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~ . 
~ etıne lılr teklif vakı olmuştur. Bu teklif 

diQı takdirde mezkur levhalar Kütahya çi
~ raıulacakllr. Tt:.klffi yapanlara nazal'an bu b: ar V(•rnikll levhalar kadar sağlam, boya 

J' de daha da' anıkh olacacaktır. Çlof evlıa
~~lkU levhala~d8f.\. daha ucuzg ıılılola ı da 
l~"'--ktadır. 'l'eklifi yaımnlar, numara ve so-

1tı•ıu1u, mahallerine asılmasını da derlıute .... 
:•r ~~ılplerl Dahiliye 'e İ~tısat veldiletlerim.:\ 

._: but ün helPdi~ elt•r taraf andan çhıı levhalar 
llUu teminini rica edec·eklerclir. 

Gümrük tarifesi 
Teşrini evele kadar iki misil ola

rak mı tatbik edilecek ? 
Şayi olan ve henüz tahkikına imkan bulunamayan bir habere 

nazaran gümrük tarifeainini müddeti hitam bulmah ft J8i 
tarifenin teşrinievelden itibaren tatbiki mukaner ~ 
mebni Hükumetin arada geçecek olan bu llç ayhk mlddet 
zarfında gümrük resmi tarifesini iki miail olarak tatbik ft 
tahsil edeceği söylenmektedir. 

Maamafi alakadar zevat buna ihtimal vermemektedir. 

V az'ıyet meselesi 
Hüktimct henüz hiç bir 

emir vermiş deQildir 
Tiirk - Yuııan mtızakeresinin 26 parça emllke Ta'.,C • 

inkıtaa uğraması üzerine şeb- tertibat alındığı Ye ..- hak· 
rimizdeki Yunan emlikinden, kında bazı .neşriyat~ • 
sahipleri başlarında bulunan- Alikadarandan yaplljums 
lara da vaz'ıyet. edileceği, talıkikata nazaran bnls ı..., 

lıtı0tnada 
l"so/f nf - Ve
os nıutakat 

bunlann Tapudan kayıtlan çı- tahminden ibarettir. Hake•Ntt 

İsmet Pş. Bk~akta olduğu, k~ [Mabadi 11 inci ..lıifedtıj 
Dün Ankaraya lf ffie UO O~uf 

~dt 1J!or/ar 31 
~ ._ M. V enizelos 

\iı.. ~)~ 0lnıuttur, gaze
~ lbnda Yuna~is
~ j8lunu tekrar zi-

dotay ırsatını buldu
't11ı· 1 

• rnemnuniye
'1 'ftır. 

~-.:olini mülakatı 
nıalumat yok-

gitti, fakat Kadriye H. davası Izmi-
gelecek .. e nasd intikal etmişti? 

Başvekil ismet Paşa Hz. dün 
akşam Ankaraya hareket et
miflerdir . Pata hazretlerinin 
bir müddet daha burada ka
larak istirahatlerine devam 
edeceği ümit ediliyordu. Fakat 
işlerin çoğalması ve bilhassa 
Yunanlılarla cereyan eden 
müzakeratın inkıtaı, başvekfli
mizin süratle barek~tini mucip 
olmuş hır. 

İsmet Paşa hauetlerinin 
bugün Reisi ~ümhur hazretle
rini ziyaret etmesi muhtemel
dir. B. M. M. reiai Kazım Pş. 
hareketlerinden evel Bqveki-
limiıi ziyaretle görüşmüftür. 

Haber aldığımıza nazann 
İsmet Paşa Hz. vaziyet ken
dilerinin Ankarada kalmaları
na lüzum göstermediji tak-
dirde bir iki ıtın ıonra avdet :Jız davada ismi sık geçe1& 
edecektir. j Müstantik Hikmet beJJ 

Kadriye hanım ft _.. 

kadaşları,. üzerlerlae çö
keo sul kast zannından, 
lzmlr mahkemesinde be
raat ettiler. Tahkikatı 
epey uzun süren ba ha· 
disenln bir de garip tara· 
fı vardır ki karllerlmlze 
anlatalmıya hakikaten de
ğer bir mahlyyettedlr. 
Nitekim, lstaobulda tab· 
ldkata bitmek üzere lkeo 
bu bedbaht meselenin &.
mire naklini de işte bu 
lıadlse intaç etmiştir. itte 
bu hadise: 

Bir gün zarfının üste 
İstanbul baplsaoesl mG· 
dürlyetl vasıtası ile « Le
dl Kadrlyeye» yaalı lafı· 
lızce ve LoDdndm ~ 



2 Sahife Son Saat 

.\ \'. un~nistanda bugün 
Bulgarlarla 1 karışıklık çıkmazsa İyi .. 

yeni baştan ko- 1 

nuşacaklar 
Sofya, 30 (A.A.) - Gaze· 

lelerin istihbarına nazaran 
Yugolavyanın Sofya sefiri 
Bulgar hilkiimetine verdiği 
notada Pirotta halledilmiyen 
meselelerin hallini istihdaf 
eden, hassaten iki millkiyetli 
arazi ile bitaraf mıntakanm 
ihtasına mütedair bulunmak
tadır. 

Sofya, (A.A.) - Yugoslav· 
ya bUkiimetinin notasına dair 
olan neşriyatında matbuat, 
Yugoslavya hükümetinin bu 
teşebbüsünün Pirot mukarre-
rabnı temamile suya dtışUr
düğünU ve ayni meselelerin 
şimdi yeniden müzakere edil
mesi ili.zumunu ortaya attığını 
'yazmaktaaır. 

derllmlş bir mektup alın
mıştır. Haplsane n1iidüri· 
yeU bu mektubu derhal 
polise tevdi etmiş ve 
mektup teı·cürne olun .. 
muı;tw·. 

l'ı>te bu m~ı·tubun baş
hca cümleleri: 

« Ey yakında semauata 
uçacak olan ruJıl Alemi se
mavata suut eltiyin =amarı 
ervahı tayyibe arasında en 
alisini bul ve o ali ruha be
ninı hurmet ue ta=imlerimi 
ar=el ve kendisinden rica el ki 
amnla mulıabere etmek isti-
yorum ve yardımlarını dile
yor um. Zekana itimat et; iın
z!}nıı oku. Bu takdirde ismini 
unutma::.sm. )) 

Atina, 31 - Korr:.Unistler tarafından 1 ağustosta [ bugUn] 
yapılmak ilzere tertip ve ihzar edilen nUmayişler aleyhindeki 1 

fevkalade tedbirler devam etmektedir. 
Kuvvetli jandarma, berri ve bahri asker müfrezeleri, seferber 

halde ol!!rak şehrin en müsait ve hakim mevkilerinde hazır ol 
vaziyetinde bulunmaktadırlar. ' 

Ecnebi sefaret ve konsoloshaneleri:ı muhafa;.ası içın fc1'kal· 
ade tedbirler ittihaz edilmiştir. 

Atina, 31 - komünistler arasında yeniden · 200 kadar tev· :. .. 
kifat yapılmışhr. Amele merkezlerinde tahrikit yapanların tev• 
kifine devam edilmektedir. 

Dahiliye vekilimiz Elazizde · 
parlak bir surette karşılandı 

Eliziz, 31 ( A.A.) - Dlln 
akşam dahiliye vekili Şllkrli 
kaya beyin şerefine şehrimiz 
Türkocağında 80 kişilik bir 
çay ziyafeti verilmiştr. Teşrif· 
lerJyle Eliiziz ocağını şereflen
diren vekil beyefendiye ocak
lılar tarafınan beyanı hoşame
di edilmiştir. 

Samimi musahabelerden son· 
ra irat olunan bir nutka ce
vap veren vekil bey, göster
dikleri samimi muhabbet ve 
iltifata teşekkür etmiş ve ez
cümle demiştir ki: « Şimdiye 
kadar bizde millicilik ve Türk
çülük bir fikirdi. Onu harekete 
inkılap ettiren cilmhuriyeti· 
mizdir. 

Bir fikir dimağlarda ve vic
danlarda ne kadar kuvvetli, 
ne kadar esaslı olursa olsun , 
hareket halinde geçmedikçe 
milcerret bir mefhum halinde 
kat'i ve hayatta yapacağı te· 
sirlerin izi derin olmaz. Türk 
istildil ve inkılabının ulu ba-

miıtir. Millicilik programının 
tahakkuk ve tatbikına onu va· 
sıta kılmışbr. 

Ocaklı kardeşler bizim için 
ayni zamanda fikir, gaye, ha
reket ve mesai arkadaşlandır
lar. Ocaklann muhitlerini 
yüksek fikir ve gayelerle ten
vir vazifesine bu havalide 
temsil vazifesi de inzimam et· 
mektedlr. Damarlarında dola
şan kan temiz Türk kanı ol· 
duğu halde ihmal yüzünden 
dilleri yabancı dillerle karı
şan çetrefilleşen Türklere ken· 
di dillerini öğretmek Eliziz 
Türk ocağının en büyük ve 
en şerefli vazifesidir.Bu vazife· 

nin ifasına Eliziz ocakları 
merkezi, hUkfımeü her zaman 
kendisine zahir ve muavin 
bulacaktır. 

Malatya, 31 (A.A.) - Da
hiliye vekili ve ref akatlerin· 
deki zevat bugün şehrimize 
ge mişlerdir. 

Hactiseyi çıkarorıJtlf 
edilirken ,. ı1 

Dün akşam saat ,,f' 
yemişte Tütün güıııtu 
lesinde kanlı 
bir kavga ol
muş, O iskele
de kavun, kar
puz satan es
naf teftişte bu· 
Iunan zabıtai 
belediye me
murlarına te· 
cavüz etmiş· 
ler, Cemil e-
fendi isminde 
bir belediye 
memurunu bı· 
çaklamıtlardır. 

kavaaya esnafın 
zamlarına riayet e 
memeleri ıebep ol~ 

Kavgaya orad• 
hemen kaffesi işti~I 
Hadise büyÜmek ~ 
Tahtakale polis ııı 11' 
lüti bey arkadaşlar1 
ber hadise mahaluıse 
ve mütecavizleri 

tllr ineli eda ı ile yazll
mış olan hu mPkl ıi 1>0· 
lis1n. haldı olarak şüphe
sini u~ undırını;;tır. 1!11-
lm metnin h,;inde ln
niliz ·e «R:utelkeııs» kell
meslniu bulumun ı şüıa
hclel'i arı u·ıuışllr. l•'al"at 

niıi Gazi Mustafa Kemal Arsen L - pen 
hazretlerinin inkilip fır- Muharriri 

1 m~tir. ~ 
Mütecavizlerdkıl 

ve san İsmail J;.aÇ 

yapılan tahkil\at hh· nell
ce n•rı H"'ylneP nwl\l up 
muht<."viv llı ,ıaha dikl\al· 
le tetkil~ e<hlnılş ve bu· 
nun c.liııl bir ingillz cc
mh elinin, 'uzh etlerİ' Ya-. .. 
him tıüı•ü'en her maznu
na flolhl il~ sıelcıu dim 
bir le liYPl nH'lilu )U ol
duuu tuiıa~ılmı!'.tır. 

Su hadi~e. hu müna e
betle {IÖslPı·i~ or ld ek e
ı·ı~ u, zavnlılrln ~el\11 in a• 
lll f,;_h tir\ Zİ\ anhtı•a ~Oİ\8• 
bilirmiş. · 

kası olmak üıere tesis ~1oris l-ıöblaı1 
ettiği cumhuriyet halk fırkası , 
millici olmak kasbnı da ilive ' Birkaç eüne kadar 
etmiş ve millet ve cihan mu· eazctemizdc 
vacehesinde Türkçü olduğunu Türk· karilerinin pek ıyı 
ilin etmittir. Rejim ve fırka· tanıdığı meşhur Centilmen 
nın hükümeti de Türkiye bü- lııraıza ait yeai bir eser: 
yük millet meclisine haiz A 
olduğu itimat ,aayesindc kanu- sri korsan 
nun verdiği nnfuz ve lellhi- Prens ~o.. Jeriko 
yelleri Tilrldüğün yükselmesi mühim bir Fransız gazete-
uğrunda sarf etmektedir· sinde tefrika edilmektedir. 

