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~t· 1 Yıl- Xo 1554 * AKŞAl\11....ARI NEŞROLUNUR 11- Nüshası her yerde 5 kuruı 

1sl!ıilyOnluk -Yeni-bir if l/Js? 
l~rebatanda tehlike 
tc ~ı çöküntüler var, 
~~~ikat yaptırılacak 
~tıiu b~r hlllüddet evel, Ayasofyadaki Y erebatan sarayının 
Y~~ bırda b~a bazı tehlikeli çöküntüler hissedilmiş, bu S· naZ:n ıre. ve üstündeki binalarla birlikte göçmesi 
~· O rı dıkkata alınarak bu çöküntüler müayene 
~ ~· dan h alllanki muayenede, Yere batanın üzerindeki 
~ 1t Şey ~ılannın çatladığı görülmüş ve bunlar chemmi-

&;Ct iıaıe olrdn.adı_ğı için Üzerleri doldurulmak suretiyle çö
~ •ahad e ıl?1ıştir. 
\ ~:aki al Y?nıden bazı çöküntüler hasıl olmuş, hatta Ye

'-ıı U ar::t e~ın sahrınca giden kuyulannın ağızları tehlikeli 
\ y arıct, b llıiye başlamıştır. 

Ctebat u son vaziyeti haber almıştır. Çöküntülerle bera-
b 'tt, lı!hı~'" bütün tonozlôn yeni baştan muayene edilecek 

l'erebalan civarma bir na=ar \t ~rsa seri tedabir ittihaz edileçektir. g 

' 'O kuru-/ .i\iukabele bi]misil · 1 milyonluk 
\q diişec l Sahipleri burada bulunan Yunan iflils 
~~1 ~()ıı.,. . _ıe \:.. emlakine vazıyet olunacak · 

ltı '"' Şı J Haber aldığımıza göre, pi-
(ll l ı·H~timüdürü l\f .. } d } J · ld' d f b' f 

\).(1, (ıtı~: bir· ınuharrh'i- .._ U Ja r C {0Jl11S)T0ll U azaSI ge l r::i~i a 1 r:I;on 2sobl~ atfu: 

,.~lltıt,ı.1,11 ) :•sası lıakl~ın· Mübadele komsiyonu mu- hince bilumum Yunan emla· açıkla hali iflasa gelmiştir. 
' 1 rahhaslanndan M. Holştat ve kine vazıyet edilerek, bunla- Mumaileyh alacaklılan ile 
~~. ~ı·~llrl~y enıi lir: katibi umumi M. Simon bu nn ~aridatı gayri müba~illere kontordato aktedemediği tak· 
~l~ il İ Ilı ve- havali- sabah Ankaradan şehrimize tevzı olunacaktı. Halbukı yal- dirde iflası piyasada miihim 
~ 1laı·oa ~1 .Lanhula fazla gelmişlerdir. Tevfik Kamil B. nız sapipleri bur_:ıd.a bulunmı- tesirler yapacaktır. 

1\ ,.. \()\ öğleden sonra gelecektir. Yu- y~ ~unan emlakine vazıyet 
' q_<e.,. ~un sevkedll- n.anlılarla müzakere tamamen edilmış bulunmaktadır. Çin, mühlet bit-
\~ ~.lllntt: Olduuu alman inkıtaa uğradığı takdirde, gay- Müzakere ~kim.kalır kalmaz 

"lı u.n ı r·ı mu·· badillerın hukukunu mu- bu sefer sahıplerı burada bu- me _Jen Rus~vaıva ıı'iı • rı •~ nn a .. ılmış- l k d Uı J 'J "tt.. "'·Vluı 1 • hafaza için Maliye vekaleti lunan Yu~an ~m a ine e • 
'01 • Jldavetine . k d vazıyet edılecektır. cevap verıvor 

lııı \lJru ~ J ~ bazı tertıbat alma ta ır. M 1. kAl ti · lAk d e.T 1 lııt· ., rndar in- .1 .. 1 k 1 a ıye ve a e nm a a a a- ş 16 (A A) ç· 
l1a Evela mukabele bı .mısı . a· rana tebliğ edilmek üzere icap angay, · · - m, 

h . ı· ~dilebilir.» nunu tamamile tatbık edıle· eden b'ıH,.,, ... tı ihzar ettiği ha- Rusya hükumetinin ültimato-
\J ~ . muna bu akşam, yani Mc.1ko· 
~tt)f cektir. Mezkur kanun mucı- her alınmıştır. 1 vanın tayin ettiği üç günlük 

Ş&tkf a rı;: ı I mühlet bitmeden evel cevap 

• 
1

1 İranda asiler bir şehri ' Bver~c:ktir~· b" 
• u un ımanımıza ır 

dah~i ışeal ettileır ı Japon vapunı geliyor 

Tahran, 16 ( A. A.) - Geçen pazar ~ünü Sefidaşe civa
rında hükumet kıtaLıtı ile kıyam eden Bahtiyariler arasında 
bir müsademe olmuştur. Hül<ümet askerlerinden birkaç kişi 
yaralanmıştır. Asiler Urucini işgal etmışlerdir. 

Tahran, 16 (A.A.) - Ibnbsuut ile cüzakereye girişmek 
için geçen nisanda Hicaza göndeNlmiş olan İran murahhası 

1 

aglebi ihtimal vazifesinde muvaffak olarak Tahrana dönmüş: ııı 
tür. lbnissuudun yakında Tahrana bir heyet gcndereceğı 

ID!:~iriliyor · = _[!\ı 

HU!JÜU mütare:rnden
hl'ri ilk il~fn olarak, 
bir .Jnpon po~ta vapuru
nun limanımıza o< lmesi
ne Jnlizar <.•dilmc•ktedir. 
Jupon1ar lmrbı umumi· 
cl••rıbcri ilk defa istmıbul 
ile memleketleri arasmda 
dofirn hir posta tesis et
nıi~l~r<lir. Uadema bu 
posta. nnınlazaınaıı işliye
cektır. 

.. 



muhtelit mübadele komisyo
~nu bitaraf reiıi M. Holştat 
ekspreı&e , komisyon Türk 
heyeti reisi Tevfik Kimil 
beyle müşavirler konvansiyo
nclle dün Ankaradan hareket 
ei:mişlerdir. 

T cvfik Kamil B. Yunanlılar
b müzakere hakkmda demiı
~:r ki: 

- Vaıiyet sarihtir. lhtUif 
noktası 'Qir tanedir. Saltanat 
pnsapo: tile giden baıı Rum\ı· 
rın avdeti hakkında Yunan 
hükumetinin teklifi tar•fnıuı· 
aan reddedilmf,tir. 

Yunan bUkUmetl bu nokta 
üzerinde ıtrar ettiti takdirde 
itilifnam,nla t.rahmııduı f m· 
zasına i~ yoktur.,, 

mahiliye vekili lbrahim Tali 
beyle beraber MJp var· 

mıştır. 

~erbiyti btdeniYe mUfettlfl 
g umuıalıl Selim Sırrı B. 
Ankaradan tehrimize gelmi9tfr. 
lmtfta seylap şiddetle de
~am etmektedir. Nnfuı 
zayiab yedi yüze çıkmlfbr. 
3,500 kişi yurtsuz kalmış, bir 
çok köyler tamamen mahvol· 
muştur. 

lftilomünistlerin muhakemele
~ ri dün lznıirde nihayet 
bulmuş ve karar tefhim edil
miştir. 

NJıhhiye vekaleti bu aene
~ itibaren satma ve fre· 
ngi haıtalıklanndan mada ve• 
remle de mUcadele için bnt .. 
çesine tahıilat koymuıtur. 
lfl1taşvekil İsmet paşa hazret
W leri evelkf geceyi şehri· 
mizde geçiruıişlcr ve diln sa· 
bah Pendiğe gitmiılerdir. 

