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o

bir kıyam hareketi

s,~rkos suyunu Asiler, Niıis tehrini zaptetmiş, Şi
"'nakeş yapı- raz fi.zerine yfiriimiye başlamışlardır
Yormuş!
#

Wr.,.. .....

Bir mtlddetteaberi .....
tinın mevaadiyetinclaa balaeoha-..,....ar. Şiru
sil»i mtılıim merkederiia . . . . .ı._
edeeek kad.r Tla'at pe1U ettfti8ııi aauttali

telid"

oldutumuı

•~ıplerl

bu harelcetia laakild
tamam• meçbullhda ile de •-... ı... la8kamethal bir baJla ulaataya ~ 1"h"'2'ktar.
Hem bu lauekttila ~
tmebi
menabiiad•a ptea ilk haberlerle ...... an·.
modan aylar~ ~e;· lMa ~ .kin

hnlıuk.,,.. ....... bil'alda ıenitlemekteclir.

Son selen Jaaberler ._ Şiraz pbriniu tela·
dit ~ buhuidujaDu sa.terlyor.
lnad•ki ea 10D vuiyet ıa.~aDda, ea "9

~~~ ~A.) _ ( Röyleı· . ajanıı

bildiriyor ) Hı.ikametin. Fa.ril haVQliıinddl

va:lget liakkihdp ailcbin bulunmaıına rtıt-

mm ıtm.di Khemaiddı bildirüdi§ine !J'}rt
·Araplar i$fau 'difıiıkr w Niri,i auu/dıµı

sonra Şiraıa donru ilerlemiye baflamı,Iatdır.

••

UN

~--'9'AEClff;

'ol parası
E$1ö miktar

man

ip1uı

içtima eden

lllıluf!lumii

vila~t

U

murahhaılan

son milzdereleriDôe etab-

li ~e.Hleainde anlaşmıf ardır.
Diğer
bususatta Atinadan
cevaba intizar olunmaktadır.
azı maruf edipler aleyhindeki neşriyatı prote'to maksi.dile dtin Türk ocağınde bir içtima aktedilmiştir.
BU lttlmada Türk gen~liğinin
hususi maksatlar peşinde kotatılarla beraber olmadığı söylendiği gibi Çarliston gençler
SlipQrge tohumu ile büyOmüş
gençler ve sair serlavbalarla
makale neşreden Yekup Kadri bey hakkında da serzenişte

m

'

~hmulmuştur.

içtimada şair Mehmet Emin,
Y akup Kadri , Hamdullah
Suplıi

lngi1tere-ı Ileı

in ta nıamen tahliyesini istiyor

meclisi
yeni yol

kanununa nazaran hazufanan
bltçeyi tetkik etmq ve yol
vergisini «10» lira ohnak üzere ipkaeu kabul etmiştir.
~ürk-Yunan

•

edildi

Ruşen Eşref , Fazıl
Ahmet beyler bulunmuşlardır.

,

Loudra, 8 ( A. A.) - Avam kamal"asmda bir ~ ceftp
veren Hariciye nuın M. Henderson, lnjiıtere hükfımetinfll Rea
arazisinin umumi surette tahliyesini arzu etmekte oldaiunu
beyan etmiştir. Hükumett pek yakın bir _zam· ıı3a ve beraber~
mezkur havalinin tamamen tahliyesi için Fransa ve Belçika
bükümetleri ile temasa girecektir.

~

adir lıan Efgaıı
dan kaçtı n1ı?

lfiilakmak inhisarı tlolayısile
~çakmak tüccarları mevcut
mallarını irae eden beyanna·
melerini bugün tamamile ver·

Mumaileyhin Avrupa er~"
halinde hangi devlet.. ııı b~
leriDi ziyaret edecegi d;/
sureti kat'iyede maUl~ 11
dir. Şimdilik muhakk.,. ft
bir ıey var kf oda RorJJ'',11
ris ve Belifadı ziyaret

Dahiliye vekili
Artvin de

rHvunduk zadelerin iadei iti•
llilbar ve tkaretlerini temin

1

Oldorcbard, 8 ( A. A. ) Amerika .. İtalya seferini yapmak üzere hareket etmiş olan
Pathfinder tayyarc!sine 75 mil
mesafeye kadar askeri bir
tayyare refakat etmiş ve avdetinde Okyanos tayyaresinde
her şeyin yolunda olduğunu
bildirmiştir.

miş olacaklardır.

Atma, 8 - AJınaJI~
Macaristaııdan başka L ,,,,,

Italy·a)ra

•

bir menbadan haber alındığına
ıöre,
Gardez Habibullabın
elinde bulunmaktadır. Nadir
ban ise kaçmış'"1r.

M Venfze/osıJ
davet eden/et
artıyor "

da, Avrupa seyahati es~ ~
da kendi paytahtını. ~~
etmesini
M.
V eııız
rica etmfttir.
1' el'
Bu rica, resmen ve pe ~
milekirana bir surette
bulmUJtur.
. .,,Jf
M. Veniıeloı, daveti

Aıııerikadan

Pe,aver, 8 (A.A.)-ı.... Mevsuk

Çajıran çagıta"

Artvin, 9 (·A.A. ) - Bugün
Ardahandan hareket eden Dahiliye vekili Şükrü Kaya bey
ve or:du müfettişi ve kolordu
kumandanı pa~a'ar saat on
sekizde ıehrimize gelmişlerdir.

aya teşekkilT eylemiştir ,ef''

IJ

A

ceğidlr.

Venizelo.sun
A~
seyahatinden bir
yoktur.

Y&kup Kadri bey sözlerinin
ve alacaklılarla anlaşmak meYunanistatı
hakiki gençliğe matuf olmadı
selesinde entirika çeYrilip çev•
ğını söylemiş, HamdWlah Suprilmediğini tetkik için
dun
, < taın•
bi bey ~nçlere bir hitabe
Baroda bir komisyon toplaAtina, 8 - Paris.t~O /
irat ~rek muzır maksatlarla narak bazı tetkikatta bulunZelzele
gazetelerine bildirildıij°'
kareket edenleri tel'"n etmiftir. , muştur.
Los Angelos, 8 ( A. A. ) re, Yunan sefiri
M. .,,,,
Bu sabah aıaat 8,45 te hafif,
Oran sefiri Furugi han
rfiivkaf umum müdürü dün
bir saat sonra yeni bir hare• tamirat meselesi hakkıod•~
UJmemleketine gitmiştir.
mJAnkaraya hareket etmiitir.
ket
daha olmuştur.
liftıkodar tramvayına ait mubir muhtıra tanzim ey,,
moıkova
sefiri
HUaeyin
lllbftleyi tasdik için Anka- llllRaııp bey buıUn Anka- I{adınlann nümayiıi pek kuvvetli delillerle
riya pi• Şehremini muavini
Londra, 8 (A.A.) Bu
raya fidecektir.
ııistaııın bu baptaki . tft•
Htrliit bey şehrimize avdet etakşam, on kadın avam kama·
qvekil lamet paıa Hı.
nazannı mndafaa eyle~t'
rası kulislerinde bir nümayif
miştir.
dlln Ankara Hukuk mekteyopmağa kalkmışlardır. Pollı,
Bu noktai naıarlar~ ,Y. ,(
nenımuıun 16 111ıclı ,ehri·
binin diploma tevzii meraalnümayiıçileri
kapı
dıtarı
etlıltalft bir Romen talebe
kllçilk devletler de iştiJ'
minde bir nutuk irat ederek
miıtir.
heyeti gelecektir.
laıektedirler.
talebeye istikamet ve vazifeperverlik tavsiye etmiş ve bir Şemsiye altında ölüm
çocuklarıma ekmek balayım?
Montreal, 8 (A. A.) - Rocemiyette
en
muzır
adam
ehYilzllmü kızartarak gittiğim
semount golf sabaauıda Qç
liyetsiz olduğu halde selihiyet
kişi altına girmit oldukları
yerlere giremiyorum, kapıcılar
sahibi
olandır
demiştir.
şemsiyenin sivri ucuna yıldı•
kovuyorlar.
Sofya, 7 - Bulgar _';/
rım çarpması neticesinde tealkan Telebe kongresi dUn
Bh, sekiz çocuklu on ki~i
lef olmuşlardır.
kili (Lfyapçef) in, s~ ~
Darillfilnun emini Neşet
lik aile, a,Iıiımızdan ölelim
Ömer beyin bir nutku ile
ıar hududmada vukub"':ı;
mi?

';,#

m

Beynelmilel 1"'
tahkikat,,/,.

m

kocamın sağlam iken hizmet ettiği şirket, hasta iken

kUşat edilmiştir.

rrnlursada sıccıklardan birkaç
kişi bayılmı,tır.
arbiye .. Maçka yolu dtin
Şehremini beyle cemiyeti
belediye lzası tarafından ge-

™

m
•
l

kendisine bir müddet olsun
bakamaz mı?»
Teksiri nufusa çalı~ıldıiı bu
devirde, sekiz çocuklu bir
zilmiştlr.
ailenin açlıktan ölmesine meyliijzmirde taklibi bükümet
dan verilmiyeceği ıüphesizdir.
lUJmaznunlarının
mahkemeBu kabil aileleri hilktlmetin
himaye "e muavenetine maz- ! lerine devanı edilmiştir; bir
kısım maznutılatın <(146, 147,
har kılması lazımdır.
149» ve ~ 171» inci maddelerAlikadarlann ehemmiyetle
!lazan dikkatini celbederiz.
le tecrimleri istenilmiştir.

..

Köprü 0.stünde
· yürüyüş usulü
Şehremaneti

li

bir

mtıddet

evet, köprü Dstünde bir yOrilyilŞ usulü ittihaz etmiı, botla
yolculann sağ taraftan gitıneleri icap ettiğini bildimaiftl.
Bu usule kimse riayet elmediği için 'liç günden beri
zabıtai

belediye memurları kısp:

rü üstünde gelen ve gidenleri
kontrol etmekte ve sağdan
ylirünülmesini temine uiraı
maktadırlar.

diaabn

hakikati

ani~

illere beJDelmilel bir

.

ieruuu teklif edeeefi
lenmektedir.

,ff

e

BulQarlar ~
Ruslar .d°'Sofya, 7 - Ri"ayet ,_,~
0
ğine göre, Bulgar bU~et,,,

Ruı·lngiliz münasebatı ıdl'
eder etmez deı hal soVY

taaaik edec:.i tir.

~

~olaylık ...
J::lu mevadın

acını çoğalt

mak·ıçın~
· ..

l'taı

~"btı

Eftlki

ve fiatlan hak-

~del kanun bazı mllhim
~ 1'td% ihtiva etmektedir.
"

~' erden ıimdiye

ka-

~tçbi 1 e.~e~ olalanlarmı
la..~ &t, ti iktibas ediyoruz:
l"IP ı_lllleket dahilinde huır-

~e bıılu

ve salamura
~ ol~COebi memleketlere
ı.:~~ içi11 n balık , pcynir ve
"4llt ede ıarfedildiği, tabak~ ~hızlann her kilo-

~i ff

zamanındaki

al

~~ •lu:ıdan üç ay içinde
~e~alden retirileeek
~~ e Gıerine bq ku~~ 0 larak aahipleriDe
\~ii ~~bu nıevadm ihtiva
~ un miktan Maliye

~~k ~tkiletlerincc teıbit
~·

betierc r6re tayin

~·

& İ1lhiaar

idaresi tesblt
~oı:~t fiab tızerinden
~r
kendi nam ve
~p brıı 0 latbrmak için
~ r ~ nıieyon vererek
t2~;:b~areleri ile mua-

~~
~ tlar ·~n&ne

ıeçmek
~ dakime~ve
~ Maliye vekiletbma

l,;-ıa ~tın.:a_-.luıarak

tuzun
~ t~~ nıaliyet fiatma
at Yapılabilir. •

ij

4 tıhran
laf,.

~Ql~Po işi hala
....~~e1t edilemedi
ıı...'"!'ll

Küstahlı~ı arttırdılar!
Bir mesirede halkın
rahahnı kaçıdılar...

l'eıQ

>u,"L "''•kn gGnııiik tarife~iırlct..ıtatbike konmUJ
" J._!"ll ıe . dolayı tacirlerha

,na

ltleclen 1ıOnra

mışlar, çirkin, münasebetsiz
ve istihzalı sözlerle jandarma-

Çarçarda yazife balinde bulunan
ild jandarma ile oradaki halima buzunmu ihW eyliyaı üç
Ram fahitai aruuada f&YW
uef bir vak'a tebaddüs etmiftir. Vak'aya

lara karp gelmişlerdir.
Mesire müsteciri bir aralık
kokonalan
teskin
etmek
istemiş •. ise de jandarmalann
hüsnü muamelesinden cnret

tabit

olu bir
muharririmiz f6yle anlabyor :
Pazar olmak münuebetile
Çırçır mesiresinde
ekserisi
gayri miiılim olmak ilzere bir
çok lıalk toplanmlfb. Ağaçlarm g6lgesi albnda aileler
yiyor, Çırçır suyu içiyordu.
Mesirede mOskirat istimali
memnu olduğu kahve ıahibf
tarafından llAn edilditi ve oraya gidenlerin ~ğu suyun
hHeai bbbiyulnden iatifade
etmek iatediii •e bhaaea-

alan sarhoşlar bu defa işi daha ileri gôtürmiye başlamış
lardır. Orada bulunan gayri
mtısHmlerin bir kısmı da ayni
bezeyanamiz bareklta iştirak
eylemişlerdir.

ıcalın

cilveleri
Sıcaklar

artık
tadından
/ıale geldi. Böyle

yenmez bir
günlerde ekmekçi Ahmet ustanın
beyhude zahmel ve
masraf ederek fı:m yakmasma şaşarım. Eğer yuvarlak
hamurları öğle sıcağında fı
rımn

damına

varmaz hepsinin
gibi kı:anr. Dlin

nel mesireden uzaklqmalarım biiyiik bir nezaketle ve mtlkC1Terea ihtar
eylemiflerdir. Betmayelcr iae

elli dirhemini,
kendi ıislı1 başı ve K adık6y
Adana havaliaindeki hayvan- vapurunun kanepeleri içmiı.•.
larda zuhur eden hllmmayi
llalep yağmm eriyip malı

mak

sok~ından

üç Rum
erkekle lı-

kokonaaı bırkaç
ret masuuu kmmuşlar,

çalgı

çalmak, arhOf naralan ve
g6bek atmak, Rumca ıarkılar
okumak, Ye çifte telli oynamak auretile oradaki halkın

madaD

Hayvan

ile mücadeie

kulli hastalığa ile şiddetle mücadeleye girişilmiştir.

zaltıta

memurlanmn ihtarına
itaat edecekleri yerele iti azıt-

Tabiat