Türkçülük bizim için hem «Son Saat», pek yakında 
bir mesnet hem de bir gaye- okuyuculanna bu yeni eseri 
<lir. Bunun için Cumhuriyet takdim edecektir. 
Halk Fırkası Türk ocaklarını I Yeni romanımızı 
kendi teşkilah arasına almış I bekleyiniz 
ve ona kuvvet ve kudret ver- tlıiiiii11iiiEiiiiiiiiii2iiiiiiiii2iiiii.~j 

Vak'aya ön ayal' 1' 
Aptürrahim, Kör ııf 
Ali hakkındaı kanu 
leye başlanı:b'.nıştır· 

Yaralı bıf.:lediye ;,! 
Cemil efendi ile e 
fından feua halde-': 
olan koD'.iser nıu• 

efendi~ 

tirMu~llnı ~ 
4 vini kıl'~ 

Bııglln muallilO 
için; bir kurs açıl• 
tebe 67 kişi kayd 
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j ~lltıı~ v eziyetimiz 
Piik 11 istatistikler bü

"e iabı·ı" • k. ,ç • ın ışaJı 

ısbat ediyor 
l~ eJij V ~kal~i.ince tanzim 
~<(S de en ıstatıstiWere göre 

1~SS3,46 u?1umi tahsilat 
k._'I d 6 lırayı bulmuştur. 
~ .. id~ tahsilat 201,414,822 
~ /' k Arada 11,137,644 
'1 \' •t. vardır. 
•e~1Y~t memleketimizin 

~ t.bii ~~di sahada büyük 
~ ey) ır tnkişaf arzettiğini 

Ctr eınelctedir. 
·~~ile\ o?ası dün aktet
.~. ·ı afı bir içtimada 
•tı.~:' ı e t' ~ete ı~aretimiz hakkında 
~e k hır rapor gönder-
~"' lrar . . R ~ "'ea.nu .. vermıştir. us 

b 
1 

e nıuzakereye pazar-
tllacakbr. 

La~ ııun tedrisatını ıslah ka
~~ u lllucibince inşasına 

' ış olan ziraat Enisti-
~cek sene bitecektir. 
ti~ 8ınüdUrü umumısı 

· dün sabah şeb
itlıniştir 

liıence silah atan Saliha 
dn~~~~est bırakılmıştır. 
~gu gencin kendisine 
t.I but ettiğini iddia e-
,:. e Sacıt Ef. nin mu

~~e •ne devam olunmuş, 
!lr.de .t~ebi reddedilmşitir. 
~ıdn:;:1 bir kadın için 
~~· ekle maznun hamal 

ın h . 
t lllu akemesıne baş-

'bık. 
~Q. A.:aarif vekili Vasıf 
Nnb,d 

1 
araya gitmiştir. 

,~'\iik el(· baş murahhası 
tat;~a . amil B. dün An
.~ Rıtın· · 
'-.1 l)· ıştır. Yunan mu-
\(•' da 1Yaınandopulos Ati-

~
' ·teği\'~t edilmiştir. Tebdil 
'dr

1
• Soylenınektedir 
Ye h . 

~ tıtıın b anımla nrkadaşla-
~i~~e feh . eraat etmeleri ü
~ ~ b ttrniz adliye maha
\ llıııa~ t~hkikab yapmış 
t\)~lltiYet~ntik Hikmet beyin 
~."l ır.den ı'st"f ttigw • ·li~ llıtıştu ı a c ı 