Paşa Hı. dün tekrar latan· 
bula inmişler ve B. M. M. reisi 
Kitim pata hazretlerini ve 
Şişli sıhhat yurdunda bulunan 
ve dişlerinden ameliyat olan 
refikaları Hf. yi ziyaret etmiı
lerdir. 
ifflleden terbiyesi kursu imti
~hanları hakkındaki şikayet 
rnünasebetile yapılan tahkikat 
bu günlerde hitam bulacaktır. 
mlaarif emini Behçet B. dün 
~ Ankaraya gitmiştir. 

msmanlı bankası bu sene 
staj için Avnıpaya on 

Türk gencini gönderecektir. 
llQlanasaryan bana davası, 
~temyizce nakzo!unmUftur. 
Rğustostan itibaren adliye· 
IWJde teftiş baılıyacaktır. 

miya•eti c1unhur 1erya"eri 
Rüşuhi bey dün Almıınyaya 

gitmiştir. 

Bulgaristanla 5ırbis- Macarlar 
tan anlaşamıyorlar .. Muahede htl~ 

SQfya, 15 - Bulgaristan ile Sırbistan arasında iki memle- na Serbesf çe ~? 
keti al~kadar eden muhtelif metali üzerinde bir itilAf temini k , ./. lrııOTI 
mak,.dıle doğrudan doğruya yapılan teşebbüs muvaffak er mı ıop lJ 
olmamıştır· L d 15 A alll k~ 

Bulgar hllkt\meti bu baptaki mesainin muvaffak olmadı- OdD rab,. -b' v Mac~ 
- fi ı · ·ı t ·ı· F rasın a ır ma us, ~!li gını ae r erı vasıtası e ngı ız ve ransız hükümetlerine bildir- tanıı:ı mevcut pıua}ıede: ~ 
mittir. fanda ıerbeıt aıker tOP0 ~ 

Peti Parizeyen iazetesi Bul1ıariıtan ile Sırbistan arasında hakkındaki _ haberin t ~ 
vaziyeti pek ziyade enditebabf iÖrmekte ve daha büyUk kan· olup olmadıgını ve şaye k~· 
iıkhldarm olmamaıı için devletlere kuvvetli bir müdahale tav- nı ıse hu;nfn:ıkret.hıd b1;;İd~ 

]

. e e1lemektecUr. ne yapma ı m e 
,,l k Jr ıormuıt\ır. a'rl't 'Zmf rue l Omunisf/erden mlJ.h• Har. nazırı ~una ccfu , 

k 
b" bapta refSmı maltlJı~ t""-

rlm O/an/ar Ve beraaf eden/er madıiını, .f~k11t Mac~ı•,-t11 
._ bazı havalısıııdt baıı ıçt,.._.., 
11mlr, 16 (A,A.) - Taklibi illvesine, Niko efendinin nsevc;ut wuabadat ~'-! 

boka.et cUrmOaden mamun d6rt sene ve İstanbuldaki tamanıile riayet edU!P'-IO it' 
1comlbıiltlvin muhakemelerine mahkumiyeti aabıkaııa binaen oldutuııu gösterdiğfnı, ~~ d 
buflln ıtır cezada devam onbeş gün daha hapsine, Ma- susta tahTclkaat y~prııı~ -~!'111• 
oluomut heyeti hakime kara· non Şafman ve Koçonun da selihiyettar mQes_sese ~Jt': 

' dö d y f T k' yeti akvam oldui\)DU ' 
rı olcunmufhır. KararJ ıöre r er seneye, usu roç ı etmiştir. ./ 
24 şahıı iddia edilen tekilde Mehmet, selanikli Hüsnü, se- -
aralarında cemiyeti hafiye teş- !inikli Hasan ve şoför Ahmet 1 Tele/on haberlttrlı 
lril .etmişler ve halkın hüku- ve H:ılilio de dörd~r li,e~, ' • • + s,. el 
mete kartJ nefret bi5lerini Küçük Hilmi, Enver ve ' Gezi çiftli~in Ot; 
uyandıracak yolda muhtelif Abbas ile kız oğlu Alinin ü- t darden parti.·. 
yerlere beyannameler atınış· çer •ene darder aya, Mehmet • , 
lardır. Şükrü, Salamon ve Ahmedin Ankara 17 (Telefon) " 
Karamameııln · ciheti ceza• ikişer sene, makinist Tcvfikin kara Hililiahrueri, bu ,,ı. 

iyesine göre, qoktor Hikmet, bir sene, firarilerden Nedim, nü Gazi çiftliğind~, Mat 
Hüsa"'ettu'n, Vıız ls'"aı'l beyler baytar Mehmet \'e Niko Sen- parkmda bir garden!I~ 

.... • ... k' · · d d d tertip edecektir. Bu e _,., 
17 İQci maddenin 2 inci Len- ıyevıçın e ör er sene 'md' k d A k • P.'.• " hkA · ti · b ._ k şı Jye a ar n arıt ~ ililt 
dinin birinci fıkrasına göre 4 ma umıye erme ve u.:u u ıali görUlmemit bir tçP"".1 
aeoe altışJr ;ay ve onbeşer medeniyeden fskatların•, Na• ola~kbr. 
pne, sabıkaletrı mevc\ıt oldu· fıt, Nesim, İskeçelf Hasan, Bi b .ı. 
pndan bu müddete daha ıs Şerif, Kafkaıyalı lbrahim, A· r Oııodo .. lf 
glln Ulvealne, Ferit ve Ahmet ıizoğlu M~stafa, diğer Muıtafa Ü6' ~oCP'pt : 

altışar aya, marangoz Hilmi tinin de beraetlerine karar ve- Ankır• 17 (tol@foıa) ""~ 
Kayıa efendilerin dörder ıene Sıtkı, Çakır Hasan ve Muhit., ~ ~ ~ 

efendinin dart sene altı ay ve rilmittir. lıtlıda, ~iftçi HüteyiniP J' 
muk•ddema asliye cezasın- Bu karar kabili temyizdir. ıl bir batında Uç evllt 
dan tecil ohınan dört aylık Mahkümlar kararı temyiz edo- 11ıuıtur. CDmleai satdar. ~, 
cezasının ·da bu Jlliktera <:eklerini ifade etmişlerdir. Rize f ellketzedel 

metrol inhisar mUdürlUğD 
kolza yağlarının ithali es• 

nasında boynmasım vekaletten 

flBlıkUdar-Haydarpıp hattı- 1 

gJ nın malzemesi Harnbur5-
tan yola çıkanlmııtır. Hat üç 
ay sonra bitecektir, ı istemiştir. 

Dtfaiye mütehassısı iki haf
taya kadar gelecektir. 

lflapışık paralar tedavül e· 
1111 debilecektir. 

maıtabakıcı mektebi me
zunlarından Haıaena Ömer 

H. Amerikada Rokfeller mü
esseseainde verem hasta bakı
cılığı tahsiline gönderilecektir. 

.06rt doktor da Amerika ve 

Avrupaya ihtisas tahsiline 
gideceklerdir. 

ınlnharada yapılacak· Nafıa 
1i1J vekaleti ~inasının pilAı ı 

hlrzırla:ım ı;:hr. Bina · i00,000 
lirşya mal olacaktır, 

1 

Jmirmi ~uallimden mUrek· 
lllfkep bır grup bir şehfr 
izci tetkiliitı vücuda getirmek 
için vilayete müracaat etmiıtir. 

lf!lvlere asılacak lcvh• ve 
mJnumaraların Kötahya çini~ 
)erinden yapılınaşuıa karar 
verilmiştir. 

lf.f.l)emleketimiy tuz iştihsalitı 
tWJJ artmaktadır. 

Tuz lnhisar idaresi varida
tında geçen seneye nispetle 
yUzde on fazlalak vardır. 

