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Bravo sizlere...
t}7o'ijlu amelesi, Oflu- Arsen Liipen
1
------..!15!!5-------ı-------

~~~!~:!!~:' d!-°! b~~~~yor.
~ IUııız

!1uharriri

naçiz liatenin
~ geçtikçe kaban~ ~ gtln (289,25) lirayı
~9' • --qlla bugün de Beyn~.et amelesinin verdi-

Gönftl, bu teref mevkiinde
varhj'ı yerinde olan bir çok
zevat isminin de a-örOlmesini
isterdi. Bugibı onlan vuran,

Löblan, buQ6n iç
sahifemizde karllerlm!ze

-.....~

Juyplanmw birlqtirmeliyiz.

Asri bir korsan

1'.a.
~

..~

lir

•yı ilive etmekl'l.iatemiz, bu ytlluel

~:ceaap

amelenin ek·
-nınp yaptığı y~·-

yarua bizim bafJm•g ~elmesi
muhtemel fellketler kUJıaında

3ayle yapmaaım bWnektir ki
., ..eri hayata liyakat

kaz::ı-

Moriı

takdim ediyor, okuyunuz.

llll'IL

Bugün Galatasaray lisainde ~olem llllllJ
e 'giaıizden giiul. bir }tJfr

Son Saat

2 Sahife

ı. Roınadal
aşağı- Beynelmilel
f~
,, bak"

Tayyare piyankosu b

Bugün kazanan numaral n
daki satırlarda takd·m d·yoruz
Tayyare piyankosu ye50 lira
3() lira
dinci tertip hirinei
keşi•

desinin terasına bugün
saat ·l ,a ta IJaşlanmıı}lır.

DarMfünun salunu ber•
111utat ıner<lkh halk ile
doloıu~tu. Kazanan numaı·aları a~<ığıya

yazıyo-

ı·uz:

30000 lira
9924

18000.lira
3o811

15000 lira
33166

3000 lira

84508

39781
31894

1083

2000 lira
12848 40160 39109
59455 45008

JOOOlira
4889 58754 49709
81699 1209 11947
26064 41415 30915
33172 29913 27004

400 lira

37651
51013
37688
15226
505
ıoıt9

24351
22141

16935
20379

9447
1683
11869
36723

46000
59458
22740
88

150 lira

47417
53769
37024
1103~

52209
32489
15167
53493

31690
59042
9570
29759
20560
21191
37300
50785

55485

50~00

10471

51687
22480
38992
18861
15143
11133
17019

57337
17039
28145
4481
40529
49942
28917
14397

100 lira·

37074
18447
15914
44304
44732
30481
30224
7796
59983
43955

42802
20716
37661
20~27

41322
~7893

20382
52323

10419
23484
41440
31219
24621
31914
36996
5455
54873
33099
27435
12528
J 8070
4086(1

46767
42797
48280

38150
40930
40389

32466
38935
43993
9175
3510
52451
40551
47712
57231
23764
ı 5536

41117
8915
2963
48536
20714
51621
47203
55465
20743
2~543

36Y.>6

7538

49981
32991

38542
10440
16793
49507
35893
34670
5227
6239
10358
30436
• 32396
57706
35580

46508
11456
47541
23514
22665
2744
52160
8094
6369
33804
28977

49496

18267
6950 26646
17744 16238
51990 2360,
15287 2Q955
31512 40407
14506
7261
25547 50374
37112

8391
31014
44449
22033
7360
10698

35561
50138
15194
49251

15928
1475
19646
23047
25981
27833
18613
15407

33085
38604
14056
24712
49517
29629
22006
35787
17279
5677
38379 53668
49535 27040
7013
27054
42794
50898

33494
5'4482
2369

32822
44158
25865
14805

47237

31316
4798
54681
49638
34371
9986
36563

.22861
5547
52153

12322
47'949
48672
28440
7407
47249
22617

47698

Batumdan gelen
haydutların
yaptığı
Hopanın şimalindet

Batum
hududundaki Macohal nahiyesinde, tüccardan Nazım beyin
matazasına 6 meçhul ıahıs
ıtrmlş, Nazım beyin iki kardetinin mukavemeti yllzünden
kasayı açamadıklarından

silah

istimal etmişlerdir.
Neticede, iki kardeşten biri 6lmUı, diğeri ağır surtte
yaralanmış, haydutlardan biri
de ölmu,tur. Şakıler, bir ,ey
çalamadan tekrar Batuma
kaçmtflardır.

Bir cehalet
nümunesi

İnebolu 10- Burada Tospal
otlu Ahmet efendiye ait<cDik-

men türbe» ormanında Amenajman yapmıya giden heyeti fenniyeye köylüler müma
neat etmişler ve bu vaziyet
karıısında heyet bir iş yapamadan geriye dönmüştür.
Komşu iuıpl-Sl

gibi

Londra, 10 ( A.A.) - Düşeı dö Bedfort Londra He
Hindistan arasında yapmıya
te,ebbüs ettiği azimet ve avdet eyahatini bir haftada bik· ı.ara~~
·
.m::m~. f..ı.:.
.
t ırere

•

41428 4Q752
36158 41437
45'3ô3, 17275
36566 50980
367 44 12090
42197 42386

280
46960
11241
22614

48768
33593
12107
55161
20789

2111
14499
36066

24782

29169

15844
21927

57888

52997

45571
57534

35819
6968

35754
36129

32212

52109 10558
47959
3732
9668
5110
48339 58981
22504 15010
1112 43271
537·2'6 14281
58334 32674
58831 24964
34226
5474
29702 47715
15266 30370
47063 41794
50599 48454
20892 51054

37630
23445

53479
35760
12819
22195

50176
29856

42132
16894
5100
11316
49028
4 7385

48979

56244

5178 ı

51097
14321

42814
49474
47563
12318
ı oı 73
58004

23597
45521
53681
25183
27239

8305
59113
31665
38971
687 .
25398
3~373
25202
33170
40778
18374
32480
3 2 5oo

atlatıldı
Bugün ögleye doğru, lstanbulun en işlek bir ticaretgah
merkezi olan Keresteciler büyük bir tehlike geçirmiş, suyun bolluğu, etfaiyenin vak ..
tinde yetiımesi bir facianın
önünü almıştır.
Yangın « 11 » buçukta, Unkapanında, Ayazmada büyük
sebzecilerdeki kahveci Ômerin diikkamndan çıkmıf, köfteci Hüseyinin dlikkanı ile iki
kabzimal yazıhanesini kül etmiştir. Buralarda mühim kereste yığınları bulunması, lstanbula mllthiş bir tehlike atlatmışbr.

Zeppelin Amerikadan
döndü
Friedrichsafen, 10 (A.A.) Zeppelin saat 13 ü 2 geçe
yere inmiştir.

-

ve nat ll de Affer ııtl
Boder buraya muvafS

mişlerdir.
Belgrat,

9

fi_

(A.A.)~

nelmilel tayyare mUıa ııl
ları Belgrattan 12 ilebjl
arasında dört grup
. .ı
hareket edeceklerdir. ~.
Pilotlardan Beln~~e,~
ring, Boder, Mazottisı, ~
Hagennaimer, Suıter,
Klps ve Brade hareket

lerdir.

_.I

.

ı2357 Atina sefir/fi""

Bir tehlike daha

fayya, er
•
1 b
Roma, 10 (A.A.) - Mira"
fioride iki teyyare çarpışmış
tır. Bir kumandanlu iki küçük
zc.bit telef olmııştur.
Çarpışan

yaremusa
-'
Belgrat, 9 (A. A.) - ~
yan pilotlan Suster ve _.-f

ve

5
M, RiJJIJ
.1

ge/iyorıCJ
At'ına

gihı

ile

f

~__!_:_ EııiS ~f.

aeıuwıu.

nat 4 te Teodor•
ıehrimiıe

gelecek "'

zunı·yetım· lıtanbuld•

Cektir.

Em·ı

beyle

ailesi de gelecektir•
Elyevm Atinada b..-.ıu
muhtelit milbadele koll'
bitaraf reisi M. Rif
bugiln şehrimize avdc

ts~·ih·~:ııı1
suya

duşıv

Lihi 11 (Hususi) -'
heyeti murabhasasını"ti~
plinı hakkında aldığı

hareket üzerine ko~
akameti artık bir e~
sayılalilir.

;JJ

Yarınki

emri vakii tesbittell b
şeye yaramıyacaktır·

.

lmro.lidetı

vakit dön4~8
Dün akşam Ertu~

d

ile lmrali adasını
yuran Gazi Hazretle~~
katlerindeki zevot ~t
likte gece geç "" d,C
mababçc sarayına .•"14

ttf!

yurmuşlardır. Gaıı

leri, İstanbul civar

J•

10

. . tasavvur

sını

bu>·ıır

a·

el

çiftlik ınahalline
.... 1
· olup olmıyacagı...
maksadile iı.nrali)'l
buyurmuşlardır~
. 1,1ıı

l, :ıınıttn111UUDJ1ıımı11Hnt:nttım~t11ııı.uııııııı·

Son Saat

Sahife

Tehlikeli

Ali

..J

babanın

fazileti

« Ali baba » ıarkısmı kim
çıkardı ise çak iyi el.ti. Yok.sa
bıı gidişle bir çok Rum ve
l'"ahuai çocuklarının siftin 8ene Turkçe öğrenmiye niyetleri yoklu/
Bestesi gayet .kıorak bl.r
alafranga beste olan bıı Ali
baba şarkısı şimdi lstanbulun
her köşesine o kadar yayudl
ve hele çoluk çocuk arasında
o kadar revaç buldu kl rahmetli « l alansıya » bile bumın yanında hiç kaldı ve
gliflesi Turkçe olan bu şarkı.
keı1dinden umulmıyacak kad 1r 1'urkçenin. gayri mtislim
çoculdar arasına yayılması
ıw sebep old11. Akşamları
Şişane yôlwşu,

Papas kôprd-

sü, Fener, Balat taraflarından geçenler göreceklerdir kJ.
sıiru

Yakalanan tehlikeli kaçah:çı grupu
lzmir jandarma ve müıkisoldan sıra ıle Çopur snrı mehrat muhafaza idaresi Radosmet, Giritli mustafa, Ahmet,
tan o sahillere mnhlm miktarFfnikozlu Kemal ve Ahmet,
da kaçak sigara kltıdı ve sa- Çimboz Ali, Şevki kaptan, Mehirt çıkarmıya teşebbüs eden met, Hafız Mehmet, katil Alidir.
Bunlardan Çımboz Ahmetle
tehlikeli bir kaçakçı grupu
yakalamıştır. içlerinden bazıAli ve Hafız mehmet ağır bır
lannm Trabzon ve Rizede ha- hapse mahkumdurlar.
zı şakavet işlerile de allkaYakalanacakları :ıaman sHaJar olan bu kafile şehrimize
ha sanlmışlnrsa da sılahlan da
getirilmlt ve Rlzeye .evkolunellerinden alınmıştll'.. Rize ve
muştur.
Trabzon adliyesi ile hesaplaşBunlar bir hayli zaman Bobktan sonra kaçakçılık meıeğaziçinde da mehar6t g6sterlesinden cezalarım görecekler·
mit kims~lerdir. Bunlar, dalma
dir.

DUnkÜ

surl1 ve mini mini Yalıudi çocukları el ele, kol kola hep bir ağızdan bunu .t:>yWyorlar: '< Ali baba.. Yapma bana.. Ciluene yandım ••
1.1erişan oldum... »
Altı,

yedi

yaşında

bir Rum

veya
Yahudi çoaığunua
« cilve », «perişan » k~
lerini 6ğreniP. lelô:ffıız etmtd
eskiden kabıl mi idi? HalltJ
bu gibi kelimeleri kırk. elli

yaşındakilerin"

bile çoğu bfl:-

mezdl. Böyle kıvr(i}cJ oı;nalt
ve insamn samlasını olqıga
cak, bilhassa bıitı1n çocuklar