t il illet b r. 
~:-:-- lsn ey: 
~ ~1ttı, 1

•
8 • etmedim, etrni

~ ıt 'eb •stifa etmem. içiri 
~~~ tp Yoktnr» demek-

' t., ltşitıasl ~, •11ıkrıı a:- Kadriye H. 
ta~~"llıe et B. aleyhinde da-

k tttıekt ctınesine imkan 
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Ne d. 
• z 

ar şıyorlar? Otsu da 
'"llerif!1izc bak- yiyelim .. ıı 

şr z, oyle olsa . Bunu bir defa Alımet Ra-mı yor sun bey hocamız yazmış. fa-ni ara ne? kal kulak asan olmamıştı. 
. • Bakalım bu sef ei· biz !J<lZa-b~e 

Yunan hariciye nezaretinin 
fikirlerine tercüman alan bir 
gazete, ~ mübadele edilen 
müslümanl:ır, tufeyli bir kitle» 
serlevhab bir baş makale 
neşrediyor. Buradan diden ve 
ya firar eden Rum muhacir
lerine kendilerinin çok iyi 

ı 
takalar hariç o1mak üzere, lun, belki bir tesirı olur. Dün 
arazi, hemen bütün kiymetini bizi.m gazetede bu seneki ka-

l kaybetti«?» Türk mübadilleri- vun, karpuz bolluğundan bah-
oin bir çoğu elbette ki topbn, solunuyordu. Evet, bu selff! 

.baktıkları, bu sayede ve bn 
muhacirlerin sayı neticesinde 
Yunan toprağının kiymeti 
arttığı kaydedildikten sonra 
söz bizim mubadillcrimize 
nakldilmekte ve denilmek
tedir ki : 

« - Bunlar, (Türk müba
diller ) kendilerinden üç misli 
fazla, zen~in ve çalışkan bir 
cemaatin terkedilmiş emlakini 
bulup yerleştiler. Halbuki Yu
nan mübadilleri, bırakmıya mec
bur olduldan ve bir kaç bin se
nedenberi tesis olunmuş ocak
larına mukabil kıymet ve vüs'at
çe kendi mallarının çok dunun
da olan Türklerin yerini tut
tular. 

Böyle bir vaziyette, Yunan 
toprağının kiymet ve istihsal 
kabiliyeti bir kaç misli arttığı 
halde, Türkiyede, bazı mm-

terki san'at ve meslek etmedi. kavun. kurpu= pek bol ama, 
Fakat, Makedonya ve Epir- içlerinden ağiz tadile yeneRini 

deki biiyük arazi sahibi Türk- bulmak pe/: güç. Jıet"'e k-u.vuı;-
lerin arazilerini kıymetiendir- larl Çarşıdan bir kavun aicm, 
mek hiç bir zaman akıllann- eğer yam sıra biraz da toz 
dan geçmiş değildi. Onların şeker almamışsa vay haline/ 
bütün emelleri İstanbul ve ya Ha salatalık almış. ha kavun. 
başka yerlerde refahlı bir hiç farkı yok. Topatan kavu, 
hayat yaşayabilmek için çif- nu bizim bildiğimi.: kehrübar 
çil erini sıkışbrmaktan başka gibi sap sarı olur, Bu sene-
bir şey olmamışbr. Yunanis- kiler ise hep yeni. sararnuya 
tan bu muhacirleri yerleştir- yüz tutmuş, /ıatta ba.:ıları da 
mek için milyarlar sarfelm"ş- heqüz yeşilimtrakl 
tir. Türk bütçesinde ise bu Istanbulda bu ham mey11a 
milyarlar, ancak harp it- reuacmı kim çıkardı ise yedi 
lerine tahsis edilmiştir. bosianm lwviın. karpuzu o-

Türk matbuah, bize her nun başına yağsın, elinde de 
zaman, müslüman mübadillerin şemsiye bulunmasın/ 
şikayetlerinden bahsediyorlar. Yalnız kavun mu ya? He-
Fakat bu adamlar için Türk men bütün meyvalar 6yle. 
bükumeünin ne yaptığını lrayd- Baiıçevanlar, kabzımallar o 
ebniyorlar. Türk memurları· kadar tez canlı olmuşlar ki, 
nın bu vadide gösterdikleri sanki arllarmdan dörl nala 
alaka mübadeleden istisna edil- aill kovalıyormuş gibi bağda. 

Yunaulılann bahçede. tarlada, boslarıda 
miş emlakini 
müsadere etmek ve muahede- ne varsa henüz pişmeden. 

yumurtaya can veren güneş 
ler ahkamını ihlal etmek «?» babadan tamamile şekerini, 
olmuştur.» balını almadan Jıam ham 

!!t!!!i!!!!n!!!!e!!!!iz!!!!a!!!!h!!!!a!!!!t!!!!v!!!!e!!!!r!!!!d!!!!im!!!!!!!!!K!!!!as!!!!!!!!!ım!!!!!!!!!p!!!!aş!!a!!!-!!!!!!!k!!!o!!n!!!uş!!!m!!!!!a!!!lar!!!!!ı !!ll!!!üz!!!u!!!lm•!!!!!u!!te!!b!!!l!!!iğ!!!!!o!!!- koparıp İ sla n bula döküyor-

d aki bahriyeye ait iki amba- lunmuştur. lar. Fakat, onlar da ne ka-
rın muvakkaten gümrük ida- milayet heyeti fenniyesi bahat var? Biz hamına, oI-
resi emrine tahsisi temin edil- g Ağvada yapılacak mek- muşuna bakmadan her gôr-
di» demektedir. tebin vazı esas resminde ha- düğümüz meyvaya görmemiş-
fii\apada, Selçuk kız sanay! zır bulunmak üzere hareket fer gibi saldırır ve sanki ar-
~mektebinde hazırlanan ta- etmiştir. kası gelmiyecekmiş gibi kü-
til kursları bugün açılacakhr. Dicaret odası ve esnaf cc- /eden sekizini, oruınu birden 

Dş bankası İstanbul şubesi miyetleri seylip felike- kaldırırsak olacağı budur 
miıdürü Muammer, müski- tine uğrıyan vatandaşlara işte. 

rat inhisarı. müdürü Zekai, li- yardım etmiye karar vermiş- Bu sene kim derse ki tatlı 
man müdürü Hamdi, Milliyet- tir. bir kiraz, ballı bir dut, yu-
ten Ali Saip, kibrit inhisarı "\tliJjumartesi gününden ltiba- muşak bir kay~ı veya armııl 
mürlürü Tahir Kevkep beylerle ren veremli olan ineklerin yedim, çıksm meydana! Ya-
M. Antuan Piote, orman şir- mezbahada itlafına başlana- l'lll şeftalilerin, incirlerin, kı-
keti müdürü Cevat bey mü- caktır. zılcıklarm da olacağı budur. 
kerrer sigorta şirketi idare Eski-len ham meyva yeme, 
meclisi ~zalıkıarına intihap ~alebe kongresi pazar günü midene dokunur! Diye ço-

gjtekrar toplanacaktır. · ş c<lilmişlerdir. cuk!arı azarlardık. wıdi 

Dsviçre konfederasyonunun k 

mcmiyeti beledh•e dü,.n bir 3 d lıem midemize, lıem ·esemize 
.1 6 Sinci yıl önümüne mü-

içtima ak~chniştir. Azadan sadif olan bugün İsviçre s~a- dokunan bir alay ham mey-
bir zat belediyelerde hizmetçi ımyı Jıatır batır kendimi= 

r retinde bir resmi kabul yapı-
bürolarile bir ae ahçı mektc- lacakbr. yediğimiz için bizi kinı a::.ar-

bi açılmasını istemiştir. ----=--------- lasm bilmem! 

maydarpaşa tramvayın'n in- Borsada yeni Eğer İstanbuldaki bu ham 
şnsma bu hafta baş!a- meyva satışmm önüne geçil-

nacaktır. fişler ıne.:sa bir, iki sene sonra tiaat tdirler. 

~ ttjtıe \'~alebnin daveti 1 
.ı Şitk . nkaraya giden 
QUrı etı ınu"d" .. H d' 

fflolis müdiıiyeti elektrik Bugünden itibaren, yeni Manavları Şubatta kiraz, 
g tahsisatı kafı gelmemesi- kanun mucibi~ce Borsada Mayısta kavun karpuz. Tem-
ne binat;n karakollarda petrol renkli fiş!erle muamele icrası- mu:da da ayva. kestane sa-avd uru am ı • 

\ ~~~ h~ ~t etmiştir. 1 
·~ Y • «Antrepo buh- ı 

dn İktisat Vekale- 1 
yakılmasmı emretmiş~r. na b!'lşlanmıştır. Bu usul. iarlarken göreceğimize şüpJ..e 
fflendikteki Yanyalı Türkle- Fransız borsasında da tatbik edilmesini 
ll4IJ re badema yalnız Türkçe edilmektedir. Köroğ!.a 
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j Saç aaça gel:neleri -usW.ent-
İcap eden iki kadının el ele 
yennelerini istib'at edct:ek
kri düşünerek bu snt?.rlnrı 
yazdık. Ruhiyat • her romnn:.:ı 
ıı"hi - bizim de - şöyle böyle • 
g6zden geçirdiğimiz mebahis· 
dendir. Ruhun, basit ve müs· 
tald1 bir cevher değil, belki 
rvizı1evi - fonctionelle » bir 
cilvei bayat olduğuna şahsan 
bil olduğumuz için o meba-
-hiain ameli kıymeti olmadığı
m da bili:iz. Bin4enaleyh kılü
bli ilmi üzerinde değil haki· 
kat yolunda yürümeyi tercih 
ederiz. Hakikatla faraziyat 
anamda daima uçurumlar 
TUdır. Biz uçurumlara yanaş• 
maktan içtinap ederek az.iz 
okuyuculanmıza, hikayemiz 
eşhasmın efalü akvalini ay
DeD kösteriyoruz. 

"" Vakıt hayli ilerilemişti, ak-
pm olmak üzere idi. Günle
rini dere kenarında geçiren 

. mandalar, inekler bile yurtla
naa çekilmişlerdi. İki kadın, 
emin bir yalnızlık içinde bir 
~Ut ağacının allına oturmuş· 
lardı. Şehnaz mustarip, dalğın, 
6bürU lakayt ve mütebssimdi: 

- Haydi -diyordu· yüz.ünü 
yıka, kanını sil, okadar da 
düşünme, çirkin oluyorsun. 

Şehnaz, bir çocuk gibi onun 
tazüne uyuyor, dereye eğile· 
rek ve avcu ile su alarak 
yüzündeki lekeleri temizlemiye 

' ujTaşıyordu. 
Su, berrak idi, altmda otur-

duldarı ağacın gölgesi o bcr· 
raklığı aypalaşbrıyordu. Niha-
dın karısı , dereye eğildikce 
"endi çehresini görüyordu . 
'iptida bu müşahedeye karşı 
alakasızdı. Biraz sonra - bilin· 
mez neden - yüreğinde bir 
arzu tutuştu, o seyyal ayn°ada 
limasırı tetkika başladı. 

Olgun güzelliğinin dilrüba 
hatlarına yana yana bakıyor, 
bu hatlar üzerinde kocasının 
iflediği zulumkar izleri sayı
yordu. Bir gözünün altı mo
rarmış , çenesinde geniş bir 
bere husule gelmiş , dudağı 
aıynlmışb. 

Başka bir erkek, Nibattan 
maada her hangi bir erkek 
için her hnlde cazip, iştiha· 
aver görüneceğinde, seve seve 
öpUlüp koklanılacağında şüp· 
he edilmiyen bu melih çehre· 
nin şu hale getirilmesi, kadın· 
cağızın gücüne gitti, gözleri 
yaşardı. Kocası, znlim kocası, 
kendisini senelerden beri ih
mal etmekle ih.'1:ifa etnıiyerek 
bir köy oruspusunun yanında 
dövmüş, hurdahaş etmişti. O, 
ihmale mütehammildi, fakat 
bu hakaretı, hüsnünün incidil
mesini giran, çok giran bulu
yordu. 

Şehnaz, yüzünü yıkamayı 
bırakmış, su içindeki aksine, 
aksi mecruhunu seyre dalmıştı. 
Ve dağınık mül~azalar geçi
riyordu. Mazisini elim, halini 
berbat ve istikbalini perişan 
görüyordu. Derenin içini bile 
nurlandıran şu güzel çehrenin 
bu kadrır kıymetsiz tutulması 
yüreğine y~1 ıcı b"r melal, ma· 
temli b · r üzüntü dolduruyordu. 
Zihninde hir sual dolaşıyordu: 
Eksiği neydi; mes'ut olmak, 
erkekler taı:afmdan sevilmek 
için nesi noksandı? Tezek ko· 
kan kerevetler üstünde ken
dilerine aşk ve aşık bulan 
kadınlar kadar da mı güzel 
değildi? 

Şehnaz, bu sualin cevabını 
görmek iç"n gayri ihtiyari ba· 
şını kaldırdı, yanımdaki kadı
nın yüzüne baktı. 

Oh, o da, o kadında güzeldi. 
Bir bakıma yaban gülünii an
dırıyordu. Bakımsız, katmerleri 
dağınık ve belki kokusuz bir 
giildü. Fakat rengindi, göz alı
cı taraveti vardı. Bakışında 
ahu letafeti ve vahşeti parlı
yc r fo. Dudakları olgun kiraz· 
lardan da kırmızı ve dolgun· 
du. Yilzü esmerdi, bu esmer
lik, gözlerindeki lem'ayi ve 
dudaklarındaki ·kırmızılığı bir 
kat daha tebarüz ettiriyordu. 
Vilcudu beyazdı, Gerdanından 
aşağıya dof,'ffll, çehredeki es
merlik, güneşin sürdüğü düz-
gün, kayboluyordu. 

Şehnaz, onun baldırlarını da 

Haliç Şirketinden şlkAyat 
Seyri sef ain her gece saat 

birde Kadıköyüne Şirketi 
Hayriye ise haftada iki üç 
defa Boğaza birer vapur tah
rik ediyorlar Halbuki bizim 
haliç şirketi eyyamı adiye· 

den sarfınazar milli bayram· 
lanmıza mllıadif günlerde 
bile vapur işletmiyor. 

Bütiln haliç sakinleri köprU· 
den son vapur olarak hareket 
eden 9,30 vapuruna yetişmek 
mecburiyetinde kalıyorlar. 

Acaba haliç şirketi Seyri· 
sefain. v~ Şirketi Hayriye gibi 
12 de veya 1 de niçin bir 
vapur iştetmiyor. Bizler insan 
değil miyiz? Şirket buna mı 
kani? 
Galata telgraf memurlarından 

Senai 

lf-

Te~graf trenle mi ge'.mlş? 
Alpulludan saat 9 da veri· 

len bir telgraf Fatih posane· 
sine 16, 5 ta geliyor. Bu 
telgraf iki saat te postanede 

gördüğü için gerdanından baş· 
lıyan ıu beyazlığın nerelere 
kadar imtidat ve ne derece
lere kadar inkişaf ettiğini bi· 
liyordu. 

Köy dilberinin tenasiibiinü, 
matbuiyetini ve nokta nokta 
melfıhatini yükselten başka bir 
şey, ona mahauı bir şey var· 
dı. O, sathı rakit bulunduğu 
halde içi kaynıyan bir göle 
benziyordu. Bütiln uzviyeti oy
naktı. Llkin bu oynakhk gôzle 
görülmUyor, ancak seziliyordu. 
Kadıncağız, ne gaz aOzüyor, 
ne gerdan kırıyor, ne kalça 
titretiyordu. Bu rüküdetine 
rağmen oynaktı ve bu oynak
lık, gizli oynaklıkbr ki onun 
hüsnUnil ve tenasübQnü son 
derece cazibedar bir hale 
getiriyordu. 

Şehnaz, hayran hayran bu 
temaşada bulunrken köy dil
beri de gözlerini tuhaf bir 
surette kırpıştırarak bilmuka· 
bele onun çehresini tetkik 
ediyomu. Aynı erkeğin mah
remiyetine aşina olmak itiba-
rile aralarında bir nevi miiıa· 
reket teessüs eden ve gene o 
erkeğin müşterek buğzuna 
hedef oldukları için de hissen 
müttefik mevkiine dilşen iki 
kadın, sermayelerini karşılaş· 
tıran ortaklar gibi yekdfgerini 
gözden geçiriyorlardı. 

K6y dilberi tedkikabm da-

* Bir tasrih 
Muhterem efendimi ~& 
Diş doktoru H~sl '' 

imzasile dün akşaınkı ıı,l'
nızda intişar eden ııı• 
tarafımdan yazıl?ı.ğı at' 
hasıl olduğunden ısıın1' 
na mahal kalmanı• f 
tasrihini rica ederim e 

C h b•' erra paşa .b· 
Diş tab1 ı 

Husameddirı 

ha evel bitirdi ve gô 
kırpışık vaziyetini bo 
sordu: 

- Erini koynumda 
sopa da yedin, bana 

din mi? rt' 
Şehnaz, eski muh~ •' 

«zehrihand» dedikleri 

tebessümle: b' 
- Sen - dedi - 1'1. 

değilsin, yediğim klS~e 1 
değil. O her gün bıt de 
yatar, gözü döndUkçe t> 
döver. Alıştım, baş1'•~ 
mesine de, beni dövlll e 
alışım. Artık aldırı~ 
rum. 

Ve sonra ilaveye 

gördü: ~· 
- Zaten şartlıyıt· · 

ma gelir, ne yanına 
Sözde koalıyım aına ~ 
dir dul yaşıyorum. 

Köy dilberi keınaU 
sordu: 

- Kocasız nasıl d ·~ 
canın okşanmak iste~~ 

Şehnaz, kızardı. " 
şekilde muhaverelere 
değildi. Görümcele~;P 
körpe çocukları b~ JI! 
mış, halazadeyle b~ 
gecesi geçirmiş oltıı eı'I 
ber uzvi ihtiyaç mel tii 
rine kimselerle tea 
etmemişti. -
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~rkün aslı Rummuş! 
\l hezcyam yapan 
F'ranza adlı bir 

müvcrrihtir 
~ti -51- Muharrire M. Turhan 

fi ~ •il~ha mütaallik işler Rumlar için, Türklerle yüz 
-~ ~ ~t goınne- o kadar yük- yüze gelmek bir emri dütvar 
·~ ~İit~t kadar haricf ezbeşer olduğu cihetle öyle bir cür-
1 't~ ki aralarında bir et gösteren insanı efsaneler 
~ '1'da ın ıuhurunu taşanlar diyarından yetittırmek icap 

~ tıı hslan türemesi kabi- ediyordu. 
\~~i \~l addederlerdi. Şahsan veya milletçe malik 
~dtki ır adamın bir yazı olamadıklan meziyetleri , o 
\~~ . thleh hayreti neyse meziyetlerle mlttehallik insan-

i ~ >lka~~r ve yüksek işlere lan kendi milliyetlerine mal 
~ ~ "1'1L~-:S•nlara karşı nım- cbniye çalqarak benimsemekte 
,J'- ~:~ de ~eme ve tahassuı mütereddi milletlerin evsafı 

0 Ydu • Bilmezler , mllmeyyizesindcndeir. 
lt k d b ha ' zev yap olmazlar, Rumlar bu hususta a ü-

~~~•niyet gösterirlerdi. tün değersiz kavimlerin en 
tt,lll •ra hakiminin , pek bqında bulunurlar. Onlar Tnr-
~ l' ekfur cenaplannın kün ilemşUmul celadeti , 
· tti:cı~deti •ıte !>öyle bir harikeengi% hamaseti, göz ka-
bit "(ıl>ıçf idi. Onun gece- mqtıran fazileti önünde her 

~ ~ ~ÖJe gidip gelişi bir ıeylerini kaybettikten sonra 
~"1,rıı Yılır , ok atıp deati tek bir çarei tealiyet bulmUf· 
\. ille~ :nakabili taklit lar ve Türklerin aslan Rum 
~dı.a. tl olarak kabul olduğunu iddia etmişlerdi! [1) 
~~I Kendi hiçliklerine ve piç-
~~~ alık insanlann sal- liklerine ağlamayı beceremiyen 
~ t~ hlaınul olan şah- insanlar bu kabil türrehat ile 
~~~h~iye. için türlll tilrl~ bütün insaniyeti kendilerine 
~tdt lr ıcrasından gerı gilldürürler. 
~ ~~ P~ayla kandırdığı Samandıra hakimi, mensup 
' 11, d 

1 
koy köy, kasaba olduğu kavmin temaytılatını 

bı' ~~lld~ lştırır, onlann ağ- tamamen mlldrik olduğundan 
~tt 

11
1 Ctladetine ait men· basit hilelerle, sehlülicra nü-

~~ ~t;'ttderdi. mayiılerle devrinin mümtaz 
' '??da neler ve neler bir şahsiyeti halini almıştı. Bu 

ı p k imtiyazın %evkını çıkaı;mak 
ij e _ m~~terem için sı'f sık lstanbula gıder, 

~~ t le ç yuz Turk sil- önünde, ardında teberdarlar 
~;t' k t başına atlarile taşıyarak vücudu behbudunu 
~ )a;~~tek kellelerinden alık rumlara teşhir ederdi. 
S tiıı ... &1 nıı anlatılmazdı, Her ziyaretinde dört, bq kızı 
~~ ~tndilerine mubte- gebe bırakırdı, ve bu 10.tfun-
~~i -ı· dtıı ilişilmemeai dan dolayı kız babalannın 

tttn!f dolu tavuklar şükranını kazanırdı. Hekt~r 
ı._~ ı? ert mi hikiye o- zadeden döl almak henf-
~ · ~ b leri ıünıra, gurura gark eder-
~ ~~llıışu k~~~lu yal~- di. Hülisa, Türk istilasından 
~' l'tı gorunur ve hiç ödleri kopan rumluk, bu ma-
~' rk cesetlerinden sal kahramanının t&hsında bir 

~ \..~ kap 1 kuleyi görmek 
rJ \.~ ~Qpl 1 hlazdı. [1] Bu beaeyam yapan Fran-,J ~ ~t ô 11•n~alara öyle bir za isminde bir müverrihtir. 

y t b 'tt' ·1 1 ~ \.~ ontııı ır ı ısa ven - Merkum Bizans mperatorlu-
~~. bi1111' ~arnandıra tek- ğunu ta:ıımar eden Tnrklerin 

~ "j ~ o lly: s Hekto rzade İzak komnen neslinden türedi-
fı dan burrna pehlivanın R 

· ul d 1 ğini yazar ve zu'munce um-
~~ f 'ddia ~!n:!i;a :~~ ı luğun merareti imıihlilini teh· 
~ viD etmek ister. 