hastalığı

fırını•••

Balık

pa:armdaki
hirli bakkal Eftimin

ve soyleyin btıkalmı, lıangi$/.

daha
da/ıa

parlak. hangisinden
çok yağ $lztyor? Şu

köşe

başmdald

pedeld evine elinde ancak elli
dirh<~nı
yağla
gitmiş: bir
oklw ıiçyıi;

volduğu

bir şey dc'fjil. Ner<ie
ise o camm okkalı kuyruk
yağları eriyerek şıp şıp kaldırımlara

damlarmya

*

Fakat merak etmeyin, eli
nerde ise bu

boğucu sıcağm anasım ağla-

tar eri •ibmekte-

\;~~~~.••ele ile

'eti de alaka·

Çalınan 10000
Liranın hikayesi

~'
R Lhnan tirketi
"'~~ ~t latubul
liJaret ederek

- Hocam yder,
Fatin efendi -

Yalnrı

ıi:;tn

piştik

arlık/

pi§menizle iş bitmez. lJ~ha

mürdıi.mler. armutlar,
ıliüllılu. balkabakları var/

pi,ecdc

şeftalileı-,

'

oları

sürekli ve ldlif
şimal meltemleri kendini göı
/~rjr ve işte aııl o zaman
yazın uv/\ine dayımı olmaz.
K8ro4'1u

~t1!il t.b!t:.~;n
'
•

'en.aittir.

başlıya

caklrr.

tacak

~s ~nd._ b de bilc11~, L~ llltı-e qka Tica•
~- po buhraawu

şerbetçinin

gliler yıi:ıinde11 damlıyan ttrin altma, efjer bir kap tutmak la:ım gelse idi, her halde herifin bir saatte döklü~a
ter. bir saatle sattığı şerbeti
geçerdi.
Hal A= kalsın unutuyordum, dün akşam birisi, lstanbuldan iki okka Halep yadı
almış. bir yağ kağıdına aardırmış. fak at budala, G6z.le-

~ tlrlcett 1..__
"11 t(l..ı llrl(ethai uu huauıta
~~tıı.ı ~ea'ul addet-

~~· ~ '-elaya gl~)et.
S•~Maliye ••

Nm~
en~e&in~

bir lıakm. sonra bir de raftaki kaim salamlnra btıkın

kulağmdadır.

~"

köy-

de bataklığa girmiş iki manda gördıim, :mmllı hayvanlar kum sancısı için sıcak
hamam kurnasına oturmUf
göbekli mahalle kadınları gibi zhlryor, almlarmdan sel
gibi ter dôkıi.yorlardı.

t~· çıtıl.nıu hir ha-

itaJ~

nar

huzurunu ih.lAl etmişlerdir.
AaayifiD mubafaza11n• memur
wiJAhb iki jandarma neferi,
fazla raD Ye .....blD tairiJe
zilzuma urhot olmıya bqbyan
mezktr kaclmlarla arkadqlarma içki istimali memu olduiu cihetle bir rezalet çıkar·

aleyh huzur •e atikfmu
tercih eylediif halde Çak-

bu;;neafnden, gerek~ 1 ~ 01•1 ithallbndan
' ~~deıa aıı antrepo bulı

:"lftt

ıizeri
akşam

Jandarmalar
muhacimleri
edep dairesine davet etmek
iatemişlerae de Rum kadınlan
küfürlerini arttırmışlar ve kenpi lerine hu terbiyesiz lisaala
zabıta memurlanna kartı keli·
mei tezyifkirane sarfetmitler
ve karakola gitmek ibtarlanna
mukabil knfnrler savurarak
bir
otomobile atlamıtlarsa
da
jandarmalar tarafından
zorla karakola sevkedilmiılerdfr. Vak*a esnasında bazı
aileler l 1,;.Aş ederek mesireden
gitmişlerdir. Bilahare vak'a
mahalline polis memurlan da
relerek tahkikat yapnuşlardıİ'.
Devlet kuvvetlerine kaJ'fl
kii8tah bir vaziyet takınan
Rum ve Yunanlı fahişelerin
ıiddetle takibi laıımdır.

~

ba~·

serse ikindiye

Millet hazincefnden 10000
lıra çalıe kaçan Dikili sandık
emini Omer Lntfü efendinia
6 bin lirayı annesinin Hopadaki
evinde sakladığı ve 1200 lirayı da Şehrimizde Kefeli za-

delere bırakbiı anlatılmiflv.

'l

4 Sahife

Doğrusunu

Bir sebil

söyle...

Yoksa seni öldürürüın,
beni kandıramazsıiı
-

46 -

Bu çirkin şüphe ne suretle
Ye ne sebeple Nihadm yilreğine doğuyor ve diline düşü
yordu.
Keziban, namert Aşıkının
dilsuz iştihahına bu muğber
sayhayle telin ettikten sonra
duvara dayandı,
yavrusunu
hazarlanan bir
müdafaaya
hayvan azmini gözlerinde parlatarak Nihadan cevabmı bekledi.
Her kadın gibi bu köy çocuğunun da bir gün gebe

MuluJrrlri: M.

Turluın

- Söyle, bu piç kimden?
Keziban, melekler kadar
güzel tanıdığı sevgilinin ifritleten çehresine mahzunane
bakarak inledi:
Allahtan kork efendi.
Beai incitme, çocuğunu inkir
etme. Senden başka erkek
eli tenime değdi mır
- Beni kandıramazsın, ya
doğrusunu söyle, ya seni öldürürüm.
- Beni öldürürsen çocuğu
nun kanana girersin. Evlat katili olursun.
kalabileceğini düşünmediğine
- Hila inat ediyorsun ha,
için için kızan ve mahaza bikrini
öyleyse
gününe hazır ol!
kolayca feda ediviren bir kızın
Nihat, mecnun bir tehevvür
gene sühuletle başka erkeklerle
içinde idi. Kızın yalan söylede ram olacağa kanaatile şu
mesini,piçine ceffelkalem bir
gebelik işinde bazı esrar te baba tasni etmesini istiyor ve
vehhüm eden Nihat gendi buhgittikçe kuduruyordu. Zavallı
ranlı dakikalar geçiriyordu .
köy dilberini bu suretle ir.za
Kezibanın bedenile beraber
için,
nefsine iftira ettirmek
yüreğinin de kendisine vardığı
için saatlerce tazyik etti. Sö't'aa o güne kadar kani idi. Bu
dn, dövdü,• boynuna bıçak
kanaate rağmen şimdi bir vesveseye, nagehzuhur bir vehme
koydu, revolverle tehdide gidüşüyordu. Eveko hoşuna girişti. Hiddetinden
metresini
den o kamil teslimiyetler, o
parçalamasına ramak kalllllfb.
Keziban bütün bu tazyikaateşin derağu§lar ve o mütevali baygınhklar şimdi Kezita, tehdidata tahammül etti:
banan aleyhine birer emmarei
- Senin bana da, karnım
daki masuma da gücün yeter.
ittiham halini alıyordu. O derece kızgın bir kadmm tak
Fakat senden büyük alJah var,
dir erkek növazişile iktifa edeonu da unutma!
miyeceğini kara bir düşüncey
Dedi, başka bir şey söylemedi.
le kabul ediyordu.
Bu mülahazalar, evladını
Şehnazın kocası, sövmekten
ve dövmekten bir netice, kenfdama hazırlanan bir babanın
di dileğine uygun bir netice
esbabı mucibe aramasıdır ve
vicdani recefe demektir (1).
çıkmadığını görünce garip bir
Masümlara iftira cüreti daima aksülamele kapıldı, Kezibam
lisanen okşamıya girişti :
bu recfeden doğar.
- Kız -dedi- i.nat etme, ele
Nihat E. karşısındaki mşn
gijne
karşı rezil olmıyalım. Bir
zaradan utanmadı. Kezibanı
halt ettisen doğrusunu s6yle.
- hasran kendi metresi ve çocuğunun da kendi zadei aşkı
Piçinin babuile seni evlendireyim. Pek iyi biliyorum ki
olduğunu bile bile - cezaya
çocuk benden değildir.
müstahak gördü :
Hiddetin şeflrate inkılip et- Haydi sen git rahat eti
mesi Kezibanda da bir tahavHitabile kansmı aşağıya
vlllü
hissi uyandırdı. Bıçak
gönderdikten sonra mahkumuve revolverle metanetini boznu gene hırpalamaya başl adı :
mıyan kız, bu tatlı dil önllnde
(l]((Recfeyi Commation» mu- sarsıldı, ağlamaya ·koyuldu.
kabili olarak kullanıyoruz. TeKara talili ıevdazede, hem
zelzül, sarsılış demektir. Fakat
ağlayor, hem efendisinin elini,
bu sarsılış telaşla, heyecan
eteğini
ve ayağını öperek
yalvanyordw
ile mümtezeçw.

hakkında

bir temenni

Bahçe kapıda İt bankasının

kötesinde bir sebil vardır .
Bu sebil , İstanbulun diğer
bazı sebillerine nazaran sanatkirana olup bazı yerleri
çini taşlan ile müzeyyendir.
Sebiller kapandıktan sonra
burası bir mezbeleliğe dl"ndü.
Her gün kenarında obıran
kiifeci çocoklar, bu sebflin içine müzbarefat Ue doldurmaktad&rlar.
Yann, öbür gün kavun karpuz çıkacak.
Hiç ıüphe yok ki çocuklar
bu sebili kavun, karpuz kabuklan ile dolduracaklar ve
neti.c eten burası bir mikrop
yuvasına dönecek. Vaktile bir
çok masraflarla yapılan bu
kıymetli sebilin, diğer bazı
sebiller gibi açık duran parmakhklanm tahtalarla kap&mak suretile muhafazasmı temin et mek acaba müm din
değil mi?
A. R.

""
Anadolu sabili ve

şirketi

hayriye

Şirketi

ha riye bu sene yaz
tarifasinde Anadolu sahilini
ihmal etmiştir. Köprüden Anadolunun belli başh iskelelerine öğle d en soera 1,5-2

- Eteğine leke sürme, masumun yüzünü karalama da
ne yaparsan yap. Senden
gayri er gürmedim, vallahi
düşümde bile görmedim.
Nihat için artık itirafı aczetmek ve son kozu oynamak
zarureti tahassul etmişti. Evladımn hükmü ·idammı muazzap
olmaksızın tebliğ için - yan
meşur, yarı gayrimeşur - bu
derece uğramışken bir semere
elde edememiş, metresine yalan söyle dememişti. Şimdi
en ağır ve en müessir silahı
kullanacaktı.
Bu azm
ile,
ayaklannın dibinde sürünen
k6y çocuğunu unfile etti:
- Bu inadının cezasını çekec:ekain. Seni çınl çıplak köy&ne f6ndereceğim. Orada
piçini do~rursun. Çöplükte
beşik kurar, sallarsın.
Bu söz, bütün o dayaklardan daha müessir oldu. Keziban zavallısı, karnına bir piç,
köye gönderilmekten son derece tedehhüş etti. Orada göreceği hakaretleri
sui muameleyi ve en nihayet, arına-

saat fasıla ile ancak

2 '3 f.P'
-

vardır.

r"

Halbuki bu sene ucu~~
sadeliği itibarile Ana~o •bİ tıı
rine fazla rağbet olduğU ~. ııçok musiki meraklılaJ'lbeYede' .l(ı
sahillerde çalan saz eliti'
rini dinlemiye gitmekte ce f
Boğaz içini bir eğ~e: t 1'*
ri yapmak istiyen şır. e ~
olmazsa cuma günle? ""
dolu ~ahiline Runıeh eiidİ''
kadar ehemmiyet
S.

ver;;

Bir vapur

kump~yasıiıd~~ ~

Barlından (N) iınıasf;,.,,.
ğımız bir me ktupta, e ~

"r11
d•"

ile Karadenizin yakın
8
ci derece limcnları
sefer yapan bir vapur
ltayet olunmaktadır. . '/
Bu kariimiz diyor ];ı: ,~ I
« Bu vapur kumpanY ~J
mürden

~

~
~

lt

J _J

kazanayım

halkı soymaktadır. Ev~f'J

yakm isr..e!cden blJ eP ' ·
sefer ynpılecağı hald~dUi1~
iskele olan Cideye ~ ~
1'

yakın is!<elelere nnc3
te t ğranılıyor ki bil "J
lıalh dört başlı zarar J• r~
0
Bu kumpanyanın Y ıııı
rilmemesi, halkın so~~ .,
lClıt·
göz yummak deme
~

bezi bile bulll
babasız çocukla
gezmek felaketini . ile

cak

~

k;Y;a'j

(j
çıldırmak dereceler~~ tt";

ve o deh~eti

ruh

aP',.

1

Nihadm ayaklarına 1<

-~

inledi:
ff'rA
- Oh efendi, burı;,.r ~
b~ni kovma.
ltdilşil,.e~
myorsan çocugunıu ço""
hanımdan gelecek
_J
bezlerini yıkıyayun· f(eıi~
Maksat buydu: 1,.-ı
çocuğunu düşürın•Ye ·ıei ~
mesi idi. Onun veS~ı
olabilecek olan bo tpıJ1
kolaylıkla elinden.•
korkusile ve ayn~ ;ftit'
kendi vicdamna ~ır 11ol
mayesinde müsterı~ o
1
mak emelile dola~ib•t,
hareken eden .. .. 0 ,e
teslimivetini gorUııat · ,
bir nefes aldı. fa ıef"
zını da muhafazadaJJ ~

!3u

i/

madı:

nroıe

r..

- istersen dllş çtet' /
benim evimde p•·def•
yoktur. Köyüne gı _.ıl

güle

doğurursun.

,-

t

Snn Saat

Sahife
•

a &rare
&

S

ıyango

T

·· d ·· rl ·· ğünden:
Altıncı tertip altıncı keşidenin Temmuzun
1 inci Perşembe günü sabahleyin saat 9 da
yapılacağı ilan olunur.

.

sıze
~ at'ttk

u

Haseki ''e Cerrahpaşa hastaneleri Sinir h

. .

.

muı1tazır
Muharri'l'iı M. Tur.han
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d· Yatağ YUyacıiktık. Türkan

'IR HE lMI

llı~rıtt) İt ~ ~erdi. Sırmasız,
~~~ği, '