joponya senede m bin, 

Bornb:ı~·. ( ';0,'CCJ ) to.1 tu:; 
iş;eı;: .:kte~ir. 

ne yardıın ~ 
A11kara, 17 (TelefoD)'-"" A 

ıe ve havaliıbıde ~ ~ 
faciayı tetkika ıideıı ~ 
ahmf:r mUfettİJinden aJ1 J! 
telgr•f bek' enmektedlr· sil!, 
maıOınata fttinaden u ~f" 
merkez azami yardırıı• 1 
ca~tar. _,.d-
Ciümrük koJJtP"' 

ne .ıaman 11111" 
ı teber "' 

Ankara, 17 (T elefolt)..;: 
Net.-edileıs yeni GOIQrok ~ 
fe kanunu t'frlni evelhı :O" 
den ltib•reıı muteber ol• 
tır. 1 
A.nkarada bat'/ 

Ank:ra, 17 ( Teiefo:'l) 'il 
$abahtanberi hnva ki:ıp:ı·J 
bulutludur, 



Son Saat ·Sahife S 

.\ Bir an içinde 
hci\lrnlhmnmn zuhv.ıı-

1 Hem kız, hem erkek! 

·eftieini ğördüm 
~ eıty -36-:- Mulıdtılri: l1. Trırltan 
~~ \·arıllda ve Türklerin vecdengiz bir tecelli olmak 
\'ut ~ ~adının .. vtlev ki Uı~rt benin11e, daha doğruAu 
L olat. otalar tarafmdan huysuzlanıp duran alımla boğa 
~~tlllt:.~~"8141'4ttuyatıtııu ltaaında Aptut'tahrnanın zühur 
~~Yla~~ ıgını için beni- va· ediverdiğini gördüm. 

~-al k b S Yt n 1 utuyorsunuz. Eviniıin önünde ve haşmet· 
t L~. ~zaran bu tahmiki· meabın yanında nasıl durtiyor-
~~te, •ınıt. llklö beil, ali gtft6 öyl vtkur ve .. belki 
~. 4~tli tltifi1@ l~I kın~ tevehhüm ediyorum- müttbes-
~lfı lb. ı\umluktu \fi simdi. S ~ra~~}h!Y~e fğr~n· Kara Ali gibi blh kale de· 
~ elıaa er fUtıklEre ıe6- ğet ıerg~rd~lerdcn olduğunu 
~ty~ da ltıtti nı#ıim6 sizden işittii'ltti v~ bakışilt 
~. "- kit ütn. Bu r.uh1 tw gillUşurdi ~t!'k beğendiğim o 
~- 4'1 bt tı~tHrnıyi kabul zat, benimle boğanırt atasına 
\"11lt;!~ıl\ hof i oldu. gft~i' girift!! aıgın hayvan, 
~da b~n, lkii'ilihn • bir , tuhaf bir böğürtü ile V& a}" 
~iıtn1 Yll' bir 1lucumi zından köpUkler sawra ıavura 
~dttı 1 ı;e S@ftfla mucıa ' mi.Uhiş bir nam1e yapb. Bu 
\ 1 lkt· ttulduğumu itlt- hamle, zaten huysuzlugun son 
S '1r~l@~fl'til Y~rmlyatum. derecesin~ gösteren abmı bUs-
\:1. ~lt .• ~ bu gibi batlı. bütün tehyiç ettiğ1nden ben 
~ 'ld itiıyacatk atğrur eğerde duramac11111 ve yere 
~' lia UiQtl\ı hİllfotUlftı yıkıldım. At1 kaçmıştı. 
~ ~l•l@~'l'lır, yıldJtım11 Bu 1t1kut iki dakika evel 
~ y~ hiç. ve bu flbl vaki ol&aydı, füphe yok ki, 
\ ~~\& bbeıaıır ite Mta bayılac.ıtktım. Fakat düşerken 
\... ~flcq~lrntyen idllllır Aptutrabmanu1, bojaya sal- ' 
~ kt 1\1 hıdlnl•rtn dırdığıbı ve at.gıh hayvaıun 
\,.~t hlk~~tl )'Oktut. 8u bay11uılıtından tuttuğunu gör-
~ı Y~bıi taftllt!ft un.• mek, benim için diriltici bir 
\...' ş~y oldu, nıerıkım kôrkuma 
'~ r,trı ltılfta hucum et• gılebt ıtti, bayılmadım, bil .. 
~'ti b~k ktldıtını, ht!tilffl Aktı Ayildtm. Sukutun pek 
~ ~~ tltf t blü111, • i'iter is- ' tabii olan acılarmı da hiaset
' (~~1 1'1\l tıvtln ettlll· miyerek düştüğüm yerden o 
~~t hi,,· fft, korkunun tfo1 müthiş ıurefmeyi seyre daldım. 

'-t~>'•t liıetindeki te- Çocuklaıt 'le bir çok erkekler S
1 

htı ki ölümle ktrıı· , duv1r diplerint sıralanark ay· 
~''1i i el~ ne İ11ayı, ne ni ttıUhıyylç temııaya dalmıt• 
'ı.,'t,'- h~~tdt çaiırmak lırdı. Kimse benimle alikadar 
" k '-~r1~1YOk'du. olmuyordu. Nitekim ben de 
~Y't\ "' fırlayacak gi• kendimi unutarak boğaya ve 
tıı' ~y,,•tıltrirnle katilim 

1 
boiat\ıh boynuzlarından yaka-

~. - dnny ••a b~kıyordum. hyarak çetin bir musaraaya 
~ ~ta ~ bcnım için bir girİfell Apturrıhmana bakı-
~,~' h'ti 0Ynuıla bir çift yordum. \'illi'• Y 'lnn i~ıden ibaret Aslanlatıil yaban mandala-
~ ,~~~'al,/\ Ohları görüyor rını hAsıl 1aydettlklerini kitap-
\.1h 1 1'liı a'b ~afmdan ten- lardll okurnu4tum. Çöl ıahin· 
~ \.. "-Paı,' 1 ilrip bir ca- şehletl, muda aürillerinin su 
~ '"'tte ~;ak attan yıkıl· içmek için gelecekleri yerlerde 
~~da \lnuyordum. pusu kurar ve sürülerin su 
'-'~' 1 

nkereden çıktı içmeyi mllteakıf' müçtemian , ' t,, a& ten ineceği .. tam ılıi'atlc! • ka~tıklerı sıra-
~'ıı d"•n o muhanel da ~~ ~Mide kılaı\ amelMat\· 

• .. bfl\im için • de ınındıyı yakalayıp pır~ı 

Nüfus kaydının bir 
muzipliei daha •• 

istanhul hetiinci kukulı: - O~'le olmuş'! · 
nuıhkenı~ inde mevzuu - Senin bemşiren var 
tuhaf bir Ut hlh davası mı? 
rü'yet cıdllnılştlr. - Yar, ama adı Anuş 

Bir Ermeni genci. mah- de(jll, Marldir. 
ı:~mede ~ih•Je dh•ôNJu: Reis, salonda hazır bu· 

- Ercn~dtm, bcnlnı adım lunan bir ornıeni avukata 
nuş van. . "üfu kay· 

dmda Anuş Avan, Ohanes Anu~ A van bmlnin kadın 
mı, yoksa erkek ismi mi 

Et. nin kızı olıu·ttk göste-
rilmi~. Bentm babam, olduğunu sordu. Avukat, 
Ohanes. Bu nôkla muta- i1.ah etti: 
bıl<, ama ben onuh kızı -- Yalnız nuş, kadına 
de!jH, o()luyum •• u he~aı>· derler, Anuş van erke• 
<;a rnafıkômeıılzden rlca ğe. Biri uıüzekkerdir, ö
elll"otunı: Döıılm kız öl· bürü müzekl{erin müen• 
ma;·ıp erkek otduöumu nosll 
uı hlh edltıiz! Mahkôme, niifu tozke· 

- Dernek yanlışlık ı a re indeki « kızı » kaydı-
oğlu \'aiılacali v•~rde liıZı um o?Jlu şeklinde ta hihl• 
yozıh~ı~l · · na ıuwar vercU. 

