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Son. Saat bugiin 
16 sahife 

ltsya-Çin arasında .. 
1tı> ihtimali azaldı mı? 
~~Ponlann vaziyeti? 
~-~~ - Tas ajansı, Çinlilerin Mançori ile Rus hudu

havalide asker tabşit etmekte olduklannı ve 
~· da Çinlilerin bu istihzarabna iştirak etmekte o., l ırınektedir. 
et 6 - Halk arasında büyük bir galeyan mevcuttur. 
, ~bi .nıehafil, Çinin ric'at edeceği görülmekte ol

!:..ll~ 8•1Aha d~külmesi ibtimalfui varit görmemektedir. 
~Yanına rağmen resmi RU8 mehafilf itidalini mu-
~e~tedir. Amele teşkilib mutat meaaiaini tatil 
o, l 111la~itı harbiyeye başlamaia amadedir. 
bet' - Japon hükumeti, Ruj - Çin lhtilAfı 

"' 0 'f:..e icabında Çindehl febaajının himaye5'
~.rak teve~slll edilecek tedabiri derpiş 
"'~ır. 

~~llldo mühim tebeddülit 
•~kuı Ştr lllenbadan aldığımız malumata nazaran, Dahi-

d 
11krtı Kaya beyin Ankaraya avdetini mllteakip 

...ı ,., •• 
""'1Qtt ~rı Rüesasından bazıları arasında tebeddülat 

1 det .. Hatta şimdiden bir daire müdürünün tebdili 
11ardır. 

dır. Kulenin tamiri için 
birkaç güne kutlar k~ 
icra olunacaktır.. 

Nüshası her yerde 5 kur~ 

Solda sismograf alelinin, solda dürbünün konwduğu 
yeni rasat binaları · 

Rasatane m8kemmellt\tt 
Trabzon lıavalisindeki feyezan 
felaketi ve Fatin beyin bey~atı 

Rasatane müdii.r6 Fatin bey dün ltendilile dıtlfeli J• 
muharririmize şu beyanatta bulunmuştur: t~ 

« - Rize havalisindeki feyezan mevziidir ve artik ·~~ 
kaybetmiştir. Bu havali daima rabpbr . ve daima .• ~lu~. 
Kil tabakaıma giren sular bu faqayı hazırlamııtır. A~vali .Jıija
vaiyede 100 - 150 ıene eveliaine değil, . fakat 15' - 20 ~ 
evelliine nisbetle bir gayri tabiilik .vardır. Bu sene A~ 
10 - 15 gUn evel şiddetli soğuklar olmut. bazı yerle..-ı., 1far 
yağmlf, hatta lıtanbulda bile ıiddetli iıcaklarf müte&kip mel• 
bir soğuk hiikllm ıürmüştil. R;zedeki: ya;ıiıur ve:facia eli .. 

1 gayri tabilliklerden biridir. Maam~ devam edegelen bu ppi 
tabiilikler artık şiddetini kaybetqıiş, eliemmiyeüh bir We 

[ Mabadi 3 üncü sahifede ] ' 

E)'İ})li lJalit g·t~i1e salınede! 

Fakat yakalan~ı . ·:i 
Aksarayda, boynu ve parmakla
n mücevherli hanımı görünce.; r! • 
Meşhur kadın avcısı dün ge

ce bir vak'a daha yapmıştır: 
Halit dün Aksaraydan ge

çerken parmaklan ve boynu 
mücevheratla süslü bir kadın 
görmüş, peşine düşmüş, bir 
münasel>etini getirerek hanım
la konuşmuıtur. Halit her za
man olduğu gibi hanıma jz .. 
divaç teklif etmifee de ı;~rt 
cevaplu alımftır. 

Halit, hammm peıini barU
mamlf, takip ederek evini 61-
renmiştir. Akpm olunca elbi
sesini değiştiren Halit ' doi-
nıc~ gündil~ takip ettiği ha-

l ( Tayyare cemi~eti ta~afın
dan Avrupaya gönderilrctk 
talebe hakkında tafsilit 12 
ihci sahifemizdedir.) 

' 



2 Sahife 

.Dahi de: 

Ka riye • 
· Bera t edeceğ"nden 

em"n! 
Sui kast cürmile maznun 

Kadriye H. ve rüfekası dava
sına dUn İzmir ğırceza mah
kemesinde devam olunmuştur. 

Celsenin küşadını müteakıp 
bazı bitlerin, bu meyanda 
Tedik Kamil beyin refikası 
Hayriye H. ın istinabe suretile 
alman ifadeleri okunmuştur. 

Hayriye H. tarafından Kad-
riye hanımın, tren Ankaraya 
bir buçuk raddelerinde muva
salet ettiği halde evlerine ilçte 
geldiği, elinde küçük bir çan
ta ile mekteplilerin kullandığı 
diğer bir çanta bulunduğu ve 
bunlan saklamak için fazla 
takayyüt gösterdiği mealinde 
verilen ifadesi dünkU muha-
kemenin şayanı dikkat nokta
lanndan biridir. 

Maznunlar muhakemeden 
sonra gazetecilere beraet e
deceklerinden emin oldukla
rını söylemi ... \erdir. 

meclisi lıcti at vekaletince 
hazırlanan layihayı kabul 

ettiği takdirde, devfet bütçe
sinden maaş alan bütün me
murlar yerli kumaş giymek 
mecburiyetinde kdacaklardır. 

1 şit Galip bey Cenevrede 
toplanacak Pedagoji kon

gresine iştirak etmek üzere 
bugün hareket etmektedir. 

• sta v t lgraf idaresi 
yeni pullar tabetmek Ü• 

1-ere tertibat almaktadır. Pul-
1arda zira ti, Lozan konferan-
sııu1 Harf inkıUibını tersim 
ed n resimlerle Gazi H. nin 
portresi bulunacakbr. Pulların 
tabı için İngiltere ve Ameri
kada birer müessese arasında 
pazarlık vapılmaktadır. 
RJıtma mücadele mıntaka
~ lanna bu sene 3 mınta-
ka daha il·ye edilecektir. Bu 
mıntakalar Eskişehir, Manisa 
ve Antalyada olacaktır. m Holştat · ve Tevfik Ka
~· mil B. dün Ankaradan 
avdet etmişlerdir. Yummlılar 
mübadillerin alacaklım mese
lesinde noktai na~anmızı kabul 

nımın girdi~ eve gitmiş, ka
pıyı çalmış, kapıya çıkhn 

hanıma: 
- Bur<ısı randevu evi imiş. 

Ben polis memuruyum. Evi 
a1'yacağım, demi'ıltir. Halit, 
eve girmişse de hanım tarnfın · 
dan haberdar edilen pol'sler 
tarafından yakal.ınmıştır. 

baskın Efeand0 ,
Ahmet ban tel 

··ı ürdü-
le , ayı oydular 

Kütahya 18 ( Hususi ) - Sekiz kişiden mürekkep bir çete 
Kütahya - Balıkesir hatbnın « 119 » ncu kilometresinde 
kısım mühendislerinin oturdukları barakayı basarak mühendis
lerden birini öldürmü'l, birini de ağır surette yaralamışlardır. 
Kasanın anahtarını bu suretle ele geçiren şakiler paraları 

edildi 
0

'in / 
Londra 17 (f1U9 Al.ıLl' 

' 1 l IJ"'" -t Peşa \'erden yeri cı "8~1~ 
mata göre nahil ie0 11 
sadakat et~ediğlO eJl1' 
lan Ahmet tıau idcıtJJ 1'', 
ıııiştir. Ahmet Jıfl~' cet~ 
Amanullah tahftil 9ı ~1, 

, t:ırethana eı-t.: nı.11 ğal Ptlikten SOllJ'~ tttll J; 

alıp kaçmışlardır. Şiddetle takip edilmektedirler. 

, , ~ • nıüddf•t Et'gau uı 1 

uaı C'lmişti. ıd~ 

'1 • 

ın 

İrili,ror Sıhhiye ~eroıı,/ 
nkara t 7 (TelC '·'"~ 

.. • 

can 
• ' fi~ .,... ,, 

Şanghay, 17 (A.A.) - Röyter ajansı bildirfyur: Şimendifer- Sıhhi\'O vekili JlP ~e 
le Çine gelen ecnebiler Baykal gölüle huduttaki Manchuri ay ~t;nuıula htıf"El~~ıır· 
istasyonu arasında geniş mikyasta askeri harekat yapılmakta nıe. t heldenmekte, .. Jd 
olduğundan bahsetmektedirler. ! J' .-tJJV"1' 

Nankin, 17 (A.A.) - Röyter ajansı bildiriyor: Başlıca hüku- M. MÜSO I•~ ıv 
met erkanı Mançuri ihtilafını mahalli bir mesele telakki etmiye ı' Londra sera~,) I 
mütemayil görünmekte ve bu meselenin müzakerat tarikile "tl., ~ 
müslihane bir surette halledilebileceği fikrinde bulunmaktadır. 1 Boma, t 7 ( lltl- :ı"' 

Berlin, 17 ( A.A. ) - Komünistler, Çin konsoloshanesinin ( :urnale O'itolyll ~ıı,,J".1 
camlarım kırmışlardır. Polis intizamı tesis için müdahale et- ı )1. :\~ üsolininln t ... o ~' 
miştir. · zinll'el edPec(lfııe SJJ 

Londra, 17 (A.A.) - Morning post iazetesi Riğadan istih- Jıazt nazeH-'lcrlO 11
;;/ 

bar ediyor: Binlerce amele Moskovadaki Çin sefarethanesinin tikleri haborlerl / 
önünd n geçmi ler ve sefarethanenin camlarını kırmışlardır. etnwktPclir ~ 

't 
etmişler, takat Jıcbaportlar mukuk mahkemeleri cumar- 1'ele/orı h.aoer_!!;),,.t 
meselesinde cl'an cevar.> ver- tesinden itibaren yaz ta- - f" 
memi .. :erdir. Başmura :ıasımız tillerine başhyacaktır. Ankara bıtr0,....~ 
bu hususta demişt r kı: eynelm'lel müskirat kon- Ankara 18 (Telefoıı~ol .~ 

- MUz2kcn.. l::itmiştir. Pa- 8 gresinde Türkiye inhisar bugün toplanarak ad ,~ 
saport mesele 'nde ef'cr men· sistemı ta .dir edihni..tir. diye çıkanlan inzibat)', 
fi cevap ver'r•ers.:! o %aman lt1iffia ebe birliğinde, heyeti azasını intihap edece,,.&(• 
h r iki taı f t harekatında ~iaarenın bir kısım talebe buçuk ay tatil yapa'_.. ... 
serbe kalacaktır. tarafından ıskatı meselesi H • J t J 

gayri nizami telakki edil· apı ane c " 
emiye i b_l dıye borçlar d J 
meselesindeki hizmetlerin· mektedir. Kongre cuma günü i 8 ~· 

den dolayı Şehremini beyle rü- toplanacaktır. ı foJJY f mmektar aktrı's A'•nı'f H. Ankara 18 (Te e u~tıı 
fekasın 13 bin lira ikramiye 1

· i l 'd t şk • vefat etmic::tir. , p sane er t are e .,tif• J 
vermeyi, Rh:e felaketzedeleri- ""' ı· ki tr01' ... ,e• 

• omanyalı talebe Gazi Hz. ıye sarayına na e , rŞIŞI f..ıı 
ne 5000 lira muavenette bu· B 1 1 J H"' ne takdim edilmek üzere eyne mi e JJ re 
lunmayı kar rlaştırmıştır. - t"' .,, 

akir p . zade Alıve H. 111 getirdikleri hediyeyi Şehre'mi- ittihadına gır ıı( J 
mu' :tkemesine 2 · nğustos nine tevdi eylemişler, DarUl- Ankara, 18 (Telefo f''if~ 

sabahı başlanıyor. fünunu ziyaretlerinde şerefle- kara Ticaret odası d•'' ~ 
~1Jareket gazetesinin mühey- rine bir çay ziyafeti veril- beynelmilel ticaret o tP' 
W yiç neşriyat davac;ı dün miştir · latına kaydolunınak /. 
rli'yet edi'miştir. Mahkeme ~mniyet sandığında halktan rundadır. doljl' ~ 
tetkikata kalını tır. ~100,0 ira dolandıran bir Bunun için 1000 ~r·p 
IWi\rtişa tahkiı:abndn istic- memur yakalanmıştır. mek icap etmektedir~~ P,: 
~-!l.J vaplar devam etmektedir. ~J.iJüskirat inhisarı müdürü senevi 5363 İsviçre dit• ~ 
Jül Fresko diın sabahtan ak- ~Zekai bey, cuma günü tediye icap eyleınek~:;,ıı 
şa~a kadar isticvap di!miştir. şehrimize gelecektir. ğcr odalarla konuşu .ıe 

emberlitaştaki sondaj bit· rffiloskova sefirimiz Hüseyin karar verilecektir. , f V 
m -rfr. Kaı.dan yerıer ka- ~Rağıp B. ile İktısat Vekili Su mühendJf Jf 

Rus-Türk ticaret muahedesi V" patıhyor. nl J ,....ş 1 

d ve Rusların tacirlerimize gös- 8 8 &J ÖP' .. ) ~ opkapı sarayın a s' ah mü- Y fo~~ 
,,, zesi bir ay sonra açıla- terdikleri müşkülat etrafında Ankara 18 (Tele ııJJ rJ 

c.-1.•ı . ı.1ilzen'n tan~imi ikmal müzakeratta bulunmuşlardır. tetkikatı için ltalyad ~ 
olunmuştur. maşvckil İsmet paşa Hz. len mühendis l(orob

0 
-

rift!nhisar id~r s' "'3rnpçılığın dün akşam Kartal ve Yll· letle temastan sont~ 
~~·maıesi ıç.m tedbirler kacık civarında atla bir tenez- j ketine gitmiştir. 1' tıt· 
almı-?t'.1'. J züh icra buyurmuşlardır. mukavele yapılmalll1f 





4 Sahih Son Saat 

Anadoluda köy 
Bakımsız, mühmel bir 

yıaın dcemeldi. 
- 55 - Muharl'iri: H. Turlıan 

Anadolu bu derece müh
mel idi. Eğer son elli senede 
her kaza kaymakamı bir kö
yün, tek bir köyün tanzimile 
uj'raşmış olsaydı köylerimizin 
bu günkü manzarası bambaşka 
olurdu. Ne çare ki köye ve 
kaylilye bakan olmadı. 

Rehberden mahrum olan 
k6ylü tabiatile göreneğine gö
re hareket eder qe bu .suretle 
buılln yapılan evler, dün yapı
lanlar gibi harap görünür. 
Köylünlln tashih olunmıyan 
zehabına nazaran ev, yablacak 
yer demektir. Dört duvarla 
bir kapı ise bu maksadı te
mine kafidir.. Hava, :ıiya 
keyflyeti hiç bir köy evinde 
nazarı dikkata alınma:ı ve 
alınmamıştır. Köylü, evine 
aclun atarken :ıiyaya veda 
eder, taze, havayı ise ciğer-

lerinde taşır.! 
Kayler, şu elim ihmale rağ

men, ekseriya hoşmanzaradır. 
Ova köyleri hemen umumi
yetle dereler kenarınde tesis 
olunmuştur. Munis bır nağmei 
Liyezal dinle.de dinlede akıp 
ıtden kıvrak suların dilfirip 
.esleri, küme küme kavakların 
qlltlerin yekdiğerini müte
madiyen kucaklıyan gölgeleri 
arasında sürekli bir busei 
muhabbet gibi akisler uyan~ı- ı 
nr . Şurada koyunlar , beride 
inekler, daha ötede başı boş 
atlar, köyün sükiinet'ne izafei 
ruh etmek isterler gibi sık 
sık melerler , bögürürler , ldş
nerler. 

hissolunur. Çamlıklar, kestnnc
likler, gürgenlikler köy~er;n 
üstünde ve ya etrafıncla yt.il<sr-
lerek muhiti renğin bir çerçi\ e 
içine alır. 
Dağ köylerınin suları, kam

çılanmış gibi, coşkundur, seri
~ilcereyandır. Çocuklar bu 
suların içindeki kaygan taşlar 
üstünde sıçraya sıÇraya köpük 
avlamıya uğraşırlar. 