Rize f e 3-l{etzedelerine 
yardım ediniz ... 
al 

O hav alide tufan felaketine uğnya"1 aç ve 
açıkta kalan on binlerce kardeşimize yardım 

. etmek mukadde5 bir vazifedir. 
Rize, Sürmene ve havaHsi müthiş bir felaket geçirdi. 

Zarar ve ziyan büyüktür. 40,000 den fazla kardeşimiz 
yurtsuz ve bir lokma ekmeksiz kalmıştır. 

Memleketimizin en zengin ve çalışkan bir mıntakasında 
vuku bulan bu felaketin hepimizi dilhun ettiğine şüphe yok. 
Böyle bir vaziyette, felaketzedelere yardım etmek hepi
miz için bir borçtur. 

Bunu nazarı itibara alan « Son Saat » bir iane listesi 
açmıştır. 

Bu ianeye iştirak edenlerin hediyeleri tarafımızdan 
Hilaliahmere devredilecek ve isimleri gazetemizle neşre
dilecektir. Az, çok, gönülden ne koparsa vermek ve on 
binlerce insanın alamını bir az olsun tahfif etmek lazımdır. 
Haydi vatandaşlar, vazifemizi yapalım. 

İane listeıi 
Kunıc: 

25025 

500 

200 

Dünkü yekün. 

Tfitün inbi~ar müdürü u
mumi i Brhçet B. 

Şchrrm.mt'ti ~rketlcr ko
miseri Muzaffer TI 

Kuru~ 

'100 Kndıköv Himayci Etfnl 
muha ~brci ı n.emz.i B. 

J 00 Kehrihacı Ali Baba keri
mesi Fatına hanını. 

«seddiçin», her hangi bir isti· kızların alay alay nedimeleri, 
llyi durduracak kuqtet teveh- zevab aJiyenin aileleri -ince 
hüm ediyordu. tüller altında bedenlerinin 

«Pek muhterem)), bu lstan- letafetlerini pınldatarak - o 

bul seyahatlerinin birinde im- muhteşem meclise şuleler sa-
peratorun huzuruna çıkmıştı. çıyorlardı. 
Kilise ve saray ricali tama- Çandarh Kara Halilin ağ-
men bu mecliste hazırdı. Hi- zından yalancı taşlarla dolu 
kimin rütbesi, «büyük kölelik» ve kalayla 5rtnln olduğunu 
payesinden bir derece aşağı işittiğimiz taç, lmperatonın 
olduğu için kaidei teşrifata başında, küçllk bir hareketi 
nazaran imperatorun yanı Rum sürüsünü yerlere ka-
başında duramıyacaktı. 

Pandıran asayı saltanat da Onun söhreti celadeti ise, 
elinde idi. (büyük köle) nin alt tarafında 

durmasına mani idi. Binaena- Vekan hümayuna halel ıcl-
leyh, işe bir şekli ma'kul ver- memek için daima önüne ba-
mek lazım geldi. Meclisin in- kan İmperatorun kapalı göz-
ikadından eve\ vükela toplan- lerinde o gün derin bir dn-
dı, uzun münakaşalar yapıldı. şünce titriyordu. 
Nihayet, o gün için büyük Patrikten peskaposlara, pek 
kölenin kilise erkAnile sağda muhteremden yelpa:ı:eci başı-
vc patriğin yanında, pek muh- ya kadar bütün erkekler har 
teremin de imperatorun sol metpenahın, başında yalancı 
tarafında ve en başta durma- taşlarla ve bakırla milzeyyen 
sı tahtı karara alındı. taç taşıyan İmpratonın, Malte-

Bu suretle muhteremin gü-
pe harbinden dizbağları çöıü

cenmesi, saraya darılması ve 
Rumluğu müzaheretinden ma- lerek sidye içinde kaçabilen 
hrum etmesi ihtimali bertaraf başkumandanın timdi ne cev• 

edilmişti. Tekfur cenapları da herler yumurtlıyacağını merak 
bin yıllık saray teşrifabna ga- ederek <debi akdesin» halen 

lehe ettiğinden dolayı mem- j sakit duran mübarek dudak-
nunen mevkii şerefi i~ğal et- ların harekete ' gelmesini bek-
mişti. liyorlardı. 

İmparatorun kızları, bu ,.,... ..... - ~ - - \ (Bitm.etn 
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Nakdi --

İdris il1uhtef i 

Tehlike ... Onun aşkıdır 
()_ kimdi? Bunu ben de bilmiyorum. Yaliıız ben değil kiffl 
de kim olduğunu bilmiyor. O, korkunç.. tehlikeli, affll 

zamanda insanı büyüleyici bir meocı.ıd~yettıi~. 
- Ben hem betbaht hem ve sihirkir mevcudiyetiyle - Madam, dedi, :::; Matmazel, sizi büyük 

bir tehlikeden haberdar et
nriye geldim. 

- Ne gibi bir tehlike? 
- Evvela söyleyin. Onu 

1eviyor musunuz? 

J anin titredi: 

Bu kadın, bu yabancı ve 
esarengiz kadın ne demek 

ittiyordu? ( Onu ) derken kimi 

kistedlyordu? 
Asabiyet ve şiddetle sordu: 
- Bana ne hakla sual sor

mak cüretinde bulunuyorsu

nez?. 

- Sizi tehdit eden bir teh-. 
likeden kurtarmak istediğimi 

aöyledim. 

- Ben de size bu tehlike-
nin ne olduğunu sordum. 

- Tehlike ... Onun aşkıdır. 

- Onun aşkı mı? 

- Evet.. Yanlış yollardan 
yO.rümek suretile biri birimizi 
aldatmıyalım. Ben sizin düş

manınız değilim. 

- Ne demek istediğinizi 

bili anlamıyorum madam? 
- Evet.. ben sizin düşma

nınız olmadığım gibi bilakis 

size yardım etmek istiyorum. 

Daha evel size kim oldu

ğumu söylemekliğim, kendimi 
tanıtmaklığın lazım. Matma
zel.. Itır zamanlar ben de si

zin gibi genç... Körpe ve ma
sum bir kızdım. 

- Madam! .. 

- Ve şimdi sizin hiç bir 
vakit olmanızı arzu etmediğim 

bir vazıyete düştüm. 

- Rica ederim. Bir an evel 

s&ylemek istediğiniz asıl nok
taya gelin. 

de sefil olmuş bir kadınım. bana sokuldu. Teneffüs etti- kadar sözlerinizi ııe i1' f 
Önümde bir uçurum açblar ğim havayı zehirledi, büyüledi. dinledim. Arbk dinlell' 'İ, 
ve ben hergün bir a% daha Kalbimi çaldı. Beni sevdiğine hammülüm kalmadi ' ~, 
bu uçuruma gömülüyorum. inandım. Bir tehlike karşısın- Şunu da haber vere ; 

- Bu ne uçurumu? da bulunduğumu habnma bile bütün söyledikleriniıde" 
- Onun açtığı uçurum. getirmedim. Beraber çok tatlı bir şey anlamadım. il ~ 
- Kimden bahsediyorsunz, aşk sahneleri yaşadık. Onun İspanyol kadını kiJıd 

bilmiyorum. nişanlısı oldum. gülüşle gilldü. 

Kimden bahsettiğimi janin heyecanını zaptede- - Pekala matmazel··· 

b~ de bilmiyorum. Yalınız ben meden haykırdı. di. Nasihat ve tavsif 

değil.. onu hiç.. Hiç kimse - Nıtanlısı mı oldunuz? ehemmiyet vermiyor•~ 
bilemez ve bilememiştir, mat

mazel!. 
Janin başını önüne eğdı. 

Birden yanaklan kızarmıştı. 

O .• Şüpheaiz Tiğristi .. 

Janin bunu anlamışb. His

setmişti. Ancak açıktan açığa 

söyliyemiyor. 
Anlamamış görünmeyi 

ediyordu. 
Meçhul kadın sordu: 

- Şimdi anladınız 

derim. 

- Hayır madam. 

tercih 

zanne-

- Niçin yalan söyliyorsu-
nuz. Evet .. hissediyorum. İçi-
nizde bana karşı bir kin bes
lemıye baıladmız .. 

- Aklınızı mı kaybettiniz .. 
Size neden, niçin kin bes!iye

ceğim? 

- Dinleyin. Size vaktiyle 

sizin gibi olduğumu söyle
miştim. Bilseniz nakadar ağla
dım, nakar ıztırap çektim. Bu-

nun içindir ki siıe acıyo

rum. / 
Sizin hlsabınız"?- korkuyorum. 

Daha anlamadınız mı? Ben 
genç bir kız iken (o} b:ına 

- Evet.. nışanlısı oldum. sı sizin bileceğiniz bit 
Felaket yalnız bununla kalsa Fakat bir giin gelec6 
gene iyi. Kalmadı. Bir gün, rimi habrlıyacaksıolZ· 

daha doğrusu bir gece uzun şunu aöyliyeyiın.. şu0.ı 
süren bir his serhoşluğundan vereyim: Eğer onunla lı 
ayıldığım zaman artık kız ol- ona ümit ve yüz "~ 
madığımı anladım. O günden karşınızda düşman ol 

sonra da onun metresi oldum. ni göreceğinize eıııill 
İşte matmazel benim düştü- ve o zaman ben .. ~.,. 
ğüm çukur, benim içine yu

varlandığım uçurum. Ben sizi 

bu aşk uçurumundan kurtar
mak istiyorum. 

- Fakat.. Madam.. ben 

kimseyi sevmiyorum ki .. 

- Ben de artık onu scvmi-
yorum. 

- O halde .. 

- O halde.. size bir kadın 
kalbinin ne olduğunu anlata

cak değilim. Evet onu artık 

sevmıyorum. Ondan nefret 

ediyorum. Ona karşı müthiş 

bir kin besliyorum. Fakat .. 
fakat.. bu da hislerimin zahiri 
şeklidir, Eğer derine geçecek 

' ve her ikimiz de kaplerimizi 

dinliyecek oiur~ıık o zaman 
(O ) nu her ikimizin de hala 
sevdiğimizi görürüz. 

İspanyol kadın yu . 
sıkarak devam edecekV 

sözü du daklannd• 

kaldı. 

Odanın bahçeye ııa? 
kapısı dışardan açJıod' 
men şen, neşeli bir ~ 
mişti. 

