
on ilil 

istiklali 
• 
Ineiltere, Mısıra, mühim 

selfthiyctler veriyor 
Kahire, 27 (Huıuai)- Yem 

İngiliz kabinesinin Mı.ara 
karşı tatbik edeceği aiyuetin 
ana hatlan tamamen belir
miştir. 

Mısır gazetelerinin nep'İya· 
tına göre bu hatlar, bqlıca 
şu şekilleri göstermektedir: 

1- Mısırda mevcut kapi· 
tülisyonların ilgası. 

2- Mısırda mevcut feYkal
ade komiserliğin kaldınlmuı, 

yerini bir İngiliz aefaretiDe 
terki. 

3 - Konaoloahane .-Wr~ 
melerinin kalclınlmua, ..tllai· 

yellerinin muhtelit mahkeme· 
lere verilmesi. 

4 - Ekalliyet ve ecnebi 
bimayeainin Mısır devletine 
verilmesi. 

Bana mukabil, Mıaar bll-
cuma uğrarsa lngiltere hi
mayuini deruhte ettiği gjbi 
llzuiDu halinde, Mısır da, ln
glltereye muavenette buluna
caktır. 

Berberler Arasında 
Akaarayda Millet caddeain

de 6 numaralı dnkkinda ber
ber kalfuı Nazif ile Bekir 
ka.,a etmifler, Nazif makula 
Bekiri bqmdan yaralallllfbr. 
Carflı y.k•l•n••p. 

p..., 
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Dlinldi ..... baka ...... ! 
MuırWar, Galatuaraya Wr . 
revant maça teklif etmifl..ur. ; 
Galatuaray, maç ~: 
de icra edilmek a..._ llmr- , 
hlana teldifiai bbal et-ittir. J 
Y ann Galatuaray • F- 1 

muhteliti oynıyacaltlr. ~ 

Bir temenni 

- Belediyenin kararı • 
lokantalardaki çqtlak kdac • 

tab~Lar kırıl.acakmql 

- Allah versin. ıa~ · 
Ti. da kullan/ 



2 Sdhife 

Yun tAhfelb hrine 
bir şey olmamış! 

At , 26 - nahrlye 
ne eti, blr yunun tah· 
tel hrlntn hasara uora· 
dı(tma dulr hl gazete ta
rar dan verlien hah rl 
tekzip eyle ektedir. 

sa 
esı er
ereler 

Moskov • 26 (A.A.} - Tas Ajansı bildiriyor: Çinin Belago· 
vechtcheusl konsolosan si er .. nı hareket ederlerken eşyalan 
arasında 42 tüfek, mühim miktarda kurşun, 10 libre altın, 20 
libre gümüş ve 30,000 ruble bulunmuş ve müsadere edilmiştir. 

P v nk i •t e · mi? 
Paris, 27 ( Hususi ) - Meb- usan ve ayan bulnvarlarında 

M. Puvankarenin istifu ettiği şayi olmuştur. M. Briyanın baş
vekalete gelmesi ihtimali kuvvetlidir. 

arhs.zlığ·m ZI 
Dünkü G:alat 

ancak bu cümle 

latanbtıl mpiyonu Galatı-' 
saray, dlln, Kahire pmpiyonu 
ile Tabim atadyomuııda kar
şılqb Geçen salı gtinG F e
nerba çeyi « 2 • 6 » · ağlfip 
eden mi firlerimizin yapa
caklan bu m ç al ka ile 
beki idi. 

Dün ceryan eden mllsaba
ka, bu intlıann ne derece ye
rinde olduğunu gösterdi. 

Müsab ka bati r başlamaz, 
sanki bir fırtına kop u. İstan
bul şampiyonu o derece şid
d tH ve seri bir kınla misafir
lerimizin kölesini tazyıka 

oa lamışh. 
• Bu tazyik nefes nldırmadan 

göz nçtırmndan yarım aatten 
fazl devam etti ; soımı 
oyun mütt:vazin bir eurctle 
'llUkabil akınladu sold:ın sağ , 

sağdan içlere doğru i • · f 
etti. 

Dünkü müsabakanın umumi 
şekil göı önune g tirilirse, 
hakimiyetin, bütün devreleı·dc, 
dörtte üçn tarafımızda olduğu 
görülür. Bfitün bu tnzyika, 
müdafaamızın isabetine ra • -
men ilk devre sıfır sıfıra bitti. 

ikinci devre, daha fozl he
yecanla, daha seri olarak b ş· 
ladı. Ayni tali itlik, m hacim
] rde ayni kal~ direğini · an 
almakta ı rar etmek arzusu 
devam ediyordu. 

Müdafaa canla, başla oynar, 
hasım muhacimlere göz açtır
matken, muhacinı!erimizin bu 
isabctsızliği, cidd.en sinirlere 
rahatsız! k veren bir ş_ydi. 

Bundan dolayıdır hi .dün, 
stadyomdan çıkan bin rce e· 
yirci, bu sinirlenmenin tesiri 

altıııda, taliin bir cilvesine 
küskiin ve dünkü neticeden 
cidden münkesir olarak, çıkı
yorlardı. 

Misafirlerimiz, bu heyecanlı 
m çın tek ayısını, oyunun 
sonların bir kaç dDkika 
kala, soldan geJen bir pası, 
önü açık duran sağ açıkları
nın isabetli bir şütü ile ka
zandılar. Galatasnrayın dllnkü 
oyunu ka ısında, bti netice, 
elbette ki bir taHsizlikti. Fakat 
ne e ki netice böyle tecelli 
etti. 

Biz, bu mnğlubiyeti bir ga
libiyet l\adar kıymetli ndde
dcrel• müteselli oluyoruz. 
sror.culı:.rımwn da ayni telak
k ile inkisara uğramamala
rını tavsiye ederiz. Pazara 
yapılacak Galatasaray - Fener 
mu teliti ancak bu ruhla ha
re.ket edersedir ki iyi bi.r ne
tice alır. 

Belediyeme 
ları nasıl 1' 

göreceklsf 
Ankara, 27 (Tele~ 

lOlden itibaren Defl~ 
lanna tatbik edile~ 
kanunu, 1 aene zafl'P"'" 1.ıı1 
huebei hususiye ve 
lerin de memur -,,_;: 
Barem kanunu abk 
durmalarını amirdir. 

Bu idareler, bU 
zarfında tertip 
defterleri Dahiliye f bİ' 
gönderecek, burada ııoJ/ 
misyon marifetile b ali" 
kik edilecek, teaııııP etf
şılaştınlacak, binD 
daireler memurları dl 
edilmiş olacaktır. ~ 

Yol parti 
Hususi mıJlıİ 
be memıırl 
nasıl verece 
Ankara, 27 ( Tel~ 

Ankara muhasebei b 
düştüğil tereddOdtl 
ıçm, D&hiliye " fi 
müracaat etmf 11 yo~ 
rnler kanununun 11_~.d' 
d i sarahati kar~.u~ 
maaş kanununun 
selihiyetten dolaYI ,f'l J 
ıııaqlarından yol ye ~ 
lip kesilmiyeceğini sn 
V ekilet ağustos ,r"J. 
keaile<:eği cevabJ.Dl "0 

Bir eylUlde mudd~ 
mart takaitleri k •ti 
memurlar bu takt• 
vereceklerdir, "" 

Avrupaya tJ~ 
cek liıe tO 

zunlatl ~ 
Ankara, Z1 (Telefo"J_, 

rupaya gönderilecek 
zunlanmn müaab~ 
sualleri Maarif eıo 
gönderilmif tir. şartı.t 
ilin edilecektir. 

Di encüıııe , / 
Ankara 27 (Tele!~ 

encfimeninin me~-~J 
etmektedir. Darül 

9
; b,. 

tılab fişlerinin gelıoe ~ 
mektedir. e$ '.I 

Bunlar gelir ge~ıo' ,, 
men umumi bir iç rnrl' 1 
cak , neticeler « ıJ• 
unvanlı bir bnit• 
lunacaktır. 



• • liilld· 11h1nda ihtilill 
, tttıphtlZ!rlıkl n 
ıco erya)' 
( ~~esindeızın . aleyhtarlan 
~~dist Hınt murahhası: 
tilaıe hn İngilizlere karşı 

a.ı atZırlanıyor ) demiştir. 
, duı:ı ç ~şulannın birincisi 
~Catılı b~ gUzel ve çok he-
~· Suı ır şekilde 'İcra edil

"tat, NY~, Banem dö ile 
~t S y asıp, Kapgrine, Sil-
·~ltıış~rışın birinciliklerini 

'lcı 'f ardır. 
t~ ta~il~ekaleti Avrupada 
l ta"": bulunan tcılebeye 
~" "'l!ltı .. d 
• 1 'lltııd gon ererek tahsil 
-~ı a b I . ~ tııetııe u unnn talebenın 

' Yeceklerini bildirmiş-
eliı:n S 

'ııı kamp ırrı. B. Kilyostaki 
~ .. n b teftışatının netice-

tkted· eyanı memnuniyet 
1 ır. 

l( t 
• 

11. R llıektepleri müfettişi 
ılitıdat ve kvat.ı: gençlerimizin 

t bahs bı ıyetlerindet tak
' tisicu etınektedir. 
~~~illet lllhur hazretlerin:n, 
~' t ttıekteplcri mezun-

ta.t- e"zi d. l • •111 e ı mek üzere 
~bıtı enıir buyurduklan 
~.ktı/ kında tabına başla
'\J~ • 
ı. ~Pte.n b' 
·~ ha tr kaç yüz bin 

' ~t.. sıJ'lcakb .... velq r. 
ıtıaı bet ınüsteşan Ke-

~~t l\ ~ d~n . Pendikte 
t, z. nı zıyaret et-

t...""f1 tıhuı gU 
~1~tıda11 t ~eş heyeti tara-
~ it lllü .. brtıp edilen güreş 
d~ lialk ~ akalan dün Bey

il.1t saı rkası binasındaki 
il.d • oııund 

rıye li a yapılmışbr. 
ltı~d !ıh ~e • • ve rüfekasının 

~ d nıesıne b .. 1 
e"'anı ugun z-

11>ttr olunacaktır. 
IA. ~q cutar b ·ı 
"· Ilı Yapnı 1 ~t ücretlerine 
~~ ~u hu ak ıstemektedir
~ ~llh\ susta Seyrisefain 

'lıt~ted· Vaziyetine intizar 
"''l11ı lt. 

~ ~a. kaın 
~~lltıı ticiye arasında İngiliz 
~!'ıld lllgit·ntzın lrandaki 
'lll~ı: ığı ıı er tarafından 

l~r §a • 1 · Yıa arını tekzip 
~~d 

~ Ilı,~" hava l' 
ti:.. • 1 sisi· e an düzelme-
'"~ı 1 Ve w 

~~ ltluhaf Yagmurlu v~-
~tU ZePel~ etnıektedır. 

~ ~ b' n balonu 12 
ı .. Sıkıtı ır tecrübe seya-
-.ıt ıştır 

~ i~ ~eseıcs: 
t ~~t llbiııe . ı~de yeni İngi-
~~~ıtl~ eskis~nın takip ettiği 
ı ~~l de k ~en farklıdır. 
1tr \r ı onııs · 

ı ıı... ttan.. erın istifası 
"'<\l"' 'l.laraQ d 

"1P ı -•n a gu"rültü-
o muştur. 