Ova köylerinde de, dağ 
köylerinde de tarlaya gidiş 
sessiz, tarladan dönüş velve
ledar olur. Tatlı uykularını 
kısmen yashklannda bırakmı
ya mecbur olan köylüler, ça
lışmıya giderken biraz mah
mura igbirar görünür. Fakat 
avdette hepsi şatır, hepsi mü
terennimdir. EvliLr ışıksız o -
dalarında kendilerini bekliyen 
har-retli aşk dakikalarını ta
hayyülle şevka gelerek şnrkı 
okurlar. Koca:arının ne~esin
deki nükteyi müdrik olan ka
dınlar da, yekdiğerine man2lı 
manalı bakip gü.üşürler. 

Bek~rlar, bu neşeden mah
rum degii!er~ir. Onlar da, ka
ran ık köşeıerinde hayalen ku
racakları zifaf s~hnelerini b.r 
an evci tertip içiıı mütelfış:
dirler ve bu teifişı setriçin 
mani söy:erler, bir birleri!e şa
k~.aşmar. l ızgın gi.:ne~ altın
da bi.ılün bir gün ça.ışan i~öy-
lünün at1 aUHı g !rg ndir, bu 
gerg'n ıği ~!'c. k yatağınd:ı 

ya sıcaK bir (1era}uş, ) :lhut 
tatlı bir hulyayı v'sal ile ızale 
edebilecektir. Tarın döniişün-

Senenin ilk üç mevsimin-
köylerin içi daima ıssızdır. 
de Köylüle~ mevsimine göre 
ya tarlada, ya korularda 
bulunur. Çocuklar bile o nıev-· 
simlerde cıvıltılannı, ya başaK-

1 deki husus"yct işte bu inh
yaçtan doJm:ıktaJır. 

lar ya ağaçlar arasına yayar
lar. Ancak kış mevsimindedir 
ki köylüler bir arada bulunur-
lar, ocakbaşı sohbetide giıN
tirler. 
Dağ eteklerinde ve y&maç-

lanndaki köylerin mazarası 
daha güzeldir. Oradaki hava
Dın ciyadeti, kıvseri bir şey 
içiliyormuç gibi ıerre zerre 

Harp &enelerinde köylc'r 
tamamen ıssııla ımı~tı. Her 
köy, mevsim bemevsim yer 
değiştiren !~uşların metruk 
yuvaları gibi boş ve sessizdi. 

Gerçi k~dınlar ve yedi ya
şından yukarı olan çocuklar, 
gene tarl:ılara gidiyorlar ve 
geliyorlardı. Lakin bu gidiş ve 
hele geliş, eveil\ilere hiç ben
zemiyordu. Kadnilar, güneş 
doğmadan evel bir gö1ge ses· 
sizliğiL yatc"d;rından çıkıyor-

Flllm1ere dikkat edelim 
Hiç gittiniz mi ? Yüksek

kaldınmda bir sinema vardır; 
bu sinemaya ben senede bir 
iki defa giderim.. Sinemada 
gösterilen filimlerin kaffesi 
sanki daima aynı ve hiç de
ğışmez gibidir. 

Öyle ki bütün oyunlar hır
sızlık, cüretkarlık, şerirlik ve 
açik manasile mazarrat, fena
lık gösterilen şeylerdir. Ekse-
risi çocuk olan müşterilerinin . 
bu kötü filimler karşısın-

da ki heyecan ve halacanları
nı görmek, zevkli olmakla be
raber cidden pek acı bir man
zaradır! 

tnsani, akliki, içtimai si
yasi, zürrai hassasiyet mefhum
lan üzerinde iyi tesirler 
bırakacak hoş intiba ve güzel 
ders verici eserle dolu flim
ler varken bu sinemada aca
ba neden hep böyle vahıet, 
katil ve nahoı sahneler, fena 
yol gösteren şeyler ırae 
ediliyor? 

Zannedersem bu hal şimdiye 
kadar hiç kimsenin nazarı dik
katini celb etmiŞ de~ildir; his 
ve tineti 1enaİıia meyyal, ai
levi terbiyeleri zaif olan ço
cuklann ahlak ve duyğuları 
korunmazsa, yarınki nesil çok 
fena yetiştirilmiş olmaz mı? 

Bir kariiniz 

lar, ayni sessi:ılikle akşama 
kadar çalıştıktan sonra gene 
sessiz ve pürfütur evlerine dö
nüyorlardı. 

Köylerdeki erkek sesi, has
taların iniltisile alil ihtiyarla
rın öksürülerine inhisar etmiş
ti. Bunlar, bu marız harhara
lar bile, bir erkek boğazından 
çıktığı için köy kadınlannca 
kıymetli ve ehemmiyetli addo
lunurdu. O zaif inlemeler, on
lara erkek cinsinin yer yüziin
de henüz mevcut olduğunu 
isbat eden kuvvetli birer de
lil oluyordu. 

Köy çocukları, muhitin sü-
künundan ürkmilşlcr gibi da~
mi bir neşesizhk içinde sürü
nüyorlardı. Koşmiyorlar, gül
miyorlar, g3mb analarının ardı 
sıra sessiı, sessiz dolaşıyor
lardı. Köylü muharipler, bu
lundukları cephelerde top, 
tüfek ve bomba gürültnıile 

sık sık rahatsız olurken evleri, 
çoluk ve çocuktan uhrevi bir 
sükfıne gömülmüşlerdi. 

Nihat E. ailesi iıte böyle 
mahzun bir sükut ve matemi 

Adliye tekil! beyf end~ll ~ 
Karamürsel tuz ro~ 

aleyhine sulh hukuk ~ 
mesinden 200 liranın t~~ 
dair 2 Mayıs 928 b1'_Cl"j 
sadir olan ilam 10~ife'~ 
temyizce tastik i ,., Y 
berayı infaz 24 Haı f ct' dl 
tarihinde Karamürsel ~ 
iresine verilmiş, .f!.k•:,ıd• Ş 
on dört ay geçtıgı . tit• ·~" 
netice elde edilıneııı1:ı i_~ 

İcra dairesinden t ~..,. 
sine tebliğ olunan ih k.at_' ~ 
ye karşı idarei pıeJ '-;, 

muru te' diye imkiOll ~ 
ğını beyan etınek ~,Jeı.1 
ve işin tesrii ve h• '"' 
bine ehemmiyet veril111,ıe~ 

Madem ki hazine b~,, •. 
istihsal olunan iliJll Y~~ 
infa:ı edilmiyor ve '7:..t 
beri havalesi gande~ 
Şu halde biz de '!Jı ~ 
lere müracat ede~ r. 
olarak bir takım ııı ~ 
mıyabm. ıd• "_M 

Karamürt~ 
1 

f1'. 
Hasan .~t.-

1 brtı"""' 
lf 

Kaybett;m fj 
333 senesinde Ak ·ı,ıt 

kerlik şubesinden ve_r1 
teskeresini zayi ettıdJ· 
sini çıkaracağınıda11 

yoktur. ~ _J 
KadıklSY6j4~ 
Mehov~t ~ 

sükunet içinde mel, 1 
görünen bir köyciğeSe f 
lerdi. dl~.J 

Çiftlik, bu köy bll ' 
hilindcki yirmi, otuı ~ 
ibaretti. ~ f 

Nihat efendinin 1't J /' 
metgihi da, ortakçıl~~~ 
viranenin ortasındalı• ; 
alı bir harabe idi. . ~ ,,i 

Ortakçılarm evle~• O 
oda, bir anbar ve bıt r',6' 
ibaret olduğuna g~re ~ 
evi niıbeten genıf .~, P) 
LAkin onun da kireııı•-,,, 
sıvası, Jnnımu kada_r !dl• ' 
yoktu. Bir odası zı'f '!.;!. f 
ğerleri muzlim ,,re 10~f'J J( 

K~ylU kadınlar,. ı~ıııe ~ 
hibinin ailesile bit 

1 ~ 
gelişinden son dere': bo'_t 
olmuşlardı. Onlard~ 
muharebe havadisi ;elli~ 
nı ve kendileri~e. •1 n, 
bir gelip te liyılu~e...,- f! 
mış mektupları kit t1' -ı 
dup ara sıra da ıoe* b' 

1 dıracaklannı unı.,.ıı ~ j nuniyeti gösteriyorı-
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tlöNüL~EN 
GôNÜLE 
~Boğa ağlıyordu 

1~ıl «özlerinden şıpır 
Ştilır y.:. ş dökülüyor u. 
Sok·ı -37- !1.uharriri: H~ 

tıl' •·tin 
Turhan 

~:tll. fi ses yoktu , sada 
."'~ s ~tkes ellerini koyun
tttaıı 1° arak manzara}'a r.i · 
~ O Uy 1 
'~ilk . or ardı. Ben de ~uya 

"ıı.. hır Şilt d 
-cı llib· e e yatıyormu-

~llatakı toz, toprak içinde 

d
11irtf d koı k un ' mücadeleyi 
ı e e · )ordu rırn - haz ile seyre-

nı. B . k rn h cnı urtarmıya 

'4~ıit bu afızlarım, şimdi dur-, e . 
'- A. nı unutmuşlar, heye-
-tıı. ı:turra} .. · · 
"l~a ımanın gurc~ını 

OradYa dalrnışlardı. 
.,. az-
,~ san. -.ınan yoktu, dakika 
~ lllus~ tı} e yoktu , her şey 

ı k~ .1
1a~ta kalplerin dara-

sı rn ,..t• '· \..._ bay.., ''I: ı. { a'nız azgın 
.,-:~ . 'Uıla CeEur bir insan \.::'"i } Or \' 
~b~~ 

1 
h e rn~nzaranın aza-

1at ta aşınetıne hürmeten 
~ ~oia,n~Usrnuş görünüyordu. 