- Hanımlar ! ııı~: 
almadan içeri girdii . 
beni mazur görün. V 
beri kapıya wruyorull' 
yorsunuz. Galiba çolc 1' 
bir mevzu üzerinde J 
yorsunüz. f.ı 

Bu söz Ozerine i~ 
kapı istikametine ~ f . 

ve ikisinin de ağ:ııt'd t 
fetY' 

l 
kur yaptı. Tıpkı size yaptığı 

gibi. (O), esrarengiz, korkunç J 
Janin büsbütün asabileşe

rek ayaba halktı. • 
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IUllNIUI 
~ Vlilikte nıes'ut olnııyanlar. 
·tl<lk davaları niçin artıyor? Papas terbi ~ resi 

1 
j e kadının seadeti arasındaki münasebet.-

fi ~divaç hayatında mes~ut olmak için riaye~i 
, icap eden şartlar. 

' ~ ti~d:&nıan~anberi, Ame· 
.;, ~ l'tçiti tli hır talik buh
' hı.. ,Ottda Yorınuş. Bunu, ge-

. ~~ rtıuhn ~elen gazeteler, 
~ ~ bab tclıf memleketlerin 

~ltıiy0~tleri bildiriyor. Gün ı 
~ \._ ~ d uş ki, sekiz on çift , 

.. "-t ~~et dairelerine mü- ı 
. r l~ te evlenme bağla
~ llı;ilıııesini istemesia· 

\:" ~:na göre bu hal za
\ .. ~~kurduğu ahlaksızlık 

~'dıl!\:n, bazılarına göre 
~ iyı kan koca hayatı 

ttı· hazırlanmamuuıdan 
~<>rnıuş. 
~"' ••lllik hayatına ha· 
"- ~~I> lsının en büyük se· 
~ ~ h~ terbiyesi imiş. Ge-
\ h\l ır kilisede verilen bir 
~~t~ÜJ\asebetle dehşetli 

k. .. , u doğurınuş. Bu azim 
·~ 1\1 •ebep olan şey, pa

aöıı .. ...:d· 1'. .... , ır: 
~ ~ilaıı dın, . kocasını evine 
V J)~il'tıı tk ıçin çok iyi ye-
't ..ı tlidir. » • 

'"lttıd' 
~ ını, sen misin ka-

t\.llıcnzclcsine indiren. 
. '"'P 

:itr '&&. neler söylen· 
~ '-liı. abbı. Ne itirazlar 

tt_,b 
~ Q Papas terbiyesinin 

~-~it . 
\"" "~t ~cktcbi 
~ ~a İıaıirde mevcut 
~~l &Q küçültülen zira· 

~ '~ trizıin tski hallerine 

";/) lı( ~imiştir. 
I '~lle •aleını 

t 
I "ıı.tlt ld, oldukça şiddetli 

{~ ,,, 
\. ' ~ i•nı vardır. 
L~d ~ltai 
"a ıtı i . Pek çekilir şey 
~~di:i•rı. bugünlerde her

~~ terli iken rüz
tlıalıdır. 

MlS Ginan 

geçimsiıJfkleri doğurduğu bile dasına nihayet verilmesi iıte-
söylenmif. niyor. 

Şimdi, inhilale doğru giden . Böyle bir yenilik yapılmaıına 
cemiyetin kurtarılması için, taraftar aılanlann başında A-
behemehal, papas propagan- merikan artistler birliği var-

dır. Bu birliğin reisi de mis 
Ginandır. Bu kadın, erkeklerin 
ekseriya gece evde oturmama
larını üç sebebe mal etmek
tedir. 

1 - Bazı kadınlar, evlenir 
evlenmez tuvalete ehemmiyet 
vermiyorlar, kocalannı eğlen
dirmek için zihin yormuyor
lar. Zannediyorlar ki vücutla· 
rını vermekle nihai galebe,i 
kazanmışlardır. 

2 - Bazı kadınlar lae ko-
calarına adeta bir vemedar 
gözü ile bakıyorlar. Uğurla
rında ne sarfedilsc az gCSrll
yorlar. 

3 - Diğer bir sınıf h:e 
gözleri daima yaşlı olan ha
nımlardır. Erkek bir parça 
dışarı çıkmak istedi mi, der
hal şikiyetler, sızılblar bq 
gösteriyor, baba evine dön
mekten dem vuruluyor. 

Halbuki bir kadın böyle 
yaparsadır ki kocasını kendin
den soğutur. Böyleler kadın 
değil, belidır. 

Kadının vazifesi ihtimal ve
rildiğinden daha çok müşkül
dür ve bu vazifeyi yapmasım 
bilmiyenler, evlilik hayatım 
ileri götürmiye hiç bir zammı 
muvaffak olamazlar. 

a il il e!:3!!5!E:S:::::::::::::ii!EB-BE!ll!!!!!!ll!!!Bil!!5El55!!!!!5!!!m!l&E::::::::::---

Postadan 
fikô:yet. 

- Ah azizim ah.. Nedir 

bu postadan çektiklerimiz? 

- Ne oldu? 
- Daha ne olsun. Üç ay 

evel arkadaşıma bir mektup 

yaz.mıtbm. Mektup bu sabah 
elime geçti. 

- Nasıl? 

- Cebimde unuttum. 

MU balağa 
- K!.ocacığım! T abmin et 

bakayım. Bu şapkayı kaç.a 
aldım? 

- On liraya mı? 
- -Amma yaptın ha. Ben 

o kadıar müsrif bir kadın mı-
yım. 

- Kaça aldın? 
- •Dokuz yüz seksene . 

Bebek 
- Boğaz içinin en sevimli, 

e.n ori~nal !.e~eaini bulur sun? ı 
• • ı - Bebegını. . 

Kriz 
İki genç arasında: 
- Piyasa da kriz ftl eli

yorlar. 
- Tevekkeli değil, kaç 

gündür Melahat ortada yok. 

Boğaz! 
- Bu sene boğaza rağbet 

fazla imiş. 

- Çok doğru dostum. Bi
zim küçü~~ evde çenesima 
bir u bot durdujıı yok. 
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Eğlence 

,, .. 

..-«ı. . -

- Demek otomobile binmek istemiyorsu

nuz. Daha çahak giderizi. 

- Pervin! olduğun vaziyette kal.. ağa düşecekler gibi .. 
tam on iki kişi. On ikisi de sana bakıyorlar. 

- Ha,... Ben çabuk olan işleri hiç sev-

Kötli nişan 
iki genç im arasında : 
- Mehpareyi annesi Hakkı-

J• vermek u.temiyormUf. 
- Neden? 
- Kızma kötü yerden m-

fllD almak Wtemif te ondan. 

. 

Düşmek 
- Yahu! senin kanmn 

yüzünden düşen bin parça 
oluyor. 

- Ben buna raziyim Ya 
senin gibi tekmeyi yiyip mer
divenden mi düşsem! 

- Kar.:ı:- ver .. Pertcvle mi yoksa Şev'l<etlc mi evleneceksin . 
. - ikili ile eğlenirken üçilncilyti arayacağım. 

İntihar 
C. Bey, ellerinde can 

kurtaran simitleri, be
linde can kurtaran ye
leği giderken arkada
şı sordu: 

- Nereye gidiyor
sun? 

- Sevgilim yüz ver-
medi. İntihar için ken
dimi denize atmağar .. 

Endişe 
- Deniz kenarında 

ne bekleyorsun? 
- Karım denize düş

tü. üç saattenberi mey• 
danda yek, endişe edi
yorum. Çok masum 
bekleyorum, 

Nem! 
- Azizim! Kanm öy

le hassas ki.. Buluttan 
derhal nem kjLpar. 

- O halde daima gü
neşli havada gezdir. 

- Ah kocacığım. Böyle 
olurdum. 

Cesaret!. 
S... Bey arkadaşlarını evine ziyafete çağır· 

mıştı. Yemek arasında ufak ve ehemmiyetsiz 
bir bahane, bir sebep yüzünden karısına çat
tı.. Zavallıyı fena halde haşladı. 

Bunu gören davetlilerden N. bey, refiki A. 
beye sordu: 

- Yahu. Şu S. ne nezaketsiz adam. Her· 

kesin karşısına kansına çıkışıyor. Ayip değilmi. 
A. bey cevap verdi: 

- Onun adetidir. Kansını ancak kalabalık
ta haşlar . 

- Nedr~? 
- Y'&lmz iken ceuret edemez de ondan •• 
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- Haberin var mı. Şemsi, Neclayı alıyormuş. 
- Hayır Necla ~emsiyi alıyor. 

Takıntı 
- yahu! Arkadatın 

Mecdinin takıntısı çok 
yüksek 

- Evet.. Mahalleye 
alacaklı korkusundan 
uğrayamıyor. 

Kurum ... 
- Şuna bak hele .. 

Kurumundan durulmu· 
yor. 

- Galiba ocak sü
pürücü şirketinin direk
toru olacak. 

ikinci tabı 
/ 

Bir kitapçı dükki· 
nında: , 

- Bana bu eseri 
ikinci tabını vermişsi· 
niz. Birincisini okudu
ğum için iade ediyoruz. 

Hazine 
" c.... Oh hanımefendi · demek kızınızı bana 
lltreceksiniz ha! Ne' saadet.. Ne saadet.. Kı

llıt h 1 b . h . . d. 
aş ı aşına azme ır. 

di .._.Evet efendim.. Öyle .. esaıen bunun için· 
'ltr k~ hen de kwmı evlendirirken çeyiz filin 
tınıyorum ya .• . 

ilan 
~r kunduracı dükkanının 

6t ilandır: 
[)t.akkabı tamiri 

~ 1tli erkek 
Ç~Vi~i erkek 
~ıtli kadın 
..-•lili « 

cameklnında gö-

130 
110 
110 
100 

Kunıı 

• 
» 

- Artık evleneceksiniı:. Yeni yeni ıeyler 
öğreneceksiniz. 

- Öğrendikten sonra evleniyorum. Daha 
neyi öğreneceğim. 

Pahalı lıayat Şairin cevabı 
İki hırsız yolda Ahmet be- Sordular: 

yi çevirip soymak istedi. - Karından mı çekinirsini7 
Ahmet bey: metresinizden mi? 
- Habisler .. Diye bağırdı. Şair gözlerini süzüp bira2 

Hayatımı size pek pahalı aa- düıDndükten sora fU mısralarla 
tacağım. mukabele etti: 

- Hırsızla: - Metres: Bırakır geçenin. 
- Biz de esasen hayat gidince için ters 

pahalılığı ile mücadele edi· Kan: Evde Yll' vır eden 
yanız. hatan an. 

- Yeni geldin. Hemen gitmek İ•tiyoraun. 
- Kocamı evde yalnız brraktım. 
- Sana ihanetinden mi korkuyorsun? 
- Hayw •• Evi 90ymumdan . 



Ra yo:da 
Biraz dedikodu ' 

Geçen 'pazartesi saat 5 il~ 
6 arasmda radyomuzda Şipi
gerlik yapan zat anlaşılan 
Türkçe bilmiyordu ki iki fasıl 
arasındaki fasılayı şöyle ilin 
etti: 

- Beg dakika istirakat! 

lstanbula T elefungen mar
kalı ahizelerin gclmeh üzere 
olduğunu yazmıştık, bu ahiıe
lerin henüz geldiği yoktur, 
fakat bunları getirtecek tica
rethanelerden birine kaça sa
tılacaklanm sorduk: 

- Beş limbalılan 400 lira; 
cevabını verdi. 

Biz de okuyucularımızın 

kulak'anna fısıldayıverelim: 
- Bu ahizelerin lstanbula 

maliyet fiyab 120 liradır. 
Tüccarın bu derece fazla ka

zanç anusuna bilmeyiz ne denir? 

Telsiz şirketi müdürü Ham· 
di beyin, maaş vermekte müş
külata uğradığı bir dakikada 
( 1000) lira sarfederek Avnı
pada bir gezme seyahatine 
çıkmak istediğini yazmıştık. 
Buna hiç lüzum olmadığını da 
söylemiştik, ispat etm~k, 
şimdi iş:tiyoruz ki Hamdi bey 
bu yazımızın çıkması ile bir
likte yola koyulmuştur. Belki 
gönderilmesinden vaz geçilir 
korkusu ile. Evet bize bunu 
böylece söylediler, fakat doğ
rusu inanmıya cesaret ede
medik. Maamafi fazla araş

brmıya da lüzum görmedik. 