Son Saat 

il z t ye 

Evelki gece kadıköyünde 
Süleyman pa a sokağı halkını 
gece yarısı heyecan veren 
halkın rahat ve huzurunu 
kaçıran bir vak'a olmuştur. 

Gece birdenbire acı acı ö
ten ve 15 dakika kadar de-
vam eden düdük sesleri üze
rine herkes pencerelerinin ö-
nüne üşüşmüş hadiseyi anla
mak istemiştir. 

Aradan uzun bir müddet 
geçdikten sonra nihayet bir 
bekçi gelmiş ve düdük sesinin 
geldiği bir eve doğru gittik
ten ve kendisine mahsus ufak 
bir tetkik yapbktan sonra ge
ne kulübesinin yolunu tutmuş
tur. Bu sırada vak'a hakkında 
malumat talep eden mahalle 
halkına da: 

- Ben nöbetçi değildim; 
neme lfizım; nöbetçi gelsin de 

Balıkhanenin Pisliği 

gorsun. Giiya hırsız pençere
ye çıkmak istemiş, görmüşler
miş; bu kndar da gürültii ya
pılır mı? Şeklinde ve lfıtfen 
bazı nasihatamiz sözler söyle
miştir. Dakikalar, saatler geç
tiği halde hadiseyi tahkike ne 
bir polis, ne de bir nöbetçi 
denilen bekçi gelmemiştir. 

Halbuki aliikarar memuri
nin hadise mahalline gelip 
tahkikat icra etmesi, böyle 
bir teşcbbiis varsa mütecasi
rini tal,ip, etmesi, yoksa halkı 
gece yarısı telaşa uğratanlar 

hakkında takibatta bulunması 
lazım gelirdi. 

Bu vaziyet, bu mahallede 
her hangi bir inzibat his 
ve teşekkülünün mevcut ol
madığını gösteriyor. Yoksa, 
halk, geceleri, nöbetleşe dev
riye mi gezmiye başlasın? 

Sokak lavhaları 
• e e ı n--ıe imi? 

Ehali ile birlikte İsimler de tekr r 
p ·sı ·kten müştek · 

Dünkü nüshamızda balık
hane civannın pisliğinden şi-
kayet edildiğini ve bu pis
liğin izalesi için Emanet ta-
rafından faaliyete geçildiğini 
yazmıştık. Emanet yalnız ba
lıkhane civarının değil, bizzat 
balıkhanenin pisliğinden müş
tekidir. 

Fakat bu pisiiğe mani ola
cak iktidan haiz değildir . 
Balıkhanenin bu gUnkü vazi
yette çalışmasında şehrin sıh
hati namına müsaade edilmesi 
muvafık görülmemektedir. 

Bunun için Maliye vekaleti 
tarafından 250 bin lira sarfı 
ile Emanetin göstereceği yerde 
asri tesisab ihtiva eden bir 
balıkhane te isi IAzım gelmek-
tedir. Fakat Maliye vekfiletinin 
bu teklifi kabul edip etmiye-
ceği tereddlldü mucip olmak
tadır. 

IJ.'f.tjUhtelif cürümlerden aoiayı 
l.Q!~Zonguldak Ağırceza mah-
kemesinde m bkum olan ve 
cezalan kesbi kat'iyet eden 
24 mahkum Zonguldaktan şeh
rimize getirilmişlerdir. 

stanbul ağır ceza mahke
mesi, bugün Kızıltoprakta 

Vedia H. ı kendisine yUz ver
mediği için öldUren Filaet is
mindeki talebenin muhakeme
sine devam edecektir. 

ekik ed.liyor 
Şehremaneti yeni nümero

taj için faaliyete başlamışbr. 

Yeni sokak lavhalarının fişleri 

ihzar edilmiştir. Cemiyeti be
lediye numara ve sokak isim

lerinin tetkikine de karar 
vermiştir. 

Bu tetkik neticesinde mu
vafık olmıyan isimler ve mü
kerrer isimler tayyedilecektir. 
Sokak isimlerinin mahallen ce
miyeti belediyeye arzı için ha-

rita üzerinde tatbikına başla

nılmışbr. Tayyedilecek isimler 

yerine cemiyeti belediyece ten

sip edilecek isimlerin tesbitini 
müteakip lavhalar sipariş edi
lecektir. 

Evleri aşlıyan 
kim acaba? 

Beşiktaşta Yeni mahallede 
kapulu sokağındaki bazı ev-

lerin her gece taşlanmakta 
olduğundan bahisle Beşiktaş 
zabıtasına şikayette bulunul
muştur. 

Polis, evleri taşlayarak hal
kın huzur ve sükünunu selbe
den bu meçhul şahıs hakkın
da tahkikat yapmaktadır. 

Sahife 3 

• • n 
Kadm her şeyi 
yaptırmak müm

künmüş 
Kadının süs ihtiyacı, g6r0-

nüyör ki, her yerde hilkmllnli 
icra etmekten hali kalmıyor. 

Bu yer, hiç bir gözün nü
fuz etmediği hapishane h6c
resi olsa da. Bunu bize canlı 
bir surette anlatan bir Fransız 
hapishane müdfirünün düşlln-

dfiğü bir tedbir şayanı dikkattir. 
Bu adam kadın mahpuslann 
kırmızı iplikleri suya babrarak 
dudak boyadıklannı, pencere 

tellerile korsa yaptıklannı, du· 
vann kirecini podra yerine 
kullandıklannı görerek aklına 
güzel bir fikir gelmiş: 

- Bunlan, süse olan zaf.. 
lanndan istifade ederek ıslah 
etmek. Ve şöyle bir tebliğ 
yapmış : 

« Mahpus kadınlara idare-
. mizce üç derece ilzerinden 

elbise tevzi edilecektir. Hare
ketleri dürüst olanlara en şık, 
en güzel elbise verilecektir '» 

Aradan bir hafta geçmeden 
bütün hapishanedeki mahpus 
kadınlara en şık elbise tevzi 
etmek zarureti haa~ olmuştur. 
O derece idarenin tebliği 
tesir hasıl etmiştir. 

Lisan 
imparatoru 

ltalyanlar merak etmiş, Şi
mdiye kadar gelmiş, geçmif 
bütün şair ve muharrirlerin 
eserlerinde bir defadan fazla 
tekrar etmemek üzere kullan-
dıklan kelimeleri saymışlar. 
Bu garip hesap · neticesinde 
«40» bin kelime ile biricilik 
Danançiyoda kalmış. Bundan 
dolayı İtanlyanlar şimdi D -
nançiy:>ya «Lisan imparatoru» 
namını vermişler. 

• ..... -. ..... acır şıyan 

va urlar 
Tilrk veya ecnebi lfmanla

nna çıkanlmak üzere limanı
mıza gelen veya durmaksızın 

boğazdan geçen gemilerde 
muhacirler olduğu halde bun
lan sahil sıhhat memurlann 

haber vermiyen bazı kaptan
lar hakkında kanuni muamele 

yapılması hudut sıhhat umum! 
müdürlüğünden her tarafa ta• 
mim edilmiştir. 

1 



4 Salılfe Son Saat 

T u edepsizler sizi ... 
Bu yapheınız ne, utan

mıyor musunuz? 
- 64 - Muharriri: M. Turhan 

Nihat E. kansının edepsiz
liğini - en hafif bir ceza o
nk - tatlfk ile karşıtarken 
kendilerini de ihmal etmiye
cıekti. İki mücrimden, birinin 
ceza görüp diğerinin affolun
muına imkin yoktu ve hem
ıireaine verilecek ceza iyi bir 
dayakla beraber evden ko
.ahnak olacağına göre ken
dmnin de, anasımn da birlikte 
e.den çıkmaları icap ede
cekti. 

Mütehevvir kız, yanıbaşında 
bili oynqıp duran yüzsuz 
mahlukları terzil etmek ihti
yadle çarpınmasına rağmen 

bUtlin bu netayici de düşün
c16. Şehnazın koynunda kendi 
hemşiresinden başka bir ka
clamı bulumamaıma hayıflandı. 

O vakıt., zerre kadar tered
düt etmfyecek, irtikap olunan 
alçaklığı meydana vurarak 
edepsiz yengesini kapı dışarı 
ettirecekti. Bu namuskiirlığın 
mükafatı , belkide Nihat ile 
evlenmek olurdu ve aile hay
siyetini tesadüfen siyanet et
mek yüzünden çiftliğin de 
hantmlığını elde edebilirdi . 
Fakat, bu vazifeşinaslığı, bu 
namuspe"erliğ göstermek , o 
tatlı ihtimallerle namzetlenmek 
o dakikada nakabildi . Zira 
iifn ucu kendilerine dokunu
yordu. 

uyanan kız, bir iki dakika
lık mülibazadan sonra kara
rmı 9erdt Muaşıkları, bili 
Çll'kin cilvelerinde devam eden 
kızgın kahpeleri sessizce terzil 
etmeyi tasarladı, yavaş yavaş 

drl1nerek .yatağın kenarına 

kadar geldi ve ani bir· hamle 
ile - ateşin yakazalarının son 
l'Bfelerfni birbirlerinin dudak
larma naklile meşgul olan 
maaşıkların saçlarını yakaladı: 

- Tu edepsizler, bu yap
bğmız ne? 

