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AKŞA~tLARI NEŞROLUNUR lf- Nüabua her yerde 5 kanıt 

%eni tevkif at· .. yapılnıadı· 
Mevkufların cürmü --------
~n eccc isticvap cdil-
8- er,, ı şahü dinlenildi 

' S..t dilnkii nllabuJnda, ı.tubul mlddei ·--mr• 
~lf ve ~~huriyetin ter1dile oynamak cUrOmleri ile 6 kiPJi 
'-i, ~Kini haber vermifti. Tevkif eababı, mevktaflann ialm
laLt ·L lbı nıabiyeti tamamen malam o•••RD• rajmeD adli 
~"•ta ...... '""ftla b •ıau etmemek için faila taWllt vermiyea Soa Saat 

" " huauata bUtOn bildiklerilli karilerhle ulabyor: 
~~ııııekttinıizdeld en kOçGk hadiselerle bile ujrafmayı 't..: ve Vazife bilen Son Saat, bu IMMle etraflilda aylar., llet . 

2 .. 1.. nyatta bulunmuıtur. 
~l'?G 929 ve 1-3-929 tarihli nlsbalanmada muelenia bltia 

'hııı kariıerine bildiren Soa Saat, daha o zamu bu hadile 
,. { Mabadi 11 inci ublfecle ) 

Rumlar etabll addedillyorla mı? 
Atina, 6 - Hokamete memup pzeteler, Ankaradua relea 

resmi telgraflara istlııad~ Traky~~ki. Türkle~ ve latanbul-
1 dakf Rumların, heyeti mecmaalan ıtibarile, etablı olarak kabal 

_ i ve addolunacaldannı muhakkak prmektedfrler. 

- Aç alzını, yum g6.J 
:df niJ/ 

- Afjzınu •çarım..,.... 
g6ulmiJ yıırnıiuunl 

Atina, 6 - Yeni b&r. nazın M. Mihallkopuloı talılif eclil
dikten acnra gazetecileri kabul ederek beyanatta bulWHDUf, 
ıiyaaeti hariciyeden bahsetmiş ve Türkiye ile Y UDaDiatu .,... 
ımda bfr itilifm lDmmumı aynca kaydeylemiftir. 



•• NUN 
~~81Aı=i.l.,I 

Dahild~: 

Başvekilimiz 
Salı eünü fdırimiZi 

teşrif ediyor 
~vekil İsmet pap H. pa-

• zarteli glinl ailesi ile birlikte 
Ankaradan btanbula hareket 
edeceklerdir. İsmet p8f9 Hr. 

1 lstanbulda bir a; kadar ve 
Peadikte istirahat buyuracak
lardır. 
lftDyunu umumiye murahhılan 
11U Ankarada Maliye vekili 
ile temulanna ~vam etmek
tediıier. Saracoğlu Şftkrll bey 
bu huausata demi.tür ki: 

« Düyunu umumiye itilifu-
aıuinin tatbikatı esnasında ta-

' rafeynin alması lizım ıelea 
bazı tedbirler vardır. Onlan 
mltttereken aldık. •Mukavele
nin bazı maddelerinde anlayış 
farkı varclw, bun an da g6-
rDftlk. H.iletmek üzereyiz.» 
muu MOdafaa Yeklleti 30 
llMıll apstosta kesbi kat'iyet 
edecek olan zabitanın terfi 
listesini hazırlamaktadır. 
föiaklldar müddei umumiliği 
lill!Aliye H. meselesi tahkika-
tını bitirmıştir. Aliye H. kas
tan adam öldürmiye teJebbüe 
dirıaile Ağircez& mahkemesi
ne sevkeclilecektir. 
lftlaliye hukuk müşavirliği, 
~DCyunu uınu.n.yeoeld pa
Ja ni istimali tahkikatumı 
tevsiini istemi~lir. 
maar~f veki'i Cemal Hüsnü 
IMJ!Bey, Devlet matbaasıuda 
yapılan tahkikat hakkı•da : 

« Bazı ihbarat merine Dev-
let matbaasını teftif ettiriyo-. 
tuna. Net~den henilı habe
rim yoktur» de~tir. 

muraa kaplıcalarını aarileş
brmek için teşekkül eden 

firketin heyeti umumiyesi dün 
fevkalade bir içtima aktet
miştir. Kaplıcalarda 50 odalı 
astı bir otel yapılacaktır. 

Dıtanbul dahiUndeki vere
mli ineklere dünden itiba-

ren tüberkülin tatbikatma 
bailanmıtbr. 
fffionya. Sıvas, Yozgat, Kay
Wseri vilayetlerinde bu sene 
her seucye nuaruı Hriyat 
çok fazla yapılmışbr. Her se
ıae bire yedi mahsul alınırken 
gelen haberleden anlaşıldığına 
göre bu sene bire yirmi mah- • 
ıul alınacağı tahakkuk etmit"' 
tir. 

mayri mübadiller tevziat 
komisyonu dôrdüncu tevzi 

listesinı hazırlamıştır. T evziata 
bir hafta sonra ba.ş'anacaktır. 
liGılenerbahçe, Üsküdar - Bey· 
gj!erbeyi muhtelilme 2-3 ye-
nilmiştir. 

rl1amirat 

Fransa ve 
meselesi., 

İngiltere ... 
Pam, 6 (A.A.) - İngiltere stfitl, Yoang plananın icrası 

meseiılini tetldk etmek üzere i~tima edecek olan konferansın 
toplanacağı yer ve tarili de takip edeceği Eikir hakkı~da M. 
Briya da bir takrir vermijtir. 

lllgiltere lillll6meti konferan11n LondrAda topl8111Dastnda 
ısrar etmekte, içtimam agustosun ilk iÜnleri zarfuada vukuu 
hususunda Franaa hükumeti!e ayni fikirde göribımektedil'. 

Takip edilecek usule gelince İngiltere konferansta mftza
kere edilecek meselelerin 1bir çok lafhala aynlanik tetkiki 
huauaundan Fransa tarafından vaki teklifi kabul etmemittir. 

Efgan mu-- ~ 
harebel~ 

Pepver, 6 (HusUti) _.... ~ 
met Sadıkm kumandall ~ 
olarak Gardaz ş~ ~ 
evkedften Kahil kıtaatı ıfl~ 
mUTaffukiyete uğratıl S'1 

Banun üzerine Be~~ 
Sllaymu Helonun ~ 
ile biriikte, şehri, bile # 
etmek alll'eti ile zaptl 

vaffak olm~r. re'/} 
S.bık kral ne ~ 

Sabık kral Mısıra ;I 
Ye Manilyaya hareket 

Sokaklarda Yalan!.. 8;;ı-5,~;İf;~11 
Batırma saati Bir vapuru kor.. resi daştll ~ 
kaçta baffamak Sun/ar mı SOY- Belgrat,S - Bir SırP f: 

la"' •ımdır.? mu~ muş? reıl Manastır civarın~,f I 
• 'it dllfmilf, tayyareciler t 

Beyojlu mahalleleri ahali- Alemdar zadelere ait <(Mil- muştur. .r 
sinden baıılan Şehremanetine leb vapurunun Trabuondu S R lif h dU"Undl " 
müracaat elmek üzre aralal'ın- ıeJirken korıanJarm Tecavtizti· ırp-.. U ,ar U u 
da görüşmektedirler. ;Bunlar ne düçar olduğu lıakkmda teh- hadıse dalıa ~ 
seyyar satıcıların şafakla be- rimizde bir şayia deYeran et- Sot.·a, 5 - Bir eulır:. 
raher beşlıyan bağırmalan ~... lllİflİI'· Keyfiyeti Alemclana• keri, '' hududutta Sırı> 
ticeşi olarak nyku uyuyama- ı delerden sorduk. Şu cevabı ri tarafından tutularak 
1113kta olduklanodan şikayet verdilerc 
edeceklerdir. ~ - Vapur İstanbuldadır. r&1te sevkedilmiştir. 

Filhal,ika bazı sokaklarda Bugün seferini yapacaktır. Sırplor, BulgA_tl 
olanca "gtirliltü ve ıamata i~ Bir düşmanımız böylo bir şa- hücum edif 
mal ntan bu adamların elin- yla çıkarmıf, biz de duyduk. t, 
d k k H lb ki bö. l b" 1 Beı,rat S - Matb"' 

en uyku uyuma imkanı yo - a u y e ır şey o ma- bak B ' kil R dosl'2 
tur. Cemil paşanın Şehremfn- nııştır. » BfVe a ~ 
Uği ıamanında bunlar men ve affıııdu dolayı, Bul ftfft. 
hal ve pazar yerlerınde itkin- Fena sabunlar aJeyhiode şıddetJi OA 
lan dDtftnülmilf ise de mevkii bulunmaktadırlar. 

fntblke konamamıştı. of yasada çoğaldı Balttariatanda ::Fi, 
f kf Zlf deJf ge- Bir çok muhtekirler, Çama- ~··a~b~ba!tr~~ 

şır sabunu diye sun'i madde- detti bir alzele olıollf-
firi/iyOT ,., le~-~dirahnış faa aabaawr dan da hissedilmiştir· 

UDUaD ÜÇ iÜD evol, ...-.. Bu fena sabunlar bem Ç8• at ve c B _ _. <: ... k ıauuaaı.a lar. B kil ~ 

vüiyetlerinden o!duklan anla- maşırı çlrütmekte, hem de f eCB :J 
plan iki genç Adana sokak- cildi tedavi edilmez bir şekil- JJit ~ 
lannda rasgeldikleri kadın de tahrit etnıektedir. Şehre- Sofya, 6 (A.A) -ııil' t""~ 
l:m~ş~:r~ea *-ıçyaka~: maneti, ballan aldablmamisı dut geceleyin Başv~lt b' 

için bu sabunların boyanarak ruz etmiştir. Başveld 
yere yatırarak boimıya k.alk- ıatılmasına karar vermiftl. rar gelmemiştir. 
DUflardır. Boyalı sabunlar acı su sabu-

Kadınların feryadı üzerine nu 'namı albnda satılacaktı. 
yetişen jandarmalar bu iki Acı ıu sabunu ile çamaşır yı-
ıenci yakalamış ve yapılan kanamıyacağı ve s::ıbun'ar çok 
..... yenede bunların cinneti ıatılamıyacağı için muhtekirler 
miif terekeli iki zır deli olduk- bu fena sabunlan boyamamıı-
lan anlaşılmıştır. Bunlar bir lar, muhtelif ınarkalar altında 
kaç ıüne kadar İstaobula ge- ~amaşır aabunu diye satmakta 
tirilip ·Mazhar O&maD beye devam et111ltlerdir. 
ev atlık verilecektir! Şelıremaaetl, bayle fena 

Hareketçilcırin davosı 
Hareket gazetesi · sahipler) 

bugün mahkemeye müracaat
la. Yakup Kadri, Ali Naci, 
Hamdullah Suphi B. ler aley
hinde ikamei dava edecekler
dir. 

abua satanl-1& kat'i müca-
deleye karar vennfş bulun
maktadır. 

Fena sabun satanların mal
lan müsadere, imallthaneleri 
set edilecek, aletleri istimal 
cd !lemiyecek bir hale getiril· 
mek surt!tile tahrip edilecektir. 