Bükreşte beynelmilel bir 
telsiz sergisi açılmak üzeredir. 
Bu, Ticaret odamıza da bildi
rilmiş ve Ticaret odası tarafın
da'l alakadar tacirlere bildiril
miştir, fakat dünyada kaç mar
ka varsa hepsini de görerek, 
hepsini de tecrübe ederek içle
rinde en iyilerini getirmek için 
Romanyaya kadar gitmek is
tiyen bir tek tacir çıkmamıt
tır. Bu seyahatin masraflı ol
duğu zannedilmesin. Bükrqc 
gidip gelmek, bir kaç gün 
oturmanın masrafı da dahil 
olarak (200) liranın içindedir. ı 
Tacir efendiler ise bu (200) 
lirayı kir tek ahizenin salışın- J 

d n çıkaracak vaziyette dir- l 

5on Saat 

Muh~:bere 
Beklemey~niz 
lamail Hakkı beye: Üç beş 

ay beklemek ile sesten başka 
sinemayı da nakleden bir a
hize almak mümkün olsaydı 
size elbette bekleyiniz, derdik. 
Fakat bu nevi ahize er henüz 
tecrübe devresindedir, istifade 
edilecek hale ne zaman ge
lecekleri kestrilemez! 

Ahmet Necip beye: Evinizde 
elektrik var ise doğrudan doğ
ruya cereyan ile işliyenleri 

tercih ediniz, daha yeni ve 
daha masrafsızdırlar. Fakat bu 
nevi ahizelerin her köyümüz
de elektirik olmadığı için say
fiyeye götürülememek mah
ıurlan vardır. 

Tevfik beye: bir ahizenin son 
sistem addedilebilmesi için 929 
senesi 'içinde yapılmış olıruı.sı 

lazımdır. Bunu makinenin 
markasını kataloğunun tarihi 
ile mukayese ettiğiniz zaman 
anlar&JIUZ· lsten;eniz bize de 
sorabnirsiniz. 

Şükrü beye: Böyle bir mü
tehaasıi tanımıyoruz, fakat 
Enver bey ile Mösyö Moro 
ilminde iki zattan bahsedildi
ğini işittik, yanılmıyorsak biri 
sanayi mektebinde, diğeri Ro
ber Kolleç.te dir. Bir de .t3aker 
şirketinde Harile05 efendiye 
milracaat edebilirsiniz. 

Bakkalların yeni hey
eti idaresi 

Bakkallar cemiyetinin hey
eti idare intihabab neticesin
de HOHyin, Ali, Ali Rıza, 

Rffat, Murat ve Ahmet Ziya 
beyleı; İhru1 ekseriyet etmiş
lerdir. 

Fethi B. gene cemiyetin 
katibi umumisidir. 

Bebekteki arsa 

\az at \~arı~ları ., 
Ayıp~ fec~ 
İki mekteplı R ıc:ıc mhur Hı. hıma"elenude 

' 1 1 m~ t P Hz. m a t" c
ınd 'ar• 'e ı l:ıh encumenı 

alısı naırnnn ı~tanbuld.ı 

2-8-16-23-30 Ağastos 
Cuma günleri alb hafta 

hO' ı arasındaki 
disenin sotı~ 

f zmirde mektep ta~ biti' 
den (M .•. )hanım ismin \,~I 
nin gene mektep talebe~~ 

Hal111.ın e batı ıctırahnti temm 

Oroh eler T opkap d"n \" elı ,.fen. 
JıH Huc:u!lİ oıomobıller '\ c.-Jı 11-

leden Velı efendı'ie 

HV'ano aann ka .. dı ıpahıı-agınd1 
lan ı n e,;el her he tn ~.ılı 

akş.1mına kadar 

Bahc miictrrrk, hu f' 

Darüşşafakaya talebe! 
alınıyor 

l 
Darüşşafaka müdürlüğünden: 1 

darüs afakanın birinci sınıfı 
ile muallim sınıfına aşağıda 

yazılı şartları haiz olanlar 
alınacaktır. 

1 - Birinci sınıfa girecekler 
için şartlar: A - Babaca ve 
anadan ve ya yalnız anadan 
mahrum olmak ve muhtaç ol-

mak, B - İlk mektebin dör
düncli sınıfına terfi ve ya bu 
derece tahsil gôrınüş bulun
mak, C - Yaşı ondan aşağı, 

on ikiden yukarı olmamak, 
D - Emrazdan salim ve her 
suretle tahsile elverişli olmak, 
E - Yepılacak müsabaka 

imtihanını ve çekeceği kur'ayı 
kazanmak. 

il - Muallim sınıfı ıçin 
şartlar şunlardır: A - Keza ye
tim olmak, B - Ya~ı on ydiden 

aşağı, yirmi ikiden yukan 
olmamak, C- Orta mekteple
rinden şahadetnamesi bulun
mak, D- Sıhhati yerind~ olmak 

Taliplerin fotograflı nüfus 
tezkereleri, mektep vesikaları, 

(N ... ) efendi ile çok 5~oıf 
ve mektuplaşbğı a~l ,1 
hasıl olan şüphe üzetlııe ~ 
dilr tarafından kız ııı ;~ ·riJP".". 
doktoruna muaye~e ~~ "il 
neticede kwn bıkriJll11 I 
edilmiş olduğu meydan' 
mışbr. V 

Bunun üzerine ccN .. ,,, ' 
di kızdan fena halde so~~ 
yapılan tahkikatta kızın il_ 
nin başkası tarafınd•11 r.f · ' 
edildiği anlaşılmış \'C ~ 
hanım bu cilrmün ~ 
tüccardan <cS ••• » bey ~ 
·dan yapıldığını iddia e ;I 

Mesele İzmir ağır ceı• 
kemesine verilmi§tir. ~ 

Yerli mal ıerd1 
Sanayi birliğinden! 
1 - Yerli malları 

6 ağustos 929 salı ~ 
on albda GalatasaraY lif 
de aç.ılıyor. 

- Sergide memleketi ~ 
imal edilen her nevi eşt• 
hir edilmektedir. ~ 

3 - Sergiye meccaııel' 
rilir. 

- 4 Serginin müddeti 
haftadır. ~ 

5 - 4 ağustos 92? ;i 
gününden sonra sergıYe 
kabul edilmez. / 

ı inci ıuhe müdiit 
mua~i 

Polis birinci şube 
muavinliğine başmenıu~l 
Ziya bey tayin edilnıitbf • 

~ 

sıhhat raporlan, aşı şahadet- Konya belediyetl ·"' 
nameleri ile ve üç tane vesika ve " ~ 
fotografları pazar, salı, per- Konya belediyesi, ııı"'I. 
şembe günleri saat 14 ten Mübahat beyin, lngiliı ~ 

Bebekteki Tütkuvaz arsa
sının Defterdarlığa ait olduğu 1 

17 e kadar mektebe müraca- , fekkiri ( Casson ) dan ter_//_ 
at etmelidirler. Kayıt muame- ·ı etmft olduju [İş), [ i\4ot;,-ı 
lelesi 31 ağustos cumartesi l kiyet] ve [Iı başındaki ·~ 
akşamı bitecek ve ondan son• Ji isimli eserlerini pek ber;.-hakkınaa ikame edilen davaya 

denm edilmektedir. Şehre-

m--.neti, burasının sokaktan 
müfrez olduğunu iddia ehı\ekte 
ise de Defterdarlık vekilleri 
buranın evelce karakol mahal-
li, binaenaleyh emvali milliye
den olduğunu söylemekte ve 
bunu ispat etmektetirler. 

raki müracaatları kabul olun- ve her birinden yüzer ıı 

_m_ı_y_a_ca_k_t_ır_. -----=-----....-! sabn almışbr. ~ 
~' 

Anadolu ajansı mümessillil.1 

ikdan1 yurdunda birinci kata nak]etn1İştıf 
Anadolu ajansı ilanat şubesi 

Avni bey apartıman)OID birinci kabna nakletm.iftit· 



Son Saat Sahife 1 ~ 

r...~da ~ 
rili şato 1 OOIIDlflrn 

L"~aınak ~agmur ağlarımı 
~'n . ısteyen yırtıcı bir 

~lbi kuduruyor· sa-
uz 1 k ' b.ı.... e adınlardan, şık 

~dan ar~an ve kibar ihti
~ ~ •baret bir meclis 
~ kah Yeler anlatarak ara 
~rd kahalar içinde çal-
~ u. 

~c '~alık söz perilere, 
"t ınrk ~lıla 1 al etti. Hazır $:a rd~ bazıları böyle 

I ~~ Sozlere hiç inan-

·' 
111 

sörlediler. 
1 ~) tizerıne ihtiyar bir 
"!' ~ b &ençliğinde bizzat 
~ ~k· ilşından geçen şöyle 
~ ':'~rk anlattı: 

' ~ bir sene evel beni deh
i&. '4~ av merakı sarmıştı. 
~d· a)da k·· ··k b' 'fl'k Jttı, S uçu ır çı ı -
~ . ahahtanberi omu
Sa Çıfteyle dağ taş aşmış 
-"tltlfltı;r h. .geçmiş bir hayli 
CGtı ş~unı. 

~ k:' Apenin ormanlannı 
,..~ krıa boyayarak battığı 
~tı. ş arşıına eski bir şato 
~ atoYu • -..iorın çevreleyen asır-
~-~lt üşl ağaçları geçip te 
\ )a.f'tf ge diğim zaman kapt-
lı..~ltıın tırıl.nıış bir kağıttan 
'"I oldu~ bır han ve konak 
\._~cı mı anladım. 
l "ilca b adın balık etinde , 
~ \'t 0Ylu, beyaz tenli kıpır 
ı._ ~ J0k genç bir kadındı; 
~~btn ~n rengindeki başak-

... zıyordu 
tliık "41 d . 
M"l\illlac Udaklannda tatlı bir 
~~'-toQ~eyle ~arşıl~dı: Gece-
~· geçıreceğımı sôyle-

d.. t,trenin o·· •• d .. l i . ~'°"lli nun e goz er nı 
~ttı lnanzaranın güzelli-
4ıı~' ~ırarn.ıyarak, yudum 
~ 1 ncı kadının doldur
~~ hraptan içiyor; fakat 
~ Otd,..:_p hu kadınla meşgul 
~ ~ıq. 

tıda b· 
le· bir ır de bebek gibi 

\';-dehinkız ~ocuğu vardı. 
d.ı iç~ dekı son yudumu 
)~ /1~ ki hana üç yolcu 
~ kJlı. Bunlardan biri 
4 tcljYt Clsahalardan birinin 
~~ teisi, diğeri bir jan-

~~ }'~~~şu, üçüncüsü de 
~..vıtıd u, gözlüklü ve ta-
~~n ~ çok komik olduğu 
)~~h. ır eczacı idi. 

-oq "l Ve • 
~·t~e b rıp oturdular. Ben 
~~ da aşlarn.ıştım; bir ta-
\~Yord dereden tepeden 

1Y~ uk. Eczacı müte
)~' ~tiz~nlatıyordu: 
~ k011

1~ avcu... Öyle bir 
.. ş ' ladın ki deme 

atonun koruluğunda 

ı 
av o kadar mebzul ki gozunu 
yumup elinle toplıyabilirsin: 

Bıldırcın, keklik, tavşan, tilki 
istediğinden ala. Romanya ı mülteci 

- Oh!.. - dedim - öyleyse 
mükemmel... Ay işığı da var .. 
Hemen bu geceden tezi yok ... 

İfBdcsinc eörc K&tencede muallimmif 

Candarma çavu.~u sözümü Oradan niçin kaçmış, 
kesti! 

- İyi anı.a, geceleyin bura
da avlanabilecek misiniz baka

b~rada ne y~pıyo~? 
lım? 

-Neden avlanamıyacak mı
şım? 

- Şatoda peri var derle 
de.. Gene siz bilirsiniz.. Kor
mazsanız .• 

Kahkahalarla güldüm: 
- Bunlar hep sütnine ma

salları .. 
Ve önümdeki kadehi ağzına 

kadar şarapla doldurarak ila
ve ettim : 

- Ne gibi delilleriniz var? 
Bu sualim üzerine anlatmıya 

başladılar: Şimdiye kadar kaç 
kişi şatonun kulesine gecele
yin tek başına çıkmak cesa
retini göstermişse ertesi gün 
ölüsü bulunmuş... Bazıları da 
elleri ayakları çarpık dönmüş
ler .. V. S .... V. S .... 