latlannış!.. Apturt.ahoıan> d)e 
pusu kurmuş, ne hileye S!.p· 

mışb. Dogrudan doğruya bo
ğaya saldırarak boynuzların
dan yakalamıştı. Ç&l -ferman· 
fermalarının, o mUhip yeleli 
aslanların da bu çarpıımayı 
hayretle, gıpta ile seyredecek• 
lerine emin idim. • 

Bilmem nasıl anlatayım, 
mahzaranın hafmbtihi nasıl tas· 
vir edeyim?. Guturu inciömiı 
görünen boğa , boybuılınnı 
kurtarmak için enikunu çırpı· 

nıyordu. Başını vahşi bir aıa· 
blyetle bııen ıığa, basen ıo· 
la ıallıyor \re bazen de unf 
ile yere doğru eğerek Aprur
rahmanın pençeıinden silahını, 
silihı tabiisini tahlise çalışı· 
yordu, Lik{n o gayretin, bo
ğayı ne kadar üzdüğünü aya
nen görüyorduk. Hayvanın 
boynunciaki damarlar, kalın 
derİ$lndeıı görünecek, o deriyi 
yıttacık derecede fİfmiş ve 
kabarnuştı. · 

Apturrahman, gUr bıyılda:rı 
albnda kıtrtuzıhğı daha dlltli .. 
ba gorUnen dudaklarını müs
tehr.lyane kıvırarak ve gözle-
rini can yakan bir sebatı şira· 
ne ile mulıa9ımının gözlerine 
dikerek yakaladığı boynuzları 
bırakmıyordu. Ayaklarını geniş 
bir zaviye teşkil edecek aurel
te açmıftı. Bana o zaviye, ef
sanevi bir irtifa lçihde Man
zur oluyordu. 

Bir nahiye müdürü
nün marifetleri 

Bundan beş, on gün evel 
işten el çektirilen Bandırmahın 
Şevketiye nahiyesi müdürü 
Seff ettin efendi iki gün ev el 
bir ahlaksızlık cürmUnden do• 

liyl tevkif edllmiftir. Seyfettin 
efendi, bacanağı mUtekait 

binbaşılardlö Beha beyitı oıı 
iki yaşındaki oğlunu kerteli 
evine götürmüş ve orada ço• 

cuğun cebren ırzına tesallut 
etmittir. 

Bu 1ebeple şimdi mevkuf 

bulunm~ktadır· 

Po~ta yı vuranlar 
yakalandı 

Gatl Ayıntapta bundan bir 
kaç gtln evel postayı soyan 
şakHer kimilen det-dest ve 
soydukları posta muhteviyatı 
elde edilm~ştir. 

NOmune ba~ı ve fidaqlığı 
Nümune bağı ve nümune 

fidanlığı tesisi için yapılan 

tethlkat neticeıinde, buna 
elveritli bir kaç yer bulun· 
muştur. Bu yerlerden hangisi• 

nin intihap edileceği henüz 

malOm değildir. lhtihzp hakkı, 
yakında celbedileeek olaa 
mütehassı&e bırakılacaktw, 
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Ben ihtillıl. çocuğuyunıl 
İnsanlarm adaleti beni yakalamak istiyor. Halbuki IJefı 
kendi adaletim. İnsanlann adaletinden daha yzlksek 0 

adaletinı ile bt"ltün sahte beşeriyeti cezalandırmak.· 

Belli idi ki hu adam, hu 
Tlgris çok, çok müthiş bir 
adamdı.. Bütün fırtınalara, 
kasırgalara karşı başını eğmi
yen bir adam! Kapıyı açtır
mak için israr ederken telaşlı 
ve heycanlı görünen halinden, 
~ri girdikten sonra eser 
bile kalmamışb. 

Kollannı göğsü üstünde 
~pruvari kaw§turdu. Gayet 
,. .. , fakat tamamen vazıh 
Wr ..Ie söylemiye bqladı. 

- Janin! Sizi mutlaka gör
mek istedim. Çünkü size ar
tık son ve kat'i sözlerimi söy-
liyeceğim. 

Hiç kimseye yapmadığım 
itirafta bulunacağım. 

Genç kız kendini toplaya
cak kadar vakit bulmuştu. 
Maksim dö Püvisönün sözünü 
kesti! 

- Rüt ... Polis hafiyesi Rüt 
nerede? Tigris oralı olma
dan devam etti: 

- Janin! siz ve ben, ikimiz 
de adi hayat şartlanmn, dar 
telikki hudutlarının tamamen 
haricinde ve fevkindeyiz. Ben 
sizi seviyorum.. ve .. 

Ve .. siz de beni sevi
yonunuz. Bu!ldan başkasını 
neden düşünelim. Kendimizden 
haşkalan bizi niçin alakadar 
etsin .. 

janin hiç bir şey işitmiyor 
gibi tekrar soludu: 

- Rütü öldürdünüz demek? 
- Ben buraya .. sizin yanı-

nıza gelmek için hayatımı .. 
sade hayatımı değil.. hürriyeti 
mi de tehlikeye koydum. Çün
kil siz benim hayatımdan .. 
hürriyetimden daha kıymetli
siniz. Oh! Emin olun ne :;iz 
ve ne de hiç kimse benim 
hayatımı .. hayatımın ne oldu
ğunu bilmez. Ve size nasıl 
bir iıtikbal hazırladığımı siz de 
Ula tasavvur edemezsiniz. 

iıztikam almak istiyorum. 
Benim kuvvetime.. benim 

kudret ve salahiyetime asla 
hudut yoktur. Kainatta yalnız 
ben isterim ve ben ne ister-
sem o olur .. Böyle olduğu halde 
ben sizin esiriniz .• köleniz ol-
mak istiyorum. 'Evet. E'siriniz 
ve köleniz!. insani~ bili is
tisna hep fena •. adi ve ahmak 
mahluklardır. Fakat ben on
lardan değilim. Ben insanlann 
fevkincle ve ~etin hari
cindeyim. Janin! Senin kalbin 
beııi ve eözlerlmf anbyacak 
kadar büyüktür. 

Seni alıp götürmiye geldim. 
Siz benim aşkımsınız. Siz benim 
kainatta yegine sevebilec.eğim 
bir mabliiksunuz. Siz, gölge-
de.. karanlıkta.. meçhuller ve 
dehşetle; içinde geçen benim 
hayatımın nurusunuz. Cevap 
verin.. Benimle beraber gel~ 
ceksiniz değil mi?. Anlıyorsu
nuz ya sizi nekadar çok sevi
yorum. Bakın artık maskemi 
yüzümden attım. Ben artık 

Büyük ndnmlar 
ve asılları 

Amerika Cümhur reisi M. 
nuverin aslen nereli olduğu 
ep~y merakı mucip olmuştu. 

Nihayet son y~pılan tetkikler 
bu zatın aslen İsviçreli oldu
ğunu meydana çıkarmıştır. 
Hatta M. Huverin ceddi, Bern 
kantonu dahilinde bez doku
yuculuğu yapmakta imiş . 

Temlik muame
latı ilerliyor. 

Temlik işleri süratle ilerle
mektedir. 

Mevcut muam·etatın siilUsü 

ikmal edilmiştir. Şimdiye ka· 
dar İstanbulda yapılan temlik 
muamelatının yekunu (1000) i 
ıeçmiıtir. 

Maksim dö Püvisö değilmi. 
Ben Tig ••. 

Kelimeyi tamamlıyamadı. 