ıı., Ça :ıunca bir didinme-
-.,, .d tpışrnad . . 
~ ı an sonra aczını 
~Plu~ahgeri çekilmek istedi. 
t~·kıt'tın lllan , kökü kürenin 
Ilı 1 sab;t~i nıer.but b:r ağaç 
L.'Y<>tdll ' Yerınden kımılda~ 
"lfa,,_ • li 
~~~ay1.,. ayvan bu sebatı 
•\it ••Ca y · ~ tıdi h enı baştan hid-

~ Ytttk d a~Ielerini tazelemek 
;:rıı saı~ın bir yeis içinde 
ho ' durd rnıya savaştı ve 

ttttı, la~· Yorulmuş miydi, 
~ "tt n ağlıyordu. 
'. b ' Prens . tq; oYtı esırn! Azgın bo-
d, Utlarını k d 

llıtd··I\, ne .1 . urtarama ı-
~ 1iirıde 1 crı, ne geri gide-

teslimiyet, ağhyan bir itaatin 
yere doğru eğiliyordu. 

N ihayel beklenilen, yahut 
be klenilmiyen netice t~haddüs 
ve tahakkuk etti. O müthiş 
boğa zaif bir koyun gibi 
Apturrahmanın önünde diz 
çöktü ve :sonra yanık yanık 
böğürerek sırt üstü devrildi. 

Seyirci Türkler bağırıyor
lardı: 

- Yaşa Apturrahman! yaşa 
koca alp! 

Bir kaç kişi, mağlubun a
' yaklarmı iplerle bağladılar ve 

kendisini melalı inhizamile baş 
başa bıraktılar. 

Apturrahman1 kollarını bir 
iki kere gerdikten ve tatlı 
tatlı gerindikten sonra etrafı-

' na bakındı ve beni hala yer
de yatar görünce yanırna gel
di. Ben onun yanıma gelmesi
ne kadar ayağa kalkmayı ne
dense taakkul etmemiştim. 
Ulu türk, güzel bir rumca ile 
bana sordu: 

- bir yeriniz incindi mi? 

Az kaldı cevap verecektim: 

- Evet incindi; en nazik, 

en ince yerim incindi, yüre
ğim incindi. Boğayı değil be
ni yıktınız. 

Bu mecnunane sözleri söy-

Jiyemedim, onun Venüsleri 

iki kat fahişe yapacak kadar 

şuledar olan illhi gözlerine 1 

iibidane baka baka mmldan-

« --'! 

• • • • 
1URK YF_jI K~~Sl 

HeYeti unnın1ivcsinin ~-ü-~ı::! ı tarihli kararına 
"" ol 

tevfikan ve sern1a venin .i,ouu,ooo liradan 
:.>.oou.ooo liraya tezyidi için ihraç olunan 

beheri lU lira kıvnıeti itibarivesinde 
ıouu,ooo adet ., 

e a·t )7 i ·sse senefle
kaydo u maea davet 

2 haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkaI:; de heyrti 
•ntmmiyenin nizemnamei esasinin 9 uncu maddesine tevf füan, 
ih-acı,ıa karar verildiği beheri 10 Türk lirası itibari kıymette 
J0,000 adet HAMİLiNE AiT YENİ HİSSE SENETLERİ 

leraiti atiye dairesinde bankanın eski hisselarine sahi}' 
olanlara arıolunmaktadır. 
YI <DAR: Eski hissedarlarımız, haiz oldukları beher eski 

dört hisseye mukabil bir yeni hisse mubayaa 
edebilirler. 
Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muhte
mel hisse küsuratı muteber değildir. 

3EDELI: Yeni ihraç olunan hisse senetlerinin fii ihracı 
berveçhi ati gösterildiği şekilde 11,20 liradır. 
( on bir lira yirmi kuruş ) 
Kıymeti itibariyesi . . . . • • . 10. - Lira 
Resmi Damga • • . • • . -. 20. 
Pirim . . . . . • . • • • • 1. - Ura 

11. 20 
Hakkı rüçhanın müddeti istimal:i 

Eski hissedarlarımız: dnhil olmaksızın hisselerine dörtte 
b:r n's-,etinde isabet eden yeni hisseleri iki ay zarfında yani 
10 Ağustos 929 akşamına kadar miibayaa ve bedelin aşada 
zah olunduğu şekilde Bankamıza tevdi ve ya irsAJ etmeli
dir!er. Bu müddet zarfında hakkı rüçhanım kullanmıyanlarm 
yukarıda mezkur müsait şaraitle mübayaa haklan sakıt olur. 

Hakkı rüçhanın sureti istimali: 
Hissedarlarımızın şubelerimize 10 haziran 929 tarihinden 

.tibaren müracaat ederek yeni hisselerin mübayaa puslasını 
imza edebileceklerdir. Hissedarlar bankaca kendilerine gön
' erilecek olan kayt varakasını doldurup imza ve bankanın 
nerkezlne ve ya İstanbul şubesine teahhütlü olarak irsal 
!tmek suretile dahi yeni hisselere kayt olunabilirler. Ancak 
beher hissenin 11, 20 li.ra itibarile tamam bedeli dahi 
şubelerimize tevdi ve ya Istanbul şubesi ve Ankara merke
zimize irsal edilmelidir. 

Yukarıdaki mUddet zarfında bedeli tesviye olunmıyan 
mübayaa puslalarının hükmü yoktur. 

Not: Yeni hisselerden bir hissedara eski hisselerin 
dörtte bir nisbetinden fazla verilmeyeceği için, 
kayit varakasında sehven fazla yazıldığı vaki 
olursa bankaca kontrolunda dörtte bire tenzil 
edilecektir. 

Yeni hisselerin temettüleri: 
Hamiline ait olarak ihraç olunan yeni hisseler -1929-

senesi temettüünün yalnız «5» aylık kısmına iştirak edebile
ceklerdir. 

~dı.ı. a~ lnüteessiren ağ
~d?llç gö~2 cvel o kadar 
>otd 1 flPır nen kml gözler, 

A. ı.ı. • şıpır yaş dökü-

930 senesinden itibaren yeni hisseler dahi eski hisselerle 
dım ve yalan söyledim: hukukan mi' aavi olaca? tır. 

~-., l>ttıtrahın 
ı.,.:_·~ırııtı Yo an, kuvvetli mu-
L1'1tfııt tuldug"' unu ·· ·· .:'iti t d' gorunce 
~de çaiı ıt etti, elinde 
!-ti~ ~a .. anıı~ olan boy
Q ~~~lıfsa~ doğru eğmek 
~ "tıiYet ına kollarına ma
Ll~ b0\n. \terdi ve bog"' anın 
-~. "''Unu 
L..~ll ıtt başladı.Yavaş yavaş 
~ "°ckctt 
' ttlc y n ne Yaman bir 
u b~t;~ apıldıg" ıru "'l 
~~ "'I\ ad , maı; u-
~a{~'dttı alAtına sereyan 
~~-~ k anlıyordum. Ap-
~ titrj ollannı gerdikçe 

Yor Ve tedrici bir 

- Hayır. Türkiye iş bankası 
- O ba~e g~miş o~un. I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kalkın, örtüniltı. Şimdi atınızı 

tutturur, sizi bindiririz. 

Bu söxü söylerken kolumdan 
tutmuş, ayağa kalkmaklığıma 
yardım etmişti. Karoımda up
uzun yatan mnthiş hayvanı, 

boynuzundan yakalıyarak ser

niğiin eden demir bileklerin 

şimdi tenime değen nazik 

ellere mebut olduğunu, bu 

kadar tatlı bir temas yapan 

fU parmaklardan boğa boğan 

pençeler tabassul edeccpi 

acaba kim tahmin edebıurdı? . 
Boğayı yıkan kolla beni kal-
dıran el, o kadar ayrı mahi

yette görünüyordu ve ben 
mesti haı, mesti hnyret bu 

noktayı düşünerek teenni ile 1 

ayağa kalkıyordum. 

Muhafızlarım, Apturrahman
dan aldıkları Emir üzerine 
ileri doğru koştular. Bir müd

det sonra firari hayvanları 

getirdiler• 
""' 

Mahmudiye oteli 
1· lektrık ve tı.:rko .. ı.ı mücehhez 

ı \;zııfct 'c.. t.ıharetilc mfışterilerinin 
ıııJzlınrı tııkdirı olan otelimize bu 
Jefa mı1ceddedcn hanyo mahallile 
ırk ~·arnklı odnl ır 11 a edi mi,,tir. 
Bıııncırnkvh aik ikaml!lİnc de 
"'l' l Jerr.:c l'lı. en ... Jıdir. Eh" en üc
dk abonman 1.. ı~ d dılı r. Rahatı-
nı \ • ıstrahntını aau eden zeva
tı 1 ır.ımın teşrıflrrı kendı menin· 
atları ktıza~ıııdondır. 

\dre 
(,,., nn \l~bmut turht' 'ndr 

T ,•ı ı:ı , 4o:l 
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Tavus kuş ile z 
Biliyorsunuz ya.. Tavus kuşunun bir çiçek demeti gibi güzel 

lmyrağu ve buna mukabil çirkin bir sesi ve -çirkin ayaklan 
ardıL 

Bir gün, Tavus kuşu bir dere kenannda güzel kuyruğunu 

kabarta kabarta göğsünü mağrurane gere gere dolaşıyor ve 
ara sıra da çirkin sesi ile bağırıyordu. 

Bunu gören iki kaz kendi aralarında konuşmağa başladılar. 

Birinci kaz - arkadasına : - yahu.. Dedi. Şu tavus kuşuna bak. 
Nasıl kurula kurula dolaşıyor. O çırkin, sakil bacaklarla değil 
böyte dolaşmak, kümesten bile çıkmnmak lazımdır. Neyine bö
bürleniyor ki? ... 

ikinci kaz - Hakkın var, dedi. Hem çirkin olan yalnız 
ayaklan mı? Ya sesi!. O kadar güze) bir sesi var ki duyan 
bayımşıar bile kulaklarını tıkayarak firar ediyorlar. Bu çirkin 

ayaklar ve bu çirkin sesle kendisinde güzellik gören tavus 
kuşunun aklına şaşmalı. 

Kazların ikisi de Tavus k1;1şunun yalnız kusurlarını görüyor
lar, onun güzel kuyrugundan hiç bahsetmiyorlardı. 

Onların bu sözlerini bir ördek işitti. yanlarına yaklaştı : 

ahi/esi 

""~ Hayabnın ilk senelerini bir köyde geçirmiş olan bir d~r (! 
şehir de bulunan annesinin, babasının yanına avdet e .~ 
ebeveyninin evinde köyde görmediği büyük bir endaıı> d'ııİ f 
görür. Ayna çocuğun hoşuna gider. Onun içinde ken ~9~,ır 4_~ 
rünce sevinir; artık ayna ile çocuk arasında güzel bir a~ 

1
• 5ef ~ •• 

d. ıP 
lık başlar. Hemen her sabah karşısına geçerek ken 15 , 

reden çocuk aynada gördüğü gölğesinden memnundur. 
8

pt ~ 
Bir gün, her çocuğun hatta ekseri büyük adamların ~çe1'~ 

gibi sevdiği şeyi tahkir etmek ister. Aynanın karşısına g ço'~ 
sırıtır, dilini çıkartır, ayna da sırıtır, o da dilini çıkartır· 
kızar .. Aynayı tehdit etmek istiyerek yumruğunu uzatır· fili 

Ayna da çocuğa yumruk gösterir. Artık bizim ya~~s' " 
hiddeti topuğundan beynine çıkmıştr. Bağırır, çağırı, 8 , b,ı' 
aynayı kırmak ister. Bu sırada annesi gelir. Çocuğtıti 
göerek sorar. 

- Ne yapıyorsun? 
- a ne! Bu pi as k bana neler y~pıyor. ) 
- Hayır yavrum... t.ana uynanın bir .,. ey yaptığı yolc: e 

sen beşlamadın mı? 0,'9 
1 

-EftL 0 
- O da sana mukabele etti. Bak .. Şimdi gülüyorsun·· tf~ 

gülüyor .. Sen hiddetli değilsin .. O da değil. İ~ te bu ~ayn;e.,~ 
insanlar cemiyeti,. Dünya gibidir. Cemiyete karşı eger 
yaparsan fenalık.. İyilik yaparsan iyil:l-. bu!ur!:un. 

11 
11.:ı..1;.t ~~~~ ...,... • A ·ı ~it)'L ..- an" ~ H d 8il

1 
.1 ,.: ıb. . . r: , ,,~ .. 11:;11 9 1r 'l_ ~ J r 

r:.·=J~~~~·~~\~. ~ · E f~j ·~~ ~ 't!;of' !\ i J >al 1 k ti ı:_( ı ..... ~\ ·~· ~ • tı...,..1(.1!\7' rv l.;i fl r 
f'~,,~·c.""~~-~ ,)." ,· \~r.~ .. fi·~ >~~) . ..,"" 1 Küçük şadD' 5l 

t 
~-.;-.--q ,,.,.,, 6\ .• i1l ~·19/ ~// •)I ... 01' ( 

.'.' :~'- .. . ~· re- .;.. .:: ." ~~~ ·~:Y ''1! mızı balığı ç ece~ ol 
.. • ~ • r. .. 1 , ~ . • 9,.) • I~ d' v. • • b"r tf '4 

ı
'~• (.,_ \;':"; ''liı.l'~ ~ • 9 ~,• •l,'••I ıgı ıçın 1 lJ (11' 

'.{ı ~ ..... :ıo -~ ('t. '* . · ' ~ >' 9 4·:.---; · bası ona bir J<ll t,ııe 
--1.~~ ~~~ ~"';1-::ıı ~,, 1 • j( 

,f'l ~---•:. ~··""r~· ~ ~ ~~ ~~~·-<-:i;. • içinde sekJt get 
·I~~~ ~~ ."'<)· ~' ~-. .çi)~;· kırmızı balı1' ;;i 
' ~.........@ .ı::;; • • ,. ... .w " "' 1 rı 
~ (!..~~:_~.. ·t ; ... ·· e;!). ' :' di ve buna 1,: ~' 

q -;.J ~~, ;. ı/, r'" ... ~~"f ;~ koyduktan 5011 ,~e, ~ 
~ ~Q'. . V, '~~ " . ~~ • . ıj ı vrıtftl pJ'I 
v , ~ d ~ . ,"" ~ ô: .. ~ . . - şte ya ı .K 

- (!: / >'J ,,. ,..,') I , kı ınıt ı.I)" 
l · -~r- N. · :::;. • v ~·t;""'.:: ... ~· sana r 

1
,. .. v •• ,:t 

-~-- ... ~· ~..., - (,. OJ ~- ,~~ 1~~11• v" 
1 .. ,.. · . . ·... . : ; ·~ getirdim, a eııiŞ İ 
J · '-··•r-~,-~~·':1 •. ~; lara ~aha ;,~.# 

l _. -f !"":·:..~·~- kap ıster. pıJIP'"' _ ... • - •. -- ı l t .,,__ .... "' o ds .r 
·- • · -.. ·-:-·· 1 l ı · !". -:- ·: , . sun. n_u b,lı "ti 

• • ~ • .t . .. ··- Ertesı 53 '~'' ........_,_. . ı ,.... 
;_-·-~. "J+:".=- danın babaS g6 

-, r·- DOZU boŞ .. ~ , =tS: ~ telaşla sord
0

• 1>P' 
. . -- ne-;;e ?Ay, p 1 

- Kaz arkadaşlar! dedi. Siz yalınız işinize gelen ~surları 1~~~~~~ 
görüyor, iyi şeylere bakmak istemiyorsunuz. Tavus ku- ~: ----- .- . 
~u'lun sesi tıpkı sizin sesiniz gibi ve daha çirkin değil. "'CE===: .. ;:.: 

Şadan ce\''1,ı\.of Ben oıı ,. 
. kab' 

ha genıŞ ~( 
~-"'·--Onun ayakları dasizinayaklarınız gibi.. Sizin de onun ka- -=--.:;.:::::.... 

dar çir] insiniz. Yalnız siz de olmıyan kuyruk, güzel -.-:-: :; , ..;, 
kuyruk onda var. İşte Tavus kuşunu çekememeilğiniz. 
Kendinizde olmıyan şeyin onda olmasındandır. 

dum? · 1"1" 
-Hangt ~ 

dun? tf ı..fıt1'i Mu ıııı.~ 

su küpnne! 
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a..' ~ 

. 
Hizmetçi telaş içinde koşa-

rak hanımın odasına girer: 
- Hanımefendi! Hanımef

endi! 
- Ne var? 

- Küçük hanım şoförle 
· ber-.ber kaçtı. 

- Eyvah.. Buğün otomobili 
kullanacak şoförü nerede bu
lacağım? 

Otelde! 
- Yahu bu nasıl otel.. ila

nını,zda her katta su var di .. 

yorsunuı. Burada değil su, 

muoı;luk bile yok 

,,.. '... -• ...,~nıll' 

"'fıllı ~~1ıı.. Kocan durtrrken amca za-
rı' •:v~ denız hamaınma oidlyor~un·t 
Uit1h·~·· Ytkftnınlya değil •. E(Jlennıi

• ruuı da ondan. 

- Her. katta musluk var 

demeyoruz. Su var diyoruz. 
Zile basın .. garson size getirir. 

Korkmayın. Sizi hiç arsmam. 
Ren bilükis ~. r. ılmamaktan korka· 

C(\s "ur adaı11! 
l' Nt old ·'• f' " biliyor musun? 
~..ı aftan çıkaran herifi 
\.' "lrn n. 
' tl· · ır elimde tabanca, 

.... 1nıı~ 
"le: Ylkafiından yapı· 

r~. 'f ~dit· 
M ,.._ b b ın haltı temiı1e .. 
ıı ı. 6t ert· . 
'l~ktu ınm! dedim. He-

'"" l ve kızımı almıya 0 du 
Sonr . 

'S a.. . 
~ ~ Ollf •ııl't\ ka., On bet gün son-

~ed endi aynldı. 
'ı.t en? 

~t-ıtı d 
~ n ayak yemekten. 

f't \·akıt d~ğil~ 
~ Ycllıekt 1..... 

"1isjlliı? en sonra kahve 

ttttt ~er \'akıt d .. ·ı 'k' 
' tçetinı. egı ; ı ı su-

"t · Yemekte et yer-
Yt et 

b Yemezaem. 
~ . ' 

~~ ı.r te za.t 
ti ~et 

ili~ efthd' ~ . önu d ı, mahalle'bi-
ı~i n e d 

\t~ ~or, henı urmuş, hem 
"~ll\l de yanındaki 

~~t terin· ed· 1 göstererek 
~ . •Yor ve: 

d~~'.a içinde · . ") Q'n Ynn, diyordu. 
\ı'y itçenlerden biri 
'"1i: atak kendi kendine 

._ k ~c t 
~ "Q(f~ b~~haf adam! Hem 
' ,~f)ar hUnduğunds.n tiki· 

~10..:1 ' enı d · rı c ıçine gene 
' 

rım. 

_ BPnim icin iyi hir ~ .. ın'atl\ttr df>(jtl c1C'mi":'slni1:'! 
- JIPr ~l'yl n c•ıJllaumı ~e\'Jlli~ oı- mu~unul. Haki"l\tl 

söyledim. 

Para etmiyen 
zeka ... 

• Yoku --(saatı soran hırsıza) 
Oğlum saat bozulmuş, hem 
çok eskidir, işlemiyor. 

Hırsız - ziyanı yok, sert 
gene uçlan cüzdanındaki para 
ile ben tamir ettiririm . 

Bir taktim 
Bob - Siz yeni gelen mü

rebbiye misiniz? 
Mürebbiye - Evet! 
Bob - (Kardaşini göstere-

rek ) Bi:ı de çok nezaketle \ 
muamele edilmesi lfwm gelen 
bu evin çocuklarıyız . 

Nicin dokun-, 
mamış? 

Anne - Aferin oğlum; gô• 

rUyonım ki s8zümU tutmuş, 

ben yokt~en Şeker kutuııuna 

d"kunmamışsın. 

Çocuk- Sahi anne, ben 

onu unutmuştum. 

içtıhat 
Yeni bir şe~;lde çıkmıya 

başhyan içtih:ıdın 2 nci sayısı 

da intişar etti. Tavsiye cdc~·iz. 

• 

Is pat 
P ... hanım aparblHnmdll 

banyosunu yaparken ~ 
ayak sdletl işid.~ hlzmM· 
çislni çagmi'~ 

- Nefmin! O sealet ~? 
- Bir deııdl ~dl. SM 

görmek isledi. Hanim bıuı~ 
dadır. Sizi şimdi kabul M~ 
mez dedim. İnanmadı. Yalan 
söylemediğimi İıpat için geti~ 
dim, anahtar) deliğ'İndea bak
tırdım. sesler o idi. 

T~~selli 
- Başıma gelenleri i6Nü.n 

mü azizim? 

- Ne vat kı7 
- Daha ne olsun.. Kıiilla 

beni aldabyor. 
- Bun=ı mı üzulüyoraUn 

azizim. Biraz mantıklı dii§ürt. 

Elbette; beni aldatacak deiil

ya. Müsterih 4)}. 

lJYgun olmtJlı! 
- Çok şükür, Aksarayda 

az müstamel bir ev aldım. 
Çarşıdan da az müstamel bir
az eşya uydurdum. iş şimdi 
kend!mc münasip bir kız bu
lup evlemniye kaldı. 

- Kızdan vaz. geç c!e Sed 

bir dul al ki ev, e.~ya, kadın 
üçü birbirine ur~.1 olı;un ! 

--..-..-------------FfHA~I Sİ~cMAflA 
\ Bu akşam lco::ıik Cevdet B. 

l Anastas b:!lc' sinemada Palya~ 
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Muharriri : 

J/ rırsel _Jlen 

Son Saat 

TİGRİS 
-30-

Nakıli ...-

İdris Jluht~/t 

Tigris gôzlerin! ~unıdıı t 
Hayalinde, Riltt'i kurtarmak sureti tle J ·e~udcn başlo~·oCllİ' 
Çetin bir mı'lccıll~leııirı. sal(Jfl(ttı resıııı QY'Cll l '.CL'jJfl. Jhw:fLıh ~ <. " J e / (.../ 

yet... ııırılıA·erııe... oe so111·lı rllırlığ·rıcı.. biitılıı 

Ceaç kız, gtizel Janin heye· 
eaıı içinde dinliyordu. 

Tigria ne demek istiyordu? 
•n esran, bu kadar saklı .. 
sizli esran ne idi? 

Gurur ve azametinin altında 
aklı ne vardı? 

Tlgliıin sırn!... Tigrisin Tig· 
rll olmasındaki sebep ve 

hilrmet! 
. Bir haydut kendisinde nasıl 

'bir cesaretle.. hangi hakla 
Mllıln beşeriyeti . muhakeme 
9!11abiYetini görebilir? 

Jmin bunları düşünürken 
akJma gene polis hafiyesi 
RtU geldi. 

- Sualime hali cevap ver
mediniz .. Diye bağırdı. Demek 
mu öldürdfüıüz? 

Tıgrisin sustuğunu ğörünce 
bu ıefer nefret ve istikrahla 

devam etti: 
- Katil!.. Katil. 
- Ne biliyorsunuz? 
Derin bir sükut hüküm 

mirdü. 
- Çok rica ederim, yemin 

ediniz. Yemin ediniz ki ona 

bir tey yapmadınız. 
- Yemin ediyorum ki sizi 

seviyorum Janin 1 

bltıı,llır hep /Jir lLŞI\ /çiıı, 111i? 
hiş bir ışık çaktı . Denebilir ki 
hissettiği korku, nefret ve 
elem göz bebeklerinde toplan· 
mıştı .. 

- Dernek beni hakikaten .. 

bulmak ve zavallı polis hafi
yesini tehdit eden ölüm teh
likesinden kurtarmak için 
yardım ediniz .... 

Bunu yapacağınıza.. Rütü 
Cidden seviyorsunuz öylemi? kurtaracağınıza emın olabi-

- Evet.. Yemin ederimki lir miyim. Bakın size ben 
çıldırasıya seviyorum. Siz Tig
r 1s ıı hayat: .. Saadetisiniz. 

- İşitmek istemediğim bu 1 
ismi bir d<:ha yanımda telaf
fuz etmeyiniz. Çünkü onu duy
mak beni sizden uzaklaşını
ya, nefrete sevkeder. 

Beni sevdiğinizi söyleyor· 
sunuz. şimdi buna bakalım. 
Ben yalnız bu noktayı hil· 
mek ister:m. 

- A"!. Janin 
- Acele etmeyin; mademki 

seviyorsunuz.. Sizi tecrübe 

edeceğim. Bakalım sözleriniz
de yalancımısınız. 

Tigris olduğu yerde duru· 
yordu. 

Janin bir kaç adım geri 

