahiller
deki havuzlar yapılacak ve 
Beya7lt ciheti işletilm.iye baş· 
!anılacaktır. 

Kadın por __ · 
Polis müdürü

nün bu hususi akı 
fikri nedir? 

· Ahiren beynelmilel kadınlar 
kongresinden avdet eden Ef
za_yiş Suat hanım dün bir • 
konferans vererek kongrenin 
faaliyeti hakkında izahat ita 
etmiş, kadınların polis olması 
için vilayete müracaat edildi
ğini de söylemiştir. 

Bu hususta polis müdürü 
Şerif beyin mutaleasını sor
duk. Dedi ki: 

« - Avrupada adın polis· 
ler vardır. Fakat şehrimizde 
kadın polislerden inzibat ve 
asayış noktasından istifade 
edilebileceğine kani değilim. 

Yalnız ıabıtai ahlakıye kıs
mında kadın polislerden isti
fade mümkün olacağı kanaa
tindeyim. O kısımda kadınlar 
daha iyi haber alırlar ve hem· 
cinslerini ahlaksızlıktan vikaye 
için Üzerlerinde daha müessir 
olurlar Fakat bu bir kanaat· 
tir. Henüz ne kadın polisimiz 
vardır, ne de kadınlardan 
polis alınmıya karar ver~l
miştir .>) 

Troçkiyi 
istemiyorlaı 

Deyli Ekspres gazetesine 
nazar n İngiliz hükümeti M. 
Troçkiyi İngiltereye kabul 
etmemiye kat'i surette karar 
vermiştir . 

Bu ünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

alınmıştır: 

Dün azami hararet «24» 
derece, bu sabah «20ı• df'."
recedir. Bugece ~ •'o~·
raz, havil buiot:lndn ... 
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PAR.IS KONSER\ . TUARINDAN MEZUN 

AFİFE HA-NI 
202567 • Ram ona Vals Orkestra ile 

b Acem Baba Çarlcıton il 
• 

Fokstrot 201568 a Güzel lıtanbul ,, 
b Mon Bey Çarlcaton il . 

• 202525 a Ali Baba Fokıtrot • ,, .. .. 
b .Gül 'TanQo Taneo • 

" 
202083 a Şivek&r Tan~o Taıigo ;il 

b Savda TanQo Tango .,, 
• ODEON . ELEKTRiK 

. • • 
KELMI.ŞTIR 

Valdızh ve monogram~ kağıt imali 
Tütün inhisarı umum müdürlüQünden: 

İdare için 58 90 ebadında ve beher topu 500 varaklı olmak üzere 100 top yaldızlı ve 
mönogramlı p8:1Jemen kiğıdı imal ettirilecektir. Talip olanlann num~eyi görmek ilzere miltaca
atlan ve 20-7-m c~•i 2'ilti- Net 10"30 d,fl G'1atada llJUPaı~tJlomiyonunda bulunmalan. 

1 1 3J 5 . 1 ! 

HAMIZJ BEVUN ( A:Str UR1K) KURRA.NLARJ 
• Tıp aUdemlsl rehı sabıkı protesöt 

( Laasero )tarabnda cavsiyt: edılmişıi' 
. PariS hlstatwıeleri müraahhitlert 

(inme) 
fanı semen 
romatizma , .........,,. 
alinu mafsaliye 

"ı ' 

Ş8telen müessesatı .. 
15 büyük müklfat 

\ " . 
lfa•m111 be•I (uit dfik) ite· zehirlenmif. allat ve aztırabat. 

tahb teladidinde bWuamut olanlar ancü 

'UR0DONAL 
.. yeıinde balls olabilirler. Zira -urocloaal; hamızı bev& · 

lıaUeden yegiııe maddedir. bilumua eciahuelerde satahr. / _________________________________________________ ..;.m 

• • 

Istanbul limanı sahil 
sıhhıye .merkezi 

Ser tababctinden: . 
Motörler ihtiyacı için aleni münakasa suretile asgari 1000 

bin azami 1500 bin beş yUz teneke benzin mübayaa edilece
ğinden taliplerin şartn~mesini ögrt;nmek üzere lier ğün Gala
tada kara Mustafapaşa sokağında kain mer~ezimiz levazım 
şubesine ve münakasaya ittirak .eylemek üzere 25 temmuz 
929 tarihine nıüsadif perşenbe günü saat 14 te ·komisyona 
tniiracaatlan ilin olunur. 

lleJso{iukluğu fı•engl 
oleıılarııı uurırı ditkatiııe 

Dr. Horhoroni 
J.'enııiıı •'ıı s<1ıı usulile kat 'i 

olarak eski \ c yeııı LcJsogokluğu, 
l~ngı, idrar darlığı, hd gc' şek:
liği ,.e mesane ' c hilcumle kııdın 
rııhat&ızlıkları ıeda\ i olunur. 

Beyoğlu 
0

Tokatlıyaıı yaııınd:ı 
mektep solcal.: X 35 Tel. B.0.3 ı 52 

9 

Güneş 4,41 
Ôğlt• ] 2,20 
ikindi 16, l 9 