larafmdan seve seoe M>gladlecek, fakat gıiflesl T~

birkaç

şarkı

daha

beıiekll6re

çıkarılsa. bu ,argıizel dilimizin ba gibi
çocuklar arasına çabuk yayılmasına çok iyi bir oaala

de piyasaya

kllar

'olur.

m

ahılıye vekilinin hafta içinda Ankarada bahmaca;ı
bildirilmektedir.
mmAğustos tayyare baJ·
~
ramınm teıidi için hazırlıklara bqlanmıştır.

A"Jan'at mekteplerı haldan~da dün Ankarada
bir
kongre aktedilmiş maarif vekili bir nutukla kongreyi açmıştır.

Hayro/(1. birtıdtr,

~emsiyeyi açmış,

nereye gidiyorsun?
- falw lıôcaya çalmıya gidiyorum.
- 1\e<ien?
- Neden olacak? Böyle bir kaldtruna y ığmur
di,qerine yağmıy:ıca(jmz evelce bildirmedi/ı f'

mm

D

ııağıp

la

0

-

ağ\litoıta

nefredileim cek askeri terfi defterleri ReiıicUmhur Hazretlennın
taadikına
arzedilmek
üzere hafta lefnde Ankaradan
lstınbula ı&lclerilecektir.

Kongrede aan'at mekteplerinin programlan ve bugODkU vaziyetleri tetkik edilecek
programlarında lizım selen
tadilat ve illveler yapılacaktır.
smet Paıa Huretıeri din
refikası ve validesi bmmaefendilerle beraber latanbala
inmişk.r, öğle yemeğini llirlrecide Ali Efendi lokantaaada

!!

lfg}skişekirde dün
yapılan
gjbiıiklet
müsabakasında
ylizbafı Halit bey 50 kilomct-

reyi 1 aaat 24 dnk"kada katetmek auretile Türkıye rekorww kırm11tır.

yemiılerdir.

H.:ıriçte:

fDlmerikada ml'skiirat mem~nuiyetinin refine mOtemayH . hareketler görillmektedir.
Bira ve hafif praba mDaude
edilmiştir.
·
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Bir daha. Eminenin evine
gitmiyeceks"n, çünkü o •••
- 79 Muharriri: M. Turhan
- O, köf-ü avratmıt
Şehnnz, o şeametli evden
Şehnaz, dudaklarını ısırdı.
~ıktığı zaman bir sarhoş gibi
.sallanıyordu. Bir gün evel geNihadin, gitmezden evel oğlu
ne orada yediği dayağı, bugün
na bazı vasayada bulunduğu
ruhuna inen darbeye nazaran
işte anlasılıyordu.
hafif buluyordu. GörümceleriDemek ki o, kendisile Emine, kendisine bu silinmez ninenin görütmesinden ürküyorşaneleri nakşeden bayasızhrra
du. Acaba bu ürküntü, Emicanü dilden linet okuyor ve
nenin kendisini baştan çıkar
kendi nefsini de o lanetten
masını düşünmekten mi ileri
istisna etmiyordu.
geliyordu, ~ksa Eminenin
Eve geldiği zaman henüz
erkekleri dövmek usulünü öğ
erkendi. Muzaffer efendi kırda
retmesi endişesinden mi doğu
koyonların ve ineklerin yanın
yordu?
da bulunıyordu. Halazadeler
Şehnaz, bu noktaları teemanalarile beraber çorap örümülle beraber oğlunun şu
yorlar, ev hanımının yemek
memnuiyeti o sabah tebliğ
pişirmesini bekliyorlardı. Şeh- · etmemesine hayflandı.
naz, soyunarak ocak başına
Eğer o, kendisini Eminenin
geçti.• Yağı una, unu pirince
evine gitmekten men etseydi
kaııştırarak saçma sapan bir
saatlardaıffieri çektigi ve buniki kap yemek hazırladı. Zihdan sonra da çekeceği ıstırap
ni bir türlü asudeleşmiy<>r<:lu.
tan vareste kalmış olacaktı.
Köy dilberinin sözleri birer
Şehnaz, bu deruni hayflankıvılcım gibi kafasının içini
mayı lisanen de izhar etmekyakıyordu. Yüreğinde ağır ve
ten geri kalmadı:
derin bir yara vardı ve bu
- Ah oğul - dedi - bunu
yara . . J-ıiitün ömrünce kanıyasabah söylesen olmaz mıydı?..
' cak ib"ıdi. İşlediği günahlar~n Bilmiye bilmiye babanın sö• istenildıgi zaman tenine bakızünü tutmamamış oldum, üzül'. lep tesbit edilebileceği maddüm.
desi o kadar zihnine dokun- Zararı yok. Bir daha
muştu ki kocasının ne için
gitmezsin, ona da kapıyı açmazsın, olur biter.
Tokada gittiğini artık düşünTam iki ay böyle geçti. Ne
. müyordu. O cihet hatırına
Şehn:ai,
Emineye gitti, ne Emigeldikçe:
ne Şehnazı görmiye geldi.
- C~hennemin dibine! - diMuzafferin tebliği de olmasa,
yordu - hep başıma gelenler
Şehnaz, o eve adım atmıya
onun yüzünden değil mi? Beni
caktı, çünkü ürkmüştü, Emineyatağından soğultu, yüzüme
den korkmuştu. Köy dilberi
kir getirdi.
ise onu gömekten müstağn•
Akşama doğru Muzaffer Ef.
idi. Bir sevici kadın onun naeve geldi ve anasını isticvap
zarında müstekreh bir mahetti:
-; Bugün nereye gittin?
luktu ve Emine o gibilerden
~ Köyün kıyısındaki eve.
-çiftlik ağasımn karısı da olsa- iğrenirdi.
- Emineye mi?
Bu ilci ay içinde Nihat ta
- Evet.
lcöye dönmedi, kasabada kalÇocub kaşlarını çattı:
- Bil" daha oraya gitmiye- dı. Ara sıra oğluna mekceks:n. Emine de buraya gel~
tup yazıyor,
işler hakkında
miyecek.
talimat
veriyor
ve
her
- Babamın eınri böyle. Sakağıdın sonuna: Eve mukaybahleyin unJttum, söylemedim.
yet o' , kadınların diğinini bı
Sen . de gidi vermişsin. Bundan
ı.: kma:» cümlesini sokuyordu.
sonra yasak.
ikinci ayın sonuna doğru
- Niçin yas.ık, O!':·"..l da söyf"t-.,diden kısa bir n:tektup
lcsGne1
Le . Gene Muzaffere hita-

*"

Doğru

ise çok ayip

Her mahallede bulunduğu
gibi bizim mahallede de erbabı hayır tarafından terk ve
teberru edilen tabutlar vardır.
Geçen gün fakir bir kadının
cesedini nakletmek için bu
tabutlardan biri lazım oldu.
Fakat nakledildikten sonra
tabut parası istedi.
Esbabı

hayır

tarafından

terkedilen bu tabutlar acaba
sablmak üzere mi maball~ye
bırakılmıştır?

Küçük Bebekte
Vahit
S. S. - Bu kariimizin şi
kayetinin ait olduğu makamca
tetkiki lazımdır. Fakirler için
terkedilen tabutlardan para
istenmesine mani olmak icap
eder.
lf

Bu

nasıl

mücadele

. . sıne
. k mu~
- -~,ı,
evime sıvn
heyetinden bir memur geldİEvimin sivrisinek buluıı"

köşelerini

dezenfekte ~
ğini söyliyen bu zat kör:ı
dczeufdd.e
ettikten ,oıl'
yukarıda sivri sinek bul~
köşeleri de dezenfekte etdJ"

sini rica ettim.

kadar ~
mıyacağını söyledikten . - ;
gitti. Mücadele heyetio;,ı
soruyorum: Bu nasıl mücad
~
Fakat

yukarıya

*

lş arayorum

rim.
Edime
mahallesi,

.•
kariyeii •;
Bostan sokaJı~lf

kapı

39:

Geçen gün kadıköyünde ki
ben yazılan bu emirnamede
«Anana söyle hazırlansın, eş
yayı toplasın, kendilerini kasabaya getirmek üzere araba
göndereceğim. Seninle benim

~

Ticaret mektebinden
num, 19 yaşındayım. H- et'
cüccariyeye aşmayım. İş~
mek istiyenlerfn
adr (
mektup yazmalarını rica ed

Şehnazın

bu

Te~

·~

endişetl ')/

bemahaldi. Z-ıra kocası 9'~
selah etmişti. Resmen
~
nen tövbekar olup nıütt ,~
yane ve dindarane bir hl1"'
yataklarımızı,
çamaşırlanmızı
geçirmiye başlamışbl
I
bıraksın, misafir için de yatakZaten kasabaya gelişi ~
yorgan ayırsın. Üst taraf eş
citte ve cemaat müvaceb fi_
yayı denk yapsın» deniliyordu.
de «bilip ettiklerine, bilJlle fi
Kadınlar, kasabaya avdet
ettiklerine» tövbe etnıe~ ıl_
müsaadesinden memnun ol«sakal duası» ettirmek 1~
makla beraber babayla oğlun
Şehnazın kocasında •. ,1
köyde kalmalarına hayret edihusule gelen bu salah, bit et
.
b
•
.,
yorlardı. Mamafih, bu hayret
vı «o sessıon- vesvese» ~
halayla kızlarmda idi. Şehnaz,
c~si idi. Malumdur ki c~o~
biç te mütehayyif değildi. O,
sıon» ıuurda gayri ·~~
kocasının artık kendisile yüz
husule gelen tufeyli fi et fi
ve hislerdir. Bu fikirl ·.._j
yüze gelmek istemediğini an·,,etv'
lıyor ve bu halden memnun
duygular, şahsın en•1ı
oluyordu. Zaten dul demekti,
yerleşir.
..
şimdi dulluğu daha ciddileşi
Onlan def için go~~
yordu. Ancak Nihadın Emilecek gayretler müsmir 0Jıjtll
neyle münasebetini tazeleyip
cehit gösterdikçe o fi ~
tazelemiyeceğini düşünmekten
ve duygular daha sağl•SS'~
ve kökleşir. Bu suretle. '/
hali kalamıyordu.
Bu noktanın kendince ehem- şahsiyetin yanında yeP• ıf.
şahsiyet daha peyda olut·-'
miyeti vardı. Onların tekrar
fen lisanında «Dedouble-:;
birleşmeleri halinde Eminenin
conscienb> dedikleri f"1'
vakıf olduğu sırrı söylem~si
ikileşmesi» budur.
~
muhtemeldi. İşte bu cihet
Esasen « obsession
~
Şehnazı üzüyordu. Şukadar ki
tağayyürdür (ene) il~~
Eminenin kapadığı erkekler
münasebeti olmıyan . Ilı' I
eneiyet üzerinde tesır
gibi ketum olabileceğini de
mesidir.
düşünerek müteselH olabiliyordu.
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_Je yatan

Gillette traş biçaklannın ima-

I r,,oca ~ransatlan1
i lngiltereyi
ı heyecana verdi

ÜLE

linde

..
I{tJ 1 A_m~rika
bZJal_.cer''d }.JVe bag~ıraca
arasınışlıyen
'Q{df tam bu S r
., arasınd~,bıh Levrata~
t
şehır cıdden muaı~Qr d
.
b
•
J Öll
lr şey
Avnı-
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-61- Muharriri: M. Turhan

bu
"4l<ir,ııj . sırada ve samandıra
b~n : Zafer! diye bağı~ ille dit dakikada yukarıdan,
lty, b" alların arasından bir
~y
d·~ diliın zulmet gibi bir~~ \lşt"
~kir b~ ve p1uaşıklar1, pek
~\ı~ ır anı haz yakalamıya
. çifleri
içinde
t

>t~diie

dehşet

t .\fı..0;.•nden ayırdı.
~~~ _b- ıt ..seınadan atılmış si-