çekildi. Yanındaki kapıyı açtı. 

- Mösyö Leon Riltl. Lut

fen bir az gelir misiniz .. 

Meydana çıkan polis hafiye

sinin oğluna tamamen sakin

leşmiş bir sesle hitap etti: 

yalvarıyorum. 

Ricamı kıracak mısınız? 
Maksim dö Püvisö cevap 

vermeden put gibi duruyordu. 
Rütü kcrtarmak kendini 

mahvetmek demekti. Rütü 
kurtarmak artık bitti zannetti

ği mücadeleye tekrar devam 

etmek demekti. 

Daha sonra hakikaten kur

tarmak istese bile acaba artık 

bunun imkanı kalmış mı idi? 

Böyle olduğu halde bu ka

kadın.. Sevdiği kadın ona 

muhabbetinin delili olmak 

üzere Rütü kurtarmasını söy

liyordu.. İstiyordu. 
Tiğris gözlerini kapadı. Ha

yalinde Rütü kurtarmak sure· 

tile yeniden başlayacağı çetin 

bir mücadelenin safahatı res

mi geçit yaptı. 

....... Demek zavallıyı öldür

dünüz. Katlettiniz . 

- Zannederim mösyö Mak-

1 sim dö Püvisöyü tanıyorsunuz? 

Bu Çetin mücadelede belki 

de mağlup olacaktı ve o za· 

man, şimdi kendinde cihana 

hakim olmak kudretini gören, 

Maksim dö Püvisö yumruk

lannı sıktı: 

- Yolumun üstüne çıkan 

her kim olursa olsun sinek 

gibi ezerim. 
Sonra, bir az sükünet bula

rak devam etti : 

- ' Bilmiyorum Janin. Dog

rusunu istersen öldümü, kal

dımı cidden l i miyorum. Çün- 1 

kü kapR.tıldığı mahpesten hiç 

bir aksi sada duyulmaz. j 
Genç kızın gözlerinde milt- · 

Gazeteler Tigris meselesi 

münasebctile kendisinden bah

settiler. Çok zeki ve mahir 

bir zattır. Mösyö Maksim dö 

Püysö!. Siz de tabii efendiyi 

tanırsınız. Kendisi meşhur po

lis hafiyesi Rütün oğludur. 

Babasının başına bir felaket 

gelmiş olmasından korkuyor. 

Anlıyorsunz ya onun namı

na size ben müracaatta bu

lunuyorum: 

Leon Rüte pederini arayıp 

o insanların teşkil ettikleri bir 

muhakemede boynu bükül;., 

elleri bağlı kalacak .. Sonra da 

bir çok haydutların geçtiği 

yoldan geçerek dar ağacını 

1 
boylayacaktı. 

O zaman büyük gayesi.. He

defi ne olacaktı? 

Bu, mağlubiyet demekti .. 

Fakat.. Başka çare var mı 

idi? Yani kendi aşkını böyle 

tehlikeli bir tecrübeye koy

mak istiyordu. 

.. , 
Tigrisin tereddüdü çDlı d 
medi: ,._, 

- Ne olursa ol5U~ fi~ 
düşündü. Hiç titreıniYe ~ A 
bir sesle : fUP"' \' 

- Matmazel!. dedi:. til'" , 
istediğiniz şey çok guÇ. fi. J 

Fakat zararı yok: ı-' 
• çıl1 ıJ 

zularınız benim ı ';. 
rer emirdir. Eliınde -" 
her eyi yapacağ1?1: il'" • 
eğer mümkün ise bafiY .,l 
kurtarmıya bütün ~;;;-~ 
timle ugraşacağıma ,, , 
bilirsiniz. Rüt.. yaP;' _.~ 
Matmazel ... rı '!,eP" 

Sonra, sert, amiraoe d0~ 
detle Leon (Rüt) e dlS~lı" 

- Evet delikanlı·· ıİu \ 
yaşayacaktır. . ~ 

Fakat unutmayın ~~ 
yaşaması sizin zafe.rı ~ 
bir vakit temin etınıf ı1' il'. 
caktır. Allahaısmarl~~ uZ 

Tigris böyle so~,., ~ 
arkasına bile bakına ,.v'-
Rütle Janini odada ~~.. f 
camekanlı odadan .. çı tııt'' 

Acaba sözünu A 
tutabilecek mi idi~ bir 'I 

Bu adamın kalbt Ôfıe 1 
meydanı gibi idi.. eli 'I 
meydan ki orada ~7:., 4e ~ 

.. lii•·· j "' manlar olan aşk.. 0 

1
or•1 

der birbirlerile çarpışı f} 

13. . . 1 ~ 111l 
ırıı1cı ,ı~ 

sonu~ / . 4," 
Piyango müdurİY~tiJ1~65'/ 
Nümuneleri veçfıile ,dıt ~ 

adet zarf ile 2,5~ ..,o~ 
munesi veçhile rolu tsliP:·ı 
edileceğinden itaya fle ~ 
cakların pey akçelert~ ~ 
te 18 temmuz 929 t," ,r'J 
şenbe günü saat t5 uı;ı:, 
go müdürlüğünde ısı ol , .:. 
mübayaat komisyonu 
caatlan. 



Son Sa.t 

'dlnıanyada bir 
rezalet 

~an asılzadelerinden bir 
' ı adın, misafir olduğu kon
i :s CHermerstort) unı bütün 
~ i~aslarını çalarak nişanlısı 
M ~b. berabere keyf sürmek 

b, ~ için firar ediyor. · 
~~ ~L hafj{f''l'tı' •. it" t d b' 

0

let 1 L-_h B ı· ı· . . uv 111e ım a us e.. e11 ır reza geçen m1Ra er ın po ısıtı 
~P "itral etmiştir. Henüz yirmi dört yaımda ve Alman aristokrasi hayatına 
~ •111•danı Baron Von Monras 100,000 marklık mücevherat ' hırsızlığı 
~ile tt\'kif edilmiş ve bu genç asılzade kadın cürmünü itiraf etmiştir. 
~ llıetelerinin verdiği tafsilata göre vak'a şu suretle olmuştur: 
~ kl!ıune\'elde ( Berlin V esten ) caddesinde oturan kontes (Hermerstorf) 
~ ki lllanından mühim bir sirkat olmuş, 100,000 marklık kıymetli miicev
·"- bit~ ıftır. PoHs kontesin bütün uşak ve hizmetçilerini tevkif etmiş, 
~~ Ucu bulamıyarak cümlesini de tahliyeye mecbur kalmıştır. Çalınan 
· ~ .... ında bilhassa 25,000 altın mark kıymetinde bir de gerdanlık 

~lıı :!"nıculara çalınan elmasların eşkili verilmiştir. Sirkatin olduğu 
~ttettııViade kontesin samimi muhibbelerinden baron Von Monras da 

\L~tte oturuyormUf. 
~· S: bir kaç gün sonra genç baron ortadan bi~den bire kay

' ~ hal Bertin polisinin nazan dikkatini celbetmış . 
\ ~ ~•nıışlar bulamamışlar. Bu müddet esnasında kontesin ~lmas

t.fiVtdt) il aron, yeni nışanlandığı Alman asilzadelerinden şövalye Friı 
~~tt S: •~panm muhtelif memleketlerinde ömür sürüyormuş. 

~ ~ .,
0
li r~ıne dönmüşler ve muhteşem bir otele yerleşmişler. 

~ •ırad 11 fil~he ettiği baronun avdetini haber alınca, otelinde 
~~htratt li ~aıresine girerek taharriyatta bulunn.uş, ve orada çalınan 

.. ~ 'İt ~ bır kısmına ve aynı zamanda Berlinin maruf kuyumculanndan 
~~ k &r takını sahş makbuzlarına tesadüf etmişl~r. 
~ '-lıldı~Yuaıcuda yapılan tahkikat neticesi de ça~ın~n .gerdanlğın parça 
· ~· illlı anlatmış, baron Von Manrasın mücrımıyetıne kanaat hasıl 

~s:::\.~ ·~ derhal tedbir almı' ve oteline bir gezintiden avdet eden 
~ 8-., 1 blttGn itirazlanna rağmen tevkif etmiştir. 
~ ~'il cenapları evvela inkir ehnit, fakat bütün deliller gözü önüne 

"-l>eri an iter feyi itiraf eylemiş, ancak sirkatten nışanlısının hiç bir 
~ ~ olınadığuu söylemittir. 
~ ~e e ~eıeleyi tahkik için nışanlısma haber. gönderilerek ifadesi 

'Olt -.::::~ davet edilmiştir. Fakat rezaleti haber alan asilzade bu 
ar olmut, tabancasını beynine sıkarak intıhar etmiştir. 

UNU 

• :r. 

l • .. ' 

. ... . 

, 

,. 

\ 

~ 

Elm1Ulan falı,-;ıni kontes Hermerstorf 
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C ;,: u}'A.nkara · istanbul.. ~ O ] 
Refık bey it aclamlanna 

mahaus bir isticalle telefon 
ma.kinesini eline aldı: 

- Allo.. dedi, orası lstan
bulda Firuz zadelerin yazıha
nesi değil mi? Rica ederim, 
yannki posta ile bana 76 çu
val şeker gönderini. 

Fakat, o ne ya, tanamadıtı 
bir ses, bir kadın aeıi cevap 
veriyordu: 

- . Affeder.siniz efendim, 
yani'-' olacak.. Cariyeniz ne 
teker satıyorum, ne de biber .• 

- Orası Beyoğlu 9099 

ne yapacaıını taşırmıştı. Ken- j 
di ribi bcklr arkadaşlarfle 
etlence yerlerini, kahveleri 
dolaırnaktan bıkmıştı. 
Hoş .. Zaten Ankarada' eğ

lence yerleri o kadar bol de
ğildi ya .. 

Allah ona daha mes'ut bir 
hayat nasip etmemiş midi? 
AUeai, çoluğu, çocuğu olma
dıktan sonra zenginliği neye 
yarardı .. 

Bir yuva kurma!< için aca
ba zaman·nı geçirmiş midi .. 
Sevmek ve sevilmek artık bir 
haya! mı olmuştu? 

değil mi? 
- Hayır 

9909 .. 

Haydi diyelim ki vücudu 
efendim, buraıı yqından daha genç göster

dttl için sevebilsin .• Fakat 
kimi ıevecekti? Onu kendisi· - Affınızı rica ederim te• 

lefoncu hanım yanılmıf .. 
Refik bey, hiddetle makine· 

nin koluna pırmatfle vura 
wra tekrar telefoncu hanımı 
bulup çakışmak f ıterken kar· 
ııdaki kadın seıl devam edi .. 
yordu. 
· - Zarar yok efendim , bu 
kadar hiddetlenmeyin. Cariye• 
niı y&Dbşhkla verHen numara• 
larla konuşmaktan pek hoıla· 
nınm. ÇGnkü lstanbulda he· 
men hemen hiç tanıdıtım yok 
gibi... Telefonum maunın 
iistihıde bir ite yaramadın 
öyle duruyor .. Bereket venin 
böyle yanhthklara.. Blrkaç. 
tlkırdı ediyon1m da içim 
.çıbyor .• 

Refik bu kadar iltifat kar· 
fllllnda ne diyecetini fqlrmıt 
kekeleyip duruyordu: 

- Öyle mi efendim, hakkı 
lfıniz var efendim, affedertiniz 
efendim. 

Ankarada Karaotlan Ç&l'fl• 
sının en faal tQccarlanndan 
biri olan Refik bey bu ıabah 
ta her günkü fibl nefea al· 
madan öğleye kadar çalıımııtı. 
Ankara - İstanbul telefonu a· 
çılah yDkü hafifler ılbi 
olmuş, na mlltenahi telgraflar, 
mektuplar yazmaktan kurtul· 
muştu. 

Vakıa biraz pahalı oluyor-

ne tamamlle bendedecek ka -
dına hentiı rasgelmemişli.. .. 

f<efik hey ertesi sahah ya
ııhıneaine ıeldiğl \'akit bir 
akıam evvel geçirdiği hissi 
buhranı tamamile unutmuş 
ribic'll. Yeni bir siparişte bu
lunmak içfn ıene Islanbulda
ki Firuı ıadelerle görü~mek 
istedi. 

Telefonu açtı, Be>·oğlu 9099 
un mUnulp zamanda kendi
ılne verllmeaini rica elti. Ya• 
nm uıt ıonra zil çahnıyotdu. 

- Allo .. Firuz zadeler ıtıi? 
Y annki poıta ile dört çuval 
kahve r&nderiniz .. 

- Bqlca? .. 
- Naııl başke? •. 
- Hani don göriltmU,tük tel 
- Affedeniniz hanımefendi, 

pne yanlıı verdiler fakat ben 
memnunum... İstanbulun en 
tatlı Mali bir hanımefendisile 
konuımayı bana böyle yanlış
lıklardan bqka ne temin 
edebil(r? 

- Çok naziksiniz bey-
efendi .. 

- Bu kadar lfıtüfkar bir 
hanımefendiye az bile .. 

- Ne yapayım efendim, 
dojruıunu iıteraeniı. Y alnı1-
lıktan patlayacak bir haldeyim. 

İstanbul icra dairesinden 
. 2 

Hüseyin Ziya ve Hüseyin j sekaen metro murabbai ~ 
Süreyya beylerin Y akup Sabri maralı harap hane müte~ 
beyden istikraz eyledikleri iki 

1 
bahs-edir. MüştenıBata; i~ 

bin sekb yüz liraya mukabil ve iki INç.lk kattan . 1• ~ 
birinci derecede bir sıra nu· olup 2 numaralı hane ıki ~ 
marasile ipotek irae olunan tir 182 numaralı ~ fıf1: 
boğaz içinbe Bebek mahalle- kanatlı ahşap kapudan . ' 
sinde Bebek ve Yoğurtçu so- dikte zemini mermer ~_.-
kağında atik 118 - 118 cedit altı iki oda bir bali, ~ 
2:182 num~~h mukaddell!a biriaindcn yuı taraftald 
bır elyevm ıki bap hanenın k rd 

· · 'b ·ı dört h. · çeye apU8U va ar. k; altı hısse ıtı an e ıssesı Od d f eçilir . .1 

Hüseyin Ziya ve bir hissesi b' da an so fayda g ~,.i,,... 
H .. · S b ı · h· ır o a ve so a an a1 useyın Ureyya ey enn u 1 'k. . k t çıkıl r JTJ ·-.A • .1 e 1 ıncı a a ı ,_1.,.-: 
desınde qlup borcun veı me· l kt d' nl çıl'P·..1 
mesinden dolayi kırk beş gUn taş 1 an mer. ı~e e iJli .,.... . 

. .. ufak hır gezıntı mah ..J~ 
müddetle ıcra kılınan muza- . d b' od b' aı~ 

d . d 'k' b' l" b d 11 nn e ır a ır 
ye . e~ın E- ı . 1 ın ıra e e ~ altı kilar, merdivenle ~ 
tahbı uhdesın~e ise de bed~!• ta bir sofa üzerinde ııd l. 
mezkur haddı layıkında go- sofadan diğer bir sofaY' ;! 
rülmediğinden müıayede bir .

1
. . . ·li~ dar* -ı~ 

d. d'l i r çı ır, ıç ıçe ıeçı ' ı O".. 
ay tem ıt e ı m ş ır. olup birisinde yük do aP 

H"!d~du: Ayşe hani.m vere· dan merdivenle çıkıldıkt' 
selerının Ahır mahallı ve de• sofa üzerinde bir oda 1~ 
re ~ir .tarafi Hüs~yin ağa ha: fadan kapuyla et!a~ 1'0 ~ 
nesı bır tarafı Lıgor hanesı parmaklı ve ıemin1 çlO ~ 
tarafı rabii veresei. mumailey- rasaya çıkılır bir hat•~,_)f 
hanın ahır mahallı ve bazen sofadan koridora, J. 
caddesi ile mahdut dörtyüz d' 1 1 kıldıktl . mer ıven er e sı d 
vetmiş iki metro yetmış heı hail blr sofa Uıerin e ~1'i 
sentimetro terbiinde araziden d t ft kı' '- .. hf',_.d . o a, yan ara a ~ .. 
yüz altmış beş metro murabaı 1 ha k d ıniPi tM 
cedit 182 numarah bina ve rap baphu an. ~led'kte bit 

rap mut a a gm ı ~ 
la mutpahtan bir kap01 verey~m.. Ankarada Karaoğ

lan çarşısında 16 numarada 
tuccardan Refik .. 

- Ya.. Ankaradan telefon 
ediyorsunuz demek; öyleyse 
söyliyebilirim.. Nişantaşında 
Letafet sokağında şule apartı-
manında Nezahet .. 

- Cok teşekkür ederim 
efendim. 

lf-
Son günlerde Şişlide, Bey· 

oğlunda dolaşan bu iki ni .. 
şanlıya belki siz de rasgelmiş
ıinizdir ... 

Refik bey kendine çeki dü-
zen verince adam akıllı genç
leşmiş.. Nezahet hanım san 
saçları, parlak gözleri ve etine 
dolgun vücudile tam ona 
münasip bir arkadaş . 

Refik bey Ankaraya gittik
leri vakit yazıhanesinde yapa
cağı ıslahattan, döşetip daya· 
tacağı köşkten tatlı tatlı balı-.. 
sederken Nezahet hanım di-

mini tat bir koridor•ur 
bir merdiven altı köıı> 1' 
amini mermer tek •rl" 
üzeri tonos h.amaını v till 

Bahçen.in etrafı kı9dl ~ 
ve kısmen tat duvarla~ 
ol,.ıp bahçede mermer-~ 
lı bir kuyu ve merıııerf'14 
lu bir musluk vardır -~ 
hissedar Nedime bati• ~f.. 
dir Cedit 2 numatal~ ~ 
Yoğurtçu .oka;.nd ·Jıl' 
kanatlı kupudan giri.!:b ~ 
da harap bir mut ,.' ~ 
bir oda bir kömürlG~ ..,_, ~ 
merdivenle çıkıldıkt• it 7 
üzerinde iki oda b ,~ 
mevcut olup bu haııe tJI ~ 
yetle harap ve bottut ~ :3 
lada ber tafsil muh• ~ ~ 
numaralı hane muht• dl 
dir ve hanelerin ca~.Ait 
rinde üç tarafı ~~,~ 

du amma dakikaıında itini 
hallediyordu. Ne olur böyle 
yanlışlıklar her rnn batılba 
gelseydi de tatlı bir kadın ıe· 
sini uzaktan olıun İf İbeydi. 

Zevcim öleli iki ıc.me oluyor, 
kendiai tUccardandı. Onun için 
telofonu vardı. Bende bilmem 
hangi fikre zahip olar~k kal- • yorki: 

her ikiainin tanı~llldst• 
altı bin yedi yüz lir•. 

Mezkur hisıclerin 'il 
zamla talip olanla~ f 

Gündüzün mqguliyeti ona 
saatlerinin naaıl ıeçtiiini pek 
farkettirmiyordu. • 

Fakat akıam olup ta yazı
hanesini kapayınca tızerine bir 
hüzün çöküyordu. 

Mütemadiyen çalı9nuk ve 
kazanmak.. kimin için ve ne 
için. 
Aı ağı yukarı kırkı geçm:ştf. 

Ak§amlan yemeklerden sonra 

dırtmadım.. Asri hayata karı
şamıyorum. Çünkil istidadım 
yok.. İtimat edeceğim bir 
adama rasgelrnedim ki 
evleneyim.. İşte böyle yu
varlanıp gidiyorum .. 

- Affedersiniz Hamfendi 
iıminizi lfıtfeder misiniz .. 

- Y 0 •. 0 1 bu . kadarı fazla 
olur .. 

- Çok rica ederim. Ben
deniz gayet ciddi bir r.1aksatla 
soruyorum .. Bunu ispat için de 
size evveli kendi adresimi 

- Y alnıı benim bir şarbm 
var .. Ne eve ne de yazıhane
ye telefon koymıyacaksn~ .. 
Mektuplarını, telgraflarını ben 
yazarım.. Neme lazım, gene 
bir yanlışlık filan olur da bu 
sefer de başka birini bulurlUD. 

Hanımlar, beyler ister ina
nın, ister inanmayın, ancak iki 
haftadan beri işlemiye başla
yan Ankara-İstanbul telefonu 
böyle mes'ut bir yuvanın ku
rulmasına sebep oldu. 

Ahmet Hidayet 

ziyade malümat at~ 
ler hisseye nıusıP-dl 
muhammineıinin yo~ 
nispetinde pey .ıcç 
929-594 dosya ~ 
multashiben istanb:..~ 
ireai müzayede ıu 

caat etmeleri ~cd 
tarihinde saat on 
albya kadar son oı ıss 
icra kılınacağınd_an 1''1' 
rfn bizzat veya bıl~ 
bulunmalan illll ol 



~~l 

it Ye. ,, zler cemi ye i ı55ayfiyelere 
i~~Iearıstana e ·den ere 1 Bu se e e 
v,1 Propaeanda yapıyor 1 (!Ören y 

Sahife 11 

r azar ... 
ço raahe 

e e ir? 
~ ~a ıs (H .. 

.tt ltıek ususi) - Ge- ~ getirdiği listenin her tarafı 
llıı}tıind hıbunıda heyeti umu- 1 avcuların vahşetine, et yıyen 
~:ı d:n bahsettiğim ban- insanların insan eti y.yen yam-
~~r dun. dolaşmıya gittim· yamlardan farklı olduğum~, 
~de e~ız kenarındaki fev- hayabn bir mevibei ilahi olt•p 
it ~~ ~~l tertip edilmiş onu nezetmenin en büyük 
n~ ın Önündedir vahşet olduğuna dair ulema 

~!.._" Yolar · 
.,.'411ak Ü erkek ve kadın ve 5deba sözleri ile doludur. 
'il ıere "k· l Çok 1 ı taraflı isede ListeC!e yazı ı yirmi, otuz türlü 
~ttı ç ~air adedini teşkil yemeğin içicde etle hazırlanmış 
tt~l'İtıe e. oslovakların talebi hiç bir şey yoktu, hayvani 

tk t Şımdiki halde kadın şey olarak nihayet yoğurt, 
!\ arnanı k .. ~ vıı b· en arışıktır. ayran bulabilirsiniz. Ote tarafı 
~t~ ır le" · b' · f d k k h ~t ~llıııJa 

0 
va yanı ıztm ırm a ma arna, cncı , mu -

h.tiliııce . n altı buçuk kuruş telif salata, sebze güveçleri, 
"t sııe e b. · · k b' k t ·b· ld d. . a~ılı n tnncı a ı- ompor o gı ı şey r tr. 

:ıı ı } or D · · k B l l t ki } !{adın· entze gırme un ar, yanız e yememe· e 
t~ bi ve erkel· kumda kalmıyorlar, ispirtolu içkiler 

Çl!jYor r mahşerin içinden lokantalarında temrmile ya-
be · saktır. Batta gelenlerden cı-

\ iliz d \% k ~ top oyununn va- gara içilmemesi bile rica edilı-
~ ~~ar eğlenceler bol- yor. 

t s:-ı zden çıhtmız rn'l, Bazı listelerd Sofyada çıkan 
os'1 fası güzel bir kum ve et yemeyenlerin n~ .• iri ef-

ıt-til< Y~pabilirsıniz. • karı olan bir mecmuanın ilat11 
t.1ij~rt1~arırııza kim ti!sa- da var. Bir çol Janmızca 

\ ~~!)} h bahtınıza. kabul edilmişsede bile her 
!....'~" f anvosundan sonra halde bu fikir adamlarının 
.'rtı'b "r,i;llı d derin bir vicdan Jıissi ile ha-
tt atı 1 su ile uş 
~ ~tı·~eo an kısımdan geçer reket ettiklerine ve nezih 
tt~ll ka~Zanan zarif büfede adamlar olmaya ç::ı'ıştıklarma 
~~~ Park vehnizi içebilirsiniz. şüphe yok. 
\'~ <>Iuy