ŞUKRU

HAZI

~~:'.> Istanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 4111-~

yordum. Emiri muhterem, ne·
den sonra geldi ve habgahına çekildi. Bnna da tekrar
karanlıklara gömülmek, aptallığımı na ana bcldemek vazifesi terettüp etti.
Türkan hanım !<apıya yana·

1

ıldan mütehassısı

aası

as•t bir yatak. Te~0~t Ça;n derece temizliği
b'lağj d' tnasa bir hizmetçi
150 çeki Odun
~ tade ;rehilirim. işte ben
il'
-ıraş .. d
k
3500 kilo
Man~l kömürfi
Ilı Rece
• •çın e uy usuz
35 Ton Kokkömürü
~t~p geçırecektim. Size 1 şarak:
2
»
Criple
~~\in\ıı~·azdığıma, sizin mekHanımefendi uyandınız
Matbaa için mıkdar ve ecnaıı balid muh rrer mahrukat
lt~laıırı:n okuduğumn, Rum mı?
.bepı Türkler elinde ne
Dediği vakit zulmetten nura münakasai aleninye suretile mübayaa olun caktır. T lip olaJı..
titıi e tebd·ı· h
Si~ arıı~
:.ı . Uviyet ettiklekavuşmuş gibi sevindim ve ı ların yevmi mUnakasa olan 31 temmuz 929 tarihine mü dif
. çarşamba günü saat 16 da teminat akçelerile birlikte matbaada
t ~ııtıa "inak ıstyişime' yola
hemen cevap verdim:
miiteşekkil mübayeat komis_yonuna e şartnameyi g6mıek iste~
~· il her ve hulasa şu mace- Zaten uyanığım. Aceba
yenlerin de hergün komisyon kitabetine mtiracaatları ilan olunur.
~dliın. Nnoktasma lanet edi- yola çıkabilir miyim?
~apıı enufarın galatı his- Aceleniz ne. Hele bir
l rııu rnasından dolayı ne- çanak sUt için!
~\t ~ıep oluyordum? o,
Türkan H. bu sözü söyler• v ••
tı·~t id~enınun ve bizzat ken odama giriyor ve elinde
~~ , ~ll·a ı. Benim irşatk r rol bir leğen - ibrik buhfnuyordu.
Müdürlyetimiz için 59500 ~lo kömür ve 250 çeki odun mfi·
ı,.l\~ili~ Yolcu}
kalkışım,
tell ikeli
Şôliretli ve heybetli Kara A..
bayaa olunmak üzere münakasai aleniyeye konulmuştur. Mü~G ~ l\lil . uguna çıkışım ,
linin güzel kansı, misafirinin
nakasa
ve iha1 t kanunundaki şerait ve evsafı b iz olan taliı>:
bq~ dl~ -erın misafiri oluşum eline su dökecek kadar na~ du alıklık değil midi? tikti. Biz bu zahmeti hfzmet- lern münakasa gününden evvel mfidiriyetimizdeki şartnamele
rine ittila husulünden sonr münakasa günü olan 29 Temmuz
t ha~rken nefsimi
üzçiierimize tahl'Qil ederb:. Onlar,
1
11111
b
~i ~
boımu ve yü- nedense, hizmetçi kuil'l.nmayı 929 Pazartesi günü saat 14 te müdiriyetimizde müteşekkil ko-'itti
arrn k
misyona depozito al<çelerile müracaatlan.
~l'rıı~tiın n arışık bir hale
zait addediyorlar.
b ~ölsit ·
Şu sıkanhlı yerden bir an
d:rı:h~ti ~~t~ğınıda hep bu evel kurtulmak için hat'eke~ıllı4l Yolt lŞ~ndüm, Bazen , timin tesriini rica ettim. lştiha
VAPURLARI
~oı?aıı 'lou ugunun henüz zail aver olduğunu söylemiye mecMerkez acentası : Galata
Karadeniz lüks ve sarat p~ta ı
dıı ~tiıtı k rgunluğunun tesirile bur olduğum kısa bir yemekkoprü
başında.
Beyoğlu
23
62
b~ ~kin apa;ır gibi oluyor- ten onra Kar Ali ayağa
vapuru
5

b
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~

n
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•tt.'
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~h l darb d emir çubuklan
~üç ar d'•tie cdi fkesen•• • eğri
'- lldt

kalktı:

Buyurun - dedi - kayıklannız hazır ve muhafızlannız
size muntazır. Yolcu yolunda
Ö
gerek derler.
yle olmasa
d
ıiıi Uç gün olsun bırakmaz ım.
TOrkin hanım1a vedalaşbk.
Sabahın ilk ve serin lema1ah
arasında <:.vden çıkarak kuytu
bir yerde bekliyen kayıkların
yanma gittik. Bizim merakibi
bahriyeden haylı farklı olarak y pılmış olan dört küçük
kayık, emrimize tahsis olun-

-..uı
Pıtı}d
z
gozUmUn
ti.ı· tıyl(h aınıya başlıyarak
"'l;>0
"lllu t
taı_:tırııı
.. _ rdu.
t arumar edip
..ı. ster ist

k.~'~ııı
••rne .. emez,k yor·
;IQ:ı.. • içitıd...
ortere yaL"' '" k1
~ ot
~ ~ 1lı ~·ı·
urınıya, ıere·
f~ll "Paıı, ~ ır rıe tatlı sohbet~ ~ htftlq \' sahiplerinin liit·
C~ltıiye a~nı terketmelerini
...ı>..,.,,.