a~ ıt tukrüğe

benziyen ve
YUzGne çarpan o meçhul
~~Ctj~\'tı.k temasile bütün
l ~t ~htırasını ve ayni za~hlllı iradesini kaybederek
~i ~tı. Pek muhterem ise,
~~~· uf!aklarile sevgilisinin
,,~ ll'asına giren kara,
t ~ ıulınetinden de kara
önünde on
kor-

~

~Ye. ~denin
adım
~atı b~Ç~ı .~· Göıl~ri

~Q:ı' UYüınuş, rengı sapsarı
dili tutulmuştu.
~·~ b· cenaplan, .neden

~~~\te

)t~ ~~

kendini topladı,
titriye vuslet
'ı-ı ~~doğru yürüdü ve iki
)~~. aktan eğilerek yere
hareketsiz
~d~ltı Ye siyah bir cismin
~"(~

Ye

dttt.iır:ı/\froditin

>ıı. iıtı1 Y~~ı başında kımıl·
~ı. &ordü. Bu, iri bir
1

\ıt'-t~

~t 'llc ctnıeabın, yüz geri
~·'lld, kaçtığını, muanaka
), ~ bil' hbelinden çıkardığı
1

~ ~ Ilı ~-tnlei cüretJe almı-

~tt tlef

\

ij~

\j

Utetedir

olaınıyarak

Rô ş ..~gunu

içine kasöylen.i;e

•a,,.:S~- ~ arayın

~ A:fr:~~Yoruz.

~\gl'i

ne aşk, ne viA.}iergülün gözünde

ıt,

hal
o iri yılanı efsanevi ejder ar
kadar korkunç gormü.,tü.
Saraya girdikten sonra nefesi genişledi ve yardım dilenmek için adam aramı} a
koyuldu. Koca koridorlar ıssızdı. Usulen vazife ba da
icap eden askerler
bile yerlerini terk ile göze
görünmez köşelere çekılmişlerdi. Celadetmenp, dört tarafa
baş vurarak b"r medetres,
bir yardımcı arıyordu. Kimseyi bulamazsa !mperatorun yanına kadar çıkacak ve haşmetmeabı uyandırarak bütün
saray halkına: '<Kalk!» borusu öttürülmesıni istiyecekti.
Korku, ani bir kor u, herifin
zihnini alt üst edip
O kadar ne eler ve cür' etler
balkeden şarabın ne buharı,
ne humarı kalmı tı.
Hergülün benliginde yaşıyan
yalnız korku ve yalnız raşe
idi.
Kapalı kapılara kulak vererek, köşeleri koklıyarak adam
ararken bu nagel z:Jhur beliyenin avakıbını da intizamsız
bir şekilde - düsünüyordu. O,
iri ve siyah yıl nm güzel Afroditi ya va ynvaş sardığını,
kızcagızın kemiklerini çatır çatır kırdığını, ve nihayet zehirli
dişlerini uh nedimenin dudÇlkla.. ı ıa geçirerek haz i e, zevk
ile emmiye bn ladıgım tahayyül ediyordu.
bu tahayyül onun korkusunu .
bir kat daha teşdit ediyor ve
gözleri filcan gibi büyüyerek
yeni
dört tarafa

bulunması

bırakmıştı.