<lelen •.I 
murabba~ 

Şehrimizdeki tal1~ 
retane İftirak edec: 
Macar ~ 2 Bulgar ! 
buglba 11 de iatanb.7 
lerdir. I 

Seyyah akıt' 
Yalın hulrtlü ile 

Amerikadan Avrupa)'• tıt. 
akını tekrar b, f ıı:Pıı~' 
ye~m yolda (16) t~cY1 
buıunmaktadır d• 
arasmda M. VilsoD 

f 



Son Saat 

Gene aynı hikaye! 
Ticaret otlaıının hayat pahalıhlı 

frafl1;clerindeld yanlışlar 
1iearet Oduı fbayat paha- zin perakende olmak t\zere 

hbjı gnfilderlain. yanlq oldu- 1914 temmuzu için istatistiki 
p madd.,e mllatenft olarak 90 paradır. 90 para ile 
tealtlt e&ilmlftir. 3 kurut arasında 100 de 

Ba cetftlln yanbfbtı ve 25 fark vardır ki büyük bir 
..._ı+ laakbnda bakkallar farkbr. 
cemiyeti ammnJ kltibi Fethi Diğer bir fiat: Oda ma-
B. hlr mahardrimbe fU iza- kamayı 3 la:ruı kaydetaıi§. 
lıab ~ Bizim istatistiklerimiz 2 kuruş, 

« - Tiıaret Odasmm ha- c: z lmi 90 para göıteriyor. 
yat paJı.hlıla haklpnda nq- Ytızde ·25 te burada fark var. 
rettlji istatüstlklerl ı8rdtlm ve Beyaz peynir Odanın tetki-
hayretle luqdadım. Bakkallar ~abn~a 8 kurut. Bizim iatatiı· 
cemiyetinin bqmda bul111UDak- tikfmuı:de 4, azami 5 kuruş. 
h.. d 1 ..... :1- L-- i b Demek ki 100 de 50 de burada 
pm o-.~ uÇtl 

1 ze un- ~ var. Patatea Odaca bir 
lardan y-'mz sada maddeleri- kurut göaterilmfş. Halbuki 
ne ait olularuadaa bir kısmını 30 para idi. 
zikredeeetfm. Miaaller daha teaddüt ·etti-

Me.ela 1914 temmuzunda rilebilir. Bittabi esaslar böyle 
ıekerba okku. 3 bfat gh- yaabf olunca, vanlaıı netice de 
teriliyor. Halbuki cemiyetimi- yubf olmuıtur. » 

Avukatlar Bir talep 

Sahife 3 

Kin1indir? 
Meydan dava
larının mahiye

ti ne? 
Şehremantinin Defterdarlık 

alehine bir dava ikame et
mek üzere olduğunu, bu da
vaya Fener meydanının sabl
ması mevzu teşkil ettiğini 
yazmıştık. Emanet erkanından 
bir zat bu hususta bize de-
miştir ki: , 
«- Emanet, Bebek mey

dam hakkında Defterdarlık 
aleyhine bir dava açmıştı. 

Gerek bu dava, gerek açıl
ması mevzuu bahsolan Fener 
meydam davası, tesahüp iddi-
ası ile açılmıf değildir. Ema
net, meydanların mutasarrıfı 
değildir. Fakat Defterdarlık 
ta mutasarrıf olamaz. Meydan
lar halka aittir. Tasarruf ve 
istimlak edilemez. Davalanmız 
budur. Emanet bu davalan 
halkın menfeati namına takip 
etmektedir.)) 

Bir facia .. 
Avrupa aeyya- ,Hayvanlara ezi- Zavallı gelin, g(i· 
hatine hazırla- 1 yet edenler hak- veyin kapısında 

nıyorlar 'hındaki madde... vuruldu 
Awbtlana ,_ tatiff ._._ 

..... ,.,........ bqlayacalc 

" yinai 1~ bir lmma 
A....,a ..,.ı..tme pkacak-
lardır. 

iare reW HaBI HU.I Bey, 
sabık Baro reialeri Lütfi Fikri 
" Sadettla Ferid B. leria de 
11e1ahate ı,tlralderi multte
meldlr. 

Trlyate tuiJdle Vlym " 
Berlİlle ,tdllecelı, dlalfte Pa· 
n.e aframlacak, Manilya ta· 
rildJe dl1111leeektir. G..U
memleketleıde ltaalardan bq
b HIU batlı Mm t9hirl9" 
de atramtawmr. 
Utramıu yerl..da1d Baro

lar da dyant edillp, Baro
mnla anda lulfBIA temin 
ecUleeeldir. 

Himayei Hayvanat cemiye
ti ahiren Bq vekilete miira· 
cutla , hayvanlara eziyet e-
d•nlerin ceıalandınlmasını 
Ulir olan ceza kanununun 
S77iaci maddesinin mahkeme· 
lerde tatbikini talep et.mittir. 

Bu madde elyevm beledi
ye tarafından tatbik edil-
111.ııte ve hayvanlara eziyet 
yapqlardan gene bu madde
ye ittinaden d 0» Lira cezayi 
nakti ahnmaktadar. 

Cemiyetin, meıkii.r madde
aha mahkemelerce tatbikini 
Mtemekten maksadı mahke
medea udu olan hükümden 
eoara mahkümun hayvanlara 
uiyeti tekerrür ederse, hapiı 
cauma uğramasını temin et
mektir. 

kansı f arafindan Şif Li - Sarıyer 
yakalanınca... caddesinin tamiri 
l(lln:lbb Uma çam maltal

JeQclea 50 7qlarmda basmaeı 
otl• He!Yaa Mutafa isminde 
biri, Ommilıan isminde dul bir 
kaduda ı•Jl'İ •et"I mlhwe
beu. bahumkeD k4:DCÜ brlll 
tar.&Hu cOnnli ..,but ha· 
liade plr•l•-.lf -.e IMmcl•• 
.... oluak 11-•- bir ................... 

Şifliden Sanyere kadar uza
ua katranlı toaamn ban yer
leri bozulmuştur. Emanet, ileoo 
ride daha büyük meaarif yap
tUm•k için bu bozukluklan 
derhal tamir ettirmeye karar 
vermiı ve tamirata bqlaDUfhr. 

Şifliden başlayan ve yeni 
yapıldığı için kapalı bulunan 
«S• kilometrelik yolda seyrü 
Mfere kfltat edilmittiı • 

Nazillinin Dursalle köyoa· 
den Emine isminde bir genç 
kızcağız gelin oluyormUf . 
Ailesi kızı bir ata bindirip a
layla güvey evine götürmfi,Ier. 

Fak at orada bir adet var
mış, gelin, güvey evine geldi
ği zaman ahali kurıunla o 
evin bacaıını yıkarlarmif. 

Bu sefer de Emine hanım •t· 
la kapıya gelir gelmez bacayı 
yıkmak için tüfekler boıal
mış, ilkin maatteesıOf baca
dan evel zavallı gelin memeoo 
sine yediği bir kurşunla bey· 
girden yuvarlamış, yaraaındaa 
akan oluk gibi kanlar karfı
ana, baba, damat, hısım, ak-
raba feryada ba;;lamaş ... 

Bu asırdn b~ kanlı adetler 
daha ne kadar devam edecek 
acaba? 

ihtıyat zabıt namzetıerinden 
staj görmiyenler 

Fatih askerlik dairesindea: 
1076 N. kanunun muvakkat 
maddesinin (C) fıkrasına tabi 
ihtiyat zabit nam:ıetleriadea 
timdiye kadar, atajlannı y~ 
malJllf olanlar 4-8-929 tarihin
de se11kedileceklerdir. 

15 gün zarfında mensup ol
duklan askerlik şubelerine mD
racaatla kayitlerini tesbit et
tirmeleri ve 3-8-929 da da 1eYk 
edilmek Uzere ispatı vücut et· 
meleri, aksi takdirde baki~ 
da cezai muamele tatbik edi
leceg: tebliğ o1unur. 



.Şehnaz muğberdi 
Sizde mi .bana yar ol

muyorsunuz, yoksa ••• 
' - 44 - ·Muharriri: M. Tıırltttn 

Bu düşüncenin tesiri altmda 
Şehnaza teselli vermek batır
lanna gelmiyordu. 

Gelin H. aylardanberi ken
dilerile atktaflık yaptığı kız1a
nn şu dakikai teellümUnde 
bita.-af ve bikayt kalcbklanm 
görerek münkesir oldu: 

- Siz de mi - dedi - bana 
yar olmıyorsunuz. Yoksa Ke
zi banın piçile iftihar mı ede

ceksiniz? 
Görümceler çanı naçar iti

ıar ettiler, farlı teessürlerin· 
den söı: söyhyemediklerini an
lattılar ve ağabeylerinin bir 
piçe babalık edemiyeceğini, 

ne yapıp yapıp bu biçimsiı:

liğe çareaaz olaçağını temin 
ettiler. 

Bu teminat Şehnaz hanımı 
biraz müteselli etti. O da, 
kocasının bir piçi evllt diye 
kabul edemiyeceğini tahmin 
ediyordu. Nihat efendi, hayvan 
ruhlu, dilşikenliğe mail bir 
adam olmakla beraber haysi
yeti aile meselesinde son de
rece hassas idi! kendi sulbin
den tahassül etmesine rağmen 
Kezibanın çocuğtinu evllt o

larak göğsüne bastıramazdı. 
Zaten erkeklerin hepsinde 

Te hiç olmazsa ekseriyeti ga
libesinde bu haysiyetpe"erlik 
vardır. Kızlan baştan çıkarır
lar, tatlı diller dökerek kandı
nrlar, iddia ettikleri muhabbet 
ıirub semerevermiye bqladı
(ını görür görmez sırtlannı 
ıevirirler. Rezalet, fellket 
re sefalet, ana olmak, nikah
sız gebe kalmak talisf :diğine 
uğrayan kadındır. Herkes onu 
mücrim görür. Bu masum 
mücrim silinmez bir lekenin 
azabını ve ısbrabını çekerken 
hakiki ·~jnahkar, piçin piç 
ruhlu babası başka bir kızı 
iğfal ve yeni piçler i'mal et
mekle meşgul olur! 

Mahaza, kadın cinsinin er
keklerden bu hususta inti
kam aldıklanm da unutmama
lıyız. çocuklannı inkar eden 
canilerin cezaımı hemcinslerin-
den bir kısmı, fuzuli baba 
olarak ~kiyor. Şurada zelil 

. 
ft seffl olmaf bir piç anuı 
vara beride de, kan.mın beş
kalanndan kazandığı çocuiu 
derin bir tefkatle ~6ğaüne ba
san gafil blıl.lar Tardır. 

Ab .. ksubğın taammüm etti
ği yerlerde ba muav11a belae
me~ tee .... eder. Erlfeiin 
kadmı aldattığı her hangi bir 
muhitte, aldananın batka, al
dablanua bafka olmuı, ceza
mn mticrime değil masumlara 
teveccühii bu içtimai mu••· 
ı:anın garip bir haamiyeticlir. 

Burada beteri h...uiyet:in, 
nıbi tekcmmültm ntı11111De1İ 

olduklarını iddia eden tacda
ranı ahliktan bahsetmiyonım. 
Avrupa ve Amerikada yavaş 
yavq çoğahmya bqlıyan bu 
yüksek ruhlu tn.mler, bM.
lai insanİfetin bea6z kabul 
edemedlk.leri ince ve ulvi ef
kar ile mqbu bu1aınJıor1ar. 

Onlar, tahtı nfklhlanna al
dıkları kadmlenn iki a,da 
çocuk doğunmlarmı btısnti te
lakki edecek kadar Alicenap 
ve üç - bq sene ayn yaşadık
lan ze.celerinin bu hicran 
günlerinde iki, üç yavru pey
da etmelerinin de meftehir 
olacak derecede biginei he
sap göriiniyorl.L. 