~ıı\e..·

1

hld ~te bt Clfladıın

lıab~~~r .. a~
~ Sı\ ti

tilrlü . bitmiyor t
~ırı uyanık Türk

~ 'i.~~n ay~hı •

tarasmgah~dlıttcş ' dı ?1•Yordu. Bilmem
b,E:n e ..... ogınak irin k
<lıl'
•uır nı· h
l"
t
ara
~ı~td ilta'.11c 1 ekliyordu?

~l~llkı oldu.

E\rin

i~nde

bir
~ll.ta atı ı hv sahiplerinin
~ İtı~ btı Pıt~r abne sevindim.
~~\~ 8 Çtkan dının gece tef1
llıdi sj <>ldu .. celadetmeahm
0

muştu.

tıtın &unX hatırladım.

av etini bekli-

J

Birinde hizmetçilerim, birinde eşyamız v rdı. Biri bana,
diğeri de muhafızlanma muhassa tı.
Kayığa binerken Kara Ali
koynundan bir kağıt çıkardı
.. lutfen - dedi bunu Orhan
heye vennız ve ellerinden
öptüğümü, hizmetlerinde ku-

Şube acentası :

Mahmudiye

hanı altında. İstanbul 2740

Trabzon ikinci

Velke ci

f

postası

(ANKARA) vapuru 11
Temmuz Perşembe akşamı
Galata nhtımından hareketle
[ Zonguldak, İnebolu , Sinop,
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun , Trabzon , Rize Jye
gidecek ve donuşte [ Of,
Trabzon, Pul.nhanc, Giresun,
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop
\'C
İnebolu J ya uğrayarak
gelecektir.
sur etm miye çalışbğımı söyleyiniz.
Aht sevgili prensesim! Sizin
Türkler cidden yaman şeyler
miş. Kara Alinin bana taşıt·
tığı mektubun Rumlar al y·
hinde bir jurnal olduğunu kim
tahmin ederdi?
(Bıtmedi)

Samsun l O temmuz
Çarşamba
günü akşam Sirkeci nhtımın
dan hareketle doğru [Zonguldak, İnebolu, Samsun. Ordu,
Giresun, Trı1bzon, Sürmene
ve Rize ] ye gidecektir.
Tafsilat için Sirkecide Yel~
kcnci hanında kain acentesine
müracaat. Tel. İstandul ı 5ı 5

Pertevniyal

vakfından:

Köprühaşında

Vnlide Hanında
;6-J \ e ı 2 numaralı odalarda ;Sarraf
~nmrkanı Ptttcvni' al vakıf aknretin.
d,.,n hnlAdn muharrer emlak yirmi
gün müddetle müzayedeye konulmu~
tur. Yevmi müzayede 24 Temmuz
')29 tarihine müsndif Çarşamba gü-

ııüdür.
İsticar cımcL İsteyenlerin
~ cvmi nıezkurdıı wat on beşe kadar
lı;tanbul

E' kaf mudiriyetindc ,."'1kıf
ıdaresine ',-. ) a encümene ınl"tracaat
cylemekrı.

..'

6 Sahife "'·a

Son Sut

· ..

..

GRİ S

Muharriri:

Jfars el :A Len

Nakıli

--

°Jdris 1ıtulıteft

-21-

Hata... ~aıa

şüpheler

içinde

8
Polis hafiyesi Rütün her nedense .Maksidi et1
Püvisö ile yıldızı banşmamıştı. Başta Dahi1i1
nazın olduğu halde biitün polis amirleriııiıJ
itimadını kuanan bu kurnaz adamdan RUit
sebebini bilmediği halde şiipheleniyordd.
nazır

- Mahterem
bey...
Eftlce ele· anetmiftim ki
(1ipia) yalmı benden kQl'kar
pldl hiç kimM ondan .Ophe
etmezken oDUD mncadiyetini
IMın ketfettim_'. İzi lzeriade
fllSeai -ıfbi takip ettim. Fakat doğrusunu btetseniz Na•
ta. Smitin Tigria oldujuna
. pcli buıüDJdl kadar emin
delddim.
Ondu Jalma,
wlece fllphe ediyor, herifi
p
tıaplsinCle
tatüyorc:ham.
._· ( Tigria ) de beni anlamıfb.
( Natan Smit ) namı altmda
ihtiyar bir kolebiyoaca teldi
•
yqadljuaı anladıf1ma

'nlindi.
. Enell beni kafese kovmak
iltedi. Banun içindir iri kendi
kendini soydu. Bu. hareketi

brfısmde artık benım on~

etmlyecejime zahıp
oldu.. ayle değil mt?·
Herif kendi kendini soymak
ve sirkati Gzerinden atmak
mureti i~ ~ Tiiria detilim)
demek ıstedı.
- Peki amma bu hırsız·

flphe

larmı
yerlqtirip b.,U bir ye- '
re
mi? . ·
diai
aaldedemeı

itte ev bu IUl'etle ~IUlllfJ"
br. ve ben eminim ki Natan
Smit aon kalan qyuuu da
çıkardıktan IOlll'adır ·ki (Nia)e
hareket etmiftir. Ben daha
evel herifi yakalamalı idim.
Fakat dedi;im sibl ondan

t&pheli

idim.

(Tip) ia o olc1upa kat'ı

olarak emin detildbiıa, ancak
bu hınalhlt vak'uaiım tekli·
dir ki bana ıüphelerimcle ki
iubeti f&terdi.
- Peki..Ya sizin ıatin alarak bana retirclitb>fz mesruk

eşyalar..

- Onlar da iııriı tarafından İffn iP.de hakikaten
bir hll'lwık meYcut oldu~·
na
iıbat
ıçan
Panaia
maruf hınız yataklvula ıa•
blmlf te1lerdir.
Net~m olduju gibi bu
pa~l~n

kolaylıkla

bul~ca

Natan S~ haki~~e.n. bir
soyguna kurban ııttijinı za•
nnedecektfk. Eaaen Tiıris bu
hk...
pllnı ile hem beni atlatmak
- Maddeten imkl~ di· hem de adam alulh bir wryecebiniz. Anlıyorum. Bntnn ğun vuı:mak istenaiftir.
bir ev bir kaç Hat içinde ve
- N~ ıfbi? .
hf~ kimMDİD nazan dikkatini
- Ne .fibiıi var mı, it
celbetmeden nasıl soyulur.
meydanda.. Bir kere e\finin,
Hakkımı var. Fakat Natan tablolanmn soyulduju mey•
Smit evini bir kaç saatte de· dana çıkınca derhal sigortaya
bir kaç ayda nakletmifti!·
m&racaat ederek tazminat isHerif koleksiyon meraklısı
tiyecekti. Kendi malmı kenufabm
mu? Her glln di
için
bedel·
evinden çıkarken elinde bir
lerini de alınca kln iki bqb
.
h
i
.
kimın fiip es nı
l
pak et oması
ve iki misli olmaz mı?
__ ,ı.._.J
O
h
~up.aer.
a a sonra ara ııra
- Vay canına.. çok d oifu
.&zde yeni eşya almlf gibi ebe yahu.
Ybıe kapalı kamyonlar geliyor.
Fakat arkamda ben
la kamyonlan bahçede ki~ vardım. F oyuuıı meydana çaı&'meden pek All ajır eaa· ~ kartacatımdu korktu.

ğil

tatımıyor

çaldığı

j -

onların

ıebeptan

Ve bu
mi ken&ldtl diyel'ek ortadan
kqbolthı?
- Evet•. hk ance oynad.tJ
o~ıaa benim aldandığımı zanaetmif ve bir milddet Paris·
ten uzak bulunmak için (Nia)e
gitmifti. Fakat benim iti çakbjımı ve polis mtidürihle (Tigria) ile •lcadele için muaYe aet Ya'dfae aittiğimi haber
aı-. olacak içi kendini orta-

du ~dırda. Daha doğıUa
Nata Sam iaıııi altından çı kıp

~ ve henüz bilraıedijimiz
bir maske •.akmaya mecbur oldq.
Eier böyle yapmua idi ve yabut ta M. J(onyon benim teklifimi daha ilk güa kabul ctmit
olsa idi derlMI Niıe sidip herifl y.-kalayacaktım. lıtc hem
cinayet hem de sirkat me.c.lelerindeld etraran fç yüzü
ve gene ifte Natan Smit, Tig·
ria denilen baydı: dun yaptıkları bunlardır. Naııl çok ço-

cukça feYler

~eti~

mi? ·
O~ada denn bır .Okrrt, bir
hayr'e t· sOktltu oldu. Herkea
bu izahattan sonra Maksim
diS P&Yis6nlia zeklsına hayran
kalmqtı.

l)ahiliye na:nn:
- Evet, dcCJi, bpkı Kriatof
KôlombUTI yumvrtuı :tbi kolay fakat aiz.anlaltıkt1ıa soma.
Polit mild\Jrü de kendini
fU
,Syledi:
- M6ı~ da PüYisö. Siz
cidden
bir
Y .ıaıı: polıı bcfiyr3İ Rüt
!>aflllı annne ~ğn>iş · dilşilnü, du.
'
yor
Y alt n o, Makainı da Plivil&lun verdiji bu kat'i izahat·
taa IGDl'a fOphe ile bakmiftı.

tutaııa•d~n

ı6zl,.~:

hı.-ikulide

Nlgüa? .

ı' BuBunu
kendi d~ b~
adamdan
p;
şü;>he

~

Maksim dô Püvisö P" tı'"
dürünOn iltifatına ,.,.ı M
etti:
,,_:..if '1ı
- Hayır ben deciii.pr •
barikulide. Zekalı bı~
değilim. Eğer öyle ~ •
1
herifin firarına m.eY.
me:lcn hissettiklerıUJ•
açığa ve çok evvef

lerdim.
.
- O zaman size
dım ki...

- Bu da dotru·
f
'eçen geçmiftir. , ,
Maziyi diltünlD ·~

1.

hale bakalım ve istil'
bu ıeriıie miicadele
tamım '!'delim.
~
Dahiliye nazın : .
- Ben, yakın bır ~,
sizin Tigriai yak•~r' ~
emiDim. Öyle deiil
~
Konyon? .
,,.ıJ
- Evet.. Öyle·· iti'..
Maks~m dö PUvis3 rJSO .J
becenr.
.
_,,
Emniyeti umuıo•Yr
/
Milu'la:
. . fiktİ1'
- Ben de sııı;l
yitn.
- Sen
Rttt?
tlJ
PoHs hafiyesi e,51•
'
lartnı Maksic: cıa ~:

-'J.

dikerken fU

cevabı ~

- Ben de bu 1i·çitl
2
len herifin bugfiıı ;ır fi
/
yann...
bil
.,.... Yann da oaU

ıataınıı. nıizi atlattığına eıısf"

I

tacağız.
• . bit
_ Hafiye gizli
silmle:
_ lnpllabl.