~
baştan
0
~ a ~k' ağır kımıldıyan mıya başlıyordardı.
~~~ ken . ~~Şerenin şah~~ııı~ k dısını saracağı en~ ~~\:r;~~a bahçeyi yıldınm
~t'~ ve ancak saray
&~li. ında tevekkuf ede~~d ~den
'" tn,

~l(~t

h geçerken kameri-

~. terCfta.vuz kenarların·

ı. iih

l\Ula ~

t

eden

mesut

~~ bİt'tı~eka ~ın~ .çar~m!ştı.

1'

..~~

ile Avrupa
muazzam vapurlar
ismi veri-

da

'il
~.....

fey

~!..

~ 1 hıssıyesı

ıfhaın

~ ~~~~cleı.. .

ana
ediyordu:

.

' ~~,'Ui)( .~rı tin:ısablar ka-

~ ihrıne.k istidadınikiın cenapları,

koş-

Son çare olmak üzere Kayserin odasına baş vurmıya
azmettiği sır da üst kattan
inen bir
Gözlerinden uyku sıza 1 ve
dudaklannda neşesizlik ağlıyan uşak, irnparatoun yanından geliyordu. H l~ şarap ve
süfli bir iştihanın t ·sirini tab"
şıyan ihtiyar impur:ıtor, ır
türlü uyuyamamış ve o gece
Helyobagallaşmak istie;erek
oda bizmetci inin entnrisini
giyinmiş, hotozunu başına geçirmiş ve o hal içinde Hergülün bulunup yanma getirilme-

uşakla karşı aşq.

yapılan

len s
zam bir gemidir. Bu geminin
Amerikadan son defa
paya yaptığı sefer esnasında,
Amerika ayanından M. Britten
::!k~--ile zevcesi de yolcular uaıın
da bulunuyordu.
Tam yarı yolda, M. Britten
birdenbire hastalanmış, mua•
Pcrtevniyal vakfın·
yene edilmiş ve anlaşılmıştır ki
dan:
apandisitten muztarfptir ve
Şişlide izzet paşa sokağında V.ıde
derhal ameliyat edilmezse haapartmadının
2 ve 6 numaralı daiıe
yatı tehHkededir. Bunun üzeleri,
rine ameliyata karar verilmiş,
Sanyerde Hamım aokağında Mh·
• fahat her türlü arizanın önünü
çe
mahalli ile büyük dükldo n ke·
almak için de ameliyat esnaçük dılklclnm arulan,
sııda geminin olduğu yerde
Sarıyerde Dere boyu ı S3 •e 1-49
durması icap etmiştir.
151
numaralı bostanlar,
Ameliyat 57 dakikada ikmal
Aksarayda
Alem bey mıhtlietiode
c 'unmuş, bu esnada koca ge·
Vezir
çeşmede 22 numaralı hane,
mi tamamen gayri müteharrik
Köprfi başında Valdc hanı nhtı
oJaral denizde l:evakkuf et·
mında Kapı mahalli,
miştir. Pu hadisenin telsizle
J>crtevniyal vakfı akarabnduı baİngıltereı e bildirilmesine lülidc muharrer emlak müzayedeye
zum göriilmediğinden vapnrun
bir saatlik geç kalması hayli
konulnıuıtur. Taliplerin yenni mlht canı mucip olmut iae de
zıyede olan Ağustosun yirmi sekigemi limana gelmekle, meydan
zinci çarşamba güntl ııııt on h.,ıc
alan endişeler zail olmuştur.
kadar İstanbul evkaf müdfiriyetinde
sini irade buyurmuştu. Afrodit için Hergül rolü oynıyan
Samandıra hakimine batmetpenah ta köle Antinoüs vaıi·
fesi gördürmeyi tasarlamıştı
ve uşak işte bu irade üzerine
hakimi aramıya çıkmııb.
Merdivenden inen Ufak, yüreksiz kahraman için gökten
hubut eden mesih gibi ulvi
göriindü ve hemen herifi yakaladı:

-

Çabuk - dedi· bir ma-

şale ve sekiz on ad,JD. Koru-

da düşman var.

,
Şimdi uşeğm da uykusu kaçmış, neşesizliği korkuya münknl\., olmuştu. İmperatorun
hatırından çıkıvererek
keö.e1emiye başlamıştı.

---Qillette

vakfı mezkô.r idaresine veya endme-

ne müracaat r. ·lemeleri.

Dr. Abimelek
Alman

cildiye

cemiyeti

azaıından deri, saç, ten ve
efrenci bastalıklan mntehaa-

sısı. Beyoğlunda , fstfk.141
caddesi 364 Lebon yanında

Çocuk babalanna tavaiye:
Çocuklar için eylencel.i ••
faidcli bir kitap olan «Dam
eden su>) Efl.erini tavsiye -:d..
riz. İkbaJ Kütüphane.sinde ••
kitapçılarda bulunor.

p

-

manı?

Ne düş:aıanı, kimin düş

_ _ _ _._ Operatör - - - - - ·

Halil Sezai

- Onu bilmem, yalnız koBASUR MEMELERİ
ruda l:.ain kuuvetlcrin &aldan·
Fistül ve aracaları
dığı muhakkak. Meşale bulaAmeliyatlı anıeliyataaz debrilde
lım ki heriflere Hergüllüğümü
uda~İ ve biletimle ameliyatı icn
göstereyim. Yüzlerini göre
ı'drr. Saıt 1-7 Dinnyoltı Acı
göre canlarını nl yım.
Dizlerinin bağı çözillen uıak, . ._ _• haınRJU N ... 20 · - - ·
celadetmeabın

yanına katıldı,

bir - iki adamın kapısını çaldı,
bir - iki kovuğa seslendi, ka·
ranlık göşeleri elile, ayağile
araşhrdı.

Dok.tor A ..kntiel
EJetıtıa ·......erl)tc
A•ri.l!..

-

1

iei.v t :: - .

ed 1J rp ı!.tl-

...

'

.."dn7~ .;.ı._!,111·..........
: ~·
~~ . . dll!I

-~

6 Saf!~

Son Sa.At
b

~IUINllJI
biı~ reklAın
f-Iaydutlar adası
Amerikada ölen adamların me- Bir Hintli prens bu adayı satıtıdf
malı istiyor. Komisyon hakkı ~ıo;
zar tasla1'l üzerine ticaret
ila11ları yazıyorlar
rak ta başvekillik payesi vaded!Y~

Garip
~

hayatında

rekabet
bile isbatt imkansız olan bu
meşru görülüyorsa 1 vüdide c:yni şeyi iddia etmeleri pek kabil görlilmektedir.
. illncılık ta o derece ehemmiyetlidir.
Avrupa ve Amerikada öyle
ınne.seseler, öyle fabrika ve
ticarethaneler var ki ilan btttçeleri, imal ettilcleri eşymnn
malzeme
bütçesini tecavüz
Ticaret
ne derece

LiYerpolda olan ve satım ı
Bu acentenin müdürU ~
iıleri ile meıgul olan meşhur
M:
H. Malsdo! bir biti".
bir acente var.
Hındıstan prenslerınden )ıl~
den bir teklif alır. Bu t~,
Çin sahillerine yakın ~
( Mokuo ) adasının satın fl
ması tetlifidir. Acente~
hükiimeti ile temasa gel~
adayı, bedeli sekiz t~ ~
ödenmek şarb ile Hintli P~
hisabma sabn alacak , P~

y.

Altı yaşında

eder.

Bunlr dın birine de bu hafta
gelen Avrupa gazeteleri ile
muttali olduk.
(Long İsland) da Filip end
Son firmalı bir perhiz ekmeği
yapan ve satan bir fabrika var.
Bu fabrika rhrin ekseri ih·
tiyarlarma müracaat ederek
\lir teklifte bulunmuştur:
Eğer öldükten sonra
mezarının taşı üzerine bir kaç
sabr yazı yazmaklığı1D1Za nm
olursan bu mezar taşını biz
sana çok gözel bir abide teklinde yapanı.
Fabrika ayni zamanda mezar
taşı üzerine
ya.acağı
iH
satır
yazının
yalnıı:
şuniardan ibaret oiacağını söy-

bir katil

bu adanın hilkômdarı ola !ıD"

1

f

?'

o"fJ

lemiş:

(Burada 82 yaşında vefat
eden (Filan~ gömülüdür. FHip
End ~ons pchriz ekmeğir.:~en
muntazaman yediği için 82
yaşına l\adar yaşadı. Sonr l-ı
ekme~i ~remc::;.ııi lerkettiği için
öldü ..]
llk önce ra:]bet gören bu
ilAn teşebbüsü, ~ukuki bir cihet ten iU s etmiştir.
Çünkü Ö~' n ad.ımm hakikaten Filip er1.-I Sons ekmeğin
den ye"iğ ini İ!:hat ı::ıümkün olmadığt gibi başka bir çok firmalann, hatta içki amillerinin

1

A

Bir

üu resim Ame:-ikanın (l\.entukl) eyaletinde .ırkadu·
şmı öldüre:.1 altı yaşındaki katil (:ocuk (!{arı) ın
resmidk.
~Jahkcmn ho l\iit;ük katili yirmi yaşma kadar bir
ıslahhanede ::apatılm1'sma ka.-ar vecmiş sonra da bu
kararın tathiJimı çocu\jun
yaşının küçüklüğunden
tehir etmiştir.

babanın

Leipzigte Kari Meğer is-

.acente müdüriyetine de ~
misyon hakkı olarak 1' ,o(
bayat şartile başvekillik
kamını verecek.
ai1':
Bu fena bir iş değil ~
ceksiniz. Ancak satın aJııı:t(.
olan adanın nasd bir ad~·
duğunu anladıktan sonra
bu fikirde kalacağınızı ·
zannetmiyoruz,
,ıı.).-t
( Mokuo ) adası tanı (!
haydutlar, Çin korsanlat1d /.
kaçakçılan ile dolu bir •
Çinden kaçan her kes.. bdol'
kanun harici yaşayanlar
nıca Mokuo adasına ~
ederler. Bu adaya haY~I
dan, canilerden ve sel'S
1
den başka hiç kimseniıı
basmamışbr.
'Ada tamamen yer arıt' #'
ğaralan, kaya kovuk ~
kaplı olduğu için sald ~
ve icabında müdafaa e
pek kolaydır.
d&Jt~
İşte hintli prenı baY ~~
temizlemek şartile bU teıP'J
almak istemekte ve b0 . tel.
leme işi için de keııd•
edeceği hükumete
j~
dürünü başvekil yapoı b~~
mektedir. Hiç de aı tb~ıı'
olmıy.ın bu vazife llluk• el~

sefaleti

yazın

da kendisine

iş

bula·
minde bir duvarcı amclesı
mayınca üç gündenberi ken·
on dart, on üç ve dokuz yadisi gibi aç yavrularınm:
ıında liç çocuğunu boğmuş 1
- Baba.. Baba.. Ekmek!
ve kendisi de sonra intihar 1 feryatlarından müteessir oletmiştir.
muş, hayatta böyle sürünBu amele geçen sene kansı 1 mektense ölmek yüz bin kere
öldükten sonra üç cocuğu
daha iyidir diyerek evlatlanm
ile sefil, parasız kalmış. Kışı I boğduktan sonra kendi de
bin bir mahrumiyetle a-e~irmiş. ! intihar etmiftir.

acej;

bu işi yapıp yapcıaY:a

dair acente r.ıüdürii he
karar veı·ememiştir.
,,,

Polis fakültesi

Şikago darülfünunu yeni bir
fakülte açmışbr.

Bu fakülte (Polis ve cinavetle mücadele ilmi) fakültesidir. Dersler mahir poliı hafiyeleri ve mütehassıs ceza re·s1
· - t tikier tarafı ndan
ı erı mus an
verilecek ve talebey~ mücrim-

1lede en aon tekilde mücadele

l

.

j
ı

usulleri gösterilecektddet~'
F etkülte kurs mü .. te f
v.e dört sene.dir. FakulJJe
r~~e . kalif?rniy~ ~!"rii ge

:;t

vı!a>:eti polıs mlldu

mıDştır.

~

d eıı ~ ~·~
ers1er arasın a 1 r·'ı
mevkii kimya (zehir e 10
ahvali ruh içtimaiyat.~
yoloji ~ etmekt.di''

S bife

•

Si

===

;

Asri korsan: Prens dö j'e riko il
·~

kısın1

1tır4 d

f
"

~ı

'

of

or köşkü nün

i

~~Oşkü:"açasında

~ Ue Kızıl

ve sarp kaya' da,eftr~~v:lenmiş, ince
~ Rctıi Uçuk körfeze babir taraçasında heye~
azırlık vardı esmer
e ta 'f
!\'•lo11untı bir genç, geniş
tLit~İf . . kapısı kenannda
~~ti ön~kı genç kızın gülen
~~ taı·1 Unde şoför ile vekilİle ~f ..Y~ptırıyor, vekil&. lllerrnş orun taraçayı tu~"tttek erk sUtunlar arasında
~0tql!, 'f oşuşmalarına ba~Ya taraçanın aşağıdan

t

\ç

~'Ctııık ı~rnan~ış sarmaşı~

~~- k Jeranıum kümelen
~llt .. aybolan mermer tı-

~~all li~e7nde
yarım düzüne
0

ııt •ıraı ar eski ve ağır

~..._~.

anmıştı.

taşı-

.,,_;:: dütilöl ismini

d~ ~'fi 1 delikanlı:

11~~ ~~~tiUtd' Frnrini
1

d•

1]

r·

~~tı h~ ır._
~

\ı'lrılar

~

Ydı
b.

verdi sıra
D~~inik, Aleksılahlarınızı se-

ı. ır hurdacı mağaza·

~ ~e ~fnıış paslı, kullanıl~di,

unç eski av tüfok-

tkaand

~
"JJ
d~
etl'fr
•

ll Doıudr haber verdi:
~ka·
urlar.

~t'

•rn Yerınden
•
.\tn
fırladı
~ l\ıckan dikkat. Hazırsmız\i.~, [) aandr siz trabzanın
.."-, de oın·ını'k, siz de soluna

·"'tı.ı. Pu d
'
~ ?~, t su a avcı vazıyeti
b"
anı
b'
ti , ~-~ 0 lletİni . ır deniz kurdu
,fi,J ~ ber h zı ~ÇacaksmızI eğer
,;.

-?
~ ~İr şijahgı ~ir fir~at.'. ~er
e
biç t

R eh gemı gorur-

.'Clt

~ ~~dı ~~eddütsüz batırınız!

dtJ~ \ ~ lian .utuyordum,

ht buır~u nıodeli
tek rn.
t•~-_.ı ~~
~~ b trlek ..
el'J

dörtop ner-

'l N it &ob ustü'ne oturte ~ \.~, kuı a borusunu ya~ 1~~ 'tıı Rii~ı~~ ..tır?lalayıcı bir

~ ~n~~di.•u ıçinde

::J$
us

k-

~din~'z.

~""'1

nfka

dedi, kamaya

t\'et a\ra nıı?

\~ktaa
en na·
1l<danıa topun
...
_._
\' 'r
' siU{ın dokun·
~

ır

~;' du

~' ()

Ştnan kayalıktan
~. .}'akit h'ı • • b
~~tnj
rınız
ezelye

~ 6buı-u h~rifin kafasına

v,

~k n~z de. süngü ile

~

~

hut\lınarsı::>:ııl

Qr ı - emrini verdi
1
IC:Q
'
...ı, fuyor her şeye
·"""IYor .. d
c1ıı...:_ .•gıı1 an dolar
--'lflannı düzelti-

yor, Ultra modem bir Zenci
cazbandının başı gibi yerinde
debeleniyordu, o derece ki