Bu zimrenin bab.ettiğhnis 
muavazanm ıOmuJü haricinde 
kaldıklarl şüphezizdir. Çtmkl 
birriza ve maaliftilaar lllJl'lll 
piçini kabulleıdyorlarf MaaYU& 
didiğimiı halin bir haddini 
çocuğunu bile bile inkir eden 
adi insanlar ve bir haddini de 
bilmiye bilmiye aharın çocu
ğuna babalık yapan taliaizler 
tqkil eder. 

Nihat E. kendi zadei qla.ı 
dahi - nikihaız bir -dan 
hasıl olmak itiban1e - kabul 
edemfyen erbabı namustan idi. 
Bu güruh, zinanın yalnız ze~ 
kini siirmek ve tabii netice
lerinden uzaklatmak ~terler. 

Hotkimlıklan o derece ğa
lizdır ki ahlik ve devlet kanun
lannı -aşk husuauda- unutmak
tan çekinmedikleri gibi tabiat 
kanunlanna da tahakküm et-
mek daiyeainde bulunurlar, 

Bi' bdt SIJll ftJl1t 
Y azm be acak glnlerinde 

"IJ"lll berdaiı• bllA kırk pa
...,. ~oe u. .Eftlce su fiyat
ı.... indirilec.4ei}ine dair bir 
._,. batm diBledık. F abt 
b8tln .,.. srerelttllen rağmen 
hılli eski be•ı'M\"' -sa tas 1 

v •• be ..tk ~rinde 
Emanetin bmıe 781_..eceği en 

ba,6 iJilitlaıdmıbiri ba ola
cakbr. 

Acibe , .... mı dif&""1o
rwa? ı 

,, 
laymca artık ampul takıl'.-
kağı aydmlat.maktall 

geçtim. f-' 
Kmmnpata: 

* Ah ini utta nrallll ~ 
Yum gelmesi ile ~ 

sabahtan akpma kadar t1" 
bal sokaktan, sabcılatl'1 'ıJ' 
ralmmdan danılmaz bit ' 
gelmiştir. 

tık 6eıyadı sütçti • ~ 
~'OIU'll bamyed, simitçi, • ., 
vatçı, çiçekçi, eskici,•ftkedt., 
ğurtçu dmap dinJenmedeO ...-, 

* geçit yapıyor, makanı. fDll' f' 
Ampul diişnl&rl perde, perde amnyori-'~ 

Dm, ıc....m.,.... channda adamlann öcaret ya~ ~ 
otuıwyorm. Büylk fıedakir- lanın karmmalan ha~J 
hldara katlanarak elektrik ge- F almt her bürriYet ~ 
tirttik. bir hürriyetle tahdit ~ 

A,nca aolrağ1mm .,tknlat- olduğmıa göre biz se~ 
mak için kaplanıwwı &mne de de rahat bulunmak b 

birer IAmba ko,durdak. Fakat vardır saDll'lm. • _-M ' 

geceleri berayı kendHerine te- Bu vaziyet ~ ';' 
laki mevkii edinen bazı çiftler, hastaya bakmak, ne rah'~ 
hareketlerinin ghlerdm ka- uyumak, hatta bir ~ 
pah kaim..- için bu ampUlleri bir sükun içinde . kafa 1' 
lml)Ol'la. mek mtlmkün olmll'f"'·pil 

Şimdiye kadar, ben kendi diyelim ve ne yapalıJD? 
be.bana 6 wpa1 cleğ;,,tinlim. rw111 -nlık, kaldı~ ~ 
ve bata çıbmıyaıcağmıı an- Beypghr. 2'-

----111!!91----l!!!llB!!l!ll!l!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!l!!!!!!I_,-_ ~ 
gibi tenasül ile alik•~~ 
keyfiyeti tabliye olsa ~' 
- her hangi bir b~all ~ 
piçlerini feda etmem~ '/ 
etmez ıniycli? O da\'9~ 
kimden çftrütmek içİO ~ 
lara, çöplüklere atılall .,e ~ 
lere sanlıp şunun ~ ':.il' 
ama asılan sftrl sara P"'"tı1 
den daha kuvvetli ~_J 
lunamaz sanıyoruz. 1.,,,... '
tab 'an hodkam oldukl~ 
şünürsek diğerkamlık JO 1 , 

esasen suya düşer yat 
ba;ka bir bahis! dA 

m9nbit topralduda sağlam 
tobamlarm tenemmh etmesini 
dilerlerf 

Mabterem okuyucularımız 
mOeaade eckırlene, burada 
fehıefei at.Ulan bir batUUH da 
tesbit edelim: Malimı olduğu 
lizere (Epiame) denllen hot-

. kimhk ile~) denilen 
diğerkimblr, feı.eNi ablik 
mebalmi ananda mlhim bir 
yer tat.. Nef'iyen (atilitaria
tes) ile ispetiyon (po.tivistos), 
ba balm üzerinde hayli müca
delede bulUDDRlflarcbr. 

lspatiyoDUD davasma göre, 
botkimhk ft diğerkimlık 4fUZ· 

vl » denilecek kadar asli Ye 

iptidaidir. Hotkimbk, «Bakaya 
pbai » saikai tabüyesinden 
müte.ellit ve tağaddi keyfiye
tine merbuttur! Diğerkimlık 
ile •Ne 'in bakası » saiki fıtn
-• icap ettirdiji keyfiyat
bmdar ve tenuiil mulahab 
ile alakadardır. 

Maddeten ve fennea ispat 
olunabilen hakayika inandık
larmı iddia edip duran ia-
patiyonun Diğerkimhğa ver
diği mamnm ne kadar yanlı§ 
olduğu meydanda değil midir? 

Dijerkimhk onlanıı zu'mu 

Şimdi hikayemize f ,P.. 
Kezibanın hamlini iti,. ti ~ 
günün akşamı, Şehnaı ~ ~ 
cinin odasına çıkb. IJÖ~ 
aydanberi - böyle geÇ ,P ~ 
o odaya adım atuı:ıJO eli "' 
hat ta, Nihadın etrafıJ' eli~ 
nnp dolqan Kezib•11 .,_rj/ 
namemul ziyaretteJI ~~ 
d6tmüşlerdi. Nihat, ~~ 
kamının - aşyirme kab• ''
bir iştihaya mağlübell ;d~ 
nüvaziş aramıya g ~ 
zahip oluyor ve katJllll -~ 
okşıya onu bu geC~ dl'-, 
etmeyi , bilvesile çeŞııJ 
tirmeyi düşünüyordu~ 

'.,, ... ,,.. ( 
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tsö ÜL~EN 
~EiÖNÜLE 
aleni cidden mecnun! 
unııuea hasret kalmak 

şöyle dursun •.• 
~ ~ihtty - 26 - Huharriri: M. Turhan 
d 'k lci a~ ıizi düşündiim. Rumluğu hasretle yadetmek 
\'ki ita aız de fU karşım- ıöyle dunun, milletimi telıı.il 
l~~~bııiş dı; .. gibi iradenizi için en küçük bir fwsatı ka-
~~ğij 'a .. urkü ma'but we çırmamak kabalığım gösteri-
b._~ lt-.ı· .suman taoımıt , yordu. Sizin de mektubunuz, 
.. , d;. •rn .. ın ilahi me ..... •p- · b • h · ld ~ ~ " .._.. aynı gara etı aız o uguna 
lttj ~ınuşsünüz. Sizin yaz- göre fU Türklerin Rum kızla· 
d· o k ~ Türkanın söyledik- rına übir yapbklarma inana· 
~keıı' ar farksııdı. Onu cağım geliyor. Başka türlü ba 
~~olııyor:ektubunuz.u okur muammanın içiııden çıkamı 

~::'llluıla um. yacajım. 
~ '-i ttrni beraber, mijşahe- Celadetmeap, beıuş idi. lh-
dı._'e l~ etmek lauJl)dı. tiıul ki birkaç pel-Jivan yen-
·~ Urkan hanıma sor- miı, bir öküzün tomakia belini 
~ au b .. . kırm11 ve bir değirmen tqını 

ır bir c kYiik saadeti alel- Mudanyaya kadar fll'latmıştı. 
d '\\dılll r ek mi veriyor? Müşarünileyhin bCJ.Şka türlü 
~- tbn :özlerinde dalga neş'eyap olabilmesine ihtimaı 

e~ur u~-d· . d , d ~ ı, seam e veremiyordum. Gaybubeti bir 
~~ ~ti, ~•ildik belirdi: k~ JWı aijı-&eydi bir Rum 
l~ ; e erkek - dedi - kalesini ve ya adasını masum 
d ~ di urnlarda bulanur ve mütevekkil sahiplerinden 
,.~dııt. ı!~ hankulideler yur~ · ~ · • · ~" b "lısafi . g~ettıiJne ve ıu net enın o 
diıtı a,k, ~·~. olmasaydınız, yiiıden hasıl olduğuna kail 

ci t.1u türlu cevap •erir- olurdum. Fakat oyundan gel-
~ k 0r<Iürıri~ hahıi değiştiriniz. diğini biliyordum. 
~~:~CQ ttl~a, Eleni H, ıı..- Yer sofra.nda güzel bir 
~, .ı tn k unt Beni tahkir yemek yedik. Çorba1 et1i pilav 

\la endi ah d d llıi) ltı•·ı a ve ec a ı- vıe y()ğurt! .. En hotuma giden 
~~·~it k41

d ~ltigini düştıne- ıey, çorbanın mini r.:ıini bakır 
'1tt a aı 'b ~ttha llıi•afir zı nen mağıut! taslara, yoğurdun da lcüçnk 
..ıf.. rıasıı olmasaydım toprak çanaklara konularak 
tt.~~ Suı Cevap verecek- herkese ayn ayrı Yerilmesidi.(1) 
İ "<littac • t nıi .. - '-t K tl ~ı~1 1111 tük vura~ ı, ara Ali hane edn:n 
'O~ !ılı Yol Ürecekti? Saç- kendf çorba tasını tamam iki 

lt 'bır . acaktı? s·· ı d'V' k d ld L l v d "' h •ıU~ oy c ıgı ere o urtup 1:01a ii:1gını a 
~atdt ıtıa keıı huU miydi?.. gözden karırmadn:p. Bu dikkat 

il ' etıd' r \Ptı" flı. Zira ısfni mazur benim iştihamı da çoğaltım.~ 
~ 11 l>ut onun ruhunda olmalı iti Tnrkin hanımın {bir 
İtt..,~&tll\u 1~ cidden Allah daha, bir daha) diye ırundu<:ru 
~ tıl " ~abuı ~· t· . ~ ı~ ltgfi} CL ıren bır taslan reddedemedim ve galibn 

f ~~. te' b ba.~~:k~n K Al' beş taa çorba da ben içtim. 
f'~ , tnı ro ara 1 Muıahcbemiz h<-p ( cheva-
~lh,~' ı ~ ecnun kansile lerespue - cengavr..:rane) mevzu-
b, ~ ı. ttıak sük"t .. d 
Qlt ~ ('ı 'l .u ıt;.ın e lar üzerinde ::ere yan ediyordu. 