Şehnaz, karanlıklardan doğ~ 
ma müntekim bir pen~e gibi 
açlarma yapışan elin ve o 
hafin sualin önünde vehleten 
ayıldı, küçük kız ise ablasının 
.esini itidir işitmez korkudan 
bayılıvererek şeriki fuhıünün 

göğsüne yıkıldı. Bu suretle 
mücavebenin, münakaşanın ve 
mücadelenin büyük kızla Şeh
naz arasında cereyanı zaruri
l~miş oluyordu. 

Cürmü tesbit ve mücrimleri 
tedhiş eden kız, parmaklarını 
yapıştıklar yerden ayırlmıyor,ve 

mütehevvir gözlerinin lam'alarını 
sine her sine yatan günehkar 
mahlukların çıplaklığında gez
~ irip sualine cevap bekliyor
d J. Mücrimlerin sustuklarını 
görünce itabını tekrar etti: 

- Söylesenize utanmazlar, 
söylesenize soysuzlar, bu yap
tığınız ne? 

Küçük maşukanın göğsüne 
kapanıp yatması Şehnaz hanı
mı müşkül bir mevkide bırak
mıc tı. O 'leril;i cürmünün ba
yılması üzerine şaşalarnışb, 
onu ayıltmak mı, berikini sus
turmak mı lazım geleceğini 
tnkdir edemiyordu. Baygın 
kızın, sevic-me sırasında hiç te 
mahsus oımıyan ağırlığı, şimdi 
vücudunu eziyordu. Onu üs
tünden atabilse, nefesi geniş
liyecek, şu badireden yüzünün 
akılc(!) kurtulmak için fikrini 
imal edebilecekti. Lakin o sa
mit sıkletin altında düşünemi
yor, susuyordu. 

Mahaza, zevkini, berbat e-
den insafsız kızın ağır sözle
rindeki" yavaşlık, her biri bir 
sille kadar agır olan o keli
melerin -işidilmesinden korku
luyormaş gibi - kısık bir sesle 
söylenişi gözünden kaçmıyor
du. Demek ki şu fuzuli müs
tantik, aile namusu namına 

ağzını bozan şu hala kızı, ita
bını mahrem tutmak, hadise
yi işaa etmemek, gürültüye 
mahal vermemek istiyordu. 
Öyle olmasa yüksek sesle ba
ğırıp '·ağarması, anasını da 
uyandırması icap edecekti. 

Bu seziş, bu doğru görüş, 
Şehnaz hanıma emniyeti kalp 
verdi, cür'et getirdi. Saçlarına 
yapışan pençeden kuvvetli bir 
itişle kurtulmayı · mfiteakıp 
muanzına çıkışb: 

- Çek elini münasebetsiz. 
Utanmazın, arlanmazın, edep-

iş anyor 
Temiz bir aileden, eski ve 

yeni harflerle okur yazar bir 
Tnrk hanımı bir aile nezdin
de it arıyor. Arzu edenler 
Şişli postanesi, postrestan M. 
N. adresine müracaat etme
lidirler. · 

* Bu ağaç arı kim kesiyor? 
Çengelköyünde Kulelide, 

Hüseyin paşa seddinde, oturu
yoruz. Bu seddin üstünde 6 çı
nar, iki büyük dut ağacı var. 
Hem latif bir gölgelik husule 
getiriyor. Birkaç zamandır bir 
takım kimseJer bu ağaçlara 
musallat oldular. 

Her akıllarına estikçe 
iizerine çıkıp dallarır.ı kesi
yorlar, odun ihtiyaçlarını temin 
ediyorlar. Ağaçlar şimdiden 
kurumuya başladılar. Bu hal 
ile alakadar olacak kimse 
yok mu? C. N. 

* ırntihe aram~or 
Şubemize bir katibe aranıl

ma tıtdır. 
Fatıh it'ınadı milJi pi}anko 

ubesi: Burhan 

sizin büyüğü sen"'İn. Yengene 
dil uzabyorsun, öz karde
şine çamur atıyorsun. 

Ve yavuz hırsız rolünü daha 
iyi oynamak azmile kızın ağız 
açmasına mahal vermeden 
bahsi değiştirdi: 

- Bak, kardeşinde bayıldı, 
biraz duygun olsa masumu 
ayıltmıya uğraşırdım. Ya ço
cuk ölürse ne yapacaksın, 
eline kına mı koyacaksın? 

Yengesinin korkmak, yal-
varmak, ağlayıp sızlayıp işin 
ört bas edilmesini istemek 
şöyle dursun, bilakis kendisini 
korkutmıya çalışması bal~za-

d eyi terdit etti, hele kardeşi
nin bayılmasından bahsolun
mak ve bunun da görünüşe 
göre doğru olması o tereddütü 
çoğalttı. Ne diyeşeğini şaşıra
rak ve ellerini koynuna soka-
rak alık alık mırldanmıya 
bqladı: 

- Bayılmasın, gebersin, ka-
ra topraklara girsin. Onu 
ayarttığın, hattan çıkardığın 
için sen de geber, sen de 
yerin dibine geç. 

Şimdi teheyvüriin , eseri 
kalmamış ve zavallı kız ağ
lamiya başlamıştı. Şehnaz, bu 
ağlamanın nişanei aczolduğu
nu anladı, geniş bir nefes 
aldı ve göğsündeki ziruh sik
leti yavaşça bir tarafa kaydı-

Sırblyed9 Sa1118k~ 
Kayın valdemin Pi _11~ 

Hftseyin ağa m~~ ti , 
mutasarrıf olduğu ık~i' 
iki bağ bu gtin ·~ ·y_tl• 
elimizden alınmak ıst:;~ 

5 Ağustos 928 ~ 
hiç bir resmi evraka b:,...S fi 
da tabi tutulmadan ~ 
baldwarımın isim ve ,JI'':.. 
rile bizim ağzımızdan ,ıd•V 
Istanbul Sırp sefareti ~ 
lıyor ve namımıza ~ 
bir vekaletname yşp k~ 
oradaki hakiki . "dili1of. 
Sudi Efendi azıle .1 ' 
yerine lsliç isminde ~ı ~ 
tayin edilerek ordaki f~ 
rımız kıroşka Mehınet "t~ 
de biri tarafından ı~rde r 

• 10d0ıJI' 
yor. Bu sahtekarlık ış ~J-
tanbul memurlarından d "tiJ 
ne A pti efendi islllin e 
nin de dahli vardır ... le ~ 

Bir Türk malının boY ~ 
tekarlıkla zaptına kaı11 ~ 
lazımgelen makaınatla diV~ 
retl.nnesinin nazarı ~ılı 
tini celbetmenizi rica e 
efendim. ~· 

Sultan Ahmet Kapı aır: ' 
33 Pir;ştineli tabur S 
Adem efendi daınaclı 

rarak doğruldu. d' .. ~ 
- Kardeşin - de 

1 ,.ttr~ 
gece senin koynunda Y 'f 
Bu ge e uykusu ka~rll~ 
nim yanıma gelınıt - ~ 
huylanacak ne var? se,~ 
kocamın koynunda O'": 
pirelenmem; fena diif .~ 
kapılmam. e ~ 

insan elini yüreiİ11 '~ 
düşünür de öyle ift!'' el' 'I. 
Bu yaptığın edepsiııikl ~ 
ra yüzümüze nasıl b~' 'l":J 
Ağlamak değil ne . '· 
fayda yok. Yüreğioıil _ ~ 
düzlemez. .. olı Y.. 

Bunu söylerken kuç,.dd
şakaklarını ovuşturuY~ 
ytik kız İle derin bit' .. 
yür ve teessür içinde 
aına devam ediyor ~~ 
kısa kiaa söyleniyo~· f"",J 

- Ne yüzaüz teY1!1~ ~ 
bi, ne yüzsüz te~ ~ 
yağı gibi suyun üt~ ~· 
veriyor. Elin giil I' ;tt:J, 
kızcağızım habr batır dl~· 
köpekler gibi dişliyor~~ 
kardeşlikten delD d• il 
Utanmadan kocasını ı.;. ~ 
alıyor. Senin gibi a~ Y" 
nin gibi yenğenİD ~ 
sım versin. ctJll"' . 
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N .? " e o emmı .... 
i! oksa evlenmek mi 
~'•Yorsun sesin yanık 

çıkıyor? 
"t\..~ . ..,_ela -46- Muharriri: M. Trırlum 
~· V APbuıahman p• seninle anlaplnn: SeTiyor •-
~' tkur adımlarla fki sın sevmiyor mtım? 
~ k- Yanına ıeliyonlu. - neyi ? 