Dedi.•

Son Saat
52
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Sahire
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~IUlNllil
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1

etlşin! Caıı ku1·te:1ı·aı1.
1

01.- 1l l l"i
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Gete .1 ·cıı7t'>l <ırt tıcı \ 4Lili:seleııw
bu feı) ·<tilon silôh sesleri· /,u,k1j1 Plfi. l\.0111:~ulo r ko:~·t ulur.
~

b/jlı.İı1.

lıiı

-./f1 ı ~>I / l IS~
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.rısı k.o kunç aki!!lerle dvyulmUflu.
- İmdat!. Y etiıin!
Böyle bağıran kimdi ve ne

j~,;

b<J-

ı) rllı cılc/117111slı

- imdat! Yetişin! Can kurtaran yok mu?
Bu acı ve canhıraş feryat
Sicilya adasının sayfiye vazifeıi gören kısmında bir gece ya-
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istiyordu?
Sayfiye yerindeki köşkler
. ekdiğerine oldukça uzak olmakla beraber sesi işitenler
evlerinden dıtarı fırladılar.
Gecenin sükunetini yırtarak
devam eden feryatlar bir ka"!fın sesi, kadın feryadı idi.
- Y etiıin.. can kurtaran
yok mu?
Komtular burada hep biribirlerini tanırlar. Sesi duyup
ta dışarı
ÇJkhkları zam~~
istimdat feryatlannın geldigı
istikamete bakarak:
- Yeni gelen kiracılar ..
Diye mırıldanmışlardı. Evet,
haykıran, feryat ve istimdat
eden kadın Sicilya adasına yeni gelmiş ve bu köşke daha
ıki glin evel taşınmıı olan
kalabalık bir ailenin çok gliıel kl~ı idi?
Ne olmuttu? Niçin bağırı
yordun.
O zamana kadaı bu civarda hiç bir zabıta vak'ası, hatta ehemiyetsiz bir hırsızlık
bile olmaması bu g~ceki feryatlar civar halkına evveli
herhangi bir sinir buhranı
' zanmnı vermişti. Esasen genç
·km lıuta diyorlardı. ihtimal
· 19e n6beti tutmu§tur.
, Bir az ıonra artık gittikçe

!

kesik kesik çıkmıya baş1ıyan
fery~tlara köpeklerin ululDa&I
ve bunu müteakıp ta üst üste
patJıyan altı silah sesi hc~ke
sin Aklını başından aldı.
Bütün komşular ellerinde
oduh. · balta... sapı, silih, ~ ne
geçti ise alarak fenerler· ve
köpekleri ile cinayetin yapıl
dığı köşk istikametine kottular.
Cinayet vardı.. Bu muhakkaktı. Genç kızın feryatlan
ve sonra atılan silahlar bunu
artık açıkt AD açığa gösteriyordu.
Köşkiln önüne geldikl.eri ve
bahçe kapısında girmek üıere
oldukları sırada içerden bu
sefer keskin ve uzun bir kahkaha aksetti ..
Bir az evel acı acı ~mdada
çağıran genç kızın kahkahası.
Komşular bahçe kapısının
önünde duruyorlardı.
Bir cinayet var zannı ile
gelmiş iken şimdi kahkahalarla karşılaşmaları hem hayret
hem de hiddetlerini celbediyor. Söylene söylene geri dönecekleri sırada köşkiln içinde gittikçe kuvvetli ve birbiri
arkasına aksetmiye başlıyor.
ve ondan başka da ses iıitil
miyor.
Komşulardan biri:I
- Mademki, diyor, buraya
kadar geldik, içeri girip bakalım, meseleyi anlıyalım. Eğer iş bir alay ise komşuları
boş yere rahatsız eden bu
yeni kiracılara bir ders' verelim .Köşkün kapısını açık buluycrlar.
[Mabadi 10 uncu sahifede]
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lstanbul vilayeti defterdaru~ı ilanları
SATILIK OTLAR : Eyipte Bahariye

fabrikası

ile Mevievi·
hane karşısındaki adalaı·da mevcut otllr, muhammen bedeli
150 liradır; müzayede pazarlık suretilc 14 Temmuz 929 Pazar
gth:ıti Defterdarlıkta yapılacaktır.

(743)
lf. KİRALIK BOSTAN: Beşiktqta Maçkada Ada sokağında
m&l\ımuiilbudut bostan, muhammen bedeli 330 lira, Uç sene
müddetle. Müzayede 24 Temmuz 929 Çarşamba günü saat
15,30 da Defterdarlıkta yapılacaktır. (202)
lf SATILIK TARLA : Beykozda incir köyünde Sultaniyede
meptlık yanında 15 d6nüm, muhammen bedeli 450 liradır;
müzayede '29 Temmuz 929 Pazartesi günü Defterdarlıkta ya·
pdacakm. (549)
lf. S1\TILIK DENİZDEN DOLMA ARSA: Hasköyde kire·
mitci Aflımet çelebi mahallesinin vapur iskelesi sokağında No,
53,\',55;57 sağ tarafı deniz sol tarafı İskele sokağı arkası deniz
&ı bu·afı vapur iskelecaddesi ile mahduttur. Bedeli 8 sene ve
8 tabltte alınmak ftlıere muhamman bedeli 19, 492 lira olup
lrapelı zaıf ualile sablacaktır. Talipler 1463 liralık teminat
makbuZlarile teldifnamelerini 29 Temmuz 19'19 Pazartesi günü
l.tubal Defterdarhğmdald komisyonuna vereceklerdir. (920)
SATIUK TARLA Ortak8yde Zincirli kuyu kasırlar civarın·
da Apdtılceın ağanm isticannda tahminen 8 dünlim miktanndadu. Muhammen bedeli 384 Liradır. Müzayede 29 temmuz 929
pazrtesf gthıU Defterdarlıkda yapılacaktır. (544)

*

* *

MODhal olan on Lira maaılı memuriyete orta mektep tah·
aflini bitirmiş olanlar alınacaktır. Kabul edile bilmek için ayrı·
ca yapılacak talıktkabnda matluba muvafık olması liıımdır. Taliplerin her gOn ondan on bire kadar Deftardarlık dördüncü
fUbesİDe mtlracaatlan.
lf. lf.

f

BEYOOLU MAL MÜDÜRLÜGÜNDEN:
Bejotltında H8seyin ağa mahallesinde aııklar sokağında

teb"umdan qcı Boğoe ve kerimesi lıkohiye ait.

~
Bedeli d ef'aten verilmek şartiyle F eriköyünde Çoban ·t#'
arkası ve önü soka.l !ariyle mahdut ve mevcut ifr~z hatl '
mucibince yinni yedi parça arsa 9 tammuz 929 tarihindtll deİ
temmuz 929 tarihine kadar yirmi gün müddetle nıüzaY~rli
aleniyeye vaz edildiğinden bu baptaki şeraiti ile miktar.~ jdeti
anlamak ve müzayedeye iştirak etmek isteyenlerin rIJll yit'
mezkure zarfında Beyoğlu salıf komfıyonuna müracaat e
mel eri.

BEYOGLU MAL MUDÜRLÜCiÜNDEN:

..

KARTAL MAL MÜDÜRLO~ONDEN:
Semti

Cinsi

Pendık ahşap köşk

ı
Qedelinin nısfı peşin ve nısfı diğeri tarihi ihaleden itibaren
bir sene zarfında ödenmek Uzere Feriköyünde 67 • 70 numaralı
870 ııraı arsa temellik en sablmak üzere 9 Temmuz 929 tari·
hinden itibaren yirmi gün müddetle mftzayedci aleniyeye vaz
edildiğinden taliplerin ıeraiti anlamak Ye mtiıayedeye iştirak
e~ıuek üzere Beyoğlu Mal müdürliığtinde mütetekkil aabf komisyonuna müracaat eylemeleri ilin olunur.

• •

KS1r"a1

1

Ahşap Bahçe, bahçe

1500 lira

Ar'

Soklğı

İstasyon

gazino derununda kuyu •
caddesi
Balada cinsi ve kıymeti muhammenesi yazılı olan ahşap
gazino ma müştemflAtmın mülkiyeti ( 21 ) gün mOddetle müza·
yedeye çıkanlmış olmakla talip olaDlar mezkur gazin<? maha,I·
tinde görebilirler. Müzayedeye iştirak etmek arzusunda olanlar
kıymeti mubammenesinin •ı. 7,5 nisbetinde Dipozitolarını mal
sandığına tevdi ile yevmi mOzayede olan 29 • 7 • 929 tarlhliıe
milsadif pazartesi glinü saat 15 ten 17 ye kadar kartal mal
mndnrlüğl\nde mtıtqekkil sabf kpmisyonuna müracaatları ilin

olunur.

....

zemin kat (2) lira 2500
oda 1 çamaşır·
lık, hamam 1,
2, 3 ncü katta
8 oda 3 salon

-3657 Büyük

MahaJ111si

Lira

2090

cıda

......

3657

((

((

Hat b"

257

Sokağı

No

Cins!_.,-

Kumsal caddesi ~ Ahtap barıe ~

ti'

Mustafa 1tey

1 inci kat 2
mermer tatlı~~
il kuyu ,,,,,,.~
bahçesi vardı~, 1
1..1 1 inci kat 1 b 1

taıhk 1 matb~
helA 1 kuJU s~

bahçetl ~,;•
26 hane linci kııt 1.
1 tqbk 1 h•: 1
1 kiler 1 bel. ~t
matbah, 2 iııclo" 1
6 oda l sal
beli, 3 oacil",ı.I
Ye

Burgaı manaatır

"'t

çab arası
sarmç vardı~~-'

11

bedelinin nısfı peıfnen Ye ıuafı diieri ihale• tarı ,ııd'
itibaren bir sene sonra nakten istifa edilmek suret He •tib~
muharrer hanelerin mülkiyetleri 9-7-929 tarfbindeP *7'~
20 gün mllddetle müzayedeye vazedilmiş olduğundan t ,o'

lble

pazar günü saat 14 te adalar ıııalmtldtlrllltüoe mür•c•• /
imal il.in olunur.
~

Kıymeti

Müftemilatı

}(J!

Rakkaoıı

ol''

KARTAL MAL MÜDÜRLÜGÜNDEN:
Cinsi

Kıymeti

muhammeneıi ebvabı ~

• "'
Ballda cinıi ve kıymeti mulıammenesi yazılı olan bit
"''
abpp köşkün mülkiyeti (21) g8a mBddetle müzayedeye kfıeıt
rılmıt olmakla talip olanlar mezkGr k6tkün derununde tıı>~
müracaatla her zaman görebilirler. Mü:r;ayedeye iştirak etiııd'
arzusunda olanlar kıymeti muhammeneıinin °o 7,5 nisbe
depozito suretile malsandığına tevdi ile yevmi müzayede f'
11
29-7-929 tarihine müsadif cumartesi günU aaat 15 te~ . ,
kadar Kartal mal mildürlüğünde ıatıf komiıyonuna ınur•
lan ilin oiunur.
Jf. ...