~k b i saat ın, an kurtardı. Ben, celadetmeabı din:erken 
::.allı~pk bir z:tda büyük, TiırlWı hanımı da tetkik edi-
~~~c 'nı. Bir Tti~ hayale yordum. Eminim ki hiç bir 
it 1 ıt~~alaıı n pen- üınmet kcr.di pcycrar.ıberlcri· 
~, •1.1:ıc iU arktaıun b 

':'(ltıı e tevk · · ın nin aöıünü bu kadar vect ile 
la~ ~i~ b~unıluk k~~e ka· dinlemedi. Kara Alı'n.·n arn.ın-
'· ctı" oYn v"u~u al- • eo-
tıııi ·tc~ b .uflıa "'11aca" dan çıkan her kelime sanki 
"'' ~tn eıınınl d gını, 
~ ~ tıyOrd e •rtleıece- [1 j Anadoludaki Afşnrlarda 
~"'1ldQrtrt u~. lialbuki o, bu u1Ul bili caridir. Her ye-
iL' ~j be fd rüzk&rdan mek, ayrı taslar ve çanaklarla 

il en kaçnu- tevzi olunur. Çatal, bittabi, 
J•ktur. ~ 

T ALO TA KAPLlCALA.Rl 
.Ju scnf' her türlö esbabı istlrahıtd temin, mlikP.m

met bir surett-c wınh· ve tefriş edilerek açıldı. 
\1.ıih•rn!Tlrl c111h~rıt q~ t.ıhlr rloı, Taf<.il~t rl ıflrılanııilıı<l 

r. 

Kulak ai;nlan 
Aspirin 

komprimdert 
lsftmali suretfyte iade g&Qr. 

T alnız kmnm bMıdırollu htakDd ,,...,
~ dlkkal ft bu ...... yı llllUln'C8 
talep edintL 

müskir bir ıekerparc olmak 
kadmcağıZWt Jtiieltff' >cl&tü .. 
yor •e o bir sekri muanbcr 
içinde refte refte kendinden 
geçiyordu. 

Erkeklerin bizi dinlerken 
gözlerinin süzüldüğüne, ağı:ı
lanmn sulandığına bir çok de
falar şahit oldum. Bir kadmm 
bir erkeği dinlerken böyle 
mestolup gidişini ilk kene 
görtiyordam. 

Size bütün duygulanmı açık
ça söylemek lizım olduğu için 
itiraf edcvim ki Terkin hanı
mm §U hali mestisine gıpta 
etmekten geri kalmıyordum. 
O dakikada benim de içimde 
gülilnç bir istek ~yttnmıştı : 
bir giln o!sun, bir erkeğin 

önünde fU ksdın gibi vecde 
düsmek, mestolmak istiyor
dum. 

Yemekten sonra Kara Ali 
-hemen döneceğini söyliyerek
sokağa çıktı, filhakika bir sa
... t sonra avdet etti. Karısının 
izahına göre bu giçliı gece 
hizmetlerini tertip iç.in imiş. 
Gece yansı yahut daha evci 
ve sor.ı·a c.!a o hizmetleı in ne 
suretle }apıidığını teftiş edeı
m:ş. Demek ki Türkler 'kuv
vetlerine magıar olup vazife
lerini ihmaı etmiyorlar, daima 
mU;c: ~kk.ı hu!unuyorlar. 

Avd~foııdc bu ciheti Das-
biıa hi~acinc ve babama söy
liyec•ğim. Ta ki bol terap içip 

her gece sıı.masınlar, Tmkier 
gfüi a,.k bulunsunlar! 

Celidetmeap, yatmadan...I~ 
evini gezmekliğimi teklif etti : 

- Bizim evimizde -dedi
sizin eviniz gibi süs yok, re
sim yok, çalgı yok, bol si•ih 
var! Arzu ederseniz silahlan- ~ 
rnı seyr ediniz. Belki OOfUD.UM 
gider, eğlenirsini2 ! 

Guya, haşmetli bir şchin
~~h, haznelerinin seyrine lôt
fen müsaade buyuruyordu. Ben 
Kara Alinin sözlerinde a~e 
bir eda sezdim ve güliimee
dim. Mamafih, p Türk ~ 
lannı görmeyi de merak edi
yordum. 

Celadetmeap önde, ben 11!'

ka!ında, Türkin hanım da 
benim arkamda olarak evin 
üst kabna çıktık. 

Burası genif bir aatona 
benziyordu, Ye her tarafı llİ· 
labla dohı bulunuyordu. se
pP.nlar, oklar, çeşit çqit yay
lar, tirkeşler, keçi a)-.kluı 
hllfller, ıchutlar, bozdoğanlar 
şeşperier, ·kamcılar, düğenler, 
brpanlıtr, · çatallar, z1pkmlar, 
kılıçlar, ımzreklar ve zıhlar1 

Stlihlarm bjr kısmını şek
len ben de tamyordum. Llkin 
bunların saray haznesinde tae
nif ve teşh•r olunan elmaslar, 
inciler, zümrütJer gibi bo: boy 
tertip edilmesi cidden hOfU· 
D\ı\I. gıtmiı!i· • 

• <.BBıllı!? DelllllılıllW> 
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Muharriri: 

1l1 a rsel 4 len TİGRİS Nakıli 

İ dri.s Mulıtrf l. 
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Bu herif çok yaman bir adaıtl 
D l "l " l " • • A • d H l •i11ı~ aı1 l 11 ·e 11 cı Zlrıızı~ ıoo lS \Je erııııl l1·etı ıı.11ıılnıı 1/·e nıtl llTı eı ., ·' (ı se 
bL'ltıjıl J)aris 11ıatl1tlalzı1ı /1,(ıtta tek11ıil Paı·is halkıııt A·o e 
koydu. Diln eline kelepçe geçirdiın. Bugün Fransaya 1ıJkif11 

oldu. Bakalun bu işin · sonu ne olacak! .~ 
~;cndindcn 1 - Hayır. 1 (Paris) gazetesinin sahibi idi, - Herif, dediğim gibi 9" Rnt büsbütün 

ıeçti. 
« Niı cinayetini yu.ıyor!))('!iye 

haj'ıran gazete müvezzilerinin 
hağırmaları polis hafiyes=nin 
aklını batından aldı. O, zan· 
aediyordu ki bu cinayeti yal
.. z kendisi biliyordu ve ken• 
dinden evvel bu esrarengiz 
Yak'aya kimsenin vikıf ol· 
madıtına emin · ise halbuki 
ipe Parise idi; adım atır 
atmaz gazetelerin ne~riyatı 
ile karşılaşmıştı. 
Doğruca potis müdüriyeti

ae koştu. Kim bilir şimdi 
orası ne halde idi. Her 
teydcn ve herkesten evvel 
M. Kanyonu görmek lazımdı. 
MüdUriyet binasının merdiven· 
lerini dörder dörder çıktı. 

Polis miidürünün odacı!l 
ltiltü görür ~örmez: 

- O .. M. Rüt.. de<li, iyi ki 
geldiniz. M . Konycn yarım 
saatten beri üst üste telefon 
ederek gelip gelmediğinizi 
tıan'u ve gelince derhal yanına 
koşmanızı emretti. 

-- M. Konyon burada oda-
ıında değil mi? 

- Hayır, nezarette . 
- Nezarette mi? 
- Evet. 
- Hangisinde? 
- Dahiliye nezarct:nde. 
~ Çok şey .• 
- Anlaşılan M. Rüt, bura

da olan biten işlerden ıizin 
haberiniz yok. 

- Ne oldu. 
- Daha ne olsun. Bütün 

Paris ayakta. Herkes bize 
at<"..f püskfaliyo:-. Muh31if par· 
tiler mecliste hükumeti düşür
mek maksadile istizah takriri 
bile verdiler. 

- Niçin? 
- Hep bu Tigris ve Mak-

Iİm bö Püv:sö meselesi için 
- Maksim dö Piivisö ha

piaanede dep mi? 

1 
- Naııl bayır? Evelki gün 1 Naıınn masasında iki kişı ların hepsini af~onla~~ 

onu ben kendi elimle tevkif bqlannı önlerine eğmiıler. kalım neler yunıu ~ 
ettim. kabah~ insanlar gibi ıüklüm Doğrusu fU sirkat ve~ c . t;.!' 

- Öyle ama gazetelerin pükltım oturm~lardı. esrannı nasıl halledeceğhl' ~ 
neşriyatından sonra onu Bunlar poUs mtıdütü M6syö de merak ediyorum diye ir f 
dün tahliye ettiler. Hem Konyon ve emniyeti umumiye dandı. Zahiren gftler b 
yalnız tahliye etmekle de müdtırft M. Miluva idiler oda göstermiye çalışarak: ·o~ 
kalmadılar. Üstelik re.,anen de da ayn. ve ciddi, resmi ~fr - M. Maksim dö i~~ 
tarziye verdiler. Polis müdürü hava e~yordu. Yalınız .Maksı~ cenaplarına h.?kkıı_nda~ d~ 
bu işleri hep sizin yaptığınızı dö PDYJsö, yüzünden h1ç eksık zan ve tcveccublerında ~ 
ve Maksim dö Püvisöyü sizin olmıyan mt'istehzi tebessUmü hakikaten rninnettanJll· 
yüıünüzden tevkif ettiğini söy- ile biltiin bu insanlara faile ve bir köşeye oturcjp~ edJ' 
lüyor ve size karşı atet pila- ~lduğunu ber mutat ispat ey- ~ 
kürüyor. . hyordu. E l rrıd•' 

- Vay canına.~ · (ij.üt) ün girdiiiJıi!a~csı ~ . ,, Ve a ~ ... ~ 
- Siz vakit kayhetmeyin. biliye nazın:: Hırsız - Kesenı ve b~ 

Hemen dahiliye nezaretine - Sizi bekliyorduk.. Dedi. ........ Geçe~ ay g~~ ,.-'~ 
lqun. Maksim da Ptivisa cenapları . yolumu kesıp saatim• ~ 

Rüt agı· z dolusu küfür sa- iktidarınız, zeklnız hakkında nız mıE? rad•" · 
· k k . . 1 rd b 1 d - vet amma a 'f" 

wrarak polis müdüriyetinden peK çod' .sı~yıf e e 1du.unb~· ay geçti. Ne haltetmeie 
çıktı. Yolda hem koşuyor hem en ısı ugramıt o ugu ır 

1 
. 1 d ? 

riJ ı t t d 1 1. . . • Dl • ma ID 
de dü~ünüyordu : ya ıt ı ' an o ayı po ısı ve ltJ 

- Muhakkak bu Makaiıu hepimiıf ltatfen af buyuruyor- F otograf çıo~ 
dö Püvisö çok. )'a~~- bir adam lar. Ayni ZQWıda bundan A. ~ey fotogr~fçı~• ~ 
Nazın da, polıs mudurilnü de . sonra Tigris ile mücadele et· çıkartacak. Makinenın ~ 
emııiyeti umumiye müdürünü . d · k bul ttil 1 t d'k amda ıuratmı asarak 

0 'I 
d h P . 1 . . meyı e a e er. s e ı - F f L tfell 

e, atta ans gazete ennı 1 . ·1y frank) k kr eli • otogra çı - u 
Paris halkını da kafese koy- en ~ç mı on 1 e . :• parça tebessüm edin. k ~ 
du. Fakat bakahm bu itin verdı~ Hemen bugünden ıti· A. 8. - Hayır. Ası '//' 
sonu ne olacak. Son gülen haren ite gfriıecekler ve po· rın. Ko~yadaki karırıı•"' 
iyi gülece!c. Şimdi fırsat onun liı te kendiainin yilkıek de- dereceğım. 

G"l ··zıu .... ur1e 
elinde. Bir de benim elime basından istifade edecek. An- u er yu . gonın / 
dr... • f .. ı· yanına gehr. ~ ...,eceg gun ge ır. cak daha evel bfze çok kan· ... 

Rüt dahiliye nazırının oda- tık gelen Natan Smitin evinin . ,:~.; 
sına girdiği zamam gördüğU ıoyulmasım ve Nis cinayetinin .,~~~~~ 
manzara karşısında ağn açık urannı pek basit gördükle- f.--. .... r. ~~~-~-~ ... -~~ 
kaldı. riıaden onu izah edecekler. Bu- j "--~ 

Nazır, ortadaki bllyilk ma- DUD için siıfn gelmenizi bek-
sasmı başıma kurulmuftu. Sa· liyorduk. 
ğında maksim d6 PD.W, elin· Çünkn Maksim dö Ptıvisö 
-de bir sigara, bacak bacak cenaplan vereceği izahat ea~ 
üstüne atmıt hikimane bir nasında sizin de bam bulun-
tawrla oturuyordu. mamıı istedi. Hatta bu busuıta 

Solunda gözlüklft ciddi du- israr etti. 
ruşlu bir adam ıene hir kOI- Kendisine hem milteıekkir, 

tukta mevki almlflı. hem de minnettar kalmanız 

Bu adam hemen hemen bü- liıım. Rilt sap sarı kesilmişti. 
tiln Pariı efkarı umumiyesini mealeğinin kurdu olduğundan 
elinde tutan 3 milyon sabflı kendini çabuk topladı. 

•• . .ır •: 
·" "' 
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Sekiz seneden sonra 
!e"clif i kızla JQğünleri olan bir 
u~llç zifaf gecesi sevgilisinin se
'11Çten öldüğünil görüyor ve e-
l' 1 111de ciçek buketi çıldırarak 

'1 tımarhaneye gidiyor 
~~dnı. ~alma sfyaai e11-

~ P0lıtika clramlan ile 
~ llluhiti ıeçen haftadan 

tlb ... I!_ 

""" ~e pek nadir te-
~rt edften bir lüa fac:İUlllm 
dt ~kY ... rtan elemleri itm· 

)) •lllllaldadır. 
~tbflir ki bOten •ehfr, 

'~ 8elarat ıelui, bil

' ~ kiiçGğüae k..dar 
' ~ bir ıeaç im ceaa
~ ~dan giz 1qları 
~ ti -._..P ıfdenea 
~ tılllf hiı ile bir deli
, .. \aaterhaneye lt.apam11-

'l-ı.• 
' ha~ kıaa lcellmelerle fly-

lıt_ - • edilebilir : 
.... """"lcOVi 
~ ihttıa ~ Sırplılar içinde 

"'taltı ~ı hem de büyük 

'· 8.. 
11

Yaai olarak tanın-
" ~d adamın bir ıeaç 
~li ~~ Beııratta içtimai 
. ' lll le olan Radiç af· 
~~ "-ap bir kw ıev• 
>'t. · kız delikanbyı ıev.J-
~~t •• 
ıı...~~~I aii~. hadiaeler Ma· 
-~il V· 11 ile beraber S....,_ 