nihayet yorg-Jn düşerek kendisini genç kızlann karşısında,
sırtı denize dönük olarak bir

,_.._...·-= ,,...mm ..
şündüm,

~

fakat hanginizi daha
fazla sevdiğimi bir türlü kestiremedim.
- Zannederim
içimizden
her hangi birini sevip sevmediğinizi de kestirememişsiniz
dir.
koltuğa attı.
- Doğrusu bu da var, fakat
- Of, diye uzun bir nefes
eyf ki hatınmn geldi, bunu
aldı, baş kumandanlıkta mil·
anlamaklığım
için bana biraz
him bir şey imiş, bilhassa
yardım edemez misiniz?
insan diyet yapar ve sebze
- Mümkün, her ikimiz de
ile makarnadan başka bir şey
yüzünüze
bakmamak suretile.
yımezse ..
Delikanlı omuzlarını silkti:
Hanriyet ve Janin Goduvan,
İşte mantığın kabul etvücutleri ince, saçları kesik,
miyeceği bir düşünce: Bir kabirer genç çocuk şeklinde sidının Maksim dö Tillöli redgara içiyorlardı. Janin:
detmesi miimkün mü?
- Zavallı dostum, yorgun
Hanriyet güldü:
dliştünüz değil mi, dedi!
- Ben kendi hesabıma iş
- Bittim
güç
sahibi bir adam ile evletekrar etti :
neceğim, dedi.
- Bittim. fakat şimdi rahaSizi sabahtan akşama
tım, eğer korsan Jeriko efenkadar gözümün önünde gördi , tahminin gibi bugün , bu
mek istemem.
gece hücum ederse müfreze·
- Zayıf adamın gözünüze
lerim il~ karşılaşacaklardır.
pek batmam : Sıkletim kırk
Natah gezintisinden döndiiğü
sekiz kilodan ibarettir, fazla
zaman köşkünü müdafaa ha·
ağırlık ta etmem.
line koyduğum iç\n bana kim
Jan devam ediyordu ;
bilir nekadar teşekkür ede- Diğer tar;ıftan bayatta
cek, doğrusu eski Fransız
en küçtik bir m v'de bile ma·
lik değilsinir
maraşalı Voban
bile daha
iyisini yapamaz. Siz ne dersi- Kim s yle ş ' istihkam
yapmak, misarıa \!glendirmek
niz?
çanak yalayıcıhğile meşgul olHanriyet cevap verdi:
mak gibi bütün sanatlar em- Benim fikrime kalırsa
rime
amadedirr. İstediğimi
Hanriyet dünyanın bu köşe·
intihap edebilirim. Fakat lAtisine yerleştiği delilik etmiş :
fe bertaraf tali biraz yardım
harap bir köşk , ne elcktiriği
etse sil.in ikinizi de ayni zavar, ne de telefonu, tesadüfen
manda alabilirim.
bir işçi lazım olsa bulunması
- F en!l bir iş yapmış olurkabil değil, istasyona gitmek
sunuz : ikimizde de metelik
isteseniz iki kilometre yüriiyok, sizin için en iyi şey gözmen iz lazım , sonra da en
ünüzü ·Nataliye çevirmektir,
yakın komıu beş yüz metre
çBnkii
onun
bir taraftan
uzakta ...
kimsesi yok öbür taraftan ise
Maksim bu mütaleaya itiraz
milyonlan var.
etti:
- Maksim haykırdı:
- Evet, fakat bu köşkün . - Natali mi dediniz, onu
manzarasına da diyecek yok.
ben pek yakından tanının, bir
- Mümkün, fakat siz o defa Fransız olan merhum anmanzaraya sırtınızı dünüyor.nesi akrabamdandı. Sonra da
sunuz.
kendisi ile b;r defa nişanlan·
- Doğru yalnız unutmayı
mıştık.
nız ki güzel manzaralar hep
- Ne diyosunuz?
1
böyle seyredilir. Fazla olarak
- Natali baoa perestiş edita size bakıyorum. Evet size
yordu.
bakıyoum ve müşkülatlan müş
- İkinizden hangisi ilk evel
külata düşüyorum.
ayrılmak fikrine düstü?
Janin sordu:
- Elbette ben.
- Ne münasebetle?
- Neden?
- Kendi kendime hangisi
- Günün birinde Natali
ile evlenmeliyim sualini irat
benden pul koleksiyonumun '
ediyorum da ondan. Üç aydan mühiır bir parça mı istemişti
beri Sen Rafael köyünde her
de ondan. Tabii derhal redüçümüzde yekdiğerimize kur
dettim, kızdı bana bir tokat
vurdu. Ben de onun saçını
yapıyoruz, bir haftadan beri
çektim, babası yetişti. netice
de Natalinin kendisini eğlen
de güzel bir dayak yedim.
dirmek için bizi davet ettiği
bu köşkte bubmyoruz. Bütün
- O vakit kaç Y8flllda
bu mtıddet içinde ~ dü- Mliniz?

.
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On sekiz.
On sekiz mi?
Evet ikimiz birlikte.
- O halde mesele d eğişir,
fakat şimdi söyleyinh: Nata•
linin Forvil ile nişanl.ınmış
olması s•zi kıskançlığa sevketmedi mi?
Maksim güldü:
- Forvil ile ni
ıdı mı
dediniz, asla, ben
muvafakat edemem. Çiinkü Forvil ağır sıklet güreş şampiyon
larına
benziyen kaba
bir
adamdır.

Maksim bu bahis üzerinde
devam etti. o kadar
heyecanla söyliyordu ki kucağında bir demet çiçek ile
kapının önünde görünen uzun
boylu güzel bir genç kızın
durarak kendisini dinl emeğe
başladığına dikkat bile etmedi.
- Matmazel, Ufku terassut
ediyo~z.
- Ufku mu? Allah, fddia
ederim ki bu g ene senin yeni
bir latifen olacak. Maksim bu
söz iizerine yerinden fırl dı:
- Nasıl latife Natali, bilakis ihtiyat tedbiri alıyorum,
en iptidai ihtiyat tedbiri,
Ne münasebetle?
- insan böyle belalı erde
oturursa ihtiyatkfır da\ anır.
- Bu ihtiyatta kfme karşı?
Genç kız dinlerken gülüyordu, bazı kadınlnra güneşin, açık havanın ve jımnasti
ğin verdiği penbe ile karışık
sıcak bir rengi vardı, çevik
ve kuvvetli olduğu hissediliyordu.
Maksim söyleyeceğini bitirdiği zaman:
- Mükemmel, dedi, itte
insan böyle fikrinde katiyyet
göstermeli ve haksız olmalı.
Kuzum Hanriyet, Janin, ütfen
bu çiçekleri tanzim eder misiniz: Bu işi siz benden daha
iyi yap· yorsunuz.
Faka t sözüne fasıla verdi,
birden bire taraçanın halini
görmüı, şapınıştı, hizmetçiye
sordu:
- Aleksandr, elinizde tü··
fek ile orada ne yapıyorsu
nuz? Ya !iliz Dominiko?
- Jerikoya karşı:
Genç kıza yakla§tı ve daha
ağır bir sesle devam etti:
- Jeriko geçen hafta İtal·
ya sahillerinde çalı§ıyord
şimdi aıra bize geldi, deı ı
görür bir adamım değil m ı
Kötkün etrafında çok filpbcl
ayak izleri gördün , göz lıap ~
sine alınmışız, sıze haber vereyim: Jeriko hücuma hazırlanıyor.
(Bitmedi)
şiddetle
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Artık
Polis hafl·-. ~esi ta ha 11 crı Sl ı ı t
·'

v'

oto11ıobil(le

el tepederl

ol!

rı:grı"si g·öreıı ıedi.
J

. otonzl>bilrleıı

pıyı açık bulduğunu

görüı:c~

haydudun iş'erinin yolunda olduğunu an amış. İki koma i~a
reti vererek bahçeye girdi.
Beş dakika sonra bahçede
ayak sesleri geldi.
Leon Rilt hiç istifini bozmadı.

Tamamen tebdili kıyafet ettiği şoför Jozefin şekiinde olduğunu göstermek için oturduğu yerde arkasına hiç bakmadan dim dik duruyordu.
Bir ses aksetti:
- Haydi Janin, otomobile
girin!
Leon Rüt heyecan içinde
kalbinin titrediğ' n b issetti. n'amafi kendine hal~im oldu.
Otoınobı;.n kapısı açıldı.

~} 71 i

r

!J.:lrtlcıG~ııı<ı srirı lı1ı ts..

~

Leon Rüt, talimat mektubunda oldu~u gibi harekP.t
etmiş, tam denilen saatte Tigrisin evinin önüne ge 1 miş, ka-

Bi-

nildi.
OtomobU bir ikinci defa da.ha sarsıldı. Rüta J:"Dinin a:-kasından Tigrisin de girmiş
olduğunu gösteriyordu.
Kapı şiddetli kapamşı hareket işareti idi.
Leon Rüt freni açtı. Otomobil, açık kapıdan çıktı ve
bütün hızı ile gece ya:ısı Parisi geçerek (Kan) yolunda
koşmaya başladı.

Leon Rut s"vfncinden olduğu yerde duramıyordu.
Tigris ...rtık elinde demekti.
Biraz daha uzakhşeıktan sonra birdenbire otomobi i du rdurncal\ ve kend!sinden şüphe
etmiyen Tigr:si gafil avhya
bilecekti.
Şimdi arbk yol büshütün
0

şehirden uz:ıklaş~~tı.

Leon Rüt tam harek~te geçeceği sırada arkadan gelen

ıçıne

oto11zobiliı1

bir otomobil sesi duydu. Başını çevirdi.
Evet.. Y ;:mılmamışı.ı. Bir otomobil kendilerini takip ediyordu.
Muhakkak gelenler Tigrisin
adamları idi, Leon Rütün c:oför Jozefin yerini aldığı anlaşılmış, haber vermek için ark adan k )Şuyorlardı.
Polis hafiyesinin oğlu gaze

çevirdi.

zaı1ı(ınd(1 ı~ki

,ç;, lfı ızıs, sonra da
J

ku~1çe

fırlatıp

lfışarz atmıştı
bastı.

F aket gelen otomobil
daha süratli idi.
Biraz sonra ar!{adan gelen
otomobil, Tigrisin otomobili
ile yanyana geldi.
Bir adam Leon Rütün ya·
mna atladı ve kaşla göz ara~
smda delikanlıyı kuvvetli kollarile yakalayıp yere fırlatmış
ve şoför yerine kendi oturarak Tigrisin otomobilini sevke

Enınıyet sanc ığ ndan:
Halka her türlü kcı'aylık göstermeği Sandık vazife bilir.
Emlakini ipof-ek göstererek Sandıktan para istikraz edecek
müşterilerden işlerini bizzat göremiyenlerin dellal ve komis~
yoncu gibi hariçten bazı kimselere müracaatla fuzuli masraf
ihtiyar etmekte oldukları nazarı itibare alınarak bu kere San·
dık bu gibi müşterilere kolaylık olmak tlzere mahsus ve muvazzaf memurlar tayin etmiştir. Vergi ve belediye ve Tapu
idarelerınrleki bu ıpotelc muameleı;:ini bu memurlarımız vasıta
siyle yaptırabilecekler ve kendilerine ücret ve aidat namile
bir şey vermiyeceklerdir. Alakadarların malumu olmak üzere
ilan1 keyfiyet olunur.

haşlamıştır.

Bu kimdi? Şoför Joı

Hayır.

Ne kadar ani olta d•
kendini kaldırım yolu
atan Leon Rüt tamııPf
dakları arasından

bir

çığlığ'J çıkarmıştı.

-

Babam!

Evet. Şimdi Tign~io o
lini sevkeden polis
(Rüt) idi
..
Oğlu gibi o da Tigtİ"
geçirdiğine emin oto
sürüyordu.
Birden makineyi
Cebinden tahanc.aaıDI
mlede çıkardı. Süratle..
bilin içine dönerek b

-

TP..slim ol!

Buna alaylı bir
cevap verdi.
Otomobilde kimte
Fakat tepeden,
üstünden uzanan iki k~
boğazından
yakabl
mış,
sonra kalcbrıP
uzak bir kenarına

Hıı-ı;~ıl,. FlRA~S? lıulJmıeıınİn ta~d·r

Hafif. metin

YI'

tl"r<"ıh eıt\j!'ı R-:alıne

ve sağlam

Her ciheti taahhüt olunur
Umumi acentesi:
Y.SINORKYAN Sadıkive han 30-33 İstanbuf Tel. İst. 225E

1
~

aKiıye
müdürlüğünden :

Orman ve arazii

T erkosfa T erkoş gölü civarında I.ain Elecik mandıra namiJe
maruf orman hariç yerlerinde yani gayri mezm mahallerinde
hayvan otlattırılmak üzere 29 Agustos 929 tarihinden itibaren
üç sene mfüldetle icara ..,·erilecektir. Müzayedesi 14 Agust'>s
929 çarşar: b' günü saat on beşe kadardır. Talip olanlann İs
tanbul Evkat müdüriyetinde Orman ve arazi idartsine müracaat etmeleri.

J

Bunu yapan tabii
O, daha evden
1ozefin verinde (LeOl\t
' bulunduğunu ani
farketmiı, derhal
]anini eve sok
yalnız olarak oto
mişti. Ancak şüp
olmamak için a
defa otomobilin m
basmıştı.

Bu sebeple LeOll
beraber Janinin d•
ğunu sanmıştı.

Tipris

şimdi,

ot

de meçhul bir s
koşarken yol ke
Rüt yumruklarını
sir arkasından uz

Saliire. 9

l,,~rnniyet aııdığı

!ııüdürlüğünden:
Niyazi ve Fevzi beyler tarafından 329 Senesinde tevdi
edilen mebaliğa mukabil ve
ilen !!!? cilzdam zayi eyledi- ,
ğini ihbar ettiiinden zayiinden
yenisi verileceği cihetle eski
bononun zuhurunda hükmü
kalmıyacağı ilin olunur.

Merkez

kumandanlı

ğına davet
Mntelıait süvari kaymakamı
İsmail Hakla be,m 312-44
Merkez kumandanlığı 2 inci

•

'
IS&f aerılan

Aspirin
••
komprimclcn

ile tedavi olunabilir.

•

Yahu• lnrmızı NIQdn-oDa bokRd .,.,,.
cnnbel&JtnG dJkkal w bu uıarkoJ1 IDWU"l'Clft
telep cdln~z.

şubeye müracaab.

I.JOYD TRİYESTİNO
Limanımıza

yolcu

muvasaleri
beklenen vapurlar
(KALDEA) vaponı ı 2 ağu.;;tos PazarteC\İ [ltalya ve Yunanistan 1 dan