• •
BEYOCLU MAL MÜDORLOGÜNDEN

S~mti

MştemUAtı

Rus

Kapudan girince methal birinci zemin katı üç oda bir s ofa
J,ir heli dolap ikinci kat dört oda apteshane dolap sofa
Oçhcll kat iki oda bir sofa bir mutbak bir hclA bir kiler b od·
ram kab iki kömürlük bir mutbak bir kuyu terkos ve elekti·
rlğl havi ve 3500 lira muhammincli 28 numaralı hane mUza·
yede ve ihale kanunu ahklmına tevfikan yirmi gün mnddetle
mUzayedeye vaz edilmit olduğundan taliplerin şeraiti anlamak
Ye pey ılimıek üzere Beyoğlu Mal müdftriyetinde müteşekkil
komisyonu mahsusuna milracaatlan ilAn olunur efendim.

Rakamı
muhammenesi ebvabı

)f.

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı

,;>

Oç efendi alınacaktır

o~

idaresi muhuebe kalemi için bflimtihu 1eksen lir• 111'

1mtillana

.

dahil olabilmek için ıirdeki şeraiti baıı

1

lhlmdır.

1 -

2 3 -

Muzaaf Uıerine usulf defteriye aşina olnıak

Ahvalı 51hhiyesi hakkında rrami raporu olaıak

Mükellefiyeti askeriy~inl ifa etmiş bulunaı~I: Bit.~
Yevmi iıntilıan 14 Temmaı 929 pazar günUdur... ıill"'"A
evel vesaiki lazimeyi ve fotografisini Zati işleri ın?d;' ;,;
tevdi etmeleri lazımdır. idare lüıum görüldüğü takdır e
şuababnda da istihtam olunacakbr•

~-1

Sahife q

. Haksız değiliz..
'ııdcn başka kendilerini
kim itham edecek?

Siı d i .

Iİlıiı k e tıraf ve teslim ederdiıtri ~ bu alçak herifler ken~tt ili hekliyen husranlı akıkot1tuı:-rPılmadan evel bu
ltrdir rı çekmeyi hakketmiş-

~ly'an b
....., E aşını

sallıyarak

:

~tıı d Vet, dedi, eveti Bunu
tiQa,
t:ısdik ve teslim ede-

M
baııa Ucızevi müdahaleleriniz

1-tı dcelJatlık eden bu adam-

)ordu.ehşetler içinde bırakı-

. . . s·.

~-

ııı gözden kaçırmıyordairıı, icabında müdahaleye
~Yord aınade bir halde bulu-

"e

~ .unı.