Şarabın verdiği sarhoşluk ve 
serde gençlik vardı. 

Ter temiz yatağımda rahat 
uykuyu bırakıp geceyi perili 
kulede geçinniye karar ver
dim. 

Beni demirleri pas tutmuş 
bir kapının önünde köpeğimle 
yalnız bırakblar; candarma 
çavuşu elime bir meş'ale tu
tuşturdu. 
Kapı meş'um bir gıcırtı 

ile arkamdan kapandıktan 

sonra zifiri karanlığa daldım. 
Köpeğim ileri atıldı. Dar bir 
dehlizden geçtik. 

Otuz basamak kadar harap 
merdiven çıktık. Karşımıza 

jstanbul birinci ceza 
mahkemesinde tllkkatc 
şayan bir hırşızhu davn
smın rü'yetlne haşlanmı ·• 
tır. Davada mevkuf ola
ral< Hd maznun vardw. 
Honıanyadan mülteci sı

fa tilc ls1anbula neldlğini 
ve Köstencede muallim 
olduğunu söyllyen Meh
nıet Aptullah Ef. He Ga
latada kahveci çırağı Ali 
Ef. Toplrnın civarında bir 
kahvecinin bir plağını ve 
yüz küsur lirasını çal
malda maznun bulunu
yorlar. Plak, ken1ani 
lUeınduh n. in « Uşşak 
taksimi lmis. » Bu plağı 
l\lehmet Ef. bir marango-
1..a otuz kuruşa atını~. 
Arkadaşı da berabermiş. 

Mahkeme heyetine ri
yaset eden Hil<met D. 
evvehi Jlomanyadan mül
teci sıfalile buraya geldi· 
ğini süyliyen maznunun 
hüviyeti etrafında sualler 
tevcih etti: . 

- Homanyadan nh;ln 
buraya geldiniz? 

- Askerlikten kaçtım. 
- sırf bu sebeple mi 

geldiniz? 
- Evet ,buradan kaçma

mı icap ettiren başka bir 
:;ebep yoktu. 

Homen tabaası mısı-
aralık bırakılmış bir hapı çıktı.. nız'? 

İtiraf edeyim ki kapıyı böy- . Evet. Fakat Türk ta-
le yan aralık görünce alnım- , hiiyctine geçmek için mü
da soğuk ter daneleri hisset- racaatta bulundum. 
tim ve saçlarım dim dik oldu. Burada ne zamandan 
Fakat cesaretimi kaybetmedim heri bulunuyorsunuz'? 

- DPkuz aydan beri. 
- Ne iş görür, nerde 

yat1p kalkarsuıız'! 

- Ne iş bulursam ya
parım, nerede yatacak 
yer bulursam orada Ya-
~ . 
taı·ım! 

- l\hıayyen işiniz, ye
riniz yok demek. Yani 
serseri misiniz? 

- Hayır. Param vardı. 
Romanyadan babanı gön
dermi5ti :100 lira. Onu 
yedim. t :>O liram kalmış
tı, i... bulmak istedim ve .. 

- 150 liranız olduğu 
halde pli\k çaldınız, otuz 
kuruşa sattınız? 

- O, sarhoşlukla olmuş 
galiba. Ne yapt ı{jnnı bil
ınQmişlm .... 

- Satış ta sarhoşlukla 
mı oldu? 

!Uaznun sustu, ~lehmet 
Ef. ile hadiseden bir gün 
evci t11.nıştı(jmı, kendisi
nin bir şey c:almadığını 
söylüyordu. HiJuııet B. 
tekrar nıülleclyl isticvap 
etti: 

- Parasız olduğunu ld· 
dla ediyorsunuz. Aç kal
dığınızdan hahisle otuz 
kuruşa plAk satmışsınız. 

Bunlar biri birini tutmı· 
yor'! 

- Param yardı. Halla 
o gün adamakıllı içki iç
miştim! 

- içkiye paranız VHr 

demek, yiyeceğn yok! 
:uatıkeme, n1ü13tekl ne 

fül şahidin celp!crine fü .. 
zum gördü. 

ve hlr ~kmede kapcyı ardına ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kadar açarak kuleye girdim. dik. Meşaleyi duvarda gözüme çığlıkla kefenden sıyrılmış ve 

Burası çıplak, boş bir yerdi. ilişen bir halkaya taktım; ve güzel hana kadın omuzlarına 
karşıdaki pençereden ay bir köşelerden birindeki saman- serptiği albn saçlari! -~ 1 .... ~lma 
duman gibi içeriye süzülüyor- lan fırlamış eski bir yatağın çıkmıştı .... » 
du. üstüne oturup bekledim... Miralay hikayenin btn'asma 
Sağda solda keza yan ara- Gece yansı oldu. Meşale gelince sustu. Etraftakiler 

bk birer siyah kapı vardı. odaya kırmızımtrak ve titrek merakla sordular: 
bir ışı~ saçıyordu. S ? 

Köpegıw 'm evvela sagw daki ka- od k ld - onra .... Ansızın a apısı açı ı; 

Pıya sigw irtti·, Sonra soldakine lı b h - Sonrası Hanımfendileı beyaz kefene san ir aya-
koştu. Ben de onun peşi sıra let girdi. Derhal silihıma sa- lutfen kulaklarını kapasınlar ... 
gittim. Küçük bir dehlizden nlbım. Fakat .tetiği çekmeğe Nakleden: 
geçerek başka bir odaya gir- kalmadan hayalet kısa bir · Celal6itin Ekrem 



Son Saat 

Y rın ereye gideceksiniz? 

Bedava ve güzel bir yer 
R11mcli ı,a,rağında Altıntaş ... Buz 

gil1i SU)TU, bir de ı)lajı ' 'ar 
Bu yaz sıc ğında h1lftanın koca bir masayı işgal ederler 

bir günlük cuma tatilini geçh- ve birer bardak sudan başka 
mek ilzere sabalnn erken sa- bir fe1 içmezler. Bari içtikle-
atinden itibaren şirket şirket rinin parasını verseler .• 
vapurlarını dolduran halk, bo- Bazdan, alqam ilstü oldu 
ğazın iki taraflı sahillerine mu, teker teker sıvışmanın 
akın ed"IJOl'. yolunu bulurlar... Meseli 

Gnverteden alt kat nlon- iki sarhoş kavgaya tutuştu 
)ara kadar insan yığım.. Bu değil mi? Hemen onların et-
arada eaygısn yolcular da, rafını çevınr, toplanırlar, 
eksik değil.. Ba't'Ulunu, den- gazino karıtır, gürültü yatışır, 
ginf, çantasını, bohçasım gelip kavga biter, işte bizim alaca-
güzel kanapelere yerleştirenler ğımız para da o zaman gürlil-
bafkalanm hiç dfişllnmeye tüye gider ve karımız Nasret-
lkum görmiyor ve buma tin hocanın hisabına döner .. » 
kalıp bir cevapla: Mamafi, halıc parasız güzel 

- Yer yok, komple efen- bir banyo ve eğlence yeri 
dlın. diyerek başlarından sa- bulmuı: Rumeli kavağında 
vıyodar. ~< Altuntaş » mevkii .. 

Umn vapur yolculuğundan Buranın iki çeşmesi var. Su-
usanan ve sıcaktan bunalanlar yu soğuk ve tatlı.. Buraya 
kendilerini iskeleye attıklan yerliler Mavromoloz namını 
zaman: veriyorlar. Altıntaşın, bedava 

- Oh, kurtulduk, bu beli- plajı ve gtiriiltüsilz muhitinde 
dan r demekten kendilerini herkes kendi keyfinde ve 
alamıyorlar. Fakat düşünmil- kendi aleminde ... 
yorlar ki, bu gidişin bir de Ebali gazinolardan kaçıyor, 
dannşti vardır! gazinocular da onlan kovalı-

Dünyada eşi ve naziri ol- yor.. Bu gidişle, Rumeli fe-
mıyan Boğaziçine halkın gös-

nerine kadar bütün boğaz sa
hası hep gazino ve plajla do

lacak galiba!. 
Nuri 

terdiği bu rağbeti fena bir 
zihniyetle karşılıyan bazı 

gazino ve lokanta sahipleri, 
alabildiklerine balkın kesesine 
yükleniyorlar. Gazinodan içe-
riye girip te oturdunuz mu? Hilaliahmer fa

ônnnnzc pis, çatlak bir 
bardakla kirli toprak bir 
teati geliyor. 

Bardak, paslı bir kilise 
kandili gibi yağ kokuyor ... 
Tabak, çatal da ayni iğrenç 

·halde... Gelin de siz bunlarla 
yemek yeyin, ve %evkle auyu
.ııuzu için bakalım! 

Acaba Kavaklar mıntaka
ıında belediyenin murakabası 

aliyete geçti 
Ankara Hilaliahmer umumi 

merkezinden lstanbul merke
zine · bir emir gelmiştir. 
Bu emirde Of ve Sürmene 
cıvanndaki heyelan felaketine 
ehemmiyetli surette alaka gös
terilmesi lazım geldiği bildiril-
mektedir. 

Şehrimiz Hilaliahmer mer-
yok mudur? kezi bu emri bütün şubelere 

ihtimal bundan dolayıdır ki 
burada temizlik boş bir iş 
sayılıyor ve müşteri kendi 
işini kendi görllyor .• 

Yalnız geçen sene, sade 
bir ince saz takımile bir köy 
kahvesini andıran kavak ga
zinosu bu . sene bir cazbant 
temin etmiş... Burası diğerle
rine nisbeten temiz... Mtıte
şebbis bir Türk genci olan 
gazino sahibi şikayet ediyor: 

«- Buraya gelenlerin çoğu 
Rum, Ermeni, musevilerdir. 
Akşama kadar yirmi kişi 

tamim etmiştir. 
Bu günden itibaren her ta

rafta iane teşkilitı yapılacak 

ve Hillliahmer tarafından 
reamen iane kabul olunacak
tır. 

Yapılacak yardım para, eş
ya, %ahire gibi her şekilde 
olabilir. 

Köpeklerle mücadele 
Son dokuz ay zarfında, Ada

nada 10 bin öpek zehirlene
rek öldUtjilmüştür. 

Yedinci büyük 
TAYYARE PiYANKoSV 

1 İNCi KEŞİDE 11 AÖUSTOSTADIR 

BUYUK İKRAMİYE 
30,000 liradır 

AYRICA: 18,000 15,000 ~ 2 .000. 1 ~·~ 
liralık ikramiyeler ve 1 Q,000 liralık bır muki ıctıt· 

Bu keşidede cem'an «3,900» numara kazanaca 

Türkiye iş bankasınıt'l 
Hamiline · ait Hisse senetle/ 
rının kayt müddeti 10 ağu~/ 
tos 929 · tarihinde bitecektıf· 
IIissedarlar bu tarihe kad8f 

hakkı rüchanlarindaı1 istifadfı 
edebilirler. 