( GAŞTAYN) vapuru ı ı
ağustos perşembe [ Odesa, R-0manya ve Bulgaristan ] dan
( MERANO ) vapuru ı )
ağustos perşembe
[ ltalya, ve
Yunanistan ] dan
Yakında limanımızdan hareket
edecek vapurlar
(KALDEA) vapuru ı ) ağuC\Salı ı 2 de [ Samsuu , Trabzon
ve Batum] a
( GANŞTA Y ) 'apuru 14
ağustos çarşamba ı 8de

[Sdlnik,

;\lidilli, lzmir, Pire, Patras, KorAya.saranda ~ Brendizi , \"encdik
ve Triyeste] ye
(TEVFRE) vapuru l 5 Agus
tos perşembe sabahı tam ı O da
1 oyd Ekspres ] olarak [ Pire '
Brendizi, V cnedik ve Tirveste]yc
Her nevi tafsilat için Galatada
mumhane t Loyd Triestino )
başlıca acente~ine. Telefon Beyo~~u 2127 ve ya Galatasarayında sabı~ selanik .bonmarşesi
binasındakı yazıhanesıne Telefon
Beyoğlu 2499 ve yahut Sirkecide Mes'adet hanındald J azı hanesine müracaat edilmesi. Tel.
fstanb:.ıl ı 2 35

r

---ııı---

B artın ıuks

ve surat postası

Elektrikle mücehhez muntazam
kamaralar ve guverte yolcularına mahstı" mahfuz
mahalleri havi
vapuru

Ayd 1n

12 ağuc;tos

Pazartesi
gunu c;aat ı 8 de Sirkeci nhtı
mından hareketle [ Ereğli, Zonguldak, 'Bartın , Amasra, Konca
şile, ve Cide] iskelelerine azimet
ve ayni iskelelere uğrayarak
avdet edecektir.
Tafsıl t icin F.minönu rıhtım
han .2 numaraya muracuı.
Telefon:~

İstanbul eytam idaresinden:
Muharrem efendi ile Sıdıka hanımın 13 şubat 329 tarihi"
den itiparen bir sene müddetle borç aldıklan 59 liramn m6~
deti hitamında borcun verilmesi hakkında 18 temmuz 92g
iarihH ihtamame ile bildirildiği halde borç verilmediğinden
vefaen mefnığ bulunan Hasköyde Turşucu mahaUe ve sokağında 66 No. lı ev eytam .n.ızamn~~i mucı1!ince müzayede
neticesinde 200 lira mukabılinde talibı uhtesınde kalmış Ye
başka talip zuhur elmediğinden son ihalesi yapılmtfbr'
Medyun mumaileyha ahiren vefat etttğinden vereselerinden
oğlu Sabri efendi ile kızı Servet hammm mahalli fkametlen
elyevm meçhul bulunmuş olmakla mumaileyhimamn tarihi flAndan bir ay zarfında bilverase borcu ödemeleri ve aksi takdirde muamelei kanuniye ifa kılınacağı ihbarname makamma
kaim olmak Ozere ilin olunur.

lstanbut icra dairesinden:
Halit Efendinin Mustafa
efendiden borç aldığı ikiyüz
seksen liraya mukabil birinci
derece ve birinci sıra numarasile teminat irae eylediği
Ramide Kışla arkası mevkiinde Atik 2, 2 mükerrer No.
kulObeyi mftttemel bağ yerinin ytiz altmıt hisse itibarile
yirmi iki hissesi ve gene
Ramide Ebici Çayırı mevkiinde
dört No. tarlanın keza yüz
altmıt hisse ih"barile yirmi iki
hissesi ve rene Ramide Ebicf
Çayın mevkimde bir No. tarlamn keza yüz altmış hisse
itibarile yirmi iki hissesi borcun verilmemesinde'!l dolayı
ihalei evveliyelerinin yapılma
sı için otuz gün müddetle
müzayedeye kinulmuştur.
· Atik 2-2 mükerrer N. kulübeyi müştemel bağ yerinin
hududu: Üç tarafı yol diğer
tarafı hacı lbrahim ve Hiiseyin ağanın bağ yeri ile mahdat kayden on alb bilmesaha
on dokuz dönüm miktannda
olup derununda
tahminen
doksan •J'fın murabbamda
zemini toprak muhtacı tamir
bahçivan kulübesi ve önünde
mermer bile:ıikli bir kuyu,
yüz adet mühtelif meyva ağa
amn muht.ni dört bin bet
yD.z •••ı lira 1qymet mühua•inni ppi •tfllll bai yui-

nin hissci mezkôrcsi ve ye•
ne ayni mahalde Ebici çayın
mevkiinde atik 4 N.
tarlanın hududa: Recep E.
Osman E. Nikolaki diğer tarafı kayden Evliya E. elyem
yeni küşat edilen yol ile mahdut sekiz dönüm miktannda
dört yilz seksen lira kıymeti
muhammenesi olup derununda
iki ceviz ağacı ve vakfa ait
maslak vardır. İbrahim E. kiracıdır. Mezkur hissesi ve yine
ayni mahalde ve mevkiinde
atik 1 N. tarlanın hududu:
Osman E. kayden Evliya E.
nin bağı elyem küşat edilen
yol ve Osman pafa vererele..-inin ve Nikolaki tarlalarile
mahdut
bermucip
kayden sekiz dönüm miktannda dört yüz seksen lira kıy
meti muhammenesi olup keza
İbrahim E. kiracıdır. Mezk6r
hisselerin iştiraklerine tatip
olanlar ve daha ziyade mahJ.
mat ah:ıak isteyenler bisaelere
musip kıy&neti muham~ene
lerinin yüzde onu nispe~
vey akç~Jerini ve 928 - 6786
do~a No. sı ile lstaBbul dördi:ncü icr~ mt':l&lurluğ-.ına müracaat etmeleri ~ 14-9..929
tarihinde saat 14 den 16 ya
kadar ihatoe: enel~~ler.i ya_.ıaca;ı

ilia

*'ıur.

10 Sahife

Son Saat

Za3r1f seci~reli geı1çlere ibret dersi1

\ ~ azıl{!

Güzel ve tarihi
bir çeşme yıkı
lıp gidiyor!
Karaköyde Azap kapıda asan atikadan bir çeşme vardır.

Antika meraklılarının göx
bebeği addedilen bu
çeşme
senelerdenberi harap bir balde kalmış, nihayet bakımsız
lıktan mukadder akıbet gelip
çatmış, yıkılmıya bqlamıştır.

Bir haftadaoberi çqmenin
kubbesi
üzerinde
!;81ışan
amele, çeşmenin üst tarafını
yıkmaktadırlar.

Cidden zarff bir · eser olan
ve misliniıı inşa.sına imki.n
görülmiyen bu çeşmenin hiç olmaısa kirğir kısmı yıkılmamalı

ve ıkıy.mcttar çeşme iizeri tekrar kapablmak suretile muhafaza o)unmalıdır. Müzder müdürü Halil beyin na:ıan dik·
katini celbederiz..

Acaba. eski ka.rııı mı
zehirledi?
Geçenlerde lzmirde Mısırlı

caddesinde

mütallakası

Emine

hanımın

evinde ölü olarak bulunan İzmir göztepe tramvaylarmda vatman Aziz efendinin
cesedinde fethimeyit yapılmış,
zehirlenme alametleri görülmü~r. Ayrıca ınütallakasmm

evinde yapılan taharriyatta,
zehirleyici bir madde bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

Ayvalıkta

bir

sui istimal
Ayvalık, 10 -

Göriilen lüıum
üzerine Ayvalık liman
reisine işten el çektirildi.
Mumaileyhin vazifesini sui
istimal ettiği anlaşılmıştır. Tahkikat yapılmaktadır.

Karısını cuvala
,
s~kmak istemiş
lzmirde Sivaslı Hasan isminde birinin karısı evden kaçmış
iki gün kocasına görünmemiş,
Sivaslı Hasan evelki gün İki
çeşmelikte karısına rast gelince onu eve götürmek istemiş,
kadın gitmemiş, bunun üzerine
Hasan karısını yakalayınc'\ sır
tındaki çuvala sokup gGtürmiye kalkmış, kadını çuvala
sokmak için bir haylı uğraşmış, bunada muvaffak olamayınca kadını sırtlamış, herkeıin gülüşmeleri arasında gö türmU§tür.

l\Iiil{ errı

ı Cürüm işledim, cezası HerişeyB ~
yeni bir arlJı
nı çektim, fak at hala..
alınıyot
Be.)'Oğlu

kadın

zavcıllı, şimdi
ver.ilmediğint

alemleri uğrunda
kendisine polisçe
11e elim haya.tını

Dün matbaamıza bir zat
geldi ve a§ağıdaki satırları ihtiva eden mektubun d~rcini
Tica eyledi. Bu me'ktubu, sadece sahibinin arzusu veçhile,
şlmdi bulunduğu feci ve müşkül vaziyetten kendisini kurtarmak gayesile alakadarl arın
nazarı dikkatini celp "Jçin değil, ayni zamanda gaflet içinde
kendilerini unutacak kadar

sefahate

d.almış

lekelenen . bir

hakkı hayat
anlatıyor•••

Musevi madamla muvaceheye
götürüldüm ve ancak sabaha
karşı bırakıldım. Polis ikinci şube idaresi, Beyazıt merkezince
aranıldığımı söylemişti, bu sabahbizzat müracaat ettim ve
serkomiser beye kendimi göstererek « hayırl» cevabını aldım.

Bütün bu muameleler «23-5» ayda bir tekerrür eder

olan gençlere

ve ben senelerdenberi namus-

bir ibret dersi olmaı;ı
maks(ldiledir ı:i dercediyoruz.
İşte mektup :
« Ben, sabık saray -doktorlanndan merhum Cemil paşa·
nın oğiuy.um. · Pederim sağ

karane hareket ettiğim halde

canlı

iken Beyof.lunda, kadınlara
bRğlanarak o hayata iyi gözükmek ma'ksadiie lekelenmiş
bulunuyorum.
Rober 'kolejde tahsil gör-

düm.
kaybettikten
Ebeveynimi
sonra".Anka.raya gittim.
M. M. vekaleti esliha fabrJkalan işl etme kale.mi kısım
1 amirliğine tayin edildim.
Memurinin tezkiyeye tabi tu·
tulmalan üzerine masebakı
bal\m tezah-r etti, işten çıka
nldım. Ankarada Şevrole otomobilleri acentesi muamelat
müdürlüğüne kabul edildim,
ayni suretle orasını da kaybettim.
D,aha sonra, .dııba vasi
teşl.ilata malik olan bu aziz
şehre
geldim, muhasip o larak
Aptullah
efendinin
Galatı:ıdaki lokantasına girdim, gene bUl"ada da yapılan
mahrem bir te7.kiye ile tekrar
taiii nasu:ıma terkedildim.
Hayatta temiz vatandaşla
nmla çahşmak gayesile milcadelede iken ve senelerd.enberi
ulahı hal et miş bu lunurken
bir taraftan da polis idaresile
uğraşmaktayım.

Çılgınlık

devirlerinin elim
neticesi olarak polis idaresinde sabıkalılar
arasında
ismim ve resmin var.
İşte bu bana bile benzemfyen fotogı·efın bir mağdur
tarafından ben.ıetiliverince

ne-

rede olursam olayım tutulur
ve muvaceheye götürfilür, tabii
neticede bırakılırım. Daha üç
gUn evel Haliç fenerinde bir

bundan

kurtulamadım.

Evelce

bir tlirüm işledim, ceıasına
çektim.
Günden güne inkişaf ve
t ekamül eden melelditı ak!iyemle mazimi telin etmekteyim.
Ben. de bir insanım, intihar
mı, tese'ül mü edeyim?
Bu aziz muhitte, bu temiz
vatandaşlar arasında benim
hakkı hayatım yok mu?
Bu sonsuz ve neticesiz muamelelerde, benimle meşgul
olan memurlara, sarfedilen
emeklere, kaybolan zamana
ve bana yazık günah değil mi?
zevcem ve çocuklanm var,
onlara olsun acınılmaz mı?
Her sabah evden çıkarken;
çocuklanmla, helallaşıyorum.
Çünkü polisteki fotografımı
gene bana benzetmeleri ve

beni tutarak sabahlara kadar
oradan turaya götürülmem
muhtemel.
Gayri meşru olarak (50) Ura
alamazsam da m~ru olarak
(200) lira kazanacak kabiliy-

yetteyim.
Bu vatan benden, milkteseilmiyem<i1.en istifade edemez mi? Pek muhterem gazetenize bu samimi beyanatımı
arzederken,
bu
ağhyan
satırlarımı nezih bir ahlik ile
'okuyacak ve beni bu l>IUm
raşesinden kurtaracak bir himayeye sabırsızlıkla muntazırım. Kefil de irae ederİm.ıo
Samatyada İç kalpakçısı so·
kak No, 69
batı

Salt Cemil

İzmirde heyelin

İzmırin Kızılçullu deresi ile
Osmanağa kemederinde heye·
lan devam etmektedir. Hatta
bu yüzden asırdide su kemerleri yıkılmak tehlikesine ma·
rw:dur.

Şehremaneti temiıli1'

mUdürlüğü yeni
almaktadır.

bir

Bu arözöz şehrirllİ~
defa gelmiş yeni bir
Üç tonluk bir
olan bu makine be'rll
ları yıkayabilecek, beJ!Ibe'
eritecek ve akıtacak, b
yangınlarda su işleye
tertibab haizdir. Bu • d'
tecrübeleri yapılmakt•

c:· ·.

Çocuk yuva• 1
müsamere•
Evelki gün KadıJci)1 •
.. ..l<ift'
yuvasınd a tevzn mu
nasebetile verilen· 1110
çok parlak olmuştur.
Milsamereye iştira!<
hanımlardan b ilhassa o1'
ve neriman hanımlar ç
vaffak olmuşlardır.

Heybeli ad
ki bina fŞl'"'
Bir

aralık verenı ~

yomu ittihazı için 1
mevruu bahsolan f-le)'
Rum mektebine ettel

Şehremaneti Adalar b

sine gönderilmiştir. ~
belediyesi evrakı ahirfl'
remanetine iade etıJI ıl
İşin son şekli, bur• ~
lediyenin istimlak et~~
diği, fakat muam~l~!'
mile ikmal etmedıgı
zindedir. ·

Son Saat

Sahife 11

ühim bir ha

t ~ağ

E an maslfth

başında 11

sefiJ9ini tanıma

~ sarhoş bir eve taarruz ettiler~

r

~ahpıyı
l(ırarak: iceri, e Oo-!rdiJrr..
temin· d

'r

3

•