~~. ~~•Ya firara meebur 
~ 'bthkQ nkovfç 111aben 
:"d"a lll oluyor. 

'- lllQ~iı teae feçmitf r. 
\IQet b..L_ 

'-..:' °İlu S -- unda Marin-
1..~tlliai ıı ırofıtanda .kalan 
"' .. , Iİll' e ttQa ı olarak mu-
.._ ilr tktedfr. 

tııLa . ı ttr f L'tt...- ' ta bir b · ı ,.,. ~ ...... ,, ~ . ır emaı 

n.ı, ' .vıYorı.r ve ılbı· 
~it il l'IYorl•r. 
~ 'rlcea b 
~ ıı.. •t fid ~ atlan ıami· 
~~ detJ ~nda 
• . ~ •ca111aktadır. 
~s...., ...... _. 

......... -

' genç kızın da Sırbistından 
kaçnnıı orkada imklnıw:lır. 

Çtinkü Sarp hüklimetf Ra
diç aileainf de ıüphe altJnda 
tuttujundan bu aileye mensup 
hiç bir ferdin Sırp toprakla
nndan harice çakmuana mü
aaade etmemktedir. 

Nihayet ıon hadisat , son 
kantildıklar yüzünden ve bun
lınn neticui olarak Marin

kovfç tffediliyor . Der -
hal Sarbiataaa d6nilyor ilk 
iti iki 1evdazecleyi, Hkiz se
nedir bir biriain buietini 
pk• 

rn 

llDNllD 

Bütün ( Bcltr,3t) 
şehrine eöz yaşı 
döktüren bir hayat 

oluyor. Dilğfinleri geçen 
hafta Pazar günil olacaktı. 

Belgradın en °kibar aileleri 
azır olduğu halde büyük kili
sede ruhani merasim yapılı

yor. O akşam evde büytik 
bir ziyafet var. 
Yeni g(lvey zifaf gecesi, sade 
bu akşam sekiz ıenedir hasret 
kaldığı sevgilisine bir ~uket 
çiçek yaptırarak eve geliyor. 

Elinde çiçek gelinin odasına 
k()ftuğu zaman g6rdilğii man
zara nedir biliyor musunuz? 

Arkamda gelin elbisesi ol

daju bllde yerde boylu bo-

facıası 

1 
yona u:r:anmıt yatan bir ccaet, 
sevğilinin cesedi. Biçire kız se
vincin ıiddetinden birdenbire 
ölüvermiftir, 

Bttttin evi davetlilerin hınçkı

nklan sarsarken bir kah kaha 

aeai hepsini balhnyor. Bir 
elinde çiçek sevgilisinin öl6aO 

kal'fısında cinnet getiren gen

cin kahkahasıdır. İtte Belgrat 

halkana göz yqlannı döke döke 
bir cenaze teşyi ettiren ve e
lindeki çiçek buketi ile bir 

atan hadi-



8" Sahife Son Saat 

Emniyet sandığı em ak 
müzayedesi 
Kati karar Uanı 

Merboftaun du ft oeftle 
me\·ti ve nıüştemlljtı Borçlunun ismi 

[ IJlbrkn nflshama~ mabat ] 
40 88' -17-738-ı. Saltan Selimde Mimar Şecaattin 

mahallesinde Miamara sokağında 
.ki 8 mlbrrer Jellİ 17 nunıara
b •-W.. a?Jm al'lleda ymım bod· 
mm katı kirıtfr dfğertai abtap 
olmak Ö'Ze1'e ild ~ ı.tta bet 
oda bir aanchk od.•, bil- sofa, 
lir mutfak•...._ spn bah-
çıeyj havi bir hlnHıam tamemı Süleyman 
Sudi ve ll1Daİl Halda beylede Fatma Mnzey· 

ym Zehra Giizin hanımlar 
2!S SOS rJ8l5 Kammpqad.a Camiikebir mahal

leö>de N.lbmt eobimda eaki 
13 ve yeni 17 numaralı ytiz yir
mi lf lll'.llD usa üzerinde abpp 
iç btta yedi oda, bir 10fa, bir 
m~ bir tulumbalı kuyu ve 
,az kırk bet Uf1D bahçeyi havi 

. bir baneoin tamamı Le1li H. 
SG 1CI 1'7908 ~ akbtyık mahallesinde 

Arabaalar kafluı caddeainde es· 
ki 3 mOkener ve yeni 19 numa• 
ralı biri ytııı on daıt arpı arıadı 
bir buçuk kab klğir diğeri ahşap 
ohnak üzere iki buçuk katta bi· 
Iİ ymıek odaaı olmak üzere bet 
oda, itü 10fa, bir mutfak diğeri 

A • Uplı ftarinde ahpp bir bu• 
calc katta bir mak olmak tizer.e 
~ oda, bir llOfi, bir mutfağı ha· 
Ti iki hanenin tamamı Mustafa Ef. Niyaı H. 

540 lU9 185~ Balatta karabaı mah.,.Jlesinde aa .. 
lat caddesinde Dibek sokağında 

eski 56 ml\kerrn numaralı altmıt 
alb arşm arsada kirğir iki buçuk 
katta altı oda, ufak bir koridor 
iki mutfak en üstte çab odatım 
ha'li bir hanenin tamamı · Madam Klisa 

120 275 18628 Ramide Cuma mahallesinde Eyip 
cadd~ eski 6 ıuökerrer ve 
yeni 14 numaralı altlDlf alb artın 
arsada ahşap i1d katta biri san· 
dılr oduı olmak ftzere dört oda 
bir sofa, bir mutfak ve yilz dört 

• arşm bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Emine H. 

l~ .. 4743 !8693 Kadıköyünde Harita ?. mevkünde 
Caferağa mahallesinde eskf ve 
yeni Yoğurtçu çqmcsi sokağında 
eski S mükerrer ve yeni 31 nu
maralı yQz doksan artın anada 
khgir dört katt.a on bir oda, iki 
eofa, bir mutfak, bir sarnıç, bir 
kuyu ve beı yüz do~san yedi 
artın bahçeyi havi bir hllnenin 
tamanıı Madam Peroz 

415 1253 18706 Kadıköyünde Osmamığa mnhal-
lesinde ('ski Söğtıtltiçeşme ve 
yeni Leylak sokağında eaki 11 
mOken'er ve yeni S numaralı yet-

miı arşın areada kirğir iki bu .. 

pılı kftta Uç oda, bir oı1'tfik vı 

y·rnu arşın aralık ~•htlliııi havi .,__.. (.. 
bir hanenin tamamı ......--

1745 3600 18766 Kadıköyünde Caferağa ınahafte· 
ıinde eski Moda ve yeni Çıoarli 
sokağında uki 174 mükerrer ve 
yeni 3 numualı ~ lark d&t 
~n .araad• yanm katı k&riir 
tiç. katı ahHJ> olmak fizere iç 
buçuk katta sekiz oda, iki ıofa, 
bir mutfak ve yltz dart aqaa J IJ. 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı Ahmet A 

1395 3782 15080 Üsküdarda Biılgurluda ~aderesi 

1 

soluığında eski 23 ve yeni 21, 
21-1, 21..() numar;ılı biri iltl J'3 
yirmi aı;m arsada bir kat kirgir 
diğerleri a}ışap olmak ütcre iki 
buçuk katta on iki oda, iki sofa 
diğeri iki yiiz yetmiş iki al'flD 
arsa üzerinde biri kargir diğeri 
ah~ap olmak üzere bir buçuk 
katta on iki oda, bir mutfak ve 
üçüncüsü yü.z yirmi iki arflD arsa 
üzerinde biri kirgir diğeri ahşap 
olmak üzere iki katta drui od. 
bir sofayı havi selAmlık dairesini 
ve yijı elli arşın arsada klrgir 
bir katta ahır ve samanlık ve 
altmıı üç arşın üzerinde arrıca 
bir mutfak ve altmıt peş dönüm 
yediyUz: yetmiş üç arşın araziyi 
havi seneden bir elyevm iki köı· _afi 
kün tamam1. Es1.t r 

570 1200 15164 Topkapıda Mustafa çavuş mnhal
les=nde Mektep sokağında uki 1, 
1 mUkerrer 1 mükeı'l'er 1 müker· 
rer ve yeni 156, 158, 1, 1 numa· 
ralı iki yüı elli arşın al'8ada ah· 
şap ikişer katta biri dört oda, bir 
sofa, bir mutfak ye diğpri bir 
oda, bir ıofa, bir mutfak ve alt
larında üç dOkkanı ve iki yüz 
arım bahçeyi havi iki hanenin t • 
tamamı. Mehmet SuıJ 

155 2382 16206 artal karyesinde ve Üsküdar 
caddesinde yeni Ud , 41 unmar4lı 
y u kırk iki arım arsada karıir 
iki kcıtta iki odayı müştemil mu-
ka..t dema fırın ve elyevm iki 0 ,. 
dükAnın tamamı Hüseyin Hllstl 

245 543 16389 Beşiktaşta Şenlikdede mahalle
sinde Haseki sokağında eski 8 
ve yeni 5 numaralı yüz kırk bq 
arşın arsa üzerinde aM•P iki 
katta altı ôda, iki sofa, bir mut
fak ve yetmi,beş artın üzerinde 

hirmutfak ve bir odayı ve bir tulumbalı 
kuyuyu ve yüz otuz arşm bahçeyi f Jıl
havi bir hanenin tamamı. Ali Ef. ve Saflrt' l~ 

Yukanda cinsi ve nevile mevki ve m~emciatı yaıılı etfJ j1 
hizalannda gösterilen bede!lerle talipleri uzerinde olul' ~-
T emmuı 929 tarihine müsadjf Çarşanba gtinü saat on b1Jıttd~ 
tan itibaren müzayedeye mübtşeret olunarak saat orı ~ 
kıymeti muhammenelerini geçtiği takdirde kati karat ~ 
çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanlann nıezkar' ,ıl' 
de saat on altıya kadar sandık idaresine müracaat eyle~, 
ve on altıdan sonra vuku bulacak müracaatlann kabol ~ 
miyeceği ne mezkur emlikin enelco talip olanların ka~ 
ema-.nda hazır bulunmadıkları ve ba,ka talip zuhur if;', 
takdirde evvellri taliplerin kefiyet e~ addolun~ 
mu ilin oluaur. 



Nakıli: Ahmet Cemaleddin • 
Seyri scfAin • ı Duvar içindeki öl'/i 1 

/ti~ - 64 - Merkez ac- : Galata \J ~ köprü başında. Beyo~ !J.62 
1 lh..d Şube ıccntıs : Mahmudiye tJ 'Qll en nasıl kurtuldum hanı ahında. lstatıbul 27'J' 

ıerinıe orülen duvarı tırnak~ ..-TRA-B-ZOl_...Bi-Ril-Cl_P_OS..-TASI..._.. 
( REŞtTP AŞA ) vapuru 8 

lan 1 k k Tcmıpuz Pazartesi ı:J de 
b&.._ fil 8 azı yara .. . Galata nhumından imcketle 
~~ deli"· [ İnebotu , Satnsun , Giresun , 
~"n ı.. .. da il bGytttttkçe ,ordu. Y apmt damWan beni Trabzon , R.iae , Hopa ] ya 
~ ~~r daha fala al· bira •etfnletti, ...,.z1u1mnu gidccCk 9e dönUŞtC Pazar is-
~ ~ •e bu saret:le git- pterdi. S.. ff'I tek Dtta bir kelesile [Rize, Sünneae , 
~ ııı...~İliJordum. . ka.kttlt. Trablıon , Tirebolu , Gi~ , 
~°"dunı-;ınıcı• dkmnldıya- 8maeNılerh falla ~ Ordu, On~, Samsun, lne-
~ ~idi illa &ıemiyor- Çekm~ea ,.._. ~ bolu, Zonguldağ] a uğrıyarak 
~-- ~ harç ve tuğlalar ...Ulfle ~ lneMldtaı. Ve gelecektir. 
')lJıdllı ab:: g6ğsiimtm a7aldaran ._iae ._... eder Hareket günü yük ahnmaz. 

~. "'-ıu oluy-~ Bund6nme- qeı bir deli sı"hl kopttJ• ı· zmir . uarsm· ••at nM+aSI 
~ ı, unıu. unla bqlachm ft ilk t•def etti.. .... '"' Hl I'"' 
ta:"'- da"'drrıı biraz sağ ta- thııi kaye iltb ~. ( M. Ş. PAŞA ) vapuru 9 
~ ~ n ~rcbildim ve o Bedi tedatl etmek 8lef9 Temmuz salı ı 2 de Galata 
~ "ııa ~anladım: Beni e.lerbie bbal 6deöler _.... nhtımından kalkarak Çarşamba 
~ ~ uzak olmıyan ..... _ 1... sabahı lzmire .a ıkşamı 
.ı.._ ~ L- _sokmuşlardı Ye 11.41" iMd,.• olmalılar iti bu lzmirden kalkarn [ An~ya , 
~ d ~ menfezi pku1i ,.alı ve perftaıa mtlltedye Alliye , Mersin] e gidecek ve 
~~ h.-~ benim bulundu- bir e.ılt ıefkatlle baktiW, le.- donüşte [ Taşu.cu. Anamor 
~. n-..1 d claYI ettiler. Bu --*" •• Ala.iye • Ant.alva , Kuşadası 

(.,,,. -'-,Jıe erek yiik• :...•--ı·a&~n- ....._....__ L-. f '..I l "ttt L_ .-u l'-r'!.9 - llllP7'__. ... rrmr J e uğrıyarak gelecektir. 
~ ~~ ~ bruald----•- v yatuDa iDM,_ Wanı..,..-. ~~ tici .uuwa ocagın Ka,cle bir a, kadar bbPı- ly,allk sürat postlSI 
~ 8-'nı kazıya kazıya fam. Kaı..,,... dltwaıa; dn- ( MERSİN ) vapuru 9 
~- b._ hn....... ır mucize tqkil kil beıa~ ::.__~ old_._ Temmuz sah I 7 de sc· nh-
·~ ~6 tesadtıf benim ~QKbm mmdan h k le [ 1 -.. "' ''ll'tarabilirdi.. mnra kafbetldlpii. U are et lıbo u, . ~ ko.eı Pariatea lark kilom-. b· Çanakkale. KüçQkkuyu, F.drc-
~ ~rd11. oJ:kanhdi ~~- da Wr ••"ede " Meltbl mit, Btırhani)'e ~ Ayvalık l ı 
..... ~ bt .. ..._ • · IKO&JJ"'' • da Laı- L- ~de gidecek ve dönüşte ~r 

\nan"'en pnç im da ~~ de/.._.. I ~ AV7 oe- iskelelerle birlikte Altunolü#a 
0 feci dakiKalan ~ 4'NID ac ~ u&Pıyarak -ı-.ktfr. 

ib 
iken bir aabah elinle bir p- "'.. 6'-'~ 

'" ...!. i ~e,ec:an. dan sete geçti. Gazetenin ilk •· Gelibolu için yalmz yıôlcu 
, L",UJOrdu hifeainde blJlk bmflerle be- alınır yük almmaz. 