d~ı: diri, diri duvara göm~betı .s~nra sefil herifler
)arı

crın,

pek emin görü-

~~~~ alçaklıklarının cezasız
L.~U i~n.ı .~annediyorlarclı.
~s~ d li~~ncelerinde pek te

~~i k egıllerdi. Zira kendi~rıet/~ !ttiham edecek~i~
~ b erının yegane şahıdı
~ \'e eh ortadan kaldırılmış
~ltl l erkcs be.ıi firari bir
~~rra~ telakki ediyordu.
tttik· .~al Zaınbarofun başlıca
ll11 l ClJtnı ..
b il hak;k" u sahte Jorj-Düpotr but~ 1 hüviyetinden b:hab)' '\' nan Elyan :
)e so~d Loranşar ne oldu?

d' L u.
~ o d Otanşara bir şey olma-

~afeta benim gibi tebdili

~ı. P.1'~ek

b

mecburiyetinde

"1~~- enıki zabıtanın na) .:ntı111 , ten.•Loranşan öldür·

o~ <>lııiakbıı

kendisi ortadan

"1~ fa.ha· nı~cburiyetindeydi.

lr._-~Yil Jo !Yetini değiştirdi. Ve

~ı. li l'J - Düpon ismini ta-

ltr diaiııi'~a bu isim albnda
'tdız~ takdim bile ettiLı ....._ t. terırrı?
"'"'Ç

h~ ' •nıa

Loranşara

)) - llıiyordu
"ttıı
.
~ k tnıezya! Herif çe~~.al bir sakal tak~ t~nıi .ile tanınmaz bir
~·1 Baloda kendi~
1 olduğum oyun
la~· l\orJc!kldikç~. el'an güle~
lıenfin ödü pat'

~~

"-i
'-a.:

~
e•etı ~-~'il deiiJ 'iU

düello me~ l..., llıtak linıf? Demek ki
.._:7:,e 1-li?e Palyaço aizdi-

\\ıc• «:.•et

tlııı._~"a lo~endf!D··

O feci

~ ~t....-a llZi ilk defa
o baloda gCSrO-

Ölüm müvezzii~

yordum •
Dlelloda
alçak
herifin g6ğıilne İlmimin ilk
harflerini
yani
( H. M. )
harflerini meçimin ucu ile
reımettiğim zaman hiuetmit
olduğum zevki ömrOmün soouna kadar unutamtyacağım.
- Ben de Kendi ltendime
siyah maskeli palyaçonun evza ve etvanmn size nekadar
benzediğini dii§ilnmüştiim ama
palyaçonun sizden bqka bir
kimıe

olamadığını,

Pis ve muzirrussıhha menfezlerde ya~ayın"\7!
mühlik humma mikroplariylc mülemma olan sivri
sinekler evinizl lsfill tt 11hhatinizl trbdit ederler.
Sinek, sivri sinelı v~ sair b" .rfbl b~ratı bir
kaç dakika ı.arfmcı. cnab~' içl• Fllt ma·
yiini kendi tulumbuıyte akmak tlfkfir . Flit;
pirelerin, karıncalarm ~ ba,....m b6ce...erinin
gizlendikleri yuvalan lahrcp, yumuıtalannı ifna .
ve "bütün haşaratı ftllf ~eı . Ayn; umanda
size zararı dokunmaz ~ lcat'tyea leke bvakmaz.
( Fi it) 1 sair adı hatarat öldOrücü mayilerle
karıştırmamalıdır. Flit in daha büyüle ve }<at'i
tesiri size memnuniyetbahş bir semere temin
edecektir ..

doğrusu

Tulumbasıyla Sıkınız

habnma bile getirmemiftim.
İkı genç bu suretle hasbühal ederlerken vakit bir haylı
geçmişti.

Elyan, bir hissi kablelvukula
nipnlısına dedi ki:
- Hüber, vakit gecikti. Sizi
çok merak edt!ceğim. O menhus katiller tevkif edilmedikçe
rahat edemiyeceğim. Çok rica
ederim ihtiyatlı davran ve
alelicele evine dön.
Tamam bu eanada kapmın
çıngrağı çalındı. iki genç titrediler birbirlerinia yüzüne
bakblar. Böyle geç vakit kim
gelebilir?
Hüber Manan fevri bir
hareketle eeltiadeki rüvelveri yokladı.
Gertürfid odaya girmif soruyordu:
- Kapıyı açayım mı?
Kapının önündeki adam da
sabırsızlanmıt olmalı

iri

Ueyaz Ye

sıhhi

DİŞLER
ılc

mt:attar hir

cal.:

okı.ijcn

ağ1Ztı

malik olmak an.

sayesinde istihzar olunan

Bioks

ili; nıar.ununun istima-

IUe kabildir.

çmğı

raiı

acele, acele Çalıyordu.
liüber Manan ani bir karar
vermit adamJarda görülen bir
tavurla ayağa kalktı ve:
- Ben gidip açacağım; siz .
burada durunuz! dedi ve kapı
yı açtı!

Kapı açılınca etik üzerinde
polis hafiyesi RibaJin ayakta
durmakta olduğu g6rülüyordu
Ribal:
- Kanun namına! diyerek
aparbmana girdi ve ancak
o :zaman kapıyı
kendisine
BÇIDlf olan Hiiber Mananın
simuım farkederek
bir nidayi hayret izbanndan men'i
nefsedemedi.

Polis bafiyem aylatdan beri
idam
maJıldmnmu t•mm'fb.
J>etİDde köfma)da oldujıl

Ribal kemali hayretle g6zlerinin açıp :

-

Siz ?.. Siz demek ha ?

diye kekeledi . Mösyö Hüme
Hnber Marsandan başka bir
kimse değilmiş öyle mi? Doğ
rusu ben bu kadanm ümit
bile etmiyordum . Ah!. Ah!.
Beni adam akıllı atlatmıya
muvaffak oldunuz.
Tebdili kıyafette cidclen pek
mahirmitıiniz! Sonra da rolilnllzil mahir bir aktör gibi ıntı·
kemmelen oynamayı biliyor81llUll. Demek kLbu akıam sizi
.....
~.,,.._

takip etmekle cidden iyi et·
miıim ... Nihayet tali bana da
gülümsedi...
Hüber Manan biç bir harekette bulumnamıı, samit ve
epkem doua kalmlfb. Esuen
müdafaa neye yanyacaktı?
O bir kere yakalanllllfb artık!.. itiraz ve temerrllt tamamile bottu Ye 11111•..z
olacaktı.

Bir kanun

NOVOTNI

Bir· sevahat

Birahane ve

Macar avcıları Yaralanan ve şe
Torosa keçi avı hit olanlar icin
•
tazminat
na gelecekler

BAHÇESİ

lokantası
Maestro B. Sternat idaresinde

MÜKEMMEL orkeatra
öğle tabildotu bahçede
l.tanbul icrasından:
Yorgi ef.nin Y eşua ef.den
borç aldığı paraya mukabil
vefaen ferağ eylediği Kadıköy
Oam•naia Rızapqa çqmeai
aokaimda cedit 62 No. hane
indelmlzayede bin beş ytiz
lira bedelle talibi uhteahıde
olup ih•lei kaf iyeaiçün onbet
gün mtıddetle müzayedeye
konulmUflur. Hududu, İfakat
Münffe, Memdaha hanımlann
ve bir tarafı mumaileyhimin
ve bir tarafı Ali bey veresesinin emliki, tarik ile mahdut
altmış dart metro otuz aantimetro terbiinde araziden otuz
dokuz metro bina mütebakiıl
bahçedir.
Miiftemlab iç katlı binada
zemiini m~rmer antire üzerin·
ele biri cameklnlı kilçilk di·
ieri tahnitli ve diğeri balkonbet oda bir t&4hk bir k&miirllik iki beli anııçh maa mti.ttemilit mutfak bahçeye medlıal iki sofa yiik ve dolap içi
dıtı yaih boyalı ve oda kapdann fevkanileri camlı hava
ıazı ve kumpanya suyu tertibatlı alt kat pençercler Ye bahçe ciheti tamamen demir pannaklıkh ve yangın duvarlı Oç bin
Ura kıymeti muhammeneli ve
çarttya kurbiyeti bulunan ahf&P hanenin iş ir ı.ana yüzde
hq zamla talip olanlar ve daha ziyade mal€imat almak isteyenler kıymeti muhammineai ıia 0 /o de 10 nispetinde pey
akçesİDİ ve 929 • 1830 No yu
111üatuhiben l.tanbul icra dairesi müzayede ıubeeine mil·
racaat etmeleri •e 29-7-929
tarihinde aut 14 den 16 ya
kadar ihalei kat'iyeai yapıla
caiı ilin olunur.

Zayi
Mtltt ıof&r mektebinden aldJiun plladetnamemi zayi
ettim. Y enlsini alacağlmden
eskisinin hokmn yoktur.
Kasımpap divanhane k&rfl
sında: Osman

. . Zayi
Askeri terhis kltıdımı zayi
ettb• yeniaint çakaraCatımdan
zayinin hükmü yoktur.
Tosya kuatınm yacıler kar7aiade Madan cWullanndan
Veli oglu Recep 306

.J

Macar Avcllanndan mürekkep bir heyet şehrimizdeki
Macar sefaretf vasıtasile Türkiye avcılar cemiyetine müracaatla bazı malumat talep etmitlerdir.
istihbaratımıza nazaran Macar avcılan ey!illde Türkiyeye
gelmek istemektedirler. Bunlar
buradan T oros dağlarma giderek yabani keçi avhyacaklardır.

Kimsesizler ve mualtım mektepleri
Muallim mekteplerine kabul
olunan talebeden şehit evladı
ve ya kimsesiz olduklan resmi
veuikle ispat edilenlerden
phsen bir taabbOtname alına
cağı ve ayrıca kefaletname
aranmiyacağı hakkındaki kanun IAyıhası alikadarana tebliğ edilmiştir.

Atideki kamın d&a Yillyete
tebliğ edilmiftir:
Madde 1 - Hazarda e111niyet ve uayifin muhafazası hususundaki yaztfelerini ifa eanasmda yaralanan jandarma
zabitlerine .e polis amirlerine
bet maata kadar ve polia memurlarile jandarma efradmm
her birine y&z Uraza kadar
tazminat veriilr.
2 - Hazarda emniyet ve
asayifin muhafazası buauaundaki vazifelerini ifa 11ruında
ıehit dDten veya aldıtı yara·
dan mllteeuiren aıen jandarma ıabitlerile efradmın ve poliı amir ve memurlannm ailelerfne birinci madde mucibince verilecek tazminat iki misle
iblat olunur.
3 - Birinci ve ikinci madde
hlihnmlerJ hazarda emniyet ve
uayiıin muhafazasına memur
edilen ordu kıt'aln zabitlerile
efradına da tamildir.
4 - Bu kanun efrada ait
hllktbnleri jandarma ve polia
ve ordu lotaatma vazifesi esnasında yardımcı olan aiWler

1Şehrenuuıeti iUirıllln 1
Oaküdar dairesinden: Başı
bot olarak gezmekte olan iki
kuzunun daireye teslim edildiğinde aahibi kim iae tarihi
ilindan itibaren 8 ,nn zarfında daireye müracaatla alması ve mOddeti hitamında
satılacağı ilan olunur.
lf
Beyazıt

hakkıada

da caridir.

•

dairesinden: Başı
bot bulunup muhafaza edilen
bir kuzunun 3 güne kadar
sahibi müracaat etmediği takdirde satılacağı ilfın olunur.

iyi-fena su

lf

kiralamış, Sırmakeş auya 1&•

Ecza
münakasası
Şehremanetinden

: Cerrahpaşa, Has~ki, Beyoğlu ve emrazı zühreviye hastaneleri için
lDıumu olan eczayı tıbbiye
kapalı zarfla miinakasaya konnulmufbır. Taliplerin ecza liatesfni g6rmek ve tarlname almak için her fOn levazım müdOrlüğime
gelmeleri, teklif
mektuplannı da ihale gQnü
olan 31 Temmuz 929 Çarıamba
gilnfi saat on beşe
kadar meôar mtldllrlOte vermeleri.
Şehremanetinden : Beyazıt
ıubei idariyesi esbak müdürii
ROştü bey hakkında Emanet
encllmenfnce
müttehaz karar
•
mumaileyhin ikametgahı meçhul olduğu cihetle tebliğ edflemediiinden Emanet divanhanesine talik olunmuttur. itirazı varsa ilin tarihinden itibaren bir ay zarfında makamı
Eman)te mllracaati ilin olunur.
I

(Birinci sahifeden mabat]

Düny•

fÜUDD

(7 inci sahifeden mabat)

Hep birden içeri ~
hiç kimse
etmiyor.
Yalnız merdivenden ~
ken yan yana ve boylu ~
na uzanmlf biri kaduı,
il'
erkek fki ceset, iki ölıD6t
an bulunuyordu.
bir
Bunlar evin uşağı ile

t_.

kll!'fılanna

metçiıidir.

Feci bir vak'a ile 1'-~
bklanm g&ren komtWa'~
kan kata çıktıklan . t/I
ttlyler lirpertici mnthit ,.,
manzara ile karfı karfl)'8
liyorlar.
..._...
Koca salon ortasınd~ ~
içinde ölmnş ve ıı~,
tam dokuz insan cesedi , ,
Kadınlı erkekli biitiill_.Jtll
efrıdı bilyüifiııden kii~Olı.J.
kadar hepai de koyun l>O»....

lamr gibi boğazlanmıtlar• "
Bu ölnlerin ortalJll~~
yqıyan yalnız bir tek JÖI""
var:·· O da genç kız...
blf
Üstü başı perişan,
darma dağnık, bu kanlı dl!:._
nin yegine berhayat f lf
Kahkaha ilstüne kabka~
latarak dolaşıyr..

sav

Zavallı çıldırmışbr.

';J

bırakmlflardır?

~

Yoksa aile efradı h~
bir sebeple birbirleriııİ oai

~

ğazlam11lar?
-,W
Facianın yegine c.ob_jJI
pbicli var, o da çıldı~

bibi ile de her gün blr miktar au alıp satmak üzere mukavele yapllllfbr. Serkis efendi,
burada İfe bqladıktan aonra
(5-6) yilz tife tedarik etmif,
Sannakq aulanmn titelerine
yaplfbnlan kltıtlann ve etiketlerin aynını da baabrmlf,
bir miktar Şehremaneti bandrola tedarikine de muvaffak
olmuş
ve şişelere T erkoa
suyu doldurarak piyuaya iyi
su diye aürmiye bqlam1fbr.
Tam manasfle Sirkecide
Sırmakeş Mıyu imal eden bu
adam umn zaman ~aramntf,
bulunamamq, nihayet dlln bir
teaadtif eaeri olarak yeri 61·
nmilmit ve fİlelere Terkos ıu·
yu doldururken clhmO mqhut
halinde yakalaDIDlfbr.
Belediye memurlan timdi
bu sahtekir1D Emanet ban·
dırollafuu nuıl tedarik etti-

kif ettlii anlqılllllf•.

pıi

yoluna devam

tahkik etmektedir.

M

ye derhal vaz'ıyet eden _ .....
zabıtası bir ttirlü bu ~
earanm ~zememiştir.