0

1 ele geceleri pek Burada bulundukça ara sıra 
~t~•k.ı1 r. Elektrikle süslü lokantaya devam ec-eceğ-"m. 
~;0sı0v:kolları Romen, Lehli: Bu adanılan sevkeden temiz-
~:· ııı • M Al lik fikrinin neticesi olarak 
~ t Ve erk ki acar, man lokantaları da sade o:cluru 
tb~ araft e eri dolduruyor. 0 

Qt t a. enf b" k d t · d"r ~h arait es tr cazbant, a nr emız ı . 
~ı:tıt Çaı: bahriye muzikası 1 O. K. Hatif 

lt=rs . Ordu. 1 
t\jbenıı Buz fabrıkas!n-

' at gazinonun yalınız 
&ıı.ıı satan kı t· lıı. smında otu-

t.ı ~er 1 
'it l okant 
~ 0 l.ltsa a kısmına gide-
~ bi.- li nıı bizim para ile 
~ttti ra y" \ :t· tıiırtıi ' uz Yirmi kuruş 
~ \llt1~İ Ye; en g~zel akşam 
"1f \ttı .. ' nıusıkiyi dinler 

•ty c:oezenl . 
~~Cdersiniz~rı, eğlenen-
L~ hkı · l'tttı t be n Isloniça cad-

~ti llluhtelif ·ki 
~" b ıece . must 
~ L~kı e~:n saat ikisine 
~~ ııtr g endirirler Bu-\ ~ı te\'k h . • ıJ45 tnc e, er arzuya 
';~tta hi bulmak kabil
~\~~eYenı raz dolaşırsanız 
, 'le deer» lokantasıgibi 
~t ltin ~esadnf edersi
~ }>~ oyle ye w• • 