~~~~etti: illlmlf kocutU Mr ......me- Seyrisefain idaresine bilmü-
'-t:..~ hnuştum. Fa- de: « g.til HDIM:r ........ sabeka daktiloya nkıf dört 
~ lçiQ !te~~ kar- IJf&~ ld-. ..,.kim olda» memnr . hanim abn.ac;aktır . 
' ıtı, Çok .. ~lfbm, çok çOuıl•leriDi okdtmaıta u dalaa ı ·anp olanlann i1lr mektep l'e 

~~ Ulrllfbm. Neka- bapbyonloftl. millet mekteplerinden başahı-
dt d ~ edbUgUn bile li- Havacllaha • ~ o1m- detname mezun ohmsı, ni 
~ d~fı... b· ecek bir hal- JUnC8 bltb hakibti dlpmn- ı 8 dal ~ 21 daı yuk.an 
~._, ı......ı uır g6n m&? yok- lanmm melADetl...W •wchm. bul\Jnnıaması meşruttwr. Lise 
~),~ Dll didindim? E•et '*' .... ~bir Ciia- mezunu olanlarla yabancı 
~"'d., · Y.ıınz bana asır- · yetin br'-ı. .._ clt o dm- lisana ~ olanlam baldo 
f~f et ~ 1IZQu gelen bir y~ ....., fd,J 61taattuat. rüch~ı vardır . l\iüsıhab 25 
~ ~tti L~ da ~ İtin ~ budutların lblitane temmuz 929 perşembe. gftnü 
~ ~- faraftan kur- m~lıar.tleif ha ~ mim- saat bir dqçuktacbr. Bti şeraiti 
)~ a..ı.~:"flYor, dig" er ta- kla kılauib.- haiz butunmlann ewak ve 
~tra. -Nih; llllicadele edi- (Bitmedi> ve54iki litimelerini bim kıt'a 
lıt.lıı.~. ç,~et oeağm baca fotojtraflarile tmıln"2ml y;r. 
~ .... tı ilttib ırrı ~ bir. çok yelkenci mind günü akşamına kadar 
~ ~ ..... anı ederek ba- V APVRLARI levazım müdürıntüne gelme-
ıL-1)' 1> •• ~a doğru tır- lcri. 
~ ilc.i -,-.dım. ~ -. ..,. -.a ,..._. 
~~' l 'kttn !! nıctre kadar Samsu npanı "'Yı)or llra tekrar aşa- n 1 o temattıZ 
~~ ~ İfe yeniden Çarşamba 
~ bit ela~ tepesinden günC akşam Simci ııhıwnm-
~d~ aa .. d~iiiaı halinde mavi dan harek(tk do~ [Ztmgul-
~ a.ıı. 1 ıarrıan ıevin- dak, tncbohı, Saıns~ ordu, 

,,, h-::.ırıyordum. GireJWl , Trab.IOI\ , SQnrıene 
~\ ._..affak damına ve Riıe ] ye gidece1nit. 
~Ot, tr ltıafaaı oldutum Tafsitlt iÇin ~~ Yel-
~ h.._ ım ayn, ayn kenci hanında kain acentesine 

""-hı lci dönGyordu. morıcut. 'fel. ts~an.ı..t 151 
Y•inıur yağı- tll•----·-u-~Iİlliİll 

NAİM VAPURLARI 
İZMİR POST ASI 

Seri , tüks ve muntuam olan 

Adnan T~=n 
8 inci PAZARTESi 

gi"Jnü 16 da Galata nhtmundan 
ti~reketle hmire ve ~ba 
gü,nü lzmirden lstanbula tmellet 
etkr. 

Galatada Gümrük kafJISUlda 
Site Fransez hanında ı 2 numa... 
rada umumi acentalığına müra
caat. Ttlefon Reyoğtu: 1041 

s.Mf e 9 

ALEMDAR ZADELER YAPURLARI 
Sen w llka IC....d ınh ,_. 

MiJlet 7 f:uz 
Pazar 

gtnl it&paı - 18 de s,_ 
lreci nl•w.m- lmllıetle 

[ lonP<llk' laelda ' Sil!op, 
Seman. Orı,e, ()ldıa, Gtrc-
svn. ~ RiR]J' lllirftet 
?C [ SAımene.. Vakfrkebir9 (;(;. 
rele ] iskelelerine de ~
rak ..det edecektir. 