Genç kız bir kaç adım geri 
çekilmiş, elini ittiham eden 
vaziyette uzahnıfb: 

- Sorduklarıma cevap ver-
mediniz. Rütü ne yaptınız söy
lemediniz. Demek.. Demek 
korkuyorsunuz? 

nıris omuzlannı silkti: 
~ polisin hayat ve mu

kadderab ile neden bu dere
ce ~adar oluyorsunuz. 

Daha anlamadınız mı? O, 
öteki, başka biri, biltün dün· 
ya, ismimi bilen, ismimi daha 
söylerken korkudan titriyen 
ve sapsan kesilen blltün in
sanlar benim aleyhimdedirler. 
Hepsi de beni yakalamak , 
kapana kıstırmak için uğraşı-
yorlar. Hepsi de beni dünya
nin en adi, en sefil bir adamı 
görliyorlar •. Ben bunlara kar
şı kahkahalarla gülüyorum. 
Beni \ttiham eden bu adamlar 

Sinemacılık öi
reten cemiyet 
«Sinama artistliği öğretme 

cemiyeti,. için viliyete yapılan 
müracaat tasvip edilmiş, ce
miyetin faaliyetine müsaade 
olunmuştur. 

Yunan ayanın
dan biri şehri

mizde 
Yunan .ayanından M. Roma

noa l:irkaç günden beri teh-
mizde bulunmaktadır. Yunan 
mfthadele murabhaslarından 

biri, ınumaileyhin oğludur. 
M. Romanosun Ankaraya 

1 giderek Hariciye vekilimizle 

1 
bir •iillkat icra edeceği ıöy
lenmektedir. 

' 

bari hiç değilse ., 
hedefimi biliyorlar -'~ J 
kimim? Ner den ~tJJ'!.J 
çıktım? Nereye gidi'/~ 
ne iniyorum? Bunu • ~ 
mı? Ben başlı baŞI_, ~ 
ım. Ben yakalaDID~ ""' 
ele, avuca girmerfbİ' il';/ 
Benim öyle yüksek 
lerim, fikirlerim, 
var kJ hiç kimseoill 
hayaline bile gebP~..Jt-

Benim gittiğiııl y- J 

korkunç, belki de'" 
yoldur. Bunu bileJh 
olan yalnız benilll • 
duğu halde siz ba°' 
~ük ve ehemmi>:_e~~ı 
murundan ba~A 
Bir kere sorun b ~ 
adamın hayat ve 111~ 
beni meşgul eder 1111 
Rüt isminde bir bud~ 
lunduğunu ve bu .ıa~ ~ 
lın benim ile uğr•f~ 
kıştığını acaba h• ~ 
getiriyor muywn? ~/ 

Tigris, uzak ~i~ ~ 
yaline dalmış gıbı ;> 
duktan sonra de\l'adJ J,11 

- Ben insanlsrJllti 
niyetin de , cemİYe ti 
ve insanlann yap~~ 
larm da üstünde b ~_.;, 
hem (Ölüm), bedi ( 
Anlamıyor musun~~
yor musunuz ki bU .,it 
da bir sebep ve 

var! d~ 
Kainatın mukad ~ 

nim mukadderatıoı• 
ben de kendi 111uk; 
lıikimim. Ben bit 1 

cuğu}'Um. IDSanl~ 
beni yakalama.k 1 

buki ben kendi adal 
sanların adaletiode1l -
sek olan adaletidl . c 
sahte beşerir,eti 

intiktun .ala..~\ 
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__ IUINllD 
Bir kôpek için ... 

Sahibine teslim edilirken korka
rak kaçan bir köpekten sahibi 
mi yoksa şimendifer kumpanya-

sı mı mes'uldür? 
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İstanbul rlldyo u .. 
Acaba çttlıtmaktan \'a~.ıcçti mil 

Geçen harta çlkan radyo sahlComlzdc radyo lstasyo• 
numuzun, az da ol a, gene m liUtunlyell hl\ıtiıı b~iı 
yenlllklcr göstermekte olduğunu yazmış, devamını 
temenni ctml\Jtlk. bugün rottaloser l\orı,umu,;utt dofiı lı 
çıktığını kaydet mok ınecburJyetindcy1z: 

Telslz lstasyonumuı g~t~ı-dl(tl y~Iılll ler arasmda 
ajans baderlerını de v rmly t ~@llbt?s Ufılştl. ılol
bUkl bu glttlkr;e azalmıya ve verilen fiaberıer afllsmw 
da esktlert de görlllmlye ha.Jandı. buna blf 6e ôku
yucunun ajansı daha eveı gözdetı Qe<;lfmelllği içtfi 
blrQOk kelimeler üzerinde tereddüt etmekte olması• 
nı da llAve etmellytı. 

· Evelee de yazdıOımıı glbt radyo günün h~herlerlni 
eksllteook yerdo «:,oöaltmalı v4' bu haberleri de bir 
~il: ktsımıara ayırarak meselA (US), (20) dakllmda hır 
•ermellj programında tenevv(i temin etmelidir. 

Merak Amerikadan 
lnMna ııeler yaphnr? 

Aıllt!t'lblı bir t•Jsiz alDA" 
tSrti kendi icadı olan blr 
plliii tevfikan ( ı O ) limbalı 

bli' libize yapmış ve bu ahix 

U. 1*6 gün ( Pette) yi diA· 
I• iftit. 

P'llmt Amıpıdan Amerika· 
·ya pad.Ueu radyo program• 
lan amlltitöda yetifmediği 

iefn Ametlkllı hakikıttetı 
( Pqte ) yi dinledftfne emin 
olamuıış ve hemen cevaplı bft 
telgral çekerek sormuıhır. 
Bu Ce•aplı telaraf (180) liraya 
aal elmuthlr. 

Mahalle arasında 
harmad yapılır mı? 

Kutal kaymakamlığı, MA

htlle araıında harman açılma· 
11na lbüsaade edilmemeiİ hak-

• 
kındaki mllbıtayı belediyeye 

hıv1tl~ etınfş, belediye d~ ma

halle arasında harman yapıl· 

AvnıJ>Aya eelen seı 
nlilb . ~· \el~ istaa· 

10fllan iltiG&dı ıeçen ayın 
29 UDCU ~en itibaren 
Aanerikıda Sehenetadyl lıtu· 
yonunun programını aynen 
ilarak kendi mevceti ile Av· 
nıpaya dajıtmıya batl&mlfbr. 

Bu alıp verme şimdiki 
halde tecrübe mahiyetinde 
olarak yapılmaktadır, ilerde 
daimfye kalbedilecektir. 
Amerika istaıyonlınnın mev· 

ce umnluklan 100 metrenift 
*f&tı11nda kau oldup için ıea 
Amapaya pUrilzallı ıelmekte 
ve bu da kıea mevce taraf· 
tarlanna hak vennektedfr. 

TUrk Ocalı baloıu 
Türk Ocaiından: Bu per· 

ttmbe tbU alqamı Tatabya
dald Tfirk OcatJ balOı\llla 
iıtf rak edecek 149Yat için bir 
vapur temin edilmiftlr. Şirketi 
Hayrly.aıln 65 numaralı va· 
puru klpttlden tım ıaat 21 de 
hareket ederek Kadıköy, Ha~ 
darpqa, Bebek, Y enlkly la· 
kel~ utradılctan tonta 

m11ını menetmıotm TMa~ fidecektlr. Oelif 
l~ln T'arabyaetan 4 te kalkıla· 

Maarnafl harman sıthfbi lla· rak lttlrak edeceklerin arzula· 
zrrhklarda bulunmakta, Kar· rma ı&re Bojaa:içl Ye Kadıköy 
ta1lılı1r arasında da , harman iıkelelerfne utradaktan IODra 

• kep;oy~ gelecektir. 