L.' ltt"'\;I : - Yüreğindeki tasviri 1 
~ e ·dedi. kepeoek ıe· - Kimin taniri O? 
' tııır ~I - Onu oraya koyan leftlin, 
~~~ P'.. ~ilib arkadqı- bana mı soruyorsun.? 
~ 11ıubıbine bakarak - Sözlerin bilmeceye ben· 

L.' N~ ane mırıldandı : ziyor, anlamıyonım ki ? 
~- )tlitı~tpene)( ya, Kana- - Yavrum , anlaşılmıyacak 
~ dii en gökteki Ak· bir şey yok. Kaç gündür dal-
-.,.~ hlc'lfecek; böylesi ke- ıınsın, gözlerinde etini anyan 
~ ••t •cak ışık, yer yü- ceylan bakışı titriyor, yüzünde onll mı bilemem? sıkmbh bulutlar dolqıyor t 
~alı lce11disine soralım. dudaklann mUhibienmit gibi 
~ l\\ln\l illan yanlarına ge- kapalı, hani açsan, •9UÇ awç 
~ l'utt r alp, uygurca bir inilti dökülecek J Ben bOtln 
~ h,ı:du, hem Abturrab- bu hallere baktun , senin sev-
)111.. ~liU"tlYor_, hem ırlıyordu: dalandığma inandım. Aldanı-
~ıı ti.1 k hlise ö7.\ln yor mıyım, aldanmıyor IDIJllD? 
~ ~" 'ltct ret' Erli~ '"'-· ı'..n.. .a-x.- L"flel \~ kılı ı aç gözün .._,. _ -.• .. 
~ ~11 ;ık al dık tı-kmedul.: erDea yemfa m•lihDcli. er 
'tr ıı;ı0

1 ~r l üıun göm1edük Tllrk gibi eıuea dojTu .azhl 
ııQı .J1. 8lnanmı~ ki~i ve doğru özlll olu Apturü-
~ d6rt .. '~ın pışing 01 işi man, böyle bir yemin 6nünde 
~" •alt et llllsra, türkler en büyük ve en aziz lllTI kal-
~ lrliU &ak virdi zeban bini de iftada teredd6t ede-
~~ bıı 1 .. llaaihatlerdendi. mezdi. Binaenaleyh, o bop 
~1'1~~ i?nltü şivemizle: hadileıindea beri y6rejine 
.. ~ t6ttltıu dılfyorsan iyisini yapııan dilrilba hayalin 1'ea-
~ ~ .. ._ Y~di aç, senden dilini üzdiljiinil, dalpahja 
~ ~. b~ Yüıü görmiyen, dtlfiirdüğllnll, ae,'emlenclirdi-
~ , ao~ llını tanımıyan ğini bikiye etmek IZbrarında t; ~i •d' huyu, iyi olsun. kaldı: 
~ ~•rıılann dzünü - Biliyonım - dedi • leD de, 
~ ~~~lann iıi pifkin Kunur alp ta gülmek İatiyor-
~ t!ıtltca '" ifade olunabilen sunuz. Onun için ant Yerip 

_ ~ dan söıter, Kunural- beni sl>yletmek iıtiyorsunuz. 
~ \ı~. !lt bir mani gibi Fakat umunımda dejil, is-
P"il \...~"il ter gülün, ister kınayın bu S ora'r11• hu meşhur yqta beni 11 de başıma bir 

."\it "rırrı._nı~ ve bu tekilde ittir ıeldi. Bir klfir kızma 
'otd'lc ınanidar bu- ganlümn kaptırdım. Belli et-

~ ~' memiye savaııyorum ama içim 

~"" ~@11\nıi r amca ] ' bir içime sığmıyor. o kafir kw 
\' ~~~~ek iatiyonun? kilisedeki putlar gibi, yüre-

~~:~ )'llık~ıyor. ğimde dimdik duruyor. 
:71" ol ı Akça Koca: S: ~l '-tıır. çan 8!' herk~i - Y anlıı söyledin ·dedi-

-.~~ ~t 01d~k ocugum, bu: kilisedeki putlar gibi değil, 
~ bi;.'!ıSl k &aYnJJmak, ha- mihraptaki mumlar gibi der-
~ L._. )el •Yholnıak için d h k k al S . 

"tt't~ •- hekliyoruı. Sen sen a a ya ışı ır. enın 
'« k gfinlftn Ki 'be kadar yuksek-

' ~ btn endine bak. tir. Ve oraya giren, dinsiz de 
' 11 da Yanıyor mıyım? olsa imana gelir. 

~ Akçe kocaya Apturahman, şakacı dostu-
4L \l~l(\ ~· na yllzDne dikkatle bakarak .. ~ ı._ ...... e11ı. nı ·, ? lL' aordu. 
~ le} Ciddi davrandı: - 0 da bir gÜD imana 

~vilt ·dedi - plir, duaek mi İlti)lopaD? 

ç, Son Saat,, in bne liltesi 

R~ize felaketzedelerine 
yardım ediniz ... 

O havalide tufan fel~keHne uğrıyan, ~ 1'e 

açıkta '/uJlan binlerce '/uJrdeşimlze yardım 
etmek nmluıddes bir vazifedir. 

Rize, Sürmene ve banlfsi mlthi., bir fellket geçiriyor. 
Zarar ve ziyanm bili te9hit edilmemif oh.- da göste
riyor ki oradaki ömdaş ve miletdaflanaz pek b6yiik 
ısbrap devresi geçir~ir. 

Memleketimizin en ~ ve pla(llr• bir •••• -· 
uğ,adığı bu felaket, bili isti.na hepimizi d1lhm Hniıtlir. 

Bö1le bir vaziyette, fellkebecldere :ratdaaı becN "• Mr 
borçtur. 

Bunu nazarı itiban lılm « Son s..t • Wr ime lllteSi · 
açmışbr. 

Bu ianeye iftirak ec:lenJerin hediyeleri tarafaaalu 
HRiliahmere devredilecek ve isimleri ıazetemlzle Dep'e
dilecektir. Aı, çok, pildm ne kopsA Yermek ve 
binlerce iftlDlll alimım bir az olsan tahlff ebwll ltmadır. 
Haydi vatandaşlar, vazifemizi yapalım. 

iane lidai 

DDnko yekôn. 

Amerikan Ebpree banka"'' 
meınarlan. 

- Hiç taul•m1a, çoktan 
plmiftir bile. 

- Neclea anladm? 
- Biraz eftl Kanur alpa da 

161lecHm: Yanan, yakar. Za
tea atalarımız da söylememiı
ler mi: Glallclea aönlle yol 
TUdlrl 
Apbırahmama atzmdan tek 

bir kelime dlftl: 
- lntallah! 
Kmaur alp, ulan yapalı ve 

ulan yürekli ıillh arkadatının 
name'mul bir za'fı kalp ile 
izhar ettiği fU temennii m&ı
takanedcn m6tebuaia oldu ve 
uydmma bir heate ile ıene 
uyprca tiir okumıya bqladı: 
·naça mınk eriklik erin erkeği 
t"şikrdln ötru ÜT!illdü ltölco 
naça k.ırlru cnghl \"U7.Ü 5öblr.k er 
tiıılcrdcn ötrü özü buldu yer l J] 

Apturahman, okunulan ıi
irdeki tahzirkir manaya karşı 
lakayt kalalamadı: 

- Yo, emmi - dedf .. oka
dar da uzun boylu değil. Sev
dalandım ama aklımı ha•aya 
vermedim. Salt gönül üZüntü· 
SÜ çekiyorum. Y okıa aolmayo-

[1) Bizim lehçemize g6re 
şiirin meali şudur: (nice hin 
kahraman erkeğin kadmlar 
ylzünden k61rU kmldı. Nice 
pariak yüı, nice terefli er, 
kadual&r ykündeıı toprak 
~} 

Kunlf 

mail B. 
50 M. Selim B. 
50 Hu16si Şevki B. -- YekAn 

ı-. .......,oram. 
Kmmr alpla Aplwıı 1 ı • 

tabl•tn• Akp lreca ela 
bafka bir m&l•himı ~ijoı
du, tahmininin iubetiai ger
mekle memnanda; fİl:Ddi, bu 
akı f E harp ifiade - p,i 
faid --=- ,.,...1+:.a ı:: ...:.L. -

e ........ ~•---
au b ı ı .,.clu. 

c>a.n dlşla'ıl•e fire 
Aptwahmaa, ...dlii lmt il
de etmek iPa ahfe aıA 8*
tan çeldamiyecektl. Aah. 
im da bilmabbm llJ'lll feda. 
kirlığı gösterecek miJdf? 

Akça koca ifte b. uulbttı 
inceden inceye beup ederek, 
gönülden göDOle yol old.iu 
gibi g6nillerden kalelere de 
yol açılabileceğini teemmlll 
ediyordu. Zeki batbui her 
ıeydeo harp için iwtifaclqi a
ramakla :me'lufda. Şimt' de 
aıbd.tmın ıs' P' el ı '-ite 
ait l>ir fayc&. elde etmek ilti
yorcha. 

Orada, Aydoatan beniz u
zak bulunulduğu l>ir -.U 
bu ditünceyi ibaas etmek 
nabemahal bir iatical oW:aiı 

icin Akça Koc Wılİ ct.A· 
tirmiye lizum p.d81 ., ı• 
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___ UNllB 

Zenginlik .• ~ 
~ 

Veliliktir 
Genç yaşında kocasından dul kalan bir A.ıJJ 
rikalı milyoner kadın her tarafı, duvarıııd ~ 
çatısına kadar, camdan bir köşk yaptırı:nt.,~ 
çinde zorla çınlçıplak soyduğu hizmetçUe 

arasında çıplak hayatı yaşıyor 
çfhıkü eneli her ~ z .... hqa beJl dedik

... slbl delibk te derler. 
B bak bir misalini ge
feD tin yam11tik. Amerikada 
~ RDP olup mil
,_._. laaTQf&D bfr gencin 
...... daftrlanm hep ayna
... JllPb!dıtmı, her kapıya 
rnlawll t.lmrdığmı, pceleri 
.._. .... Çlldığmı, eonra da 
ili lama tımarhaneye kapa
....,_ bildfnnittik. Bugün 

. 4le r-e bayle bfr se"et çıl
jmmdan bahlledecijiz. Hava
~ meabamı bilmem .CSyle
-te tı.cet 'ftll' IJJ1? 

Tatil Amerika olduğunu 
.... tw•ıı·0•dir. Bu hafta 
.-&en ,elli dGaya mecmuala
,.;n birhade okuduk. Ame
Wa Mt. (Vort Tayf) isminde 
.-e ft çok gilzel bir kadın 
l&oca.,,lan dul kalarak bisap
m kitapsız azim bir servete 
Mlıip olmut-

Kadm ha kadar 1ervete sa-
llip olanca hemen etrafını pe

..tftklrlar sanDlf. 
Hem gtızel, hem de zengin. 

Artık talip olanların haddi 
1-abı yok. 

F &kat miı Vort hiç te ev
leiunek taraftan değil. 

Ôlea kocası çok kıskanç 
imİf. Ona kapıdan dıtarı bile 