Mrmcaat mahilk: lstmtKıl 
Meymenet hm akındaki va
zıhane. Telefon: İst1nbul ı"'r >4 

Bartin lüks ve silrat postası 
Elelrtn1de miicZhbez munaaam 
bmırabr ve ~ yolcu-

lanna mabms mahfuz 
mahalleri havi 

Aydın s v~mel 
Pazartesi 

günü saat ı 8 de Sirkeci nhtt
mmdan hareketle [ El'eflli , ı.on
galdak, Bartın, Amasra, Konca 
şile, ve Cide] iskelelerine llirnet 
ve ayni iskelelere U#fayarak 
a..det edec.ektir • 

ta&ilk için Eminönü nhtım 
han 2 mmıaraya nmıa~ 
Telefon: ~84 

LOYD TRtYESTINO 
Limannn1za rmtvwlatı 

beklenen vapurlar 
(ABAZIA) Tapanı ıo Tem-

muz Çarşambe [ kalya "' Yu-
Ml\İstln ] dan • 

(DIANA) vaı-- ı r Tetnmuz 
peı,embe [ Romanya w 8'ilga-
risan] dan , 

( KALDBA) vapuru ı 2 tem
mm Cuma (Balam ) dail 
Y mndıa Hmw:mnıtlhn hıNket 

edecft npqrlar 
(STELLA DITALYA) npıru 

ı f temmuz Perşembe [ l.oyd 
Ebprcs] olarak (Pire, Brendizi, 
V encdilc ve Tiryestc J ye 

( ABAZIA ) .. çoru ı ı tem-
muz ~mbe 8"'in.'1 ı .lde [Var. 
na, Köstaa, Sulina, K.ı.s ve 
tbraı1] e 

( DtY ANA) •apem ı r ı.m
mm ~ güm ıl de 
( Scünik, VdK, Pire , Pmas , 
Bı-tn&i, ~. ~edik, ve 
rİMıt),. 

Her nrri t.&ibt iein GalatMi 
mmnhaM ( Loyd T ricstino ) 
başllca acentesine . T elcfon &.. 
J'OA'lu 2127 'Ye ya Gılatasara
ytnda sab~ seltrrik bonmarşesi 
binasındaki yaıhanesine Telefon 
Beyoğlu J.f99 w y.but Sirke
cide Mes' adet Mnmdaki yazıha
nesine mtıracaat edilmesi. T-eel. 
1stanbal I 2 H 



SC'ln Saat 

Darülfünun emanetinden: 
Edebiyat falriilteıl müderrisleri tarafından umuma mahsuı 

obnak here verilecek konferanslar 
MGderris isfıqlerf Menuiar 

8 Pazartesi Müdenil Nime B. DemokrUl ıllmiyeti 
11 . Pertemhe 
15· Pll'W'hel 

• AU Muzaffer B. TOrk iakılabı 

18 P-.emlJe 
2'l Pazartesi 
!S Pertemhe 
~ Puaıtai 

Aiwatos 
1 

s 
8 

12 
1S 
19 
22 
26 
29 

Eyftll 

ertem be 

Pazartesi 
Pe,.emhe 
Pazartesi 
Per.tembe 
Pazartesi 
Pertembe 
PazartMi 
p el'ft'lllN 

• 
• 
« 
« 

« 

« 

« « « 
lızet B. 
Ali Ekrem B. 
• « • 

Galanti B. 

Ahmet Refik 8. 

lzmirli Hakla B. 
laınaiJ Hakkı B. 

« 

« « 
llugihıkti medeniyet ve demokrası 
Namık Kemal 
Ziya pafa 
Babil w asar edebiyab 

Osmanlı imparatorluğmnm ilk deftr
~ri bakkmda tarih kitaplanmwla 
meTcut tenakullar 
Şark fe,lesofluma itin bdwn meftdi 
Demokrui mefküırMiDe g&e terbiye 

• Ferit B. Sadi 
• Şekip B. F elaefe bqısmda c:lemolı:ıwa 
• « • Ruhiyat « « 
« muavfai Orhaa Sadettin B. F eyleaoflaq f&re deıaota.J 

• 

2 Pazartesi « Faal Numi B. Adalu deeiıi medellirtl:I 
5 Peqembe « Şerif 8. Edebiyatta delllOla.i 
9 Pazart:eai Maafttm Hlmlt B. Tftrkfyede •IU.t barek.t:lerf 

12 Pertembe Mlderriı Ali Macit B. Son yarım uırda cc,tlnrf17a telA:lrial 
Konferaular aaat 16.30 mwkez bfnaamda coğrafya darülme1aiainde ..Uecekt:ir. 

bihiyat falrülteıi mQderrialeri tarafından umuma mabaw 
olmak bere ven1ecck kooferamlar 

Müderris isimleri Menµler Konfenm1 fÜlıleri 
Etaografi nazarmdaa Efgaııiltau HUadW:M c...rt.i 6 Tua•u 
Be al4bi tarihiyelli 

Hnaeyln Avni B. Hadiselere göre MılAlr « 13 c 
lımirH lamail Hakla B. Şark filozoflanna (&re fikir ve iNdealn 

istildtlleri c 
lsmail Hakkı B. 
Şeref ettin 8. 

KObizm 'fe Türk an' anosi « « 
lıl• ilemiad• fikri hareketler -. kela
mın tanı teşekkülli c 10 Ap.toe 
T earia ve infak hakkında « 17 « 

Yusuf Ziya B. Anadolada Aleviler T ahtacdar 24 41 

Konferaualar saat 16 da 1 No. la denanede Yerilecelıtir. 

İzmirdelri inekler 
lstanbulda olduğu gfbi lz

mirdeki ineklerin bir çoğu da 
veremli olduğu anlaşıldığından 
o.-adaJd ineklere de Tereın qı
sı tatbikine başlanmıftıT. 

Yeni 111rter 
Saiıt an' Ah 

Muallim Milbahat beyin ter· 
cüme ettiji kitap diln matbaa· 
ya verilmfftlr. 

MObabat bey, «Sabf san'•· 
tı• m da büyük Garp mut~ 
felddri, «ip, «Muvaffalciyet 
ve hayabn znki,. ve «it ba
padaki adam• ilimli eserlerin 
malsarriri «Gasson» dan -11D11· 
br. Gueteaıiz bu kitabı da 
btltllı Tirldere tavsiye ede19 
ken cidden milli bir hizmet 
ifa ettiğine kanidir. 

S.bf MD'atı •Aılh Sabri 
kitaphaneainde.. aatılacakbr. 

Üsküdar mal müdürlüiünden: 
CiNSi SENELiK iCARI sAsn< 

. Bir bap kulube 20 lira 40 ku"lf 
Üıküdar Şemsipaşa uddesinde Kavak iskelesinde 1 odalı 

kulübe bir ıene mOddetle icara verJlmck üzere miizayedeye 
vazedilmfftir. Taliplerin 27 - 7 • 929 tarihine mllaadlf cumartesi 
gftnft saat 14 te yüzde 7 buçuk pey alcçel...Ue Oaküdar 
malmGdürltiğftnde mtit•tekkil komisyona jelmeleri ilin olunur. -- -----
Üsküdar m~lmüdürlüğünden: 

KIYMETi 
CiNSi 

Bir bap hane 

MUHAMMENESİ NUMARASI MÜŞTEMiLATI 
Ura 
1200 21 iki katta 4 oda 

bir mutbah bod
rumda odunluk kö· 
m6rl0k ve bir mik
dar bahçe 

Çengelköyünde Maslak ıokağmda balida cim ve m6ftemi
latı muhurcr bir bap hane sablmnk üzere mlbayedeye vaz 
edilmiştir. Bedeli defateo tesviye edilmek suretile yüzde 7 bu
ıuk pey akçelerlle 28-7-929 tarihine mOsadif pazar gOnU ıaat 
14 tc Üsküdar malmUdlirliltflnde mllteıekkil komisyona milra
caat eylemeleri ilin olwaur. 

Fener yolunda T~ 
kötkü arkasında -~ 
ııazır sokakta lbrabfdl ,Jr,.; 
köıkünde mukim ik~e ~ 
Peıtede bulunan Zahd.., X 

Cemil bey taraf~JI ~ ı. 
hinizde ikame edil .oJıe' j11 

Kısıklıda knçilk Ç• f;p ~ 
desi Ark sokağın<I• ~ ~ 
13 numaralı ma :::..-~ 
bab kötkün izalei P'd• ~ 
davada elyevm pette _.O, 
nup ikametgihuuJJ111118'~ yetine binaen . _ ·:-~ . . N 
talebi ile h~ P'..J 
nen tebligat icr~ · 
verilmit ve 22 eYk' 
ifinü saat 14 Jll•h 0Jd 
icraaı tensip kılınıııd~ ~'l 
dan muayyen sraıı ~~ 
sulh birinci hukuk b~ ~ 
sinde bizzat haD' ,J,ıt -~ 
ğmız ve ya tarafıJ1JZ dıl' I'_ 
saddak bir vekil ~dl~ 
ğinfz takdirde b~f ~ 
amelel tebligiye ~~' ,,~ 
i• hukuku uSulü . ,p• 
kanununun 141rincı 
ne tevfikan tebliğ ttJ 
U4n olunur. 



Sahife 11 

lVle,rkuf·ların 
•• •• curmu 

[ 1 inef sahifeden mabat) ı 

B etrafında DeftvdanD, Baro 

raflar meyanında, gerek Ba
rut inhisannın «Eksploziv me· 
nıtt.. tir keti ne dem eanaamda 
gerek şirketin devrindeıı eftl 
rtirilm iş olan barutma 
Htıkümete satıldığı esnada 
bazı yüksek zevata ziyaf• 

U b h b• t • teiainln, barut i.ııhisan sabık sa a ır acır •ecl• idaN azalannm Doktai 

b 
Dalarım nqretmlf ve dlb-

~, eynini parçaladı = nazarı dikkatini cel-
uu Me.ele11ln iç )lli&li 

bir İıı~~h saat \8) de Saraçhane başında şekerci !okağında Meseleyi büJisa 'l!e oakle-
b.,tt hadisesi olmuş, tlctardan Hilmi bey, beynine ta- delim: 

lnttb:*arak kendiıiAi 6ld&rml1ştür. Birkaç ıeıae evel İbrahim 
1.J ........ rın sebebi bir evlenıne ttıeselesidir. bey zade Lotfn beyle Buat 

L •uı,...ı ~ 52 biraderler, Aslan Fresko 
ııqll'ıeın· . y yaşında olmasına rağmen şimdiye kadar ev- mahbımlan, Kemal Nasi ve 
' .1 lftir. Buadan bir kaç hafta evel evlenmiye karar Yeren biraderleri tuafından tetkil 
~:Yh, Sanyerde Avni beyin kerimesi ile nişanlanmat ve edilen Barut " mevaclı iafi-

Q.; . Dllftır. llkıye iııhiaar firketi, (Ekaplo-
~ir ta ıtdf•acuı teYlit edeceji saadeti düşünüp durur ve zif menlit) ıtrketine devredildi· 
~ ... tafta~ da dftğiln haarbklan yaparken, kulağına bir ği esnada bOyllk bir dalavere 
~ cleciı1'odular ve kendislai yese duçar edici haberler çevrilnıif, bu arada hazinenin 

tı~11:._~u Yeia netieeamcle Hilmi bey intihar etmiştir. (400) bin lirasının da üstüne 
b 'l ... ı b j i h ad M oturulmak iatenilmiftir. tyhi ey n yazıhaneli Sirkecide Ala ye anıbd ır. uma- Bu (400) bin lirayı iç etmek 
ı:r. il \taziyeti tietiiyelinln pyet dtıza-tın oldup söylenmek· meaeluiıade biltthı hissedarlar 

Q b hemen tamamen müttefik ol-

Q aaznı döven 1 Barda bir kadın =: ~-:=cı:~tiıtiok!:: 
Tı> Odam .f ~AVdU" /er bur etmif, ihtilafın halli için 
"tela Ull avukatlan:lu mürekkep bir 