111hlbihin kaymakElm beyden Mlırlf aem;ya1inln balosu 
müsaade aldığım i~Aa edert!k 

25 temınuz perşembe akıamı 
harman yapmaktan vaı ge~- Türk Maarif cemiyeti menfa-
nıiytctğini söylem~kte olduğu atin• Adada, Yat kulllpte bir 
beyaa edilmektedir, Hetbalde balo verileacktir. B•lonun ~ok 

ft$lih vt kibu oltDHını tılı-
matıılle a asında hatttıtttt ya- fılıa•kt,dır. Balo KlıiM Pı. 
pılması doğru degıldtr. j Hı. lııiıı blmay~lerirıd~dft. 

telefona bu 
günkü kıyn1eti veren 
meşhur Fransız t\limı 

Litılycn Levi 
Tarafındah bulunmu~ 
usule tevfikan yapı
lan tatl\ro ahizeleri 
vakıa taklit edilıniş
hr Fakat hiç bit ı:a-

man eşi vapıla• 
m~n1ıstır. .. 

Titam ilemirıde ( el, el) 
namı ile tanılan bu ahfıeler 
antene mülitiç d~ğiıdir, ktı
tusunuh üıet1nE! Uiktlah kil
Çllk bir kadrö fl-e işler, bt
nieHaieyh pôrtlti#tir. lı1te
nilen yere götürülebilir. 

Yaz hıcvlilhindc 
Evimizden kaldınlıp say

fiyemiae nakledilmeai küç.ük 
bir bavulun taşınması kadar 
kolaydır. Geceleri otomohil 
ve ya sandalın içine konul· 
maaı iıten bile değildir. 

LOıiycn Levl 
Abiı~~ri o derece haa· 

aubr ki evde, sayfiyede, 
otomobilde, sandalda o\du .. 
j'u gibi hiç hava almayın bir 
mahzeıain içinde bile itler .. 

Bir tane •• 
LUıiyen Levi ahizesi alda· 

jınıı zaman kendiniıi Av• 
rupanın bUtün tiyatro ve 
konserlerine meccanen abo• 
ne olmut telikki edebilit
ıiniı. Filhakika LUaiyerı 
Levi ahizeleri yalıiıı latall• 
bul ıtbi yakm ve ya Peıt•• 
Viyana ribi kuvvetli lttu
yonları almaz, fakat ayrıl 
ıanaandı A vnapanın hern 
uzak hem de ıayıf (40) tan 
faıla i•t11yonuau dinler. 

İıtanbuld .,, 
kuru ve ya yaş her b dl 

ti MI pile ayni ilblanda ala' 
akkOiıUlltöre , hltt• bel an' 
rııı 1trib• 1'•1• etlan ~ 
foraatire mülıtat .&

1 
ittik 

doğnıclan doğruya e 6 aJ1JIS 
cereyanı ile iıliJen Y 
bit Oiıe ~ardıt. 

Nora ~ 
U. ftltt IH eaki .w&d 
hizclerden bile ucuıdut;._.,. 

Oalatadal Osmlftlı ta' 
kaıı slrasında ( Kul~l~ltt, 
ğizlıYl ulll}'lrik lôfUP"':: 

~::Bekleyin~;ijlf .. 
Telli ve telı'z tel~ 

telefon yapmakta ih tdt' 
blUUn ciünytya tüllııı ;.
m;ı olan methut 

fabri1'aıı A 

..-::Telefunf~ll;t 
l g29 modeH radyö '~ 

larını 9ek yaKın ıiOI~ 
labahtı1 pi)'uatın& 
deceldir. 

fi. 
Tahtelbahtl ~~ 
ırl batıp gittı~ 
lngllJzlerin ~ H. 41 ) f~ 

talıtell>ahlrleri, nı•~1J: 
d&nerken, deni! altına 8fl!il' 
if!retll tahtelhalıitl~ dl~ 
m~ ederek bttmifttt· -i"", 
!erinden de ancak k•~ 1 
bit taife 11urtuım~~.,all ,t>_ 

MU11ae61• 90k fi ~ ~ 
m~ «L· 12>> tabUlbab.t ]~ 
47 » yi tam oriallll& tıt• J;j 
mak ıuretile pa~_j*llf t11'if 
arıda, tahtelbahırue ttıeıf ...,1 
•kkOmlUAt&ı'lerlı ııt l<~~ 
dnf ı tu)'\i blrlririn• ~,r 
t1ddetli lalr klor f~ co*- ,..t 
etmiye baılınutı bb jı-1"' 
kerler de bu gazla ·0 - ~ 
Iardır. ..-"' 

.. m ,,_ ,7·77 H 7 ,, 

Ddnya tGd~) 
LUılyen Lcvl •· < 1 ınti :•hıftd .. " e. ~ 
hlzelcrlnln 5 ,6, 2 yonda kafuı aiı• t...ıt ~ 
Sl IAmb•lı muh· ciye kadardır. K6t~ .. 
~ u is~ arkas ı dan 1 

Kuvvetıne g6re seli de 
eon dettce temf ıdlt. 

'elif clnılerl var- diyor, kadıfl dA ! bit ad'~ 
ı - Nı~in kapalı •dl 
dır' flatları ise kıfest ·~mtdahız. Md 

Ucuzdur.. siniz.. M 1 ...... bk - .. ·-Diyor. esee ...-
intikıl adiyor. oıdut!'.-• 

Lutfea Beyoğlunda Baker ~ereyan eden muha ·Jıi 
majazalınna utrıyarak ıo- j ceıi malıkeme bor 1 ~ 
runuı. da ıftei'ul~•tte .111l'l~~-~ 

Bu müesseıede büyük ko- ı rerek madatıııft ı•t~k ~ 
laylıklaf' gısrec~ğinlıdetı e- frctnk u.ımlnara ~ 
ınm ôlabiHrsiniz. J pınyayı ıe,ooo 

._ ... ıılllii--llllliılliiıiiiii•• tı aahkem <tdt}*OI'· 
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Kız muallim mektebi talebeıi 
Bursaya gittiler 

Kız mual-tnı- d .. d ~ 'apanın a ınusc e-
b_<\ bir hamal varah.11Hh 
~o f 

lim mektebi 
Bursa}·o bh• 
trUdk scva .. 
ha ti ~·n pn)u k· 
tadır, Uuu üu 
SC\yris<Al'a in ~ • oCe s t • 

Yıtı isın~a «20» de, UnkaP-anıqda bir k vg olmu , sarı 
~' Ytt l nde bfr sandalcı, HızU' isminde bir hamalı ağır 
~ liQsey~ ı:n~tı.r. Kavg nın sebebi henüs malum değildir. 

Qıij li ' Vak ayı müte kip kııçmı,ş, henijz yakalanmamıştır. 
tir, l\~ıır, )'Araları ağır q)duğu için, hastaneye nakle

~ 'akint v.~a esnaşıqda « 8 - 10 )> kur un teati edildiği için 
(lQC en heyecan ve halecana düşmüşlerdir. 

:erı~~1?~ kızıp · Tramvay alim
ısını deni .. 1 da parmakları 

~~~:e attı ı kesildi 
t'~ d 

tsina a Hacı Huşrev 
~:-ıs1 e S Qh.ıriın sucu ZQ
t~de11 ~ linQU} dört giln 
· r ~ n çsn·~, Hasköyde 
~. abrjnin evin 
Zat· 

~~ti ~' karısının sakl;ıq-
-'t tenın· 
ıel er k ış, don me:z-

~ ~\'i karı ı ile fena 
~tllcfan etıniştir, Sünbül 
S~Ocas fazla müteessİl' 
tıı111 h~tn gözü önünde: 
~ bıktı t gUnku kavga

lliıe tn, diyerek ken· 
e \ıt, toı~sa da kur .. 