~~~ h ın e Saraçlar mahallesinde Cami sokağında oturan
:~€iç ~~ 1 ':11ın evine Topkapılı arap Mehmet , Ahmet, Tevfik

~ iİt . ışısarhoş

olarak taarruz

etmişler, kapıyı kırarak

~rnışlerse de yakalanmışlardır.

OtkiıdPul hırıızlan

~esi ~da İnıirab ainemaaı

~~U n ~n 31 elektrik am·
~f.:• aıı Beıiktaılı Kenan
~·

Y•kalanmıılardır.

l)lltılt Cerh v ek'411

~

itce aa t 1'k"d
1

_
1
a•
olan sab kelıınM
gheçı aı
uaa aa·
tde tesadüf etm'•

~tt tıhtıın cad~

'e

~

'ı.

•

G

de

en

~'Ya

,,

~~ tutuınıuılar, Musa,
\ l\lr bıçakl'B aol böğründen
~ h-.t'tte Yaralamışbr. Mec·
hL
~ aney e yatın1mış, carih
-~"'
tıl1ftır,

Ceth l• bı·r YÜ"'U.,•' 1

M

ölümden
ıı_ 411rtuldu

~ "-~csyliı
~ dtııı S, 17 yaşında Tev-

~
t-

rıyerde

nde den·ıze

il

Taı iske·
. . ü
gırmışt y -

~nlllit k~Uannın kuvveti
~ bıgınnağa başlamış1

\.:~

l~. ~~hltt imdadına

ye·

~ti itOğulnıak Uzeııe olan

t.

Urtarnııştır.

ı..al\~ kllZo deha
"-

~

0

Yde bahçe

"'n Nerırn
.

-ıo
~ltıohili

sokağın

2085 No. li
lıt lttı.ı1 n altında klmlf, ba.

Fatihte Zincirli kuyu cadde·
sinde 328 numaralı evde oturan Ali hemşiresi Cemile ha·
nımı dün fena halde dövmilş
ve bıçak çekerek kendisini
ölümle tehdit etmiştir. Ali polis Yaşar efendiyi de tahkir
ettiği için yakalanmıştır.

O
.
tomobıl alhnda
k a Jan kadınlar
Mnhmutpaşada çorap al-

makta olan Nimet ve Merzuka kanımlara 1679 numaralı
otomobil çarpmış, her iki ha-

nını ayaklarından yaralanmış·
Şoför

kaçmıştır.

Mal. pazarı

CQ

llQ

zorla

Şu kahramana bakın

!ardır.

ı:tıııtır. Şoför kaçmış-

Satılıyor,

kararı

bugün
veriliyor

Bugün
~lahil

öğleden sonra
<iazill'r Cl'nıiyeli

heyeU umumi) esi bir içtima aktedecc-1\tir. Hu içtimada lUulül gazilerin
muhtelif uu.•sclelerl görüşülecel\, t•zeümle satıl·
uıası l(>Jrnrrür eden lUalul
yaziler pazarı hakland.t
bazı mukarrerat illihaz

edilecektir.
Haber aldığımızn göre,
'.\Jilli .Müdafaa
veJiftlctı
:\luhil gaziler pazarının
satılma 11ut nıuvaf.ll"at etmi:;:tir.

vekaleti
pazarm hesaplarım l\onLrol edeceı... , lıundan sonra da pnzar de\ ren satı

1\luli) e

lacaktır.

:\lallil tia.lilt"rin Ziraat
:nuıl\asındald :tOO,O •O lira
paraları ile lılrlil\lC' ~atıla
euJ\ olun pazarın (l ll'<1ları
'lllli .Mhd faa 't>l\ttleti
tural"ından malü lel'~ le'~·
zl edilecd\tir.
>arar at oııı.lan sonra
malt'lllerc ı..;uratle para
te,·zı edebilnwl\ için derecel{'r uz•·r,nde lHl l\ikat
yavılmaktadır.
.'.'tla l.lller
dereceleri ni':> ,eundP pa-

ru

e

aluhiiecehleı·tllr.

istenıiyor ınu?
F.fgan sefiri Gulam Ceylani hanın Ankaradan lstanbula hareketinden istifade eden maslahatgüzar yeni Efgan em:ti Habibullaha (Baha Saki) tebaiyyet etmek teş:!bbüsünde bulunmuş,
Emanüllah hanln kraliçe Süreyya hazretlerin;:ı sefaret binasında·
ki ref:imlerini indirtmiş, sefirin oğlunu da sefaı et binasınd:-!l
uzakJaştırm1.ı;tır. ·
Efgan sefiri, makamını tekrar işgal etmek üzere Ankilraya
dönmUştür.