~~ıı k~Yüııde Rasim pqa Divanyolunda Nermin dana hakem heyeti papılmıf, 
tııtıde oturan manav salonunda, dans yüzünden sonra hakem heyetine de 

~ 'i-.n ı 30 d kavıa olmuş, Kazım ve üç itiraz olunmuı, itin tetkikine 
"1tt b 0İ u yapn a arkadaıı, Lntfiye hanımı fena Defterdarlık muhakemat mü-

~;lı_ •buuu bir para me- dürü Asım bey Baro tarafın-
l~en dolayı ..J.ıt. .... n..t.n.-. halde d6vmUılerdir. ha d"l . 
~ .. , uv. -. '" Ot b•l dan memur inti p e ı mış, 
~İ Y•kaıaıımıştır. OmO 1 bu arada da Deftanlarhk bir 
r-...r çocuk bı~akıldı kazaları ihbar ile < 400) bin liradan 
-._. haberdar olmuı, vali muavini 

alt lece F uıdıklıcla Cihaa- $eirmıanetinin cenaze oto- f ulı beyin ele iftirak ettlii 
ı.L Ca•!!_ • 1 mobili, Galatada yamkkapı bir kom'--on biuedarlardan ' \~ av uıuna llç rü• -ı 
~ - erkek çoculnı bırakıl· caddesinde tanzifat amelesin.. Ba .. t biraderlerin vekili 
~lir. A... •- den Fazlıya çarpmıştır. Fazlı Ömer Lütfü beyin }.wnoru 
~a b•iırmamaaı başından yaralanmıştır. Şoför ile meseleyi tetkik t ş, 

~k, •ame.i koaulan lbrahim yakalammfbr. 400 bin liranın tahlili eliar· 
~~rı ~llıiden ıeçenler tara- Etyemez tramvay caddesin- rür etmit ve bJısedarların ayrı 
~ tttli~natak polis merkezi· de 1267 numaralı otomobil ayn mallan haczedilerek ver· 

b ... edUınittir. Zebra balUIDID oilu 3 yqmda iİDin tahaili alıetiDe sidilmit-
'• QCdav d ! Salime çarpmış, Salimin başı tir. 
'"'1iı ac ar ynrılmıştır. Şof6r kaçmıştır. hıiilAf devam ediyor! 
~' Gç ~'~him, Şaban il- SAhıkolılann marifeti Bütün hissedarlar bu ket-
-"~d 1'1 dün aec Em· n mettikleri vergı' nin tahail edil-
t...., t b· .' • e 1 

• ÜskUdarda Şemsipsuıada o- 1 k ~'CQiı.ı 1tldild · ti .,. memeai için uğraşır ar en ıe-
~ °"tri en ve ... erce turan sabıkalı Hüsnn, dlln ne aralarındaki ihtillf devam 
}tlbtıııı...ı otoınobflin paruıaı Üsküdar iskelesinde sucu Ali-"6., ., tr f d etmiş, bir kısım hissedarlar 
),ı.~lifletd·' 'o ~r Mehme i ye bıçak teşhir ve üzerine h d 
"'tıılb M~. Üç arkadq hücum ettiğinden dolayı yaka- kendilerine diğer İSie arlann 
~ lanmıştır. gösterdikleri masraflara itiraz 

O k - · etmişler, bir çok davalar aç· 

s 0 11a ve Ç'fn Zavallı amele m.,ıardır. 
o ~ç, Riişvet verllmlı .• 

ler ve hediyeler verileli· 
ğine, hatta bu meyanda 
bir büyük makama da «24• 
bin fruk mukabilinde alınu 
bir altın tabakanın hediye edll
dljioe ait masraflar vardır. 
İtte bu kabul edilmek istenll• 
ml:'ia masraflardır ki çirkin 
id · rı meydana çıkardllf 
ve Y•pılan tetkikatta hissedar
ların bir birini aldatmak için :bir 
takım büyük adamlann isimle
rine izafetle rüşvet namı altında 
masraf gösterdikleri anlaşılımt 
ve bütün hissedarlar tevkif 
edilmiştir. 

Mevkaı/lar ... 
Mevkuflar Ja'k ve Jan Ba

aatla, Kemal Naıi, Levon, Jül 
Fresko, İbrahim zade Liltfü 
beylerdir. 

Bunlardan maada Nesim 
Mazalyah beyle Yumtuf ve As· 
lan Freıkonun mevkuf olduk
ları da &eyJenmekte ise de 
bunlann mevkufiyeti tahakkuk 
etmemiştir. Hiaaedarlardan 
bir kısmı firar etm~ir. Maa
mafih bunların da derdestine 
tevualll olunmuttur. 

Tahkikat ... 
Adliye bu çirkin bilhtanlan 

tahkik etmektedir. ŞUphaiz 
cllmhuriyetfn ıerefile oywyn
lar cezalannı göreceklerdir. 
Mevkuflardan Basat birader
lerden maadaaı TOrk tab&11dır. 
Basatlann Bulgar tabaasındu 
olduldarı söylenmektedir. Bu 
meraklı mettelenin adliyede 
bupnkO safhası, isticvababa 
devam etmesinden ibarettir. 

Muhakemeleri tem 
edUecelc 

MGstantik Nazım B. dllla p
ce mevkuflan isticvap etmlf
tir. Dnn gece iki kiti adliye7e 
gCStiirlilerek ifadelerine mlira· 
caat edildikten sonra serbelt 
bırakılmışlardır. Me•kuflann 
ifadeleri süratle alındıkta 
sonra hemen mubakemelerbae 
bati anacaktır. ~\Jeı,fr/erfmiz ö/du Bu kabul edilmiyen mas-

- ~o,, Nevz~ ism~de 19 yaşında ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
t 'tıp ~ •tflrhnlz HOıeyin genç bir amele, geçen ha~a 
"-t b e Çtn sefirimiz HulOıi Aksarayd ta rrı'r edilmekte 
~ el'!eJ · k t d "' tlt\ 0 .. 1 can bu2911ı;öileden o!an l ir evm U~Uncti a ın an 
y'lllı ~ .. ttek ı . k' düşmü,.. , ~~" surette yaralan
~ 'll il o an Novrosıs ı dığından Cerrab'l"SB hastane-

tl~l't b ~ fehrinıize muvası· sine kaldırılmı ı: . Genç amele, 
tkl~tıihnekt d' dun gece hastanede ô..ınuıtür. e ır. 

lltlııl( Cesedi morgv ~al • .'ın mı~tl?'. 

l ' l:ııiı· Ü horsa· Bu"ünku hava: tı ~.:, lt 1009 00 • 6 
< ~9 .So; L· · : Frank , Kandılli rasatanesinden 
~Uı9;0; l}elret 9,18; lsviçre alımnışhr: 
lıı ~ ~l2,S; Aİrt 45,ı :t,SO; Da- • Dün azami hararet «29» 
~- ıvQ. b - ın873· Anado r 80; ")}1~1i 6,7S; Tram: de rece, bu sab .... h c<23» de· 

1 \."tık uyun 183,0ô. recedir. Bu gece rüzgAr 
asından alınmı.şhr. ı muhte!!.-!'ava n ıktır'. 

• 
ITOKS 
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12 SaıMe .157 . --~ ~ zrrl Son Sut 

« 

Bc••çi 
~ada 
Beyo,glu 

« 

, işte dUşnıan 
hastalıkları neşreden odur 

on k f!meyınız, çünkü tekrar felir 

.. -- LAKİN 

Elektrik 
SüpUrgesile 

yakalayınız onu 

TİE,, de 
.ı\1eccan 11 tecrübeleri yapılır 

VERESİYE satılır. 
l\1etro Han, Tünel meydan1, Beyoğlu 

Elektrik Evi Beyazıt, İstanbul 

mahallesi 

KaraTifü 
Hacı Mustafa 
Rasim paşa 
Sar-1 demir 
Karabaş 

ı~izum 

4( 

:\1eşrutiyet 

Boyacıköy 

Hüseyin ağa 
Kamerhatun 

sokağı 

ka-rakol 
~dde 

suğutlu çe~mc 

karakol hane 
Balat cadde i 
Zeytinlik « 
:.Nizam 
Y~naros 

Cakomi 
koru caddesi 
karakol 
Arnavut 
Bilezik 

Narlı yan 

Bağdat caddesi 

N. 

27 
QS 

IV7 
ı l 

159 

25-8 

20 
3 

57 
~ 
il 
17 

39 
67 

31 

496 

ınüdüriyeti 

nevı 

hane 
kAgir dükkAn 

« 

:\fağa:ı:a 

dükkin 
h.ıne 

4( 

ahır 

hane 
inıtlı arsa 
hunt: 

(( 

(( 

diıkkiln 

ilanları 

icarı 

lir;ı 

100 senevi 
180 ' 
72 <!( 

180 « 
120 « 
550 (( 

200 4( 

120 « 

120 (( 

5 ~dıri 
50 :.ene,·i 

180 '( 

240 (( 

5 şehrt 

4 « 

16-7-929 tarihine müsadif sah günü 
saat IS te müzayedeleri mukHrrcrdiı: Taliplerin emvali metruke kar kombyonuna müracaatları. 

aıaatllıl 
Keınerl_.... 
Şah ...... 

MdiD ve h\IS\Uf bir~~ 
taJd ilk RHMcl k..... ~
moda& macftıllıa atıc -.,,,,,, . ' Y1' 

dbl. bite_. ı.ıca .;--~re 
""9Claıull yw-ptlak ve ': "~ 
vcrdill _,. clGlrll ~.:ı .,,, _!! 
•. -~ ....... »'! ır
..... karalolu•.m& ıalcP 

Yetine satlf rn•tl• 
11•: p;v 

,..,..., fubesi : eerol'_. 
Tinel mevkiiade , M' 12 

l'..U61..Uadan;~ 

!-- . Aaliye nçuocO . -" 
daırC8lllden: . it' ... 

Hüaeyin Avni beY~ ~ 
ikametphı meçhul . · 
aleyhine ikame eyledııi 
ma davumuı emri ,ıı 
16 Temmuz 929 S~ 
1Ht 14 de tayin ed' 
malda yevmi meıkard• it 
dlgi vaya tarafında~ _f, 
,16Ddermedigf takdaru 
f>en tahkikat icra 
on ıOD müddetle iliD 

Operatör 

HALiL sEı 
BASUR !\tEl\1~ 
Pliflll ve nrat 

ııahif~de sa" 
pıll' 

/) , 
» , 
) 

1akvif11 ı ~ 
j\lfııftl il 

G\.incş 4;36 ısı 
Öğle 12,19 'i-•98ı; 
lkiiıJi 16, 19 hrı 

Mes'ul muaiir: 5ellfl' 

~~ll!m!!~~~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!BB!!!!!-------------------------------.--------~J,ı DOLCA nedir·'! 001..CA, ~ESTJ .. E Şirketinin 1'ÜRKtYE •'abl'ilituı•;, ... ~ 
eltli)l yeni sO·rı"'C çikolatadır. DOLCA om iki cinsi " 81

; 0p , 
yalnız sütlü (Turuncu etiketli) dl{f eı•l de sütlü ,.e fındıklı 0 ~p 
etiketli) dlr. Fevkallde lezzetli ve ucuz oları hu t;ikolata Jle . 
şirl~ellııiu UCTÜ~ zeou.1!1, MCJSABAKALAIUNA l~tlı•ak edilir· 