Cani!~ • bu kadar
yi öldüren her halde bit~
değildir - kimlerdir? Bu
yeti niçin iflemişlerdir? ~
Bütün aileyi öldnrd
halde genç kızı nedell

Binaenaleyh hakikatlıı _.,,.
mua imkiııaw:lır.
~

İfte İtalyan zabıta'1~

bu feci cinayetin
balledecejim,
dye

durmaktailır.

~:J

ur.

~

Pendik trenıfl
bir hadise~

7,72

Dün akşam aaat
darpqadan Pendiğe
~
eden tren, Küçilkyab ,,,,,.
yonunu biraz geçttkt:~
durmuş, yolcular n• bit ~
merak etmifler, batt•
" ·

mı

ihtar•~~
lemiyerek trenden ısa;; ~
Biraz snra, freııle~
memurlann

dlliiinden sıkıfbğı, o.ı ft ~
de bunu anlayınca. ~__...i ~
olmuttur korkusile "';;- '

etaaifti"•

'

AWWWW:t 4'Mfi aw;&e

evkıfat

Dikkat!
Ziyankar çete

\r

. ~PUr minderlerini tahllir ~

edenler yakalandı

~etdelerjüddettenberi Şirketi Hayriye vapurlannın döıeme ve
?ıaıar1 dike ~eçhul bir tahripkar çetenin musallat olduğu
"'~Ptıta trı kati celbetmişlir. Bu şerirler, bilhassa «64» numaralı

lıı~•ı ilUS~at olmuş ve cumartesi gilnll 4<6» minderin jilet
tıı6tr. e ışe Yaramıyacak bir hale getirUdfğ1 hayretle görül-

~l>lh...
un\'iİzerine
• • kamara1ar da h'l'
.. "Jer
~ Qtq
b
gem1 ı Qvaruı
ı ıne gozcu
t.!ak~ u serseri ziyankirlardan ikisi cürmU meşhut ha11

~:~.llltrııı annuştır.
de Yenik8ylQ olup on sekizer

~İııirı ı. i Rd_sı

btiİdir. \ çde~ Lanıbo oğlu

yaşındadırlar.

Dimitrl, diieri Anastaa oj'lu
~t~tlc u zıyankarbğı diğer iki arkadqluı ile beraber
~ 'ier ~ Yapmakta imişler. •
()~kitrdir serseri de zabıtaca aranmaktadır. Adliyeye veritl]
.

r tnusevi-

Otoıno}Jil

~ nin intiharı

k~yd B
)\a...~l!ıaraıe ahçe sokaiında
h.."'<la lıa 1 evde oturan SS
~ ~lt k, asabi rahatsızlı

Sofar Mahmu wı idaı:esin
del<i 1922 numaralı otomobil,
Fatihte polis Gal"p efen'dinin
kazı

i~•sir •vf edilmemeainden
~ o~: kendisini don
''-tın koy iıkelesinden

.

Da

ili r.

dı~·~ak atan hamal

~l li

eldeğirme-

kk esbabı emllkten

~~d

hanım

Haydarpaıa
u::
~abıkah
'-tiştlit etı az

da,, ıy,
b

y

1

beyi

.
l'\tJcıa ditlerinl

~thteıaıİtıi

Eyipte Mehmet paşa medreı ~sinde oturan lslam ile ayni
yerde oturan Mehmet A i b r
alacak yüzünden kavia etmiı
Ier, islim bıçakla Mehmet
Allyl iki yerinde yarlamıftır.

sakin aeyyar
'le~ltı'-elea~ •alatacı Ömer
~ ~ ~U!i ltlden kavga et-

~~ tl'İtıi ~rukla Ôme'l~f

ıtır.

Bir bakkal dük-

C))ede bir

kAnı yandı

ı~ ,... hırsızlık

Diln g_ece saat üçte, Pangaltıda Erienekon caddesinde
43 numarala Dimitrinin bakkaliye dükkirundan yangın
çıkmış, dilkkandaki eşya tamamen yanmıştır. Yangının,
elektrik tellerinin
kontak
yapmasından
zühur
ettiği

t'it ~ ao~, ..G6ıtepede Rıd
~~"'ld''

18 numa•
~.. ltliıı ~ . lia<:ı Mehmet
dtt.' li\~lt'litıe barawar gir-

t illada
111~

"'-ılla., ~Ya çalmıtlar-

~ ~lt~an'!llın•ak•ta•d.;ır;.;..-

aDlaıılmışbr.

~ ·'~ıc.
~~·lr1~ ı~ horaca:

l

ye maaşları

'1 ·'O; ~ ltırı8 71.s.so; Da~ 80. \lllıeli 6 7 Anadoan

belediye dairesi
memurları, taklit bir marka
ile sıhhte muzır maddelerden
çukulata yapan gizli bir imalitane m y ..fana çıkarmış, 1167
paket çukulatasıru müsadere
ve. imha etmiştir.
lmalitanen1n sahibi Simon
isminde bir adamdır. Simonun
bu fabrikası müseccel de de·
ğildir. Binaenaleyh diğer fabrikaların tabi olduğu vergileri
vermediği zanneditmektedir.

Kadriye

H~

bu-

gün muhakeme
ediliyor
Buriln İzmii'de, Kadriye H.

bqlanacal b . Müddei umum!,
iddiasını
serdettikten sonra
mamunlann isticvapları icra
edilecektir.

yonOını
gün
Hekimbaşı
çiftliğinde zuhur eden orman
yangını bir g'jn bir gece devam ettik D sonra dDn ak-

Orman

Evellki

şam sönclüriıımüştür.
Yangının

k6milril imal
ların

iyi

çifrlikte mangal
~ilirken korluk-

kapnblmamasındatı

zuhur ettiği anlaşılmıştır.
Yanan yerin sa huı henliz
ma!iim değild r. M :ımafi pek
çok yer yandığı tahmin edil·
mektedir. o.küdar jandarma
kumandanlığı yanğına sebep
olanlar
hakkında
tahkikat
yapmaktadır.

Posta teavün cemiyeti konfresi
İstanbul posta ve telgraf ve
telefon memurları teavilD cemiyeti ıenelik kongresini eklferiyet bali1 olmamuıaa binaen evelce tayin olunan
21 - 6 - 29 tarihinde aktedememiıti.

Cemiyete mensup umum
azinınbu defa da 10.7-29 ta•
rihine müsadif Çarşamba giinü
aad 17 buçukta Beyoj'lunda
Aynalı Çeımede Süruri maı..1leainde Hilali Ahmer cemiyeti
binasındaki dairei mahıusaya
teşrifleri rica olunur efendim .

Hidcmatı vatani- Öğleye dogru

~o.~0.; lJret·~: Frank
~ ~~9s;' ~()lar 48~2; lıviçre
tll~Iıt.asınd
DtıYun'

dUn Maçkada 1641

İki yerinden vurdu...

kırdı..

~l\ ~\ati ~de

ham-

numaralı otomobilin altında
kalmış, yaralanmıi, Şişli sıh
hat yurduna
kalduılmıtbr.
Şof6r Kemal yakalarımı 7 tır.

Niyazi,
verdiii için

''-~

yaşında Şükriye

ma çarp11Ufbr. Şükriye hanım
muhtelif yerlerinden yaralandığı için Hasekin'sa haalaDeıine kaldmlQUf tır. Şoför ya·
kal anmıştır.
lf- Nişaniaşıoda Bulgar apnrfnnanmda oturan Fatma

lfsa da kurtanlmışbr.

ı lldt 0 ~lind
"ııı . Ot\ır• e

15

Beyazıt

ve rilfekannın muhakemelerine

azaları

~

Piyasada mu- maznunlar, tevizır çukultıtalar le kalkışıyorlar
yeni tevkifler ?
var

iki

aydan beri

havaleleri

gelmediğinden dolayı verılmi-

OlSiTram3,10.

yen

->hnnııştır.

hidematı

vataniye tertibi

maaıJann teıviyu'ne bqlan·
mıpu.
4

yanf!ın çıkh
Bugün oğleye doğru, Şeh
rem1ninde Sormagir mahallesinde bir yangın .zühur etmiş
tir. itfaiye yangını söndilrmlye çalışmaktadır.

İrtişa ve cümhuriyet hükümetinin şerefile oynamak
cünnile maznun olan mevkuflar hakkındaki tahkikat devam
etmektedir. Maznunlardan aranılmakta olan Jak Fresko
dün mliddei umumiliğe giderek teslim olmuş, istintak
dairesinde «4» saat devam
eden fsticvabını mnteakıp tevkif edilerek gece ıaat «8., de
tevkifaneye gönderilmiştir.
Tahkikatın . .ıUratle
intacı
iç:n fevkalade çalııılmaktadar.
Maamafi birçok evrak ve defa·
fr:n, l:u meyanda evelce tef•
kil edilen hakem heyetine aft
olup burada bulunan doqa•
nın tetkiki icap ettiği için tahkikat mllfkülitla ilerilemek-

ted r
Bu işte muhbir ve müddei
vaziyetinde bulundukları için
bir istida ile tahliyelerini talep
eden Basat biraderlerin talebi
terviç edilmemiştir.
Bunun sebebi heoGı iptidai•
tahkikabn ikmal edilmemiş
olmasıdır. Bu tahkikatın iaü·
nat ettiii asıl nokta, hilaedarlardan
bir
kısmının
bazı yüksek -makamları ifgal
edenlere ziyafetler ve bedi·
yeler verdiklerini iddia ederek
masraf göstermiş olmalandır.
Bu hediyeler meyanında bir
büyük makam sahibine de al·
bn tabaka verildiii aikreclll·
miştfr. Haber aldığımıza na•
zaran, listeye bu muhayyel
maarafa ili•e eden biaec:lar,
Bosnalı İbrahim zade Lütfi
beydir. Lütfi beyin bu saniayı
tevil etmek istediği de anlatılmaktadır.

Tevki/ala intl.uuTabkikat ileriledikçe, yeni.
tevkifat icra edileceği bugiin
de musırren söylenilmektedir.

Murahhaslar
fezlyor

Balkan talebe birliği kongresine iştirak eden murahhaslar şerefine dün gece Bebekte Ttirkuvazda bir ziyafet
verilmiştir. Murahhaslar bugün
öğleden evel Müzeleri gezmiş·
lerdir.
Bugün saat 4te Darülfllnunda
murahhaslar şerefine bir çay
ziyafeti verilecekti •

"t°-.

Bugünkü hava:
Kandilli rasatancsinden
alınmııtır:

Dün azami hararet «29,.
derece, bu ıabab «19» derecedir. Bu ıece rüııir
muhtelif, hava açıktır.
ı

ı

5qa Sa~t

12 Sahife

İLAN
Lira
7315

Mahallesi Soka
Büyükada ~luradt)

No

-·z.

Cinsi
Ahşap hane

Ş.k
Taksin1atı

1 inci kat 4 oda ·ı mermer
taşlık 1 kiler 1 mutbak 1

hail
inci kat 6 oda 1 koridor
1 hala bahçede .ayrıca kagir 2 oda 1 mutfak vasi
bahçe 2 sahrınç
İhale bedelinin nısfı peşinen ve nısfı diğeri ihale tarihinden bir sene
sonra nakten istifa edilmek şartile balada muharrer hanenin mi'ılkiyeti
9-7-929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye \'azedilmiş olduğundan talip olanların tekliflerini 28-i·~29 pazar
günü saat 14 te kadar Adalar malmüdüriyetinde içtinıa edecek kon1isvona tevdi etmeleri ve n1ezkur saatten sonra vukubulacak tekliflerin
kabul edilmiyeceği ilan olunur.
2

)'eni

çıkan

kırınızı

Ankarada deposu: Bornonti bira deposudur

umum

devadır. B~

1J,.
f:-

1
BetsoOukluğu rreo0
.e

0;: ·u:;1ı:.:;~

kordonlu

Bir kere tecrübe ediniz çok memnun kalacakaımz. Her gazino ve her bakkalda bulunur.

Tüfflıi lnhlıan

kunet ve aıJıbat .,,
en mlleuir
eczanelerde bulllDUI'.
depoları BomoDtl fab lr
~elefon: Beyoğlu 583,.
tanbulda Ekrem NecıP '/J
deposu. Telefon lstaob01

1

Ankara rakısın
bd· adet Deniz Dizel

lıtiha

Fennin en son usuıae
olarak eıki ve veni bcltolold
.
freııgı, idrar darlığı,
bd t/
ligi 'e mesane "e bılcilfn]e "
r11hats1:&lıklar1 tedavi oh.uıut• __,,__
lieyoglu Tokatlıyan ya0 1
rıwktep sokak N. 3 5 Tel. B.0·'

"

motörü mübayaa11:

~iidflrlllihlden:

iki adet 'J'akayu Yaıet.llluwk üzere 20-30 Dey41ir kuv,·etlntle iki adet mazotla
qaüteharrlk Dizel deniz ruolürü ))RZtll'hk suretlle ahqacaktır. Hµ elns wotöı•lerJ
ıue,·cut olup lta.)a talip oluı_ıhtrın °ıı 7 ,:; teminatı muntldratelerlle t3-7-929 Cumarte I günfi sanı ıo.:ıo 41n (;Hlıthuln nHi.bRyan komlsy••nunclR bulunmaları.
ilanları

n1üdüriyeti

tumamının kıymeti

sokağı

mahallesi

N.
ne) i
mubammenesi
atik cedic
cedit
lira
Kadıköy
Caferağa :\isbiyc
hacı Şükru
2ı
ma bahçe hane
ı 0000 sekiz taksitte
.'..\liı~temilAn: S kat ~ e 6 odudan ibaret olup ı mutfak 2 hal~ odun! uk Ye Kömürlük , e hava
gar.ile kumpanya suyu tertibatı Yardır.
.BalAda c' safı muharrer ma bahçe hanenin bedeli 8 tak~cte ödenmek üzere 10000 lıra bedeli
muhammen ile ve kapalı zarf uı:ulile J8·7-929 tarihine müsadif per~emlıe günii saat 15 te miııa
yede i mukarrerdir. Taliplerin beddi muhammenin yüzde 7,50 ni~betinde teminatı havi mekcukJarile eım ali metruke salı~ konıh\·nnun.t nuirac3ut eylemeleri.

1ô ncı
tahifede
13,121 J J,10 uncu u
9.8.3 fmcti
,

santiı1>İ
"

>

,,>

Kıymeti

Kadık6y

«
«

•
•

«
«

CiDıi

Sokağı

Semti

Yoğurtçu çefmeıi
«
«

'

«
«

«

«

«
«

(1

Moda

Nıııf

•
•

•«
«
«

..

No

hisse duUkk&n
«

«

P9StaCI fınnı

1
3

s

dükkAn
7
meyhane dtlkkh 9
Dokkb
11
«

99

101

mubammenesi
Lira.
MOftemilab
1800 F evldade 1 oda 1 bell
«
1150
«
4(
«
12SO
«

..

1000

815
875

1000

«

"«
«

••

«
«

•

«

•«
«

4(
1250
1 oda ve mutfak
«
«
103
«
1250
«
•
4000 3 katta 9 oda 2 sofa
• Yofurtçu Çetmeıi ahfap hueoid temama 31
mutbak ve saire
Ballda cinai ve mllftemilib muharrer (10) kita emlak ..tıımak Qsere mllıayedeye vaz edilmiftir. Dlll&Anlann bedeli defaten ve hanenin bedeli de bir senede UU taksitte teavJye edilmek
f&rlile taliplerin l l/7/929 tarihine mtlladif per,eıabe ıthıll ıaat (14) te v;ü yedi buçuk temiaat
akçelerile Otkodar malmlldürllltunde müteşekkil komisyona mOracaat eylemeleri Iliıı olunur.

«

«
«

«
«

2
1 ak~irrı

1

4,36

Ak.faıll
Yat>l