p)raimamuş. Bu itibarla er
kekten ve dört duvar uasm· 
da bir mahpus hayab yaşa
aaktan bıkan zengin dul eski 
rtmlerfn acısını çıkarmak için 
nlenmemiye ve kendi batına 
JalalDIY& karar. vermiş. 

Fakat gel gelelim bu kara
rın tatbikına: 

Knhl 10kap çakamaz ol-

.ın1f. Nereye bfr adım ma J ta..n kapılan, çatısı, aamı, 
etrafını derhal kur yapanlar hep cam. Böyle istiyorum. 
aarmıya bqlamlf. Para ,çok olduktan sonra 

Bunun üzerine hatta lana bangi arzu yapılmaz ki. 
almak, gtbıeşlenmek için bile Mjmar ıenç dulun istediği 
sokağa çıkamıyan zengin dul camdan köşkü yapbrmış. Şim-
garfp bir çareye baş vurm11f. eli Mis vort bu camdan köşk 
Nevyorkun namdar mimarla- içinde yqayonnuş. Sokağa da 
nndan birini ç&ğırmıf. pek nadir çıkıyormuş. Onu 

- Bana demiı tehrin harf- burada ziyarete gelen Ame-
cinde bfr kötk yapacabm. rfka gazetecilerine beyanatta 
Ancan bu kötk camdan ola- bulmunUf. 
cak. Her tarafı.. Da.ılan, -~ ıınemnmıam. 

olduğu için kiinab 
gibi seyredebiliyo~ 

Gece gündüz ya 

üstü yatarken bile 

yıldızlan temqa ea 
Daha sonra köıkOO IJ 
ntlz gibi iç duvarl-" 

dır. 'B'u suretle • 
biltün harekiblll d' 
edebilmekteyim.,. A 
zetelerinin verdijİ ~ f 
bakılırsa ba geııÇ t11"" 1 
evinde tamamen çı~ 
dan doğma çıplak dl 
ve hizmetçilerine 
gimelerini menetoılt· ~ 

- Gihıeşin zir' •I 
reti bütün vOcude ~ 
. . b • d IÇJD U yaşayı,.-

diyonnuş. ti 
Nevyork hükôdl:d~ 

bu tam hayata dl 

mek istemiş. ~ 
Çünkü köşk cİ" 

kanlılar toplan~~~ 
akşama kadar ıç ~ 
hurileri seyrediyor d~ 
nin cephesine hiç ~,,I, 
perde ve yahut ta ~ 
taktırması ihtarıo• 
Vort: 

- Hayır. deıoİf !iJ 
böyle bir şey yo1'· ' 

köşküme perde ,,ı~ 
ze delikanlıların g6 ,,J 

de çekiniz. '~ 
Bunu okuduktaJS 

vet insanın akl:. 
alır diyenlere 
icq .u,or. 



Q 
~itçcn hafta kı Moda sahi-

1'1~ Y·- . · ki ~ 1Qı -. nıevaımme m 
tbh.....ı lnaşlann cins ve renk
-·"Qtıı 'ba~~ 
bu h .. D~m. 
. afta da umumiyet iti· 

fa . açta olan 
""""lltıM-
)' ewjim. 

' ıno demek, • i 
sıcak havalann hafff 

1 denıektir. 

lfl içİıı bJ . D 

tt ıthltın inceliği nazan idba
~ b hakim olan biçimle
h o), Serbest biçimler ol
t\. ltolaylıkla anlaşılır. u,, k 

l~ ete ve dar beden. 
ttder h 

~tf e emen hemen g&riil-
~°t başlandı. Onlann yerine 
· etekler · ~ hl . , genış ve ya en-

eli, bretonlar mendil 
k nı oldu. 

~ ~ roplar da dekolte, 

' tkoltc kollar umn kol
~ faııa gözUkmekte, Ma-

tli ~tun fakat bilezikli. büz
Cih ol oUar geniş kollara ter

y lllıuyor. 
•k, 
~ • Y'Ürek ve kruvaze 
~Yakalar denebilir ki bu 
~er 11 

Yegane yaka biçimleri 

"Otif ' 
')l~ lfl nıeli tayör biçimi 

~ ~ilk ceketler ve kamk
>tıtl f!Uerini muhafaza edi-

lt. 

l'a, .. 
b~ dY<>rlcre gelince, evveia 
~'bi ~fa.. daha ıöylediğimiz 
'-.ll >'Yor biçimi hfç bir 

~t h~ ~od . •nı k ybetmeyen 
l'afllı. angı bil' senenin her 

~itleri llıe ayn ayn uyacak 
'4Ct olan bir modadır. 
~ )illl}üJ , iilt erden y pddığa gi-

~' ~tl~rd tayyör yapma· 
lı•~.ı eı <ribi _ .. • k 
"l''l~ 6• gorunen ıpe • 

~tt, ~e t ~örler yapılmak
llıi~ ik· Odelıniz de ı&terdi

~ Ut ~11 1 taYJör, biçfmf ftiba
k. tiiı·"-'d 'ki 'd' ~~ı 'sık ~ en ı ır. 

~ · ~ttk ~ (Şarmlen) den 
~tlt h· ~li ' ceket klasik 

t ~~lbi enf 130 santim 
~. ltıetre şarmelendeıı 
~. 

Ci lto t" 
~ ~°<İri 8 unı tayyör modeH 
~ - d'1it Yt Yünlüdendir. Etek 
~ ltt, d "~ Öl» plidir. Etek 
ı "-~ üitneli Ye kıtadır. 
"<S ltı t~eki 1aımattm 

\re liııınc1ır. J. 
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Yaka ve eteklerde h&kim olan bi..; 
çimler - Breton, koloı, mendil kloş 
te er • Yürek ve kruvaze yakalar 

Her senenin her 
• • 

mcvsımınc ve 
her modaya u

yan biçimler 
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Nakıli _.

İdris ~uhtef1 

'I , 
Dalıiıı· .. e nazırı, l1aşı dısrırcla, ıfarı oücudü içerde otomobiJiı; 

v j .. ./ ,, ·ıJ 

.penrcrr."inden, sar!(ml_ştT. Racaklarzm .?r~aqon polis nıüdaJe 
lutıı~J ·oı·(iıı. L1nıt~) --etı u11ıııııı~1,..e nzudı1rıı (Jrka peııcer~, 
nöbet bekli] ·ordu. Polis nz,.idiirü ellerini gePşetince dahilıJ t 11 

nazın la'i.t dl) ·e tepe ıJstıi J ·ere diiştii. .ıı 
Hakikaten her üçü de oto- kos koca gövdenizle ge~ebile- 1 çıkarken biri görürse.. - müsterih olun. nattf jtJI 

mobilin içinde mevkuf kalmış- ceğinizi mi limit ediyorsunuz? - Evet.. Fransayı temsil di. Hiç bir tarafınıt 
Jardı. Maksim do Püvisö or- Nazırın hakkı vard r. Cam eden bır nazırın canbazlar gi· memesine dikkat detiı-'~ııt' 
tadan knybolmu tu. Ayni za- • kınlsa bile nazırdan bcşka bi başı a"ağıda ayaklan yu· ~ Ah bu se~il hlfl 
manda da otomobi 'n durduğu oradan ne polis müdürJ, ne de karda otomobil penceresinden Rezil.. alçak.. Kopek J'I 
mahallin yakınında 'e arkada emniyeti umumiye müdürü ge- çıkışı hayli eğlenceli bir şey Bir elime geçse.. işte Jt)/ 
bir ağaca iliştirilmiş bir kağıt, çemezdi. olur. Başım çıktı. Haydi b3 

bir mektup vardı. Bu mektu- - O halde ne yapnlım? - Alay mı ediyorsunuz. nmdan tutun. 0ı/ 
bu hiç şüphesiz Tigris yazıp Polis müdürü en k sfnne - Alay değil.. Fakat hani Miluva! akın gelen ..,e 
bırakmıştı. çareyi tetkik etti: bizim vaziyetimiz bütün ciddi- haber venneyı' ihmal et": -6 

- Nazır beyefendi. Mad m· · yl': 
Artık muhakkak d ~ y il mi idi. ki iç.imizde en zayıf ol n zatı yet ve vahametine rağmen Dahiliye nazın eliııiJl l;.I 

ikiz kardeş ·masalını uydurnn alınız sın•z. 0 halde c mı kı· pek te güH.ınmeyecek vaziyet mı ile başını yan beliıııe ~ 
Maksim dö Püvisönün hürriye- ralım. Sizi ayağınızdan tuh.• k değil. pencereden dı an ;ı'/ 
tini bu hadisede · pat etmi· dışarıya çıkarta!ı'Il. Mektubu - Ben çıkmıya razıyım. Ve Polis müdürü de ba 
yor mu idi. alın. Okuy hm. Bakalım polis çare... Fakat camı ldm kıra- dan sım sıkı yapışb. ·d/ 

Dahiliye nazın: neler söyleyor. Sonra da .zah· cak? - Ay .. Ay.. Ay .. ısılı 
Ah S fil S f·ı o· - Onu da ben kırarım. u tii k t--.:ı.. aeld . :J - · e .. e ı .. ıye met eder· Y nkın polis merke- s ne ço a1.y&D. l!J Jct1.J 

söylendi. Kapana kısılan fare· zin ~ kadar gıderek ya. d m Polis mildiırü otomobilin - İsterseniz geri ç~ r.. 
ler gibi tuzağa d~tük. Her i ter in"z. CUnkü üçüm'iz de miiteharrikdöşemelerinden bi- - Hayır.. Hayır .. Siı (}V 
halde, buradan çıkmak otC'!mobiJ kullanmasını bilmi· rini kı ırdı. Cama dayadı. nız i: i tutun.. Bir sı f.1 
lazım. Nerde ise gelip geçen· yoruz. Bils k bi e heri n ma· Kuvvetlı bir tazyik ile cam itin. Ay.. canımı yalcJ elV 
ler başlıyacak. Bızi bö) le bir kine i bf')zmus 01rr sı 1 h :t· tuz buz oldu. nuz .. Ah .. şu basanıağı J 
vaziyette görürlerse rezaletin kal·.. - M luve~ Sen arka pen- bir tuta bilsem. . t~ 
büyüğü olur. M. Kanyonun teklifi en mn- cereden bcı.k. Kimse gelirse ha- Kann üstünde bıt ~ 

Dahiliye nazınnın halckı vnr· kul tekhft . F c.bıt mız•r tered- her ver ki beni görmeden dışarda , ayaklan' iç.etdeıı' ~ 
dı. Polis müdüru, emniyeti dut etti. saklanayım. Sen de aziz;m j dahiliye nezırın hali ~ı~'' 
umurpiye mild"rü bütün kudret Bu nasıl olur azız:m.. M. Ko yon, bacaklanmdan Iünecek, hem de a$ f 
lerini sarfeder k kapıyı ve Dedi. Ben dcıhi:iye naz rı sı· sıkı~a tut ki tepe aşağı dUş· bir haldi. dt ~ 