~ ~enl megını 
\~i~. tr >> • lokanta-

~~~=· 

daki son motör 
~f'hrema11Pllnln ~ t•ni 

yaptırdığı lrnz fnhrika~ı
nın da faaliyete' !W(;tifii 
mahimc.Jur. jıd uünc ı\a• 
dar, hu föhril\anm ~on 

molörü de lsliveecl\ ve .. . 
nünde 68 ton huz imal 
t>den fahrilm istilısala
tım 7 5 tona <;ıl,aracal\
tır. Hu snr~ll İstanhu
lun buz ihtiyacı ln.irnilen 
temin edllmi1,; olacal\t ır. 

p-ficaret odasında 

intihabat 
nuoiın, ticaret odasın

da münhal iki ilzuhk için 
intihabat i<'ra cdilcccl\Ur. 
j tanbul ziraat bankası 
müdürü Cevat H. mün
hal Azahklardan birine 
namzet gösterllmiştil'. 

• 1 

Yapılan bir l<'lldkp. na~. l 
zaran, hu 'l'Il<' Bo(Jaz içi
ni terdJı <.~d .... nkı· !Je<;<•n 
seneJiine ni~h •lle :vüzde 
1;) fazlad;.·. (ieeen · SC'hf' 

dP H{\(jaza SJİdf•nlerin ('
vel'd -.;eıwnPliine nazm·an 
yüzde 1 o, fazı~ olduğu 
anla:-;ılmı~tır. iki sene .. ~ 

zarfında yazın HotJHza 
{Jidenl<'rin adedinde· yüz-
de 2;) 1f'zayüt vur, dem<'f\
lir. Halbuki hu sc•uc ... \
dalar yoku mh•<iinde nis-
belsiz hir tenakus mev
<·nttur. Uuna muJrnhil 
fiızıl topraı, ve Pendik, 
hillın:-;sa 'alrnl'ıJ\ tarafları 

<;ok hüyüJi bir rağbet 

fJÖrmü'it ür. 
1$u Sl'IH' Çamhca Ye ba

vnlisinin nörd,üğf rafjlıf'~ 
le lalı minin l'c>YJdnded iı·

1

• 
i"skiidara lwmen her 1 :> 
dnkıl\ada hir ntpur i:;ılP

<li:ii lıaldt• hazan iıir va
purun Y(.ıh•ularıııı eıJu\r-' .. .. 
mal\ İf~in J;). dal\ıl\a l -.;• 
kfülur ı ı,e. c.~"ilnlie hqkiNli
{ji nürillnwkl,•flir. 

B(Jğaz i';in€' rnğbetin 
arlnıası, HO(J·•~Hl e~ki ha
lini almıva !J.ı ... : n::ıssı de· . .. 
nwk ollllak itibarile çok 
şayanı nwn1nlHıly~ttir. 
) ahıız hirc·oJ" ı,"~ ü!. ya
lıla.ım tut ün d(·ıw u itti
haz edilmiş olma~ı ve bil
has"'a huru ÇPsmedeki 
l\önıür d\~poları, o havali
) i mahv ve pc•ri~an eden 
sPbcıplC'rdr•n hiri oltnak
ladu·. Kuru Çf>şme önün ... 
deki ada <;ok güzel bir 
t•{)lcnce mahalli olabilir
kt•n 5lmdi arzellifii çirkin 
manzara teessürü mucip 
olmaJ,tadır. 

Sonra, Hoğaz if;inde be-
IC'dİ) enin ihmali nazarl 
<lildrnl i caliı• Jlir şekilde
dir. Yollıwa baluJmamalilH, 
•mlrnldarda köpel\ 1 erin 
hücum ve gürullüsünd<'ı• 
gPdl ııu•m<'kted ir. 

Di!}er taraftan ::;irl\t\ 
ha~ ri~'.l"', bu s~n" niha) ,. 
liı\de but<;e ... i nıfı ı it oııı 
sa . Ptli bir vap111' ~itı ı 
<-dP''"lil ir. 

• 
l5tanbula ait ıiıühim. bir keşi "oo· 

-Iar çten Baı.taiiınanın~. 
bir kanal açrnalı ! 

13u fikrin sahilH·. ııı Lİ kt\ fat olarak 
I 

l1j r Ya pur isti yor ... 
Edirnekapı tramvayı işlemi

ye başladıktan sonra varidatı 
biraz azalan Hnliç şirketinin 
bunu telafi için Balıkhane ile 
Galata arasında motör işlet
mek istediğini yazmışbk. 

Dün akşam, isminin Ahmet 
Keşfi olduğunu söyliyen orta 
yaşlı bir zat idarehanemİ:t(! 
geldi , bu mesele hakkında 
bize şu beyanatta bulundu: 

«- Haliç şirketi eğer va .. 
ridatını artırmak . istiyorsa be
ni dinlesin!» 

- Ben diyorum ki bu iş ancak ' 
Halicin uzatılması ile kabildir. 1 
Haliç şirketinin yeri:ıde ben 
olsam, ne yapar yapar Ka'ğıta
neden Balnt limanına,• yalı-ut 
Büyükdereye bir kanal açtırır 
ve bu kanalın i~i tara
fına ağaçlar diktirir, tepe
lerde korular te is ettirir ve 
bu sur~tle halkın rağbetini 
bu taraflara celbederim. 

Hem bu yapJlırsa lstanbul 
on misli daha güzelleşir ve 
bu sureUe tramvaylar gibi 
posta vapurları da çifte hat 
üzerinden Karadenize işler, 

mesela giderken birinden gi
der, birinden de gelir.» 

Ahmet Keşfi efendi buraya 
gelince bir az durdu ve gtı
lümsiyerek: 

- Bu fikir -dedi-gayet mü· 
him bir keşif•ir ve hamı ben 
blllduğ\Jm için hakkı keşfi 
bana aittir. 

G~zeteniz. bunu y:tzdıktan 
sonra şirket bu projeyi tatbi-
ka kalkxşacal: olursc, elbette 
ha!ckı keşif c.Jarak bana bir 
mükafat verir değil mi? 

Ben zaten ço!{ bir şey de 
istemem. V ~purlanndan birini 
bana verse l:Sfidir. 

- Ne yapecaksu-;ı::z vapuru? 
- Ne mi yap:ı"ağıan? 
Ev kiresır...ı.an a.ııam ağlıyor 

yahu! Gccd~,i ;,.. \J.,dc yatar, 
gündüzleri ele tr.1euGhe gi
denlere kiraysı ~r:r:rn ... 

Adamcagaa, r.ı seieyi bir 
de Haliç şirket: ruudürü Ha
san Cemil beye anlatmak üze
re şırkete gönderdik. Bakahm 
orada ne diyecek? 
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fl\.irJ'\. ta\' rare (" ı 11 i \ p t 1 tct raf n ıdaı1 alınarak cemiyetin ihtiyacı nisbetinde talebeliğe kabul 
1 • ve A vrupaya sevki tekarrür edenlere Türk tayyare c 

ta) ) ar il l ii ]1('11 d i s ı i g)·j tal l 8 i ı c tm ek aşağıda yazılı fedakarlıklan yapacaktır. bit ,,, 
A) Büttin teferriatile iki kat elbise, bir palto ve 

Üzere 929 s ncsı ·rtl}1a, .. 1a desn, üçer kat çamaşır azimet ve avdet yol masraflarl· ._.. 
B) Tabail murafları hariç olarak tahsile gönderile.celi ;J' 

gönd ri] ece]'\. talebe] re essesenin derecesine ve tahıil m6ddetindeki kıdeıaille 

l 
(85) dolardan (150) dolara kadar maaş. . de t1,1'. 

111 a 1 U Ş af tll aın e C) Tahsilini muvaffakiyetle bitirip Türkiyeye avdetill djJdil 
yare cemiyeti tarafından g6aterilecek yerde istibtadl e ,.t 
müddetçe ihtisaı ve kabiliyeti derecesine göre alacağı 111d,it" 1 - Milsabaka imtihanına kabul için şartlar fUDlaardm 

A) Tür olmak ve medeni haklarına sahip olmak. 
B) Yqı on yediden küçü ve yirmi beşten büyük olmamak. 

C) Ahvali sıhhıyesinin Avrupa (Fransa ve Almanya) iklimle
rinde nazari ve ameli tahsil ve tetebbua müsait ve her tnrlü 
ilel ve emrazdan salim bulunduğu mutahas sıslan tamam bir 
hatane hey' eti aıhhıycsinin raporile tasdik edilmek. 

D) Aakerlikle iliıiği olmadığına dair askerlik şubesinden 
veaika ibraz etmek. 

E)TahaUinin hitamından itibaren beş':Sene müddetle Tayya
re Cemiyetinin emrinde ve cemiyetin takdir edeceği maaş 
mukabilinde ve cemiyetçe veya cemiyetin kendilerini emrine 
tevdi edeceği makam tarafından tayin C".!ilecek mahal ve va
zifede çalıfmağı usulü kanunisi dairesinde taahhüt eylemek. 

F) Talebelik m6ddeti zarfında, Cemiyetin Avrupadaki tale
b~lerine maıı.a. olan talimatnamesine riayetsizliği yüzünden 
talebelikten kaydı terkin edildiği ve ya tahsilinin hitamında 
balAda (E) fıkramnda muharrer olan taahhUdil ifa eylemediği 
takdirde Tkk Tayyare cemiyetinin kendiıi için ihtiyar eylediği 
bilumum mnarifi kanuni merasime hacet kalmakszın derhal 
ve defaten tediye edeceğine dair Noterlikten musaddak ve 
müteselail kefalet uaulile tanzim edilmiş bir kefaletname ibraz 
qylemek. ( Bu kefaletname yalnız talebeliğe kabul edilenlerden 
iıtemr ve Avnapaya sevklennden evel eemiytrt.e tevdi edilmiş 
bulunur.) 

G) Darülfü.nun riyaziye şubesinde veya Yüksek Mühendis 
mektebinin birinci veya son devresinden mezun bulunmak 
(resmi liselerin fen kısmından aliyülila derecede şehadetname 
Rlanlarla buna muadil tahsil gördüklerini muteber vesikalarla 
isbat edenler de müsabakaya kabul olunurlar. Anc::ık yüksek 
J.ahsil görenlerden müsabakada kazanm.ş olanlar li:.c mezun
larına tercih edilirler.) 

Habra: Talibin evlenmiş bulunmaması tercih olunur. 
2 - Müsabaka imtihanına 15 ağustos 929 tarih'nde İstanbul 

Tayyare cemiyet binasında başlanacak ve rşağıdaki ilim ve 
fenlerden tahriri olarak icra edilecektir. İmtıhan ar bir hafta 
nihayet on gün zarfında bitirilecektir. 

Dartilfünunun riyaziye şubesi ve yül<"sek mühend:s mektebi 
birinci ve son devre mezunlan için: 

Ali riyaziye. ( cebri ala, tamami ve tefazuli hesap ) 
Tahlili hendese. 
Riyazi mihanik. 
Hikmeti tabiiye. 
Kimya. 
İlmi heyet. 
Resim. ( hatti ve menazıri ) 
TOrkçe. 
Fransızca veya Almanca. ( talebe ikisinden· birisini tercih 

eder) 
Liselerin fen kısmı aliyülali meıunlan ile buna muadil 

tahsil glSrenler için: 
Adi riyaziye. ( cebir ve miltemmimab, milselıeat ) 
Musattah ve mücessem hendese. 
Mihanik. 
Hikmeti tabiiye. 
Kimya. 
İlmi heyet. 
Resim. ( hatti ve manazıri ) 
Fransızca veya almanca. (talip ikisinden birini tercih eder) 
3 - Mutahassıslardan mürekkep bir heyet müvaceheainde 

yapılak ol:ın bu imtihanlar neticesinde en çok muvaffakiyet 
gösterenlerden birinci maddenin (C) fıkruı da nazan itibara 

D) Tahsili meteakıp cemiyetin kendi arzu ve kar~ .,eti' 
sinde bazı Avrupa müesaesat ve fabrikalannda tetkik e~ 
tebbüata memur edeceği talebelerden üç Avrupa bük~ 
tayyare mühendisliği inşaatında ihtisas, ihtira sahibi b .,"# 
lan tastik edileceklere def'aten beş bin lira mükafat 
cektır. .ol( 

4 - Müsabakaya girmek istiyenler istidalarını - yak "~ 
göre - İstanbul - İzmir - Bursa - Eskişehir - Edirne - KonY~,~ 
na-Samsun-T.rabzun -Tayyare cemiyeti şubelerine ve A ~ 
Cemiyetin umumi merkezine en geç 25 Temmuz 92~ ~ati dl 
kadar vermiş ve istidalarına aşağıdaki evrak ve vesık 
raptetmiş bulunmalıdırlar : ~ 

A ) Şehadetname ( bu sene mezunlarından şahadet11 ~ 
henilz ellerine verilmiyenler, birinci maddenin (C) fıkr• "~ 
şaraiti haiz olduklarına dair mektep idaresinden JJlll ~-. 
birer vesika ibraz ederler. Bu vesikaların bilahare şe J 
namenin asla ile değiştirilmesi şartbr.) şt' 

B) Nüfus tezkeresi veya bu mahiyette tafsilab, (.le 

havi muteber hüviyet cüzdanı. Rf 
C) En son bulunduğu hizmet hal. kında salahiyetl ~ 

mın ve aynca polis dairesinin hüsnü hal vesikası (b~,'~ 
mektepten intikal suretile gelenler. j~in. hizmete, hüsnU 

slkdına. ~bt':1111 -y~lu~) ik 
D) Bınncı madasnın (D) fıkrasına göre askerlik vcS 1' 
E) Taliplerin sıhhi muayeneleri muracaat ettikleri S. 

Cemiyeti şubeleri tarafından sevkedilecekleri rnüt~ 
tamam bir bev' eti sıhhiye marifetile yapılıp evrakın• 
dilecektir. k 

5 - Taliplerin imtihana gidiş masrafları ve muvafl• 
larsa memleketlerine dönüş masrafları kendilerine ait~,-..J 

6 - Daha fazla tafsillt almak isteyenler dördnncfl ·~ 
yazılı Tayyare cemiyeti şubelerine ve Ankara ile ;,~ 
bulunanlar cemiyetin umumi merkezine milracaat et!P ,ı r,1 

7 - Her talip ımtihan tarihinden en ğeç üç giln. e"I e'
bula gelmiş ve İstanbul Tayyare cemiyeti şubelerıııe 
tevdi etmiş bulunmalıdır. ı: 

8 - İmtihanda beraber bulunması zaruri olan ede\lt 
A) Beş haneli luğaritma cetveli. 
B) Duhul des"metre ve sair tersim alitı. ~ 
C) Kurşun kalem, lastik ve saire. -'~ 
fstiyen Fransızca ve ya Almanca Iiigat, kamus kif:'P'"" 

lundura bilir. 
, -- ..... . (.... ""., . l .. . . , . '·. ~ ·, • 

. . . ', . . "' ... n, .. 
r,••.ı • • '> i fl.-._,, • • . ~ 6< 

Yedinci büyük "" 
TAYYARE PİY ANKOS 

1 iNCi KEŞiDE 11 ACUSTOSTAVdt 

Bu~OK İKRAMİYE 
30,000 liradır 

AYRICA: 18.000 15.000 12,000 1~ 
liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 111 

Bu keşldede cem'an «3,900,. numara k~ 
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Bir kasırga gibi ... 
liüber odadan içeri 

ıı ... ,, kendini attı. 
~tt Yol:l Zambarof eski cina- 1 önünde durdu v~ otomobilden 
~~ i a.f~nın cesedinin du- ! birisi dışarıya fırlayarak bfr 
~ 262~11sınde kademe kade- adımda binanın kapıs na atıldı. 
~il-et tn knyboluşuna me- t Yere diz çökmüş ve kor-
~a l\raıeleri, çılgm kabkn- kudan bayılma derecesine gel-
. ......, ş·'cY~ettikten sonra. miş bulunan genç kızın göğ-
~~ k~~ı, diye bağırdı, sıra sUne elindeki kamayı daldır-

1\11'1 b çu·k· hanıma geldi!... maya hazırlanmış olan Zam-
'· crıfı hUsbUtün azdır- barof geri döndii ve içinde 

tfy,rı cinnet kıvılcımlan tutuşan na-
'~i 1 Yukarıda olup biteni zarlarını endiJe ile F abyene 
'ita 11/ c İşitmiş ve kendisi- dikti: 
~2 b ~iitbiş bir akibete Lakin F abyenin cevap ver-
i:ttt u Unduğunu anlamıştı. mesine meydan kalmadan 
~ca11ltnç kız korku ve odanın kapısı hızla açıldı ve 
t.l!~t 

8 
a; Yarı ölU bir Hüber Marsan kasırga gibi 

t;j f t ıl vasisinin muh- içeriye atıldı. 
dar:ntyatJarını, Loranşarın Zanıbarof delikanlıyı tanı-

~İç tG eh CSlllmünü duymuştu. ymca buyük bir feryat kopar-

~
~~ ~ p e yoktur ki akli ba- dı ve: 

iade{~ ts~sen çok zalim - O!.. Yine ol. diye inledi 
baro~ . hır adam olan r· k fımdi cinnet nöbe- Bu herifin nakadar pek canı 

"'~ıı~llıçısı altında blls'lititdn varmış!.. Bir türlü gebermek 
c~6 lf•caktı bilmiyor. ~imdi deli bütün 
~llç kıı ev~eli başını du- gayzı ve tehevvürü ile delikan-
~ at:h'rParak inti ar et- laya saldırmaya bqlallllf, El-
~ kaı~~ii, fakat her şeye yanı unutmuştu. Fakat Marsan 
~"lt.1111 \r inde gizli bir ümit yıldırım süratiyle cebinden iki 
~ '1b ardı : Hüber Mar- rüvelver çıkardı ve bunları 
, .. dar e:d., ~açmldığından çılgın bankerle katil uşağa 
l · de tımışti. Şu halde tevcih etti. iki habis vaziyetin 

\ --~ ..... vahametini takdir ederek kol-~ kapı b" d . ,~ \ı k ır enbıre açıl- larım havaya kaldırdılar. 
\ t11 f~ı~: efendi bu iki Delikanlı iki haydudu nam-
~- 2İtd'J t arka arkaya lulann ucundan ayırmamakla 

)ot ~~ltof er .. A• beraber t\th bir sesle genç 
~~~ tlind ~.ilaınkıta gülü- kıza sesleniyordu. 
~ıı. ~ lr b · t 1 uzun kamayı Genç kız gözlerini açtı ve 
~~~ti! b:ti şekilde sallıyor- nişanlısını karşısında görünce 
~ hiil?ırJ f koyun boğazla bir sayhai meserret kopararak: 
~--~11lın a:~t lır kasap gibi - Siz Hüber! Siz burada 
~ tıd, d gıını avucunun ha! Ben ise dünyaya çoktan 
~ ~ "1ı ~neyordu. veda etmiıtim. 

taı. '1lalc ork~sundan oda- - Evet tam vaktinde ye-
~·tli, 8 koıeaine kadar tişmişim.. Şimdi berayı ihtiyat 

tı icthk •nker tüyler ür- şu heriflerin üzerindeki silih-
~ •balarına devam l 1 l H di b kal "Y an a a ım... ay , a ım 

~ll. ltS .. ile. korkuyorsun? Fabyen evvelA ailAhlannı sen 
"'la tnı . teslim et bakalım .. 

tc:~-~aaı.uıın n:şanlının, sev- Uşak bankerin kendisini ai-
~ iıttı. C Yanına gön- IAhtan tecrit ctmı. olduğunu 
~~~ek ıc:~~nnenıde el itiraf etti.Delikanlı bir kahka· 

"'l~ı.rda ışı, ı niı. Son- ha atarak: 
vt !altit O~n~a.. Hep - Ol ~ranııda cmnu itimat 

.''12' aditçınrsiniz.. bukadar fazlal~•b ha! Dedi, 
ij~..:ı.., unlarla Elyana -y 

•
11-.,ordu. desene ıi.zlcr birbirinizden bi-

g. ~ I le Grküyorıunuz ayle mi? 
.. ,det Şu halde ailih depoluğu 

-..._ )OU. f CCri 1 vazifesini Zambarof doatumuz 
.._Obij llÇar aibi gelen ifa ediyor öyle mi? 