~Qtd 
~ *" 0 12 gider,. 
l "e · ~-ıı,. 1lıze düştll •l ~,~da ç 
~~~Q~ar 1 elebi sokağın· 

llıitı h~ ~ evde oturıın 
- liıt-ıst·zınetçisi 16 ya
,~ 'ahııı '11Ya dün Ta-

11Qi ilde 
~ ll:ıUıı g terken de-

lf '' etr f ~t tllda11 k a tan yetişen• 
()~Q bi} Ut\arJl mıştır. 

tce b kazası 
~d t Q wı 

3s d~ind Yog unda is- 1 
~'şıtıcia en geçmekte 1 

ııu IIıadam Ra· 
lır. M ll:ıaralı otomobil 

tJt '4, lofa:trub hastaneye 1 
{)Qt f Yakalanmıftır. l 
b;ı~ h r •zh,n 
""flbcla f 

• dnı., .. . otografçı Ma
"~d ~llıllda 
~~ a fot n muhtelif 
~ ıı esl{titaf malze· 
. l\ııdoıı Çıtak y orgi 

Yakalanını1· 

Cibalid Salih paşa mahal
leşiııde oturan koltukçu Meh
met efendinin oğlu O:aman Ye
dfkqleye ıiderkçn binmiş ol
duğ\ı tramvaydan atlamış, sağ 
ayağı tr mv ym altınd kala-
rak p rmakları kesilmiştir. 
Osman Etfal hast~nesine ya· 
tmlı:ıııştır. 

l\f ü~teri u(Trunda ... 
1<ı.r k6yde Fevzi p• mo• 

tUrü ahibi HUseyin ile san
dalcı Ali müşteri almak yU· 
zünden kavga etmişler, bir
birlerini güıelce dövmUş· 
lerdir. 

Pencereden 
düştil. 

Samatya posta ve telgraf 
memurlarından Ş~ref efendi 
düo gece sarhoşlukla yedi 
metro yüksekliğindeki pence
redeo düşmüş , ağır surette 
yaralanmıştır. 

Ç lmr lardır 
l(asımpaşada Bahriye ~a~

desinde şerQetçi TodorJıını 
düklcanma iki hırsız girmi§, 
para ve eşya çalmışlardır. 
Hırsıılardan Hüsamettin yaka
lanmışbr. 

Zorlu hamal 
F~riköyUnde Ruşen soka

ğında oturan Tevfik efendinin 
zevcesi Samiye, henım dün 
gee tr mvaycı lsmailin evinde 
gramofon çalarlarken sabıkalı 
hamal Ali apıyı kırarak eve 
girmi§, Samiye hanımı sol me
mesinden ve kasığından ya
ralıyprak kRç111ıştır. 

Kadriye hanın1111 
ol • 

111u hakemesı 
BugUn İzmirde Kadriye ha

nımın muhakemeş:ne devam 
edilecektir. 

lstanbulun iıuarı 
Çeıniyeti bçlediye bugün 

içfr"1n edcr~k J.st~nbµlun inn· 
rm ait baZl hususatı teth i~ 
edeçektir. 

ı idare s 1 n J n 
1 ;Uudanva ,·a-

' puru He uo 
lttleJu: , wij
dlir \·e WÜ• 
dlPe Bur. u
~·a Jmreket 
<_l(Jnl Jeı•dlr. 
TalC\be Dur, 
sada kız mu-
allirn meh... Talebe buıabalı Bursayr;ı giderltrklrı 
tebinde mlsafh• kalacaklar ·ıaotnıl kıı .muaIUm mQk .. 
ve or~du blr ay otura· teblqe vuku bulan ziya. 
caklstr<lır. 

Bu scvnhnt aynt zamon- retltrln~ de mukabele et• 
<la IJui• a kıı· muallim mek maksadile ~·apıhp41k-
JPcktPh;ııJn her ene ft;,. ~ .... 

Bir Sual.. lKenan bey 
Troçki yoldaş 
ve Loyf Corç 
Londra, 15 - Loyt Corç 

ve fırka$ı, Tr~ ııacsels:aiW 
Parlamentoda JDeVZ\l'J bahs
ederek sabık Sovyet harbiye 
komiıerinill hakikaten lngilte
rede ikamet için mtısaade is· 
teyip istemediğini ve f&yet 

istemiş ise neden JDiio.de 
edilmediiini sorm,ia karar 
vermiştir. 

Romenlerle 
Bulgarlar çar

pıftılar 
Bukreş, J5 - BaJçık bavali

sinde arazi meselesinden clo
layı RoJJıenlerle BJ.JJıarlır •- · 
rasında müsademe olmufbır. 

Her ·iki t•r_.ftaıı ma1'tW .,,~ 
mecruhlar vardır. 

Ruıyada ecnebi 
tevkif atı 

Buradan , An
lıaraya gidi)'or 

iki sabah refikimiz mliddef
... ıni KtOM Wt1n diiıı 
akfepı Ankaraya Jittijini qa• 
iMİ' "ermektedlrter. 

fnsta meselesi ile alJkadar 
,.,..ea bu ,teyahat ,-apd-
,... degildlr. Kenan hey şeh .. 
,...ıedir Ve bu sabah bir 
_..niriaiıe ı!elllll,ftİr jıi: 
.- Dün rahatşµdıqı, d,lljr~-

J• plemedim. Bö,Yle bir se
yMit llltltasaner değildir.» 

lrtita meıelcıi 
Y •et istintak blki~t 

Nazı• be,, bu ıabala aut 
~ .t.n i#J.w" ~ 
ifadeJ.,tni Al.nlıy" b.,Jımlffq, 

MOeW bit' iı1M 
Hifp valii sabıkı Baban 

zade Mustafa ı•t.nı Jl,t• irtiblii 
darib.b ~tir. 
C-ıesi YiUlll sabah Veı-

necilwı!eki 84>~ojı1Ul M•ri 
soi(ajl#@ki 23 nuaıar-.lı "v· 
lerindfP bldırıl~; ~~ 
Beyam Ç4mii,Qde '"'' e;diraı
~pı ıneızarlıjıM d~il~ 
ıektif, 

Efrtdı ailesine Te mahdu
mu :}Dkrll B. arkad8f1mız& .,.,BiN tadyet ederiz. 

Bueünkü bor14: 

Berlin, 15 (Husuti) - Ru.t
yaaa tetkiket yşpu °" dokve 
kişiden mürekkep l:>lr Ameri
kan komi,.iqist heyeti, idare 
:sistemJnl tertkit ettiklerin4'4ı 
dolayı tevkif adilınittir. Bua
Jar, tak:ibi hükumet ve ~
sus~ukla maznundurlar. İıı2fliz 1007,SO; Frank 

12,29; Liret 9,21; İmçre 
Da. vekilinin 1eyoh4atil 2,49,00; Dolar 4~,12.50; Da-

v iitn, 16 (A. A,) -- P~hü.;- hili 94.50; Altırı 870; Aıı.t\-
dolu 2?,00; Rumeli 6,70: ve v~ki:i v~ umumi !t)üfettiş .1, OA 

" r~mray i~· ; Dıiy~m 1v-ı,50. 
bey!er saat 10 ds tehr!miıe Iş l,,~nknsından alınmı,tır. 
gclm:şterdir. j _________ ..... 

. - . 

• 



12 Sahife 

• 
eyrıse 

Merkez .ıcentJ::ıı : (,alata 
kupru bJ~ınJ.ı. Bcvuj~fo 2:; 62 

~ubc a\..t:nt ı"ı: ~1 ıhmudiH. 
hanı altıı da. l t,mbul ""'4o 

Trabzon ikinci postası 
( 1Z~11R ) 'apuru 18 

Temmuz Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından lurckctlc 
[ Zonguldak 1nclıolu , Sinop, 
Samsun, Cnye, l ı.ıt::ı:ı, Ordu, 
Giresun , Tr.1bzon , Rize ] ) c 
gidecek 'e [ Of, Tr.ıbzon , 
Pulathanc; , Gircc;,un , Urdu , 
Fatsa, SJmsun, Sinop 'e İne- 1 

bolu] ya uğrJurn\ t--dl!1..cktir. 