De~ lı Md»

Bir nevi otom

••e

Emanet, bunun ta k·n
den şimdilik vazeeç i
Taksimetreli otomobillerin
bir renk ve bir şekilde olma·
sı içın bir tasavvur vardı. Şimdiki halde bu tasavvurdan sarfı nazar edilmiştir.
Bunun sebebi, meselenin
hem memleket için, bem de
şoförler için bir parça maddi
fedakarlığa mütevakkıf olmasıdır.

şekil kabul edildiği takdirde
otomobillerin kapalı olması da
icap edecektir ki bu cihet te
bir o kadar ması afı mucip o·
lacaktır.

Şehir

şoförlerini şimdilik
bu masrafa sokmalı istemiyen
Emanet, bu endişelerledir ki
tasavvurundan sarfı nazar etmiştir.

Maamafi Emanet, bu hüsnü
niyetine rağmen taks ·ıerinde
otomobil vardır. Bu.,kadar . hile yapan şoförlere tesadüf
otomobilin yalnız siyaha boedilirse, bunları çok şiddetle
yanması için asgari 100 bin
tecziye etmiye karar vermiş
lira garfına ihtiyaç vardır. Bir
bulunmaktadır.
Şehir taksisinde vasati 1200

Gene susuzluk
[1 inci sahifeden mabat]
şudur:

Kadıköy

ve ÜıkUdir ıu
şirketit işitiyoruz kit abone·
lerine
tebliğat
yapmakta
ve eğer şu günlerde yağmur
yağmıyacak olursa on ~
sonra sulann kuileceiinf ve
münavebe ile verileceği teb·
Jiğ etmekte imiş. lspabna hazır bulunduğumuz bu garip
tebliğden doğrueu bir şey anlıyamadık. Geçen sene şirke·
tin bilyük bir pent yaptırdığı,
bu bendin su ile dolduğu, artık yaz mevsiminde, Üsküdar
ve Kadıköylüler için su sıkın·
tısı

m~vıuu

söylenmiş,

o

1

bah$o mıyacağı

resmen de

teyit

unmuştu.

Son vaziyet, evelce söylenen
mey·

şeylerın aslı olmadıjmı
d,ına çıkaraı.

Şirketin alakadarları asılsız

tem 'natla aldatmış olmasına
ihtimal vermek güçtür. Fakat
vaktilc bent yapılıp içersinin su
ile dolduğunun söylendiği de
muhakkaktır. Bu kötU şakanın
fa 1i kim olsa gerektir?

Bugün Fener.

Altay
c

karşı

; <i!Vorlar

hey~t

Fenerbahçe

·:ıden:

Miaa·

.mpiyonu Al·
ll" r bahçe ara·
sında yapılacak müsabaka bugün saat 5,30 da Taksim
stadyoı:ıunda icra edilecektir.
Hakem Mister Allendir. Fenerbo.hçe oyuncularının dört
buçukta Stndyomda bulunmaları tebliğ olunur.

firimiz _ u.
tay talmni.e F

A. Va ver beyin istifası
Galatcsar:ıy kulübü ikineı

reisi ve umumı l~nptanı Abidin
Davcr beyin vazİfesind~n istifa
ettiği teessürle haber alınını§·
tır. Vazifelerini il..1 senedenberi yorulmaz bir sa'y ıle ifa
ccfen Daver beyin bu istifası
cidden mucibi teessürclür.
Çeşmc<i~ bir maç
Urla ve Alaçat• ft 1
.. ı rı
evelki gün Çeşmeo ·
ç
yapmışlar Urlaiılar ı.
rşı
iki. ile: mşili'ıp olınuşUu-au. ~
.....:ıc.

...

2 Sa'hife

"'

.

-

Son Saat

ASRİ j\1.0 Bİi _, Yl1~

ıgn
Emlak üzerine birinci ve
ikinci derce ipotekle ve müsait şeraitle para veri'ir. lstanbulun her semtin' cml~k
aJınır ve satılır. Galata.:la Ada

; f't·ede

eli\ eııJir

han N. 1-2 Tel B. 3837

uıılJa

hııcaııeıl:ı.r

:\fa~azarnızoıı
n:?I lınrıc

1,;

lırr

kese~{'

ıaknıılarile

uvgun

b.:ırvulıılanınız

r~t.ık,

Bır ziyaret iddiamızı

., ol.u .1111d.ı

~u 2:-.

Zayi
Ankara Lisesinden almış oltastiknamemi zayt et tim hükmü yoktvr.
AKİF
duğum

.

sııl )0

ı d,abet

emek

ve

kabul eımez

<le-

)

i~b:ıta kaııdir. i~tau
Tı 1. ht.ınLul ~-tO~
•

•

istimale ga)7 f} salih
rnüza yed esi
---·
Tüf'in inhfaarı umUm müdüriüaünd

lnkılip tiyatrosu temsilleri

Şehzade baş.nda M i~let ti-

yatrosunda 11

tünü

ağustos

akşamı,

pazar

Geza kanunu
Vodvil «3)) peı de

Zayi

Ziraat bankası İstanbul Şu
besine vuku bulan tevdiatım
dan dolayı bana verilen 13/2 3i9
tarih ve 1696 No. cüzdan ile
mührümü gayip ettığimden
mezkiır zayilerin hükmü yoktur.

1

On bin kiloyu mütecav~z işe elverişli olmıyan tahta kapak ile 5000 kilo raddesinde
mukavva ve ambalaj l<ağıdı müzayede ile satılacaktır. Talip olanlann izahat almak üıere ı
fobrikasmda levazım müdü. ıüğüne müracaatları ve şartnamesini almaları lazımdır.
evııt'
olan 17 - 8 - 929 tarihinde saat 10.30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunrnalarl-

v

A_ mbalclj

Gıilberi
-----------~~~~-

İstanbul

~~-

Mahkemei asliye
ikinci ticaret dairesinden :
Müflis Süleyman Asaf beye
ait Marmara denizi sahindc
büyük ve küçük Çekmeceler
aruında Angurya çıftHği namile maruf çiftliğin altmışta
otuı: iki sehiminin süliisünütı
on ikide on sehiminin ahiren
icra kılınan müzayedesinde
iki bin lira bedelle talibi uh
teslne ihalei evyeliyesi icra
kılınmıştır. Mezkur çifffk heyeti mecmuası 6980 dönümdür.
Deruninde bir katı kargir ve
ikinci katı ahşap dört oda iki
hala ve bir tavan arasile altın
da toprak zeminli bir kil-.r
ve mutfağı havi bir köşk ile
ayrıca 8 ada ve tava11 arası
1'e hamam ve taracayı muhtevi iki numaralı köşkü ve
kezalik 242 metro murabba
sathında bekar odalarını ve
btiyn.k bir anbar ve samanlık
ve Hd ahır ve arabalık ve teferrüab ile mandıra ağıh ve
lriimesi ve kohne kargir üç
ada /I mUştemıl ve furunu muhtevJ ve sebze bahçesi ve mai
lezizi havı bir de çeşme mevcuttur.
Mezkur çiftlik hissesi iki
lbin lira bedelle talibi uhtesin~
·de kalmış isede bedel mezklır

kafi görü:lmediğinden iha·

lei kat'iycsinin icrası zımnında
on beş gün müddetle yeniden mevkii müzayedeye Yaz
olunduğundan taliplerin hissei
mezküreye musıp kı 1 meti muhammencn:n yüzde onu nisbetinde pey akçesi ile birlikte
7-9-29 tarihinde saat 16 da
lstanbul ikinci Ticaret mahkemesinde müteşekıdl iflas
masuma mfüocnalları .üzumu
ilin olunur.

kağıdı miinakasası

Tütün inhfaarı umum
müdüriüaünd,
ebadında
murabbaı
ııl<

Mevcut nümune:..i veçhHe ve 82 X 114
beher metro
53 gram
olarak 5.000 kilo ambalaj kağıdı pazarlık suretile alınacaktır. itaya talip olanların JJ.i~,I'
görmek üzere müracaatları ve yevmi ihale 17 - 8 - 929 cumartesi günü saat 10.30 da
mÜbayaat komisyonunda bulunmaları,

(~alata itlıalat

gün1rüğünden:
Cinsi eşya
Halı seccade yiln şark ve yün kilim
Gramofon pilağı ve pilak cilası
Kokulu sabun ve krem

adet
1
1

nevi
S•
«

1

«
«
«

Yün kaba şayak
1
İpekli pamuklu mensucat
1
İpek işleme ince mensucat
~
«
İki ve üç No. anbarlarda mevcut cins ve evsafı

kilo
24
4 800
8 500

175

141
121
yazılı 7
parça eşya bilasahip hükmünü iktisap eylediğinden 11-8-929
yirmi ~tin müddetle müzayeaeye konulmakla 26-8-929 ve ani
müteakip günlerde satılacakbr.

.

Fatih dairesinden: ,ıJ
nanda Hızır bey Dlab
Taç tekkeler sokağıPC:ll
nan 1 yeni No. lı iK
ahıap

hane ankazı

il
31 inci cumartesi gU~ıe
15 te kapalı zarf usı1b
lacağından talip olaıil~
mi mezkfırda teklif ıll
nnı hamilen daire ene

müracaatları ilin oıuoaJI'•

Basurdtt

Ameliyatsız kurtulJll~

lstanbul Vi1a yetinden: Hedenı

On iki aylık tab'iyesinin münakasaya konulduğu mu1caddema
ilan edilmiş olan idare l\.1ECMUASININ müddeti tab'ı Eylülden
itibaren dokuz ay olmak üzere ve şartnamesinin üçüncü maddesindeki (8) gün ınlihletle on beş gün olarak tashih edilmiş
tir. Bu tadilata tevfikan münakasaya iştirak edeceklerin 18-8929 tarihine kadar teklif mektuplariyle Dahiliye V. Müsteşar
lığına müracaatları.

--- - - -- - - · - - - lstanbul icra dairesinden:

-----

Istanbul eytam idaresine 157 lira 3 kuruş itasına borçlu Feriköyünde Fransız mezarlığı caddesinde 58 numaralı apartmanda sal<ln Galatada karakaş oteli hanında 7 numaralı odada
sarraf iken mahalli ikameti elyevm meçhul bulunan Zahmen
oğlu Yani hakkında ilanen tebligat icrasına karar verilmit olmakla mumaileyh tarihi ilandan bir ay zarfında dairei icraya
müracaat ile itirazını dermiy:uı eylemesi aksi takdirde işbu
ilanın tebliğ makarı:ına kaim olacaiı ilin olunur.

kullamnız. K:ını

k eset•
!ı

meleri k.ırutt1r, J11ı·&Jf·
Dünyada emsali yokt
eczanede arayınıf.·

Jı~

Bey oğlu, sulh hO ~

kim!ığinden: Bir borÇJltt'

layı, nahcuz ve furt~.!
karrer elektirikle, ·\(it
son sistem singer eh Jı
nesi 13 ağustos 9Z9 ,,,,,
on üç buçukdan •t'b'
ı 1 ·ı ~
dal bedesteninde b~
de satılacağı:ıçla~
laran gün ve saati ~
mahal müzayede :,_,
!unduracak, meınurU
caattar1 ilin olunur·