._. evla kap111 Banker delikanlının elindeki 

Sahife 13 

Bir gün gelecek ... 
Hayvaııların insanlaştırddıklarinı 

görecek miyiz? 

/\uyruklu yıld::larz arltl~ yr:lm= semada ue insanlar arasw,Jcı 
değil, diğer rulı taşıyan mahlıikal arasmda da 

aramak lü:un geliyor 

Biz burada, ne ara sıra m ürekkC(l bir kedi tr~
dünyamızı bir mu ibete püne mensupturlar. 
uğratma ·ı ihtimulile bir Hunlardan biri tulum
çok lnsanhırı cııtlit'jeye badan su çekmektet dii}e
düşiiren kuyruklu bir rl de elinde koi)a, tulum
yıldızdan, ne de bir sine- hadan su almıya gltme~
ma bir tiyatro ylldızından tedir. 
bahsedecek değlllz. Uah- Acaba lnsanlarıJl hay
sımız iki kedidir, hayret vanatı da i?sanla~tıracak
etmeyınız: 't~ekrar sMll- ları günü d~ -Ui>fet:;ek Dil· 
yelim! İld kotli ylldı~ma yiz'? Sal<ın hayır d'cmeyf-
alltlr. n_ız_. ________ _ 

Resimde nördüi)ünOz bu 
iki kedi, ~t'\'yt»rkla, lnsa
nm hayntını ·şayanı hay
ret bir ·uret le sahnede 
temsil Pch~n keclilm·den 

silahın tehtitkir namlusu önün
de cebindeki silahları birer 
birer çıkardı. Elindeki uzun 
kamayı da ayaklarının önüne 
atmışb. Delikanlı bu kamaya 
ehemmiyet vermedi. O rovel
verleri bir araya cemetmekle 
meşguldu. 

Hübcr Marsan bankerin 
ceplerini bir kere daha mua
yene ettikten sonra elindeki 
silihlardan birini cebine ko
yop Elyana hitaben : 

- Birbirlerine çok layık 
olan bu E;fendil~ uşağı bu 
odaya kapayalım. Zabıta ge-
lince kendilerini orada bulur •. 
Dedi ve Elyanı · elinden tuta
r ak odadan çıkb. 

Hüber Bankerle F abyanın 
bulunduğu odanın kapısını ki
litledikten sonra ceplerini dol-
duran ve hareketini ağırlaşb
ran ıiliWarı bir kenara atmış 
ve elinde kendi rüvelverlerin
den birisini bırakmıştı. 

işte bu esnada biraz kendi
sine ıelmiş olan Elyan sevgi
lisine olanı biteni hulasaten 
anlatb ve: 

Doktor A. kutiel 
Elektirik ınatineterİ)'te_ be........ .., 
darlıtJ, prostat, ıdemUttidlr, bel lftllk
lfğl cilt ve firenglyi atnuz 't1c1av1 eder. 

l<.aralcöyde Börekçi fırıaı lll'lll9dl 36. 

- Loranşar da bizimle be
raber gelmişti ama zanneder
sem berikiler onu öldllrdlller. 
Biraz evci tepemde, feryatlar, 
bir silih sesi ve onu mnteakip 
bir cesedin yere yuvarlanma
sından mütevellit bnyiik bir 
gürültü işittim . 

- Öyle ise Elyan haydi 
yukarıya çıkalım da bir baka
lım ... 

İki genç yukan aalona çık
bkları zaman her ıeyi anladı
lar. Yarım yamalak örlllmiit 
duvar. Yerdeki kanlar her 
şeyi vazıhan anlabyordu. 

Hüber Marsan henüz kunı
mamıı harca parmaklarmı so
karak bir iici h;~l•y• yerinden 
çıkardı ve o ieth~daıı Loran
şarın cesedini görünce: 

- Bu adam, dedi, bua 
layık gördüğü akibete keaclmf 
düçar oldu. Ne de olaa ba
disi borcunu ödedi . Allah 
mağfiretini kendisinden belki 
esirsıemez •••• 

<Bltmetl) 
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yeni hatta. ! 'Dülgerler ara- Jaksimde buyuk 

Ad ~ M ·c-" l sında bir hadise bir kaya 
unu • ı- ·ıer Jln 12 temmuz tarihli Cümhu- Taksim meydanının tesviyc-

şimendf +'er me- riyet gazetesinde, dülgerler si müşkülat ile ilerlemektedir. 
r..J' cemiyeti Üsküdar şubesinin Hafriyat esnasında gayet bü-

ffl UT/annd dair lajvına ve reis Tahir efendi- yülc bir kayaya tesadüf olun-
nin vaziyeti polisçe şüpheli muştur. Bu kayanın mevadı 

Fransalardan tesellüm cdi- .. ·· ıd·· v - d t hk'k t b goru ugun en a ı a a aş- infi!~kiye ile parçalanması 
len Adana - Mersin hattındaki ı d d b d an ığına air ir yazı var ı. ' imkansız olduğundan hafriyat 
şimendifer memurla-.. vazife
lerinde ipka edilmişlerdir. An-

Dün gazetemize gelen Tahir bataetle devam etmektedir. 
efendi demiştir ki: 

cak, aldığımız malumata na
zaran, bu memurların Anado-
la demiryollanna nakli ve 
yerlerine Anadolu hat4mdaki 
memurlardan bir kısmıvın ta
yini tasavvur edilmektedir. 

Bir delikanlı, nişan-
hsmı vurdu-

Bergamanın Yaka mahalle
sinde ohıran Sadık kızı on 
sekiz yqlannda Müzeyyen H. 
nişanlw yirmi yaşında Filori-
nalı Ali tarafından tabanca ile 
muhtelif yerlerinden vurulmuş, 
kız hastaneye kaldınlmış, Ali 
de tevkifaneye götürülmüştür. 

4 beraet kararı 
Şehremaneti su işleri ida

resinde iken sui istimal yap-
bklan iddiasile evvela işten 
el çektirilen, bilahare azledi
len Hikmet ve Rıfat beylerle 
Recep ve Mehmet efendiler 
cereyen edeli muhakemeleri 
netieesincle beı~ etm~ir. 

« - Bunların kat'iyen aslı 
yoktur. Meselenin aslı şöyledir: 

Merkezi İstanbulda bulunan 
cemiyet, geçen sene Üsküdar 
şubesine dahil olanlardan 
duhuliye namile alınan 60:> 
lirayı Üsküdar şubesinin o 
zamanki reisinden almış ve 
bu par.ayı cemiyete irat kay
dedeceği yerde merkezdeki 
azaya geçe~ kışın odun kö
mür parsı yapmıştır. Bu sene 
Üsküdar şubesine ben reis 
olduktan sonra merkez gene 
varidatı benden istedi, ben de 
b paranın bankaya yatırılma
sıfıı söyledim. Merkez bunu 
kabul etmedi ve şubeyi lağva 
kalkıştı. İşte mesele bundan 
ibarettir.» 

Yazı maKinelerinizi 

• Milğazamı: i7.iyaret ıediniı. 

eksikanın 20 
senelik zayi t 

20 senede.ıberi Meksikada 
de·ıam eden ihtilal ve isyanlar 
neticesi olarak «l,200,000» ki
şinin zayi olduğu teshil edil
miştir. 

Tercemanların 
imtihanı bitti 
T ercemanlann imtihanları 

bitmiştir. Elyevm tahriri imti
hmılann neticesi tesbit edii
mekted ir. Neticede muvaffak 
olam!~·•mlar görülürse bunlar 
için iki ay sonra bir imtihan 
daha açılacaktır. 

1 Oca6i ıı balosu 
bu ak~an1 

Türk ocağı bu akşam Tarab
yada senelilf balosunu vere
cektir. 65 numaralı vapur bu 

M h h t •• akşam saat 21 de davetlileri a ru a m U aw f kliprüc!en alarak Tarabyaya 
götürecektir. 

Tütün inhisarı urnıı ı4 ya~ında hır çocu-
eu öldürdüler müdiriyetinde' : Bergamanın Tırhala köyün-

idare için kapalı zarfla 613 ton maden kömürü, 155 ton den 14 yaşında Mahmet is-
kok, 64500 kilo mangal kömürü ve 1485 çeki odun alınacak- minde bir çocuğu 33 yaşında 
tır. itaya talip olanların şartnameyi almak üzere her gün mü· Bekirle arkadaşı 25 yaşında 
racaatlan ve yevmi münakasa olap 27-7-929 tarihinde saat Hasan taş ve urganla döve-
15,30 a kadar teklif ve yüzde 7,5 tan temiQatlarını havi mek- rek öldürm~şlerdir. 
tuplannı Galatada mübayaat komisyonuna tedi etmeleri. G:el'boluda harb-

c:rü m _ ı edenleri ziyaret Ticareti dahiliye ~ Umumi harpte Gelibolu 

müdiriye in .. -.. rugu en: 
Numunelik mensucat parçaları 2 sandık 

Et makinesi 55 adet ı 
Emaye kase çaydanlık tepsi ve saire 
Boyalı teneke kubı 
Ten eke süzgeç 
Galvanizli teneke tepsi l 
Teneke. leğen 
Alb teneke, üzeri camlı kenarı demir tepsi 

11 sandık 

Et makinesi 13 adet 2 sandık 
Hurda soba aksamı 1 kafes 
Gürğen tahtası 2 adet 

· Demir bıla baskısı 1 adet 
Keçi derisi 2 denk 

Baladaki eşyanın gümrüklere satılmasına karar v·erildiğinden 
taliplerin cumartesi ve sair glinleti İstanbul Ticareti dahiliye 
i\imrüğü müdürlüğü sahş komisyonuna müracaatlaiı ilin olunur. 

cephesinde harbeden ve ber
hayat kalan eski Fransız 

askerlerinin Seddülbahiri ziya
ret etmeleri için müsaade is
temiş ve verilmiştir. Bunlar, 
ayrıca Makdonyadaki mezar
larını da ziyaret edeceklerdir. 

Ankara muaı1ım meKteb, kabul 
imtihanları 

Maarif emanetinden: Anka
ra orta muallim mektebi ka
bul imtihanlan 20 temmuz 
cumartesi günü erkek muallim 
mektebinde yapılacağından 
talip olanların yevmi mezkur
da saat sekiz buçukta mek-
tepte hazır bulunmalan ilin 

l olunur. 

Bit" f·ac 
Fakat misli 

halde na<f h 
görülmüştli~ tl 
Geçen gün Londr~ ~ 

şimdiye kadar ınisb ~ t, 
görülmüş bir faciaY:iol~ 
olmuş ve «:.1.4» kişi, ~ 
insanın gilzü önünde 
çayır yanmışlardır. el" ıj 

Geçen hafta, Londra çıJ ~ 
hastane menfaatine 'ce 
vada umumi bir eğlell ~ 
tip edilmiştir. Halk• e% 
dirmek için, bu 111 

birkaç katlı tahta ~~ 'f iif 
üzerine benzin dök~lıO e~ 
suretle halkı eğlendırlll ~ 
bir de yangın söndilr~e 
besi yapılmak istenJ11lf ·~ 
muhtelif katlarına da re
ları temsil edecek su ef 
Bahriye mektebi t~!e~jt 
leştirilmiş; işe tabii ıı' 
vermek için de sırtlar'~ 
malar , rengarenk .

11 
giydirilmiş. Eğlence~~ 
eli bir zamanında . 
verilince alevler 1~,;, 
binayı sarıvermişl 1 

yolların kalabalığın 
kalm,ş, bu « 14» 1 
gözlerinin önünd~ . 
eden faciada haberleri 

ı• ve bunları manken dl 
hdlkın alkışları aras'ltı 
çayır yanmışlardır. ~ 
Konservatu-vaı'~ 
tinin ~idece~i ~ 

I<onservatuvar bet iı ",) 
duğu gibi bu sene ~ 
doluya bir heyet g~ 
halk şiir, türkü ve .,

1 
rmı tesbit ettirecel<~!i'-' 
hat ay sonunda baŞ .,,,rı 
bu sene Trabzondaıı ,,lf 
lar .ık Erzincan ve rd:.1• 
valisinde calışılacal< 
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~ / ünakaşa 
Talebe birliği 

yeniden cevap ' B· :~ tır rnahkU.m ke veriyor diı1i tu-
~ an • d Paıı:artesi gilnll Talebe bir-

ıı! 1 • J aı1 a rm a )' 1 '., u r l fiği azalarından bir kısmı, IOll 

u~lld . . • milnakaşalnr dolayııile ocakta 
tli Ô ar ı.andarmalarından Ali onbaşı, üç ay hapse mahkum toplanmı , bazı temennilerde 
Ô lllen dün Haydarpaşada yakruamış ÜskUdara getirir- bulunmuş, kararlar almışlardı. 