İzn1ir sürat postası 
(GÜLCC~IAL) '.ıpuru 1 9 

Temmuz cuma 14,30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
cumartesi sabahı İzmirc gide
cek ve pazar 14,30 da lz-
mirden hareketle pazartesi 
sabahı gelecektir Y.apurda 
mükemmel bir orkestrc 'c 
cazbant mevcuttur. 

NAİM VAPURLARI 

1Z~1İR - IERSir:r po~t "I 

ADANA \apuru 
Temmuzun 

18 nci PEl~ŞEl\IBE 
giıni.ı Galata ı ıhumından hatı .. '
ketle [Çanakkale, lzmir. Kullu!\, 
Bodrum, Rados, I'cdıiye , An
talya, Alaiy1.: 'ı.. ~1ı..rsin .: gide
cektir. 

Galatada Gümriık karşısında 

ite Fnm5cz hanında ı 2 numa
rada umumı al:cntcliginc mura 
caat. Tel. Bcyojtlu ı 04 I 

TAVILZADE MUSTAFA 

ve biraderleri vapurları 
Muntazam Bartın ekspresi 

Tavil zade 
vapuru 

17 tcmmuı 
Çarşamba ak5.ımı 

Sirkcd rıhumınd, n h.ırd ... ctlc.: 
mutat iskelelere uğr.ıdıktan 
c;onra Bartın ve cideye azimc.t 
\ c avdet cdc.:t.!ktir. .M.ılı.ılli 

müracaat : ) emiş ·ı .n il 1.aJc 

biraderler. telefon bt : 221 o 

j Doktor Feyzi Ahınct 
hen• i bd~oğuk ugıı. cılt pıo:ı 

tn". :ı: ıfı t n ı-ııl 'r kadın hn ... ta-
lık :ırını uı c w;ıılkrlf• .ız bir 
zunınnda ıııu-~ıt raıtlr tedın ı 
cJ r. 

\dre Bu ııili Cnplo["'u ~ okuşu 
J.ö;;e ba<.ı ı umura 4:i 

'J:clefon İııtnnl:-ul 389Q 

Son Saat 

··dar mal müdürlüğünden: 
CİNSi SENELİK İCARI SABIK 

Bir bap kulube 20 lira 40 kuruş 

Üsküdar Şemsipaşa caddesinde Kavak iskelesinde 1 odalı 
kulübe bir sene müddetle icara verilmek üzere müzayedeye 
vazedilmiştir. Taliplerin 27 - 7 - 929 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 14 te yüzde 7 buçuk pey akçelerile Üsküdar 
malmüdürlüğünde mliteşekkil komisyona gelmeleri ilin olunur. 

r G .. mrük tarifesi ve kanunUI 1 

1 2 lira fiatla umum kitapçılarda satılır _J 

Üsküdar tramvayları idarei umu
miyesinden: 

Üsküdar Haydarpaşa ve Bağlarbaşı ile Karacaahme't arasıtı· 
da temdidi mukarrer tramvay hatlarına müteferri toprak baf
nyatı, parke kaldırım feshü inşası, ray ve makas ferıi. direk 
rekzi ve saire gibi ameliyat ile bin ton kadar demir ve havai hat 
malezmesinin Haydardaşa rıhtımından güzergaha nakli bir 
Temuz 1929 dan itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya vaz'edilmişti. Görülen lüzum üzerine işbu 
münakasanın 22 Temmuz 1929 Pazartesi günü saat 11 e tehir 
edildiği alakadarların malumu olmak ilıere ilin olunur. 

. 

'fÜI~l{İYE İŞ BANKASI 

Sennavesi: tediye ediln1iş 4.0oo.ooo liradır 
İ.Jn1un1i ~1üdürlük: Ankara 

J nlml'a 
istnnlnıl 
Hur a 
izrniı· 
Samsun 

Şubeleri: 
Adana 
Trabzon 
JJallkesir 
Gireson 
Edremit 

Ayvahk 
Zonguldak 
l\ay eı·I 
lUersin 

:\lüsail munm~lftt, knmharalur, lrnsalol' 

lsıJi rto 're isı)i rtol11 içkiler i11l1isarı 
Cn1un1 ınüdürlüğünden: 

f...ıiizuı11u olaı1 500 top ]{ağıt 
Nümuncsine tevfikan kapalı zan usulile mübayaa olunacaktır. 

Zarflar 30 Temmuz 929 Sah günü saat 15 e kadar mübayaat 
komisyonu riynsetince kabul edilecektir. Taliplerin komisyon 
kitabetine müracaatlarJ. ______________ ...._ ___ -- -.-.......----

İstanbul emvali eytam 
müd"riyetinden: 

Boğaziçinde Boyacıköy mahallesinde Koru caddesi sokağında 
vaki Mehmet Ataullah ve Cevdet efendi ile şeriklerine ait 19 
ila 27 numaralı yeai bap dükkanı miiştemil bir konak bilmü
zayide üç bin liraya talibine birinci ihalesi icra kılınmış ve 
kat'i ihelcsi de 28 temmy 1929 pazsr gününe bırakılmışbr. 

TCllip olanların İstanbul eytam müdürlüğüne müracaatları. 

,,. 
J.O 

Temmuı 

Ne saadet. 
beJJI 

Yarın sabah herkes 
okuyacak 

AL. AÖ:~ 
lstanbul Bankasından: fe"' 
21-Mart-929- tarihinde ,, 

• l{ısr 
kalade heyet umuııu:e zof/J' 
rile şirketin Sermayesı •2 esJP 
lira tezyit edildiğinden -·"" 

··chaır 
hissedarlardan hakkı ro bel 
istimal etmek istiyenler oı> ııJt 
gün zarfında bankaınıta te" 

racaatle bedelini tema?1;~eril'' 
diye ederek mevcut hı5 b~ 
mukabil ayni mıktards ıuıııJ'' 
sahn alabilecekleri ilan ° . 

. de" . 
lstaubul İcra dairesill ...ıi' 

. · te"' 
Bir deyin mahkümubıhlP b~ 
ni istifası zımmnda J1l

9
l ~ 

btJ ıJ 
ve funıhtu mukarrer ~f 

lamonya ve sairenin ;\k ıı1'J 
Y edikule tramvay teve 0~ 
mahallinde 1 O numaralı ~ 
kanda bilmüzayede TeJll111 ~ 
20 inci cumartesi günU JI 
üçte fUruht edileceği iJiı> 
nur. __./ 

P. ··d . o·ııcleO: ,,ı 
ıyango mu unye 65,('1'' 

Nümuneleri veçhile 2 rl 
0et 

adet zarf ile 2,500 a "b'f 
· munesi veçhile rolü ın~ JI 
edileceğinden itaya talıPb.(1 

·ı l cakların ;.::..y akçeleri e "b f 
te 18 temmuz 929 tnrı ifl 
şenbc günü saat 15' te J':;ıp 

"d"" l .. v •• d -uteŞ ~-' go mu ur ugun e ~ ı9pr 

mübayaat komisyonuna 

16 ncı alufcde son 111111 

13,12,1 I,10 uncu n ' 
9,8,3 üncü > > 
2 nci > ~ 
1 in-.i >ı 

10 
'1 'alıTİl1l 

Güne, 4,41 \k~:ıın 

' 

Öğle 12,20 Yııh1 

lkindi Hı l q trn~ıık ~J 
' . fl' 

' Mes'ul müdur ~eJtıtl 
J 