camı açmak · tediler. t isi de f .... p,,. nencereden b s a aih meyın. - sakın bırekayııt' Sif 
hem ~·şman, hem de güçlü j aziz dostum Konyoll· .; 

kuvvetli oldukl rı halde bir l .. ~ ~ l ' y dut aı"' rafımı incitirim. ,ıc~ 
türlü ne açabil iler, ne de kı- - Bırakmasına bıf tf' 
rabi diler. •• amma siz de bir aı 

- İmdada çağıralım! 1 ağustos. Uç ja dar a- edin. Çabuk olun. I 
- Evet.. ça r lım da her j h • "l - Çalışıyorum. o 

kesin• di ine: diışelım. GÇ lyOr . m Zl Şe lt e f er Bu esnada M'lu~811ı ıl 
- B şka çare yok. Muall'm mua,.::r:.leri iç'n Malatyadan bildirildiğine duyuldu: f tl 
_ Camı kırsek.. göre Hekim Han k zasında - Nazır efendi, ıısıt' 
_ Kırsak n olacak.. mıntaka A kursları ağus•osun öteden beri ıcrnyı şekavet di? el 

- Pencereden çı rız. 
Dnhi ıye nazırı bu tekJif • 

l>arşısında gayri ihtjynrı güldiı. 
- Evet, c2mı kırmak ko ay. 

Penc r d n çık rız den ek te 
ko1ay. Y lnız na ıl ç kacağız. 
Ben zayıfım hayd · zar zor 
b 0 n ' •ım. F kat ya siz M. 
konyodn. Hatta M. Miluva .. 
Siz de bu daracık pencereden 

lnci gününden itibar n açıla- eden Çakır Ali ve Süley- - Ne var. f 
cak ve tedr1sata baslan~c.ı ,.tır. man meyiten isti al edilmişler, - Bu tarafa doğtU ."1 

fak l bu esnada maalesef üç ı t:r.ı 
Yalnız kursa devam ede- jandarm mız da şeha düş- er var.. 11 1 

müc-l rdir. - Gelenler mi vtlt·· ~ıJ,ı 
miyecek kadar hasta o1 nl.ır bırak Konyon, bırak·· tJili 
temmuz n'boyct'nt: kadar ıv a- ı Ka irligi kongresi ziyctte görülmektense r 
arif müdürlüklerine mür caat Türk kadın birliğinden: 29- yim daha iyi .. • . i b ~ 
edere~ sıhhi maz rct ... rini bıl- 7-929 paz rtesi günü saat Polis müdürU elletJ~ı;t) 
dirmec! kleri takd'rde, ~aım i «15» te senelik kongremiz b ve dahiliye nazı~~~d1 

toplanacaktır; umum azalann tepe üstü yeııe yuvoo:~ 
haklarını kaybeaeceklerdir. teşrifleri rica olunur. 
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Merhunatın C'lns ve ncvll"' 
me\•kl ve muştemllAtı Borçlunun hm 

1457
5 Kasımpaşada Süruri mahalle .. 

sinde atik mcvlcvlhane ce
dit Gizlice evllya sokağında 
atfü :16 ve cedit ~ 2 numurah 
Yüz on arsın üzerinde altın
da bodru~1u nıulıtevi ahşap 
üç kattan ibaret ve birlocl 
katında bir oda, bir ofa, bir 
nıutpak ve ikinci ü(; oda, bir 
sofa, bir sandık odası, üçüncü 
katmda, iki oda, bir sofayı ve 
otuz arşın bahçeyi havi bir 

t ... hanenin tamamı •)2 ... 2 
~ Anadolu hisarında Göksu 

nınhallesinde eski Gölt u ve 
l'('ni kuyu solrnğında esin 7 
mükerrer ve yeni 41 numa
ralı doksan iki arşın ar a ü
zerinde altı 1<~1rnir üslü ah
şap olmak üzere bir buçuk 
kattan llJarc-t ü<; oda, bir san
dık otlusı, iki sofa, bir mut
pak he~ yüz yf'lnılş hes ar-

DJdar H. 

~t şm bahçeyi havi harap bir Unfln? H. 
t.... hnnenln taıuanu ~hmt)l as}a 

ü
2 '7 ı Ayvan ·arayda Jioca Ali ma

hallesinde Hamam sokağmda 
esl<i 51, 51 nıiif<eı rcr makhip 
ve )'{\ili ;;1 numarıuı alt mı~ 
Yedi arşm üzerinde karnlr 
füi kattan iharel üç oda, iki 
küçük sofa ve on üç arşm 

t~0 bahçeyi havi bir hanenin Ayşe Tıf-
t t)n(. lanıamı h il. .,,.H 1~ . , . K 

t !Jyıpte Cezrı a~.mpaşa ma• 
hallesinde Olakçılar ~olmğm• 
da eski :a, 7 ve yeni :; numar· 
rah altmış heş arşın arsa Ü• 
zerinde ı arglr bir kattan I· 
baret üzeri tahta . üzerhıe çl· 
llıento ile lmplannuş zemini 
lopraJ< ve hariç ve dabU dı· 

1~a0 Varlaı·ı sıvasız bir düld<.&nın 
tG""o tanıamı AH Ef. 

' 9 Galatada l·oıcuzade mahalle· ·urettln, 
sinde esld ve yeni dibek so- j mail , 
kağnıda eski g, 1 O, f .2, 3 nu· Hakkı, 
ınarah ve yeni ı ,a numaralı lUehnıet 
Yüz yetnılş arşın arsa üzerin- Cavit, llur
de biri karglr üç J\altan iba· şit, l•'atrua 
l'et dört. oda, üç sofa, bir Seniha Y< .. 
nıutpak, bir l\uyu diğeri ke- Ayşe• Sall
'..a üç kattan ibaret altı odu ha ve• .\ y
hlr sofa, hfr liuyu Yfl mü~- şe, ~ledi
terek kırk arşın kadar arah- lıa haıunı
ğı havi ınuhtacı tamir iki far 

t70:iı ~anenin tamamı 
l sl~üdardn nacı Hıı~nn hal un 
lUahalleinde Paşa limam <' d· fsmPI Sn-
desinde esJd 12~ 13 1 ,.f' vt·ni dh P ve .... ' (,._ " ,. 
1 9,\'l.12 numaralı iJuı;;i üç hiu Halice lıa-
altı yüz doksan arşın ursa U• nunldrla 

.. .--~ 
1.erind~· fiUl\Iİr IHr ı,alh <ıİ!J.'- J.,, ... , .ı. ı 
ri Ü<: :üz yirmi art-m ar~a 
üzerinde ah~ap diğc•rı on alll 
arşm arsA üzerinde kArnir 
hir oda ,.e Y<'•liyüz arşm halı-
çe~·i n~ üç bin iki yüz kırk 
arşm<lan ibaret bağ malmJli .. 
nin lammnı . 

t'70 17417 Halatta lloca AH mahalle~in-
de J)Pmirei sokaijmda e~ki 
11 ,.e y~nl 23 numarah alt- Alf a{ja 
mış altı ar~m ar~a üzerinde ,.e f."atma 
karnir lld kat tun f baret iki o- Malibule 
da, ufak bir sora ve otuz iki hnımlaı
arşm buhc:e~·ı havi bir hane-
nin tamamı 

2325 19831 fwalatadn Kemenkeş Kara 
Mustııf'a paşa mahallesinde 
«.iümrük sokağında eski 66 ve 
yeni t8 numaralı yetmiş bir 
arşın arsa üzerinde kftrglr 
dört kattan ibaret üc; oda, Evyenf)'os 
bir koridor, bir mutpak, ve veledi Sl
daraça.yı havi bir dükkAnın men 
tamamı 

Yukarda cins ve nev'lle mevki ve mii§temel4tı y-.. 
zıh emlAk lnzalarında gösterilen bedellerle tallplerJ 
üzerinde olup 29-7-929 tarihine müsadlC PaartMI 
giinü saat on buçuktan itibaren mümyedeye mru.
~eret olunarak saat on altıda kati kararlannın çekil
mesi mukarrer bulundu(fundan talip olaolano mez
ktlr günde sandık idaresine saat on altıya kadar mü
racaat eylemeleri ve on altıdan sonra vuku ~k 
müracaatların kabul edllmlyceeOI ve mezkw emlAJu• 
evelce talip olanların kat'ı karar esnasında bazua bu
lundukları ve başka ı.tallp zuhur eyledlOI takcllnk 
evelki taliplerin keflyet etmiş addolu.naealtlan IOzu
mu ilin olunur. 

Emniyet sandığı mO.dDrlQğQnden: 
Hwr Ef. Sıdıka H. Din 12623 iknn: nmnan1a c1e,a lıenedi 

mucibince Emniyet sandığından istikraz eyledikleri ......,..t 
mukabilinde sandık namına merhan bal1111a11 Çabald.da R.ı.t
paşa ıokağmda 1 mükerrer numaralı ft 180 .,... .. 
üzerine mebni iki kattan ibaret iki oda hlr ..ı.. 
240 arşm bahçe ve mliftemilib uireJi bavf mu dlkk .. '* 
fırının tamamı vadesi hitamında borcun vwilmemelinclea c1oıa .. 
yı ıablığa çıkarılarak 1350 lira bedel ile mlfterili ıwmıu 
kat'ı karan çekilmiş iken bukere ylzde on zam ile bqlra bir 
mu.teri çıkarak müzayede bedelini 1485 liraya i~ eyi 'I 
olmaaı cihetile mezk6r maa d&ldrAn fırmm :J0..7-9'29 tari&IDe 
mlaadif önümOıdeki sah gUn6 tekrar 10D m&zayeclethd• ic
ruı ve muameleıinin ikmali mukarrer buhındata-1- bıllp 
olp)ann mezkW- gbde nihayet Aat on albya kadar ....... 
idarelinde huır bulunmalan liizuma ilin olmmr. 

Emniyet sandığı müdürlü
ğünden 

Hafız muıtafa Ef. nin 5769 ikraz numaralı deyn •••• 
nrGdhince Emniyet Sandığından istikraz eylediği mel>lq _. 
kabilinde Sandık namına merhun bulunan Edimekapmnda Ka
riye Atikalipqa mahallesinde Bilyiikbahçe sokağmda e8ki 28 
ve yeni 50 numaralı ve 80 arfm ana ilzerine meltni ahpp 
iki kattan ibaret 6 oda, bir sofa, bir mutfak. bir Jm,a, 
18 arşın bahçe ve müştemelatı saireyi ha'ri bir hanenin tama· 
mı vadesi hitamında borcun verilmemeainden dolayı sablığa 
çakanlarak 810 lira bedel ile mlifterisi namına kat'i karan 
çekilmit iken bu kere yüzde on zam ile başka bir m8tteri 