~~ 1lıer bıçakla Ali onba ıyı iki yerinden yaralamış ve Hukuk. Baytar, Fen, MUben· 
tir tır. Mecruh tıp fakiiltesine yatınlmıştır. dls, Mülkiye, Posta ve Telgraf, 

tat1'h~rnevut,, susam çuvallarını bıçakl dı Ticaret, Orman, fakülte ve 
te D yüksek mektepleri mühür 

bit ere sokağında Arnavut Hliseyinin 38 numaralı evi- ve reislerinin imzalarını muh-
ii 1lı~ddet eve) hapisten çıkan eski kiracıs! Arnavut İbra- tevi olarak aldığımız bir tcs-

~la~, ~l§, eski bir kin dolayııile susam dolu çuvalları ve ya- kerede bu münasebetle deni-
~l'lit çakla parç.alamııtır. İbrahim yakalanmıştır. liyor ki : 

AJıttk ls:cnorında ölüm Penbc H. ımın kuzu u Efendim, 
~a 

0 
Pıd Şadırvan soka- Beyazıtta oturan Penbe ha- « Milli Tilrk talebe birliği 

t ... t hir turan Refik bey i min- nımın bir kuzusu sabıkalılar- idare heyeti azalarının intihap, 
~ Ren dn- E murakabe ve iskatları nizam-ı. ·tt den· ç "11 balık tutmak dan nver çalmışsa da yaka-
'tll~ık ııe1 açılmış, UstUne lanmıştır. namei m hsusun tevfikan a-

te di .. · d d b dece murahhaslar kongresinin 
· ltt t de k gın en av et et- Aca a omu? heyeti umumiyesine mevdu 

ıı.. ~ dUşr:n ~raya çıkar çıkmaz Vefada Katip Şemsettin 
b"<lt ijl ~ ve kalp sekte- malı.ailesinde Fatma hanımın selabiyctlerdendir. Diğer her 
~~Ctı rnUştür. evin~ hırsız girmiş, bazı .. kıy- hangi bir topl nma bu husu-
~ 1 Ve kaçan şof Ör metlı eşya çalmı tar. Şuphe satın müzakere ve bir k rara 
' lltade Topçular cadd _ Uzerine Tevfik isminde birisi raptın selahiyettar değildir . 
~ geç 

0 
Ş . h yak lanmıştır. Ezcümle dün Türk ocafuıda 

lltırn azıye anıma H ] h toplanan bir %Umrenin gaıet -
t '· ~b atalı otomobil ç rp- e va 1 nazı lerde görülen muk rreratı gay-
~ t\ :mm iyetli surette ya· T opanede Kışla altında 360 rinizami ve kongre sel hiye-
~:t 1 i!'.aıiye hanım hasta- numaralı helvacı dükkanına d 
" 1\ ld tine kar.wı tecavilıkarane İl'. 

fı llıışhr,a ırıfrnışbr . Şoför Arnavut Şükrü girmiş, helva Nizamname sarabatinin be-
ı çalarken yakalanmıştır. 

l'Ab Yüksek kaldırımda : rayı tenvir umuma ibl jına ve 
\l ~ d k fi 1 bu usul haricinde mUttehaz 

l.A on a i e- Burhanettin Ef. i minde 1 
JI \. .ı~ bir zat dün yüksek kaldırım- 1 her hangi bir k r rın birlik 
~~ .. "'h n fie/tJkeff dan geçerken papelci Hamidin il teşekkülUnü alik dar edemi-
~~~ e ortağı Serkiz tarafından 30 Ji- yeceğini ilana lüıum förUyo-
~· 1~ lO ~~l~ devam etmek- rası çalınmıstır. 1 ruz.» 
~ \>aft n en fazla insan -----;&::ıı;ll;ii;jjj;;ma ... .------------

~~!' .,~:ı_Z""~~:,~ı::~~: ıDefterdarlığa bir kaçak-
\ ~a"İtd~rın rniktarı 2 bini • d · ıd . 
• ~~i :~ü!: .. b valide beş • çılık ıhbar e 1 1 
~ dedir u aceret etmek ni• Defterdarlıgw a, şehrimizdeki en mUhim şirketlerden birine:. 

ttı • Bi 
tıı ~ , 

1 
r çok köyler ki- ait bir ui istimal ihbar edilmittir. Bu sui i timal, kaıDnç v r-

'4. hcy~~uş, köprUler yı- gisi hakkında bazı memurlarla: .uyuşmak suretilc verglı:in 
1 d~ Ve seller or· ketmini ve hazinenin yüz bin liraya yakın ızrı:h:tıı istihdaf 

e liı-Uklemiıtir. etmektedir. Alakadar memurl r, Defterdarlığa celbedilmi ve 
&~ Avdet ifadeleri alınmıştır. 
~ ~l t • lltdenb • M mafih ihbar eden zatın şirketle alakı:ıısı ve firkete infiali 
.:'<l ~ ~lebb·· erı Avrupada olması ihtimaline mebni, yolsuzluk hakkında şimdiden hükUm 
'~t;ı~Yeuatta bulunan em- vermek kabil değildir. Tahkikabn netices!ne intizar edilmek 

• l.l Dt nıUtehassısı Be- lazım gelmektedir. 
1le · Enıin Şükrü bey 

141 ı '"det • ~abuı ctnıış ve has-
ijq e b~!am~tır. 

l~~~ltlıikij bo ... A e 

<'~: . ıo08 ·~· 
~9100. Lıtet 9 ,SO; Frank 
•" 95' Dola ,19; İ!:viçre 
ltlıt ~S; A.J~ 48,00; Da
~~" ıSQ. R n 872; Ana
, t il~ /g. ~fileli 6,70; 

"a.n~ ' buyun 184 75 
'l!tnd · · 

an alıntnışhr. 

J 

Bir torpido ba
lıkçı gemisine 

çarptı 
Atiım. -17 (Hu u ·i)-:

ı~ıersineqe, Panter torpı
do muhribi uir balıkçı 
gemisi ile mü ndenu• et• 
mlşlir. Bir ki~i wecruh 
olmuştur. 

150 ilklerden 
memleketimize 
gelenler mi var? 

«Yeni Adan » rcffkimiı yüz 
ellililderden Karataş veya 
Mersin tarikile Tnrldyey~ g1-
renl~r olduğu ve bunların da 
Adl'\r.a Ue Me:-~inde gizlen
dik!!::: i ;:.ıtkkı:ıc!:ı bazı şayi !ar 
kaydetnıe-ktcdir. 

Sahife 1J 

Gazim·z 
Yunanlılarca 
nasıl bir gözle 

görülii.yor? 
Gazi bazreUerbıio zira

ate verdlklerl ehf.\mmJ .. 
yett hergün, Ankaradnld 
çlnllıderlnde blrJı saat
lerlol gec;Jrmelerl ih~ lC'· 
zahür elmt•ktedh·. G~l
mlzio çalış n lı-aklbdoı· 

başında çekilıufş bir rc-.. ·
ml de. ahiren illr Yuuan 
gazetesinde intişar etmi~; .. 
tir. Bu resme llQveleu, 
l'unan gazetesi şu satır
ları kaydedlyer: 

« - Başlıca iş, fillyal 
adamı· olan illustat'a Kc· 
mal hazretleri vataoda~
larına, topraya Ye ziraatc 
muhabbet mlsallnl ,·eri
yor ve bu maksatla bu 
yaz mevsimini sıcaktan 

yunan Ankarada geçlrl· 
yor. » 

Bugün 
M. Nuhf ar Pş. 
Divanı alide mu
hakeme ediliyor 

BugUn Divanı ili, Mahmut 
Muhtar papnın Bahriye natır· 
lıiı e naıınd vukuu tesbit 
edilen iayrikanuni sarfiyat 
d vaauıı rU'yet ed c ktir. 

Mahmut Muhtar p mah· 
k mede bulunam ya.cağın~ bU-

dfrıniştir, vekili 111nomba Nec
m ttin Molla B. Wafından 
tayin dilen darülfüuuıı .... 
d riilerinden Y usnl l.tya .. 
avukat Necati beyler ~ 
olarak Divanı Ali humnmdt 
Mahmut Muhtar p yı müda
f a edect"klerdir. 

Otobüslerin 
işliyeceğ·i y·er 
Tramvay kumpanyası ote· 

bUsl rin seyri efer ır..a.balle
rini değiştirmiştir. Bu defNia 
otobüsler Beşiktaş ile H~ 
arıısınd itleyeceklerdir. 

Bueünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

alınmııbr: 

Dün azami hararet «28» 
derece, bu sabııh ,c19'> de
re>c!::dir. Bugece rüzgaı· ?c·.·
rQ7, h~' a a~ıktl:-. 
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evrisefain 
:\ler 1.ez ,11:enta~1 : Cıal.ıt.t 

kopru başınd.ı. Beyoğlu 2) 62 
~ube acentii"I: MahmudİH: 

hanı .ıltınd ı. 1 t,ınbul 27 lo 

İzn~ir sürat postası 
(<;ULCE_ ~AL) \aptıru 19 

Temmuz cuma 14.~~0 da 
Gabtu rıhtımınd.rn harı.:ketll: 
cumartesi -;abahı fzınirc gide 
cck ve pazar 14.30 <la lz-
mirden harckctk p.ızactc ı 
::;abalu gelecektir \' apurda 
mukcmmel bir orkc~trc 'ı..: 
cazbant mevcuttur. 

Alatalf a postalı 
( ANAFARTA) 'apuru 2 1 

Temmuz Pazar ı o da <.ialata 
nhummdan hareketle [ lzmir, 
Kulluk, Bodrum, Rados, Eet
hiye, Finike , Antalya J \'<l 

gidecek ve dönüşte mt'Al\lır 
iskelelerle birlikte [ Da)van , 
Marınaris, Sakız, Çanakkak . 
Gclibom J )la uğrayarak gele 
cektir. 

TAVİUADE MUSTAFA 

" lllradartan ıapurları 
Mat12111 lytabt ekspresi 

SELAMET 
vapuru 

Her perşembe 
akşeuw. Sirkeci 

rıhomından hareketle mutat 
iskclelıere ugradtktan sonr.ı 
Cwııa günu Edremit ve Ay
v:~ muvasalat ~ Pazar 
glBlu Af\ ,ılıktan hareketle 
pazartesi lstanbula avdet ede 
cektir. Mahalli müra~: Ye
~ Tavil zade biraderler. 

telefon 1st : 22 ı o 

Yelkenci 
VAPURLARJ 

tZMIR SÜRAT POSTASI 

,;~~ lsmetpaşa 
'·apuru Pazar 21 temmuz 

gumi tam . aat 15 tc Galat.ı 
rıhtımından doğru İL\lİR c 
hareket edecektir. 
liAllADE~İZ POST.\SI 

Anadolu Yapuru 
21 Temmuz Pazar 
akşamı Sirkeci rıhtıınınd.m 
hard,ctlc [Zunguld ık, lnl:bolu, 
( ;crzt:, :am:sun, Ünvc, Orllu, 
Gire un , Gorele, \ alJıl,cbir, 
Tr.ıbt.0n ] a azimet \ c u\ det 
edecektir. 

T,ıf:sitıt için Sirkcdde 'el
kenô hanında k,ıin accmc:siıK 
murac,ıat. rc:1 lst,ındul ı 5 1 5 

\. c (~:ıht.ıd.1 ıncrh1. rıhtım 

hanınd.ı Cdibidi \'C St.ıfilop.Hİ 
.ıccntdiğinc mur.ıc.ıat. 

Tclclorı : Be\'oğlu 8 5 9 

l1ALl~ jillSll(i HEYE1'i 4iiiiiiii 
J Icr gı..n gü111I ıız 'ı gcı.:t 

SARAY nUM.riü PARK 
guzİıtıJ~unıla u·rn~ ı nhrııl.. ctmckıı· olup bu heyete muallim Nuri 

llıılıf hevlc Hanı:nde cmılı ı hanım <la İ}tirak etmektedir .• 

Eu':ıı 2~ k lhılık 10 k 
mezeler ~ urut hım ., uruş 

Kulüp binasındo SABAHA KADAR 

HACI BEKİR zade ticorethanelerindc 
Meyveli nuga gayet güzel fondan nefis çukulata 

mevsimin taze meyvelerinden çilek, gül, kaysı, 

. vişne reçel ve şuruplar. 

Istanbul icra dairesinden 
Y orgi cevahirci oğlunun Bekir 
Kimi bey kefilesi müteveffa 
Fatma hanımın dahi alacağın
dan dolayı haczolunan Erenkö
yünde Göztepe sahrayı cedit 
mahallinde KP..yış dağı cadde
sinde kiin eski 64-65 yeni 
126-1 ve 125-1 numaralı ma 
bahçe bir bap köşk ile zemin 
ve bahçe bedeli vefası olan 
2400 lirayı tecavüz eylemek 
kapudan şey b mehmet geylini 
'1lal:ı.ıie~ bahçe kapu 
fa~~ cadd~e eski 
ve yeıll 25 numaralı bir bap 
funmun iki yliz kark sehim ter
tibiye cloksan altı sehim ile zah 
rında vaki bili gedik kale 
mahallinin itibari mezkirtdan 
otuz altı hissesi tekrar dörder 
hisse itibarile birer hisseleri 
birinci ihalesi yapılmak üzere 
otuz gün müddetle müzayede
ye- konulmuştur. Mezkur köı-
kün umum mesahası yedi dö
nüm iki evlek yüz yetmiş beş 
arşın terbiinde olup bundan 
zemin katı kagir ust katları 
ahşap aaıl köşk tahminen yüz 
seksen beş. ve kagir taş ahır 
samanlık ve hamam ve araba
hk ve bir oda ve selamlık 
mutbağı. iki yüz kırk üç ve bir 
kat ohşap harem mutbağile 
art kapının önündeki zemini 
malta döşeli ahşap scıkıf tah-
minen otuz bet arşın terbiin
dedir. 
~öşk~n bodrum zemini top

ral< olup yalmz bir gömülü 
küpü h,avidir. Zemin katı cüm
le kapısında zemini mermer 
camakinla mestur sahanlık 

zemini talita büyük antre ve 
bir koridor üzerinde dört oda 
bir sandık odası bir hali ve 
binadan hariç zemini çini dö
teli maltız ocaklı mezkur mut
bab birinci katta bir salon 
dört oda bir sandık odası bir 
hali ikinci kat ta bir salon 
odayı muhtevi olup· bu kat 
çatı kat.dır ön tarafta birinci 
l:atta bir çıkma ve çab ka
bnda çıkmanın üstünde bal-

kon vardır. 
Çatı katından mada aksamın 

kapu tavan ve pencereleri 
demir parmaklıklı ve kısmı 
cüz'isi pancor orta kat tama· 
men pancurdur bahçede bil
cümle ecnastan yemit ağacı 
ve çam fıstığı ve maye gibi 
bir çok ağaç ve kapının 

önünde havuz ve bir deınir 
kameriye vardır. Ahırın üstü 
ahşap samanlık ve selamlık 
mutebakinin zemini malta· ve 
yemek sobasını havidir hama
mın zemini ve etraf yerleri 
mermer ve bir mermer llor
nalı ve sobalıdır. Bahçenin 
etrafı duvardll' ahu- kısmında
ki bir odada Ahmet ef. kira
cı ve köşkte borçlu sakindir. 

Derurununda kuyu ve su 
vardır, hududu üç tarafı sahip 
senet gayri menkulit, bir ta
rafı kayış dağı caddesile mah-
~~dtur. Furuna gelince altmış 
ıkı buçuk arıın terbiinde ana 
üzerine· zemin ile beraber dört 
kat beton armadır. Zemini 
hUrmıyı çini duvar korkuluklu 
tarasıda vardır, zemin birinci, 
ikinci, üçüncü katlarda yek-· 
pare zeminleri çiçekli çini dü-
şeliair zemin katı yemek ma
halli ve furun birinci kat ye
mek mahalli ikinci, üçüncü 
katlar imalithanesidir. Hudu
du Hafız Mustafa ef. şekerci ' 
dükkanı, Ertugrul mağazası ve 
bahçe kapı caddesi ile muhat 
olup derununda Nikola Marko 
efendi &akindi.r ve terkos 
elektrik tertibat ve furun 
teçhizatı kiracıya aittir. Köş
kün kıymeti muhammenesi 
97 4~ 1 ira hnmn tamam kıy-

. metı 38700 lira kıymetlidir. 
Mezkur gayri menkulau, talip 
olanların kıymetin yüzde onu 
nisbetinde pey akçası ve 
927-1013 m evrak numarasını 
alarak daireye gelmeleri ve 
19-8-9~9 sa.at 14 den 16 ya 
kadar ıbaleı eveliye müzaye-
desinin yapılacağı ilin olunur. 

Awupac:la J898 
tik imal •dilen bir 1"' 

- neadir. "1baıdiı, :-dl 
dllnyada 380,000 lAP~ 
KİNESI sablmlfbr. 
MAKİNESi en iyi 
aedir. Bir Alman aıilt 
idaresinde lstanbulda 
na tamir için bir atef1e 
hr. Adler ~akineleriD 
ceatası RIŞAR voLf 
Vo1:voda h~ 7, ıo 
posta kutusu 447.. · 

Son Saatin ilan t 

J 6 ncı sahifede eaııtioı:İ 
13,12,11,10 uncu » " 
9,8,3 iincü > > 
2 nci > > 

I inci » 

ıı 

Güneş 4,43 
ögtı- l~,20 
Jl..ındı 18,18 