çtkarak müzayede bedelini 910 liraya iblağ eylemiı olması ci
hetilc mczkür hanenin 29-7-929 tarihine müsadif önümüzdeki 
pazartesi gUnU tekrar son müzayedesinin icrası ve muameleaf
nin ikmali mukarrer bulundu~rundon talip ohmlai'.'ln mczk!lr 
günde niha} et saat on altıya kadar Sandık idareafode hazır 
bııl_ıınma1an lUıumu ilin olunur. 



1 11) Sahife 

Aı1 aı adıl(. 
Soruyorııız: Has
ta otomobilinin 
koşu yerinde 

işi ne? 
Tüccardan « Ragıp » ismini 

veren bir kariimiz bize dün 
saat tam dördü 10 geçe tele
fona şu müracaatta bulundu: 

« Mehmet paşa yokuşunda 
oturan bir hasta vardıl". Dok
tor, timdi, sür'atle hastaneye
nal .. fme lüzum gösterdi. Ema
netin Fatih garajına müracaat 
ettik. Hasta otomobilinin Veli 
efendi koşu mahalline gittiği 
söylendi. Bu ne iştir?» 

Bu muhavereden sonra biz 
de garaja telefon ettik ve 
öğrendik ki hadise doğrudur. 
Y almz orada cenaze otomobili 
kalmlfbr. Şoför, istenirse has
tanın bu otomob "ile naldedi
lebfleceğini söyledi. 

Şimdi soruyoruz: Hasta o
tomobilinin koşu yerinde ne 
işi vardır ve bir hastanın 
cenaze otomobili ile hastaha
neye nakli asabı üzerinde ne 
fena tesir yapar? Bu, hiç ha
tıra getirilnfyor mu? 

1 lant.ıl ı.adc T.ıvvar \ apurl:m 
A YVAUK - ltMIR postası 

'--- T~~rar 
\~ 28 temmuz 

PAZAR 
günü saat f 7 de Sirkeci nh
tımından hareketle [Gelibolu, 
Çanakkale, ve Körfez tarikile 
Ayvalık, Dikili ve İzmir] c 
azimet ve avdet edecektir. 

Dikkat : Pazartesi günü 
[ Edremit ) e rnm·asalct eder. 

Yük ve yolcu için Eminönü 
Reşadiy~ caddesi . Rıhtım ha
nındakı ıdarehanesınc müracaat 
Tel. İstanbul 1977 . Yoku 
b"leti vapurda da verilir. 

Yelkenci 
V APURI..~ARJ 

tZMIR 

1 
SÜRAT POST ASI 

,~.üs~~ smetpaşa 

28v::~uz Pazar 
gunu tam saat 15 te Galata 
rıhtımından doğru İZMiR e 
hareket cdecd.'tir. 

Tafsillt için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentesine 
muracaat. Tel İstandul ı 5 f) 

Ve Gai::Ltada merkez rıhtım 
hanında Celibidi ve Stafıiopati 
acenteliğine müracaat. 

Telefon: Beyoğlu 8299 

HACI YAKUP ZADE VE 
ŞERiKi VAPUR ACEN

TAU~INDAN 

KARADENİZ ~1!ı~·.ı 
POSTASI 

Gerze v;=u~s 
Pazar akşamı saat altıda 

Sirkeci rıhtımın-

dan hareketle (7.onguldak, fne
bultı, Gerze, Samsun, Ordu, Gi
resun, Vakfıkibir, Trabzon, Rize, 
Mapavri) iskelelerine azimet ve 
avdet edecektir. 

V apunın birinci ve ikinci sınıf 

mükemmel ve nMJntazam lüks 
kamaraları olduğu gibi kamara 
yolculanna mahsus ehven fiatla 
nefisye mcklcr vardır. Tafsilat 
için Sirkecide Y ıh köşkü cad
desinde küçük Kır zade hanındaki 
acentısına müracaatları. 

Büyükdere aile 
bahçesinde 

iNKILAP TiYATROSU 
Şehir tiyatrosu Ye sabık 

Darülbedayi san'atkArları 
HIRLIKTE 
Bu akşam 
CJÇÜZLER 

Vodvil 3 P. 

200 - 2000 tun mevce kadar 
AVRUPANIN her stasionıni 

hoparlörle alır 
ı 
) ~tasion Aramay iniz Şehir isimltttl 

Matpudur 

$EHIR CEREYANI 

KULELi elektrik maazasi 

Yenı çıkan kırmızı kordonlu 

Rakısı 
I ·r kere tecrübe ediniz çok memnun kalacakslJllZ. Her 

bakl"alda bulunur. 

\nl"arada deposu: Bomoutl bira deposudur 

Sadık zacl~~ 
Biraderler vaput~ 
Karadeniz ınuntıl 

ve lüks pastaS' 

Sakarya 
•apunı 2 8 TeoıtJ'luJ 

PAZA~hU"'~ 
günü akşamı Sirkecı rı d,ı. , 
dan hareketle [ Z00gıılordıl 
İnebolu, Sinop, Saınsu~~eJ1e 
Giresun, Trabzon'. Su aıi(11e 
ve Rize J iskeJelenne 
edecektir . . ?Jest' 

Tafsilftt için Sirkccı ~gııı• 
det hanı altında acent 
müracaat . ., ı ~ 

Telef on İstanl'ul: ' 

Antalya posta~ 
( KONYA ) vapurJ G 

Temmuz Pazar ıo da ( ı 
nhumından harckctleJo~, 
Küllük, Bodrum, Ra 

3 
J 

hiye, Finike , Antah Jlle 
gidecek ve dönuşte ,AJ1Ji 

iskelelerle birlikte ç~.ı~~ .... ıı 
Kalkan , Sakız , k ~.,. 
Ge.wbolu ] ya uğrayara 
cektir. l-
lzmir -Marsın sürat P~ 
(CUMHURİYET) ,.apo G 
Temmuz salı ı z de ~ 
nhumından kalkarak Q
sabahı İzmire ,·e }J',) 
tzmi rden kalkarak ~de'~ 
Aliiye, Mersin] e gı 
donuşte [ T aşucu , tpılit 

Alaiye , Antalya ' 
u~rıvarak gelecektir · ... _ ... _llll"':Oit" 
Eyip askerlik 91e -~ 

belcrinden almıt oı:;;ı;- J 
fus clizdaru ile al fj 
kersini zayi ettiJll· ~ ti." 1 

Balatta Hızır ~,~ ~ 
cadde 77 numara, 1J' 
lütlü Rafael o;ıu 



Saray-burnunda 
3 

•• eenç, herkesi 
facia 

ekili 
ardinden Sa

vura hareket 
etti ... 

Sahife 11 

Bır sua 
Venizelos RO

maya gidecek m 
gitmiyecek mi? 

l>~~iinde boQul · 0 

~batın araybumunda feci bir sandal kazası olmu , bir san
tııerd ış, «3» kişi boğulaıuştur. 

Mardin, 27 (Hususi) - Da
hiliye vekili ŞUkrO Kaya bey 
dün Diyarbekirden buraya 
«9» ki ilik maiyetile muva
salat etmiş erkanı memu-
rin ve lcesif bir halk kit
Jesi tarafından istikbal olun
muştur. Vali Hadi bey de 
veka beyle birlikted·r. 

Atina, 26 - M. Venizelos, 
Avrupa seyahatinde berab .... 
götüreceği evrakı hazırlamıyeı. 
başlamışbr. 

İtalya sefiri, M. Venizelos~ . 
bu seyahatinde Romaya uc -
r3yıp uğramıyacağını h:1l'. n~
zaretinden sormuştur. 

~ k~fur~n Sabri ismin~e bir genç, Nuri ismindeki arkada
ta.~ı llrk d •dıgı sandala Adil, Eyüp, Mehme , Fu t ve uri 
a e~ıe~· ~lrını alarak Saraybumuna gitmiş, orada dolaşa
~ li &e~Je başlam~lardır. 
~.... \'e d . .esnasında sandal, evelce Sarayburnunda batmış 
·711114, d:7zııı. sathına pek yakın kalan bir geminin ankazına 
11ın •ııdalın ~ınış ve sllratle batmıştır. 
~it,. •e ~~ınde bulunanlar da tabii kimilen denize dôkill· 
~ r,ha tınıdada başlamı,Iardır. Etraftan imdada koşulma
~l~llllfetı Nuri, ~dil ve Sabri boğulmuşlnrdır. Diğerleri 
t·~llbtıa Ve .. te~avı albna alınmışlardır. Bu feci kazanın 

h ttı:rıi•\ llluddeı umumi muavinlerinde Necmettin bey vazı· 
Qli~· 
~ ~ sebep olan gemi enkazının tahrip edilme&J ve 
Ot tnınesi l&zımdır. 
0rtıobil kazaları gene arttı, 

b"' ağır yaralılar var ... 
~~t 0rtce Beyoğ'luna git· yaralanmıştır . ifadeye gayri 
~lllı an tofar L.iy nın 1682 muktedir olan B riy h m 

~e bi;tornobi!i Apostol Tıp fakültesine yabn mış, şo-
\ toıı,ll &ence :Çarpmışhr. för Sabri yakalanmı tır. Kazıı 
' Şofar ol bacağı kırılmış- tahkikatına m .. dd ;umum 

\~ Üak~akalanmışbr. muavinlerinden şükrü bey 
~~eahıd arda Hacı Cafer vaz'ıyet etmiştir, 
\ tfottrı be 45 numaralı ev- ~ Üsküdarda Selami Ali 
ld~f 'ildi da~ Hacı Nuret- efendi mahallesinde oturan kun-

~~<erı l 7gs Bağlarbaşında duracı kalfası 15 yaşında Nom· 
ita numarclı oto-

~ 1 il ~•denıeaine maruz yak diln bisikletle kuzguncuğa 
\, 

1 li~fa~ı surette yaralan- giderken meçhul bir otomobil 
'%for ~~esine yabrılmıt· bisiklete çarpmış, yere yuvar-

' · 11.ıknıet yakalan _ lanan Nomyak sag bacağından 
\.ı~ lı ... ı_ yaralanmışbr. 
\~ea··~aPa 
~ llıde nında atlama taşı 11- KumlLapıda oturan 7 ya-
~ tlu11 0oturan Bedriye ıında Ferikliya isminde bir 
~'1ııd,11 sküdarda Topa· .çocuğa Feyzi ati talebe .. inden 
.~ ı at geçerken 3112 13 yaşında Murat efendinin 
~. 1 başın~ltıobil~n altında bindiği bisiklet çarpmış Ferik-
"lt- ~ an agır surette liya başından yaralanmıştır. 

tsıı k 
'·~~ iut açarken 
i~ tlt•'tl llldu 

l d ql'd 
~b Urı g an 19 yaşında 
~ ~ı ~&dce Beyoğlunda 
\ı:.. ı~~klti des~nde tUtUncli 
~ ~· p nına kilidi kıra-

cı.~ark ara çekınecesini 
ij~ tn Yakalanmıştır. 

l 1~ Qlirııt . 
~~~,u~ u. hor c: 
~ : l· 1016 . F k 

, lltt 9 ' ran 
~ 95 "9olar •

4
13 ; 1sviçre 

~~: ~l 7,75 · Da
t~~" 'lo tın 884; ' Ana-
~ t •1 /g. ~~rneli 6,70; 

•tt~ıo 1 Uyun 193 50 
"'ltıd ' . 

an alınmıştır. 

Küçükçiftlik parkında 
bir vak'a 

Dün, mavnacı Osman is
minde biri Kliçük Çiftlik par
kında gezerken Cemil efend! 
isminde bir zatın yan nda 
gezen baldızı Mariye han•ma 
sarkıntılık etmiş, bu yü.zden 
Ceınil efendi ile kavgaya tu
tuşmuştur. 

Bir aralık Osman bıçağını 
çekmiş , Cemil efendiyı sol 
kolundan ehemmiyetli urette 
yaralamıştır. Mecruh hasta· 
neye yatırılmış, carih yakalan· 
mıştır. 

Öy.ıeyin Ocak tarafından 
bir çay, akşam da belediye 
tarafından kırk kitilik bir 
ziyafet veriJmiştir. 

Vekil bey vilayet konağm
da misafir edilmiılerdir. Bu-
gün Savuru teftiş için hare· 
ket edilmiştir. 

akledilecek fa
po ayitleri 

Ankara 27 (Telefon) - lı
tanbulda, «30» bin defter için· 
de mevcut tapu kayitlerinin 
buraya nakli, binanın hazırlan· 
mamasından dolayı teşrlnievele 
kalmıştır. Bu mllddet zarfında 
evrak mahzeni yanındaki ma
hal ikmal edilecektir: 

u afız kuman
danının ziyafeti 

Ankara 27 (Telefon) - Mu
hafız kıtaab kumandanı bin-
başı İsmail Hakkı bey 1328 
neşetli arkadaşlarına bir ziya
fet vermiştir. 

An ara - fstanbul 
telefonu 

Ankara - İstanbul telefonu 
dün bir aralık bozulmuş ve 
ariza akşama kadar devam 
etmişse de hat nihayet tamir 
edilmiş ve bu sabah lstanbul· 
dan Ankara ile telefon muha
beresi mümkün olmuştur. 

Nadir hanın bir 
galebesi 

Pt·~an~r, 26 (Hususi)_ 
. \manullaha sadık kalan 
lutaata luımunda eden ·a
dir han, Habihullnlıa kar
şı taarruza ge~·mek hazır-
hklarmdadır. ilk fırsatta 
Kahil üzerine yürüwek 
için üç liol luızırlanmı • 
tır. Diğer taraftan dost
larma mektup gönderen 
. adır hun. HalJibullah 
kıtaatuu ilk ınü adenıede 
mauıeıı, ettiyinl, 000 ~işi 
:a1yiat verdirdiğini lıarp 
ım~ydnmnda, mühim ınlk· 
tarda mühimmat ve mal
zeme terldnP mecbur et
tiğ.ioi haber vermektedir. 

İrtişa evrakı 
müddeiumumi 
/iğe veriliyor 
irtişa meselesi hakkında! 

tahkikabn ilk safhasının ikmal 
edildiğini yazmışbk. 

Tahkikat evrakı bugün müs· 
tantik Nazım bey tarafından 
müddei umumillğe tevdi edi
lecektir. 

Maznunlar hakkındaki f d· 
dianamenin mUddeiumumi 
muavinlerinden Burhaneddin 
bey tarafından tanzim edil· 
mesi muhtemeldir. 

İddianamenin tanuminden 
sonra evrak Nazım beye 
iade edilecek, mumailey müa· 
tantik kararnamesini yazdıktan 
sonra maznunları mahkemeye 
verecektir. 

Fransanın borç an 
Paris, 27 (Hususi) - F ran

sı.z ayan meclisi, borçlara mü-
teallik olan Vaşington ve Lon
dra itilafnamelerini tasdik et
miştir. 

So.ffeti Ziya beyin 
cenaze meraaimi 

Teşrifat müdOrii umumisi 
Saffeti Ziya beyin evelki ge-
ce Yat kulüpte kalp sekte· 
sindeıı irtihal e tt ·bini teeuür-
le yazmıştık. ' 

Merhumun cenazesi bugiln 
aaat 11 de Boyacıköyünden 
kaldınlarak merasimi mahsusa 
ile Anadoluhisanna defnedil· 
mittir . 

Ankarada teessür 
Ankara, 27 ( Telefon ) -

Teşrifat umum müdürii Saffeti 
ziya beyin füc'eten vefab, bu· 
rada teessllrU mucip olmuıtur. 

Hariciyece, ailesine taziyet 
telgrafı çekilmiştir. 

Bueünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

alınmışbr: 

Dün azami hararet <<28» 
derece, bu sabah «19» de
tcl'edir. Bu gece rii.zPr 
hafif poyraz, h \'a aç:dcb.. 
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l;ler nevi elektrik ı~ui ab Ye teaiaab. Meşhur A. E. G. fa'bri 11 ea son sistem ya"l 
eri dahi bulunur. Telefoa, İstanbul 2045. 

nıahkemei asliye 
lh:üesi" ndea: 

ı:n\Jıuuei Os:nan be-
)ıin Galatada perşenbc paza
n da ticar t haumda 21-23 
numaralarda ukim komisyon
cu İstefa!l Kerteş efendi aley
hine • eylediği emvali 
me.rhune · satışına mütedair 
dava vrakı muddei aleyhin 

alli mezkuru terkle semti 
ve ikametgahının mechuliyeti 
olbab ki evrak üzerine mil-

" ri tarafmd verilen ıerh-
t malda bir ay müd
detle n en tebligat icrasına 

ve yevmi tahkikatın 17 eylfıl 
929 ri hine mü dif alı günü 

t 14 te talikine kar r •eril-

Yevmi ve vcktı mezkftrd 
tanbul Asliye ahkemesi 

ikinci ti et daires· tahkikat 
haki · ğinde hazır bulunma
dığı takdirde emri tahkikata 
ıy e devam olunac ğı teb-

liğ makamına k im ak 
Uzere u ulen ilan olunur. 

Bey .. u tapu idaresinden: 

Boğaz içinde Büyükderede 
'Yiazıcı sokağı kain Agop 
efendi veres si it 4-6 No. 
ild ifrazı dolayıaile 

maııaııeu tanzi olunan harita 
i hem hudutlar 
tecavüz ve ademi 

tecavüzün tasa iki usulü 
mevzua ildiz ından olup 

işbu emlake hem hudut Es
kinazi efendinin ikametgahinin 
meçhul ve arkasına h>abet 

eden arsa mutesarrıfıııın meç
hul bulunması hasebile beyan
namenin tasdıkı kabil olama
dığından mumaileyh Eskenazi 
ef. ile zahnndaki arsa· sahibi
nin beş gün zarfında Beyoğlu 
tapu idaresine muracaatla 
2316 No dos;yadaki beyanna

meleri tastik etmeldikleri tak
dirde h ritasınm ashabına ita 
cdıl~cegi ılan oıunur. 

'ava 
m kini 
riyetinden: 

zabit 
üdü-

İıtanbul - Y eşilköyde, Hava gedi li küç6k z bit makinist 
mektebinin kaydıkabul şaraiti zirdedir. 

Mezkür evsaf ve şeraiti haiz bulunanların ismi ave vesaikı 
lizıme ile 929 senesi ağustosunun birinci gününden itibaren 
ycr:Hküyde mektep müdüriyetine milracaat eylemeleri lizlmgelir. 

1-tanbul haricinde bulunupta vaziyetleri teraiti duhule teva-
fuk eden talipler dahi birinci ddede zikredffen vesaikı 
mektep müdüriyetine irsal ile al cakJan cevaba göre hareket 
eylemeleri icap eder. 

1 - Şerait. 
A - Türk olmak. 
B- Taliplerin orta mektep (lfse sekidnci sınıf) tahsilini ik

m l etmif ve asgari onaltı ya~ını bitirmiş ve azami yirmi ya
tında olmaları lazımdır. (Orta mektep tahsilini ikmal edenlerle 
orta mektep tahsilinden yüksek tahsil göretıler imtihansız ola-
rak kabul edilirler. Şehit, malul, askeriye sanatkar evlatlarile 
ecnebi diline vakıf olanlar tercih edilir. Mektep kadrosu orta 
mektep tahsilini ikmal edenlerle dolmadığı takdirde orta mek
tep tahsilinden dun tahsil görenlerden müsabaka ile alınır. 

C - Tamlissıhha bulunmak ( lıastane hey' eti sıhiye raporu 
lhımdır.) • 

D - Ahlakı mazbut olmak ve biç bir cUrümle maznun veva 
zmahkfım olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talipler gedikli kücük zabitler 
hakkındaki 1001 numaralı 1':anun mucibince muamele görürler. 
(mektebi muvaffakiyetle ikmal edenler hava kıtaat ve müesse
sabnda alb sene müddetle ifayi vazife edeceklerini katibi adil
den musaddak senedi meşrutle taahü edeceklerdir) 

2 - Müddeti tahsil iki senedir. 
3 - Kaydıkabul 10 eyliıl 929 tarihine kadar devam ede

ceğinden ondan sonraki miiracaatlar makbul olmaz. 
4 - Derslere eylul on beşinde başlanır. 
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