Di kat~ 
(150) kuruş vererek tay-

yare piyanlro bileti ile 
zengin olmak istiyenler 

mutlaka Fatihteki İti-
n1adı milli piyanko fU· 
besine koşmalıdırlar. Çünkü 
her keşidenin bnyük ikra
miyesi bu gişenin biletlerine 
çıkmaktadır. Maksat sigcra, 
çukulata almak değil, zengin 
olmaktır . Zengin olmak 
için de biletin muhakkak 
uğuru denenmiş olan gişe
mizden alınması lazımdır . 
~l: İst 4002 Burhanettin 

Doktor ı~ eyzi Ahn1et 
Frengi, belsoğukluğu, cilt. pro • 

ta zafı tenn ül 'c kadın hasta
ııklarmı en son usullerle az bir 
zamanda mii•ait şcraitle t~d&\ ı 

eder. 
Adres: BabıAli, Cağaloğlu yokuşu 

kö~e başı numara 43 
Telefon: İ•t anbul ::l899 

d 
.. _A';i 

1'"'atlh sulh orv 
hı\klmll(llnden: /, 

Osman, Kamil, 1'f&J
11
,l 

efendilerle 'ebUe ,ıl 
mın ~ylan mutasurt /, 
dukları Eatlhte AllB~ I 
halleslnde ~layınuııc 1'~ 
kağındn 15 cedit ~ti~ 
ralı köşe başında ~ 
katta sora iki od'·e r 
mutlıak bir lıahl ',,_f 
ih\ 30 metro murıtb tJ!ı 
da bahçe Ye kuyu " 8r1 I" 
el katta bh- ufak s0 1. 
kebir yüklü dolapl 11ı.;~ 
ve üçüncü katta dB 1 .~ kal sofanın ınua~ll e""J 
daraça.yı havi ınuc t-'" 
dlr baı) hanenin .,~ 
şüyuu zımnında rurz 
na karar verilmiş o'· 
ğuodan 3-9-2n salı ~ 
saat on altıda lhatel e~/ 
liyesl icra kılınacııO•~ 
talip olanların yevoı1,., :• 
kiırde pey akçesi ~,,~ 
dosya numarası ile c' 
sulh icrasına ıııfl~t· 
l•yleıneleri ilan otıı0 ,' j 

Yazı makinelerinizi , 
satın almadaıi evel Galatada Dokfor A. ktljll 
Haraci sokağında 10 numarada Elcktirilr ınaldne~rİylc be~& 

viTAL• BENBANAST darlığı, promt, adenlilktidır, ~ .... ~ 
l il~ dit ve firengf yi ı~ _:;-, 7 

maiazasım ziyaret ediniz. KarakO}'de Bört.kçi hr111 . 
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,~, ' .... Sön Saat 

~ıaıatı vakfiye müdüriyetinden: "-·· 
Sah~ n 

i 

daYet·--=.~-------------- ------=-------___: _ __;,,...:;.;;.:...::._ __ 
1• ılan ( 31 - 7 - 929 ) Haf ta ( 1 l nihayeti Bidayeti ilan 10-7-929 haf ta (4) nihayeti ilan 

~ . dan ( 28 - - 929 ) Çarşamba 7-8-929 çarşanba 
1:., ti nı h 
~ ~ u ammenesi 
5'JS "-Uru4 

4o KadıköyUnde Osmanağa mahallesinde hasırcı 

Kıymeti muhammenesi 
Kuruş 

42678 Fatihte dülger zade mahallesinde eski deveham cad-
desinde 5 No. muattal çeşmeyi havi 142 arşın yedi başı sokağında 1644 arşın miktarında 1 müke~ 

rer atik ve \~ cedit N. lı arsanın tamamı. 

80 KadıköyUnde Osmanağa mahallesinde basırcıbaşı 120000 
No. Kabristan arsasının tamamı. 
Tarabyada Muradi !ıamis mahallcsfpde Nikoklu soka
ğında 67-21 No. ma bahçe 155 zıra miktannda S sokağında 1608 arşın terbiinde 1 milkerrcr atik 

ve 8~' cedit N. lı bir kıt'a arsanın tamamı. oda 2 safa 1 kuyu 1 mutbabı müştemil ahşap bir bap 
hanenin tamamı 68 Şehzadebaşında balaban ağa mahallesinde rincirli 

kuyu sokağında 100 arşın 92 desimetre terbiinde 180000 
13 mükerrer N. ile mUrakkam bir bıt'a arsanın 
tamamı. 

Feriköyünde Ayaz:na caddesinde atik 6 cedit 38 N.o 
iki odayı müştemil knrgir mağazanın tamamı. 

Üaküdarda Selimiye mahallesinde Duvar dibi 
sokağında ma bahçe 570 arşın terbiinde 2 N. 
ile mürakkam büyük ve küçllk 14 oda 2 sofa 1 
butfak hali ve saireyi müştemil bir bap hane
nin tamamı. 
Galatada Topcular caddesinde 229 N. lı fevkinde 
iki odayi müştemil 70 arşın terbiinde kagir dük
kanın nısıf hissesi. 
Beyoğlunda Tım Tım mahallesinde yeni çarşı 
caddesinde 165 arşım terbiinde ı! N. b dört 
duvardan ibaret bir kıt'a arsanın tamamt. 

Jjİdayeti ilan [24-i-29 l haf ta [ 2 I Nihayti 

I tu ilan [21-8-291 çarşamba 

1 ~ 
~~ ~0Yaciköyünde Koru caddesinde 30 arşın miktannda 
ıl ~- 8 No, ile mürakkam çatısı çökmüş iki odadan iba-
1. ~ ~t bir bap hanenin tamamı. 
I 0 Phanede Ketani Ômerpaşa mahallesinde cami itti
~ ~.. •alinde 240 arşın arsa Ü%erine mebni tamire muhtaç 

rljıl! ·~ ;ektep mahallinin tamamı. 
~ N alatta hacı İsa mahallinde İşkembeci sokağında 14 

"f o. lı odalan müştemil iki dükkanın gedikten ari 
'/. 'Soo lnahallinin tamamı. 

jjl~ 3.ı'- ~iaz İçinde Boyacı karyesinde Koru caddesinde 4 
ia lı -~ s·0: lı bili hava kigir dükkanın altıda bir hissesi. 
~ıf.~ ' ·ca~"J:· kapusunda Hancı karagöz mahallesinde Silivri 
~ ~esiade 38-44 No. lı arsanın tamamı. 

a· I; tdayeti ilan(17-7-92:ı)hafta [3] nihayeti 
rı'ıJ kL"" ilan ( ı .~-8-928) Çarşamba 

~ ~u-=, = 

ııf ~acılcüçek mahnllesinde Mahmut paş caddesinde atik 
~ ~Soo ~9 cedit 80 No. lı dükkanın nısıf hissesi. . 

alatada şehit Mehmet paşa mahallesinde Üstüpçüler 
bı~ :0kağında 9 arşın miktannda 13 No. lı dükkanın 

"VU •11ıa1111. 

~lıköyde Piri paJa mahallesinin Dere sokağında 
)1rı,._ ~kriben dört dönüm miktarında atik ve cedit 43 

-11\JQ G 0• lı IDamiiştemilit b stamn 60-120 de hissesi 

94
al•tada Yolcu:zade mahalle Y olcuıade sokağında 

6~5o(ı 1( 1.atşın miktannda 53 No. lı ahşap mektepten mün
• ıp ha . Ç nenın tamamı. 

• ~lebi oğlu Aliettin mahallesinde Yeni cami avlu-

~~~~ .. s:.~tik 60 cedit No. lı ahfap dükkinın dörtte 

72336 Saraçanede F eruzağa mahallesinde Şekerci sokağında 
üç odalı 601 arşın mıktannda bir bap harap hanenin 
sekiz hisse itibarile on hissesi. 

21000 Küçük Ayasofya mahallesinde camii şerif sokağında 
8N. harap tonozu müştemil 210 arşın arsanın tamamı. 

12767 Fatihte Hoca Hayrettin mahallesinde Malta sokağiada 
1 No. elyevm üzerinde barakamsı eski ahşap dUkkinı 
müştemil arıamn 36 hisse itibarile alb hissesi. 

33333 Salmatomrukta Kefevi mahallesinde Kasap sokağında 
32 - ~· ma bahçe ahşar. hanenin sülüsan hissesi. 

10000 İğrikapıda hacı lıyas mahallesinde Sakalar yokufU 
caddesinde 300 arşın miktarında 1 No. lskender Paşa 
mektebi arıasının tamamı. 

9100 Haydarpa9ada lbrahim ağa mahallesinde Koşuyolu 
caddesinde 63 No. arsanın tamamı. 

22500 Tahtakalede Rüstempaşa mahallesinde Mahkeme ıo-
kağında atik ve cedit 20 No. murakkam mağazanın 
on alb hisse itibarile iki hissesi. 

259700 Fındıklıda Falıma hatun mahallesinde Gümüssuyu 
caddesinde 47, 49 maklup numaralı 371 arşın mikta· 
rındakf bir kıta arsanın tamamı pazarlık suretile satı
lacaktır. 

Baladaki emlaki mahlule dört hafta müddetle aleni olarak 
müznyedeye konmuştur. Müzayedeye iştirak edecekler kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat olarak dördüncü hafta
nın ihale günü saat on dört buçukta Çr.mberlitaşta İstanbul 
Evkaf müdüriyetinde mahlulit kalemine müracaatlen.cı 

İstanbul Tramvay Şirketi 
Ot{)])ÜS Ser 'lSİ 

Müdiriyet, Beşiktaşı Maçka tarikile Beyoğluna rapteden bir 
Otobüs servisi te:.is edildiğini muhterem ehaliye ilan eder. Bu 

·servis Beşiktaş vapur iskelesi vasıtasile Beyoğlu ile Üsküdar ve 
Boğaziçi beyninde l1'0 eri muvasalayı temin edecektir. 

HAREI{ET \T AKİTLERİ: 
Beşiktaşta: Ihlamur Gaddesinin köşesi ( ~lrketl Hayriye 

i kelt}sinden ı ~O metro mesar-.~dedir.) 
Beyoğlunda: Harbiye meydanı 

» Hareket her 10 dakikada bir defa 

SERVİS: 
Tatil günlerinden maada saat 7 dakik,a 30dan saat 21re 

kadar. 
Cuma ve tatil günleri saat 7 dakika 30dan sabahın 1ne 

kadar. 
· Cuma ve tatil günleri hareketler her 7 dakikada bir defa vaki 

olacaktır. 

Servis süratli ve rahattır 
lstanbul, 24 temmuı: 1929 

l\IÜDÜRİYET 
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ra a 
Buyuk demiryo
hı inşaatı hayli 

ilerledi 
inşa edilmekte olan büyilk 

demiryolu merkezde Sultan
bulakla Nehavent arasına ka
dar ilerlemektedir. Şimal tara
fında · 38 kilometro tulünde 
yol hazır olmak üzeredir. Bu 
mıntakada 5470 kişi çalışmak
ta, 1 lokomotif ve 23 vagon 
kullanmaktadır. Cenup tara
fında ise, 18 kilometro tulilnde 
yol yapılmıştır. 16750 ton ray 
ve 311009 ton travers satm 

alınmışbr. Şimdilik bu yolda 
5 tane lokomotif, 96 tane 
açık eşya vagonu, 16 tane 
arnıç vagon, 2 tane musluk 

vagon ve 12 tane açık vagon 
bulunmaktadır. 

Doktorlar Bursaya 
gidemiyorlar 

Etibba muhadenet cemiye
tinin Bursaya tertip ettiği se
yahatten vazgeçilmiştir. 

Bunun sebebi, seyahate a -
cak « 180 » doktoramı mada 
iştirak edecek kimse ıühur 

lt nemesidir. 
Bunun yerine Tarabyada bir 

toplanma yaptlacaktır. 

F lcı ar çogald 1 
İzmirde Kestelli caddesinde 

üç çinge~e karısı, memnuiye-

' te rağmen ?denin geçenin 
fallarına bakarlarken cürmü 
meşhut halinde yakolanmışlar
dır. 

Bu münasebetle şunu da 
haber verelim, ki, bazı çinge
ne kadınları İstanbulun tenha 

yerlerinde de falcılık yapmak
tadırlar. Bilhassa mesirelerde 
bunlara sık sık tesadüf cdil
mektrdir. 

Il ı u:;u::.; --;;; eroglu ltl 
t:} ~trosunda 

B:.- gece 
(İnlu1~p t'/a~rosu) temsilleri. 
S bık D- ı , bcdayi zan'at ar

!c :· bir. 'h.te 
•• "" ,c;, 9 Je ~ vodvil 
~ u..c.ı ... .. u 3 perde 

2 A , 1tos Cuma akşamı 
1 (P c:nr .~ ·:;;kele oile gazino-

ili s·md ) R ~re: biye hl 
ı I ~eme ·) r~~~ ~:ı"z~I· I! 

Son Saat 

e ~· <adanbirmektup 
üzd4:ll:I.~ 

• ti 

s 
merik eı 

• • ev ı 
İstanbul polis mü.dürü Şe

rif beye Amerikadan garip 
bir mektup gelmiştir. 

Pek aklı başında olmıyan 
bir ad m tarafından yazıldığı 
anlaşılan bu mektup zarfının 

üzerinde şu cümle yazılıdır: 

. [istanbul polis başına] 
Mektu~u yazan adam «Dil

ber müdür!» diye hitap ettiği 
polis müdürümüzden bilhassa 
Amerika reisi cümhuru M. Hu
verin tevkifini rica etmekte ve: 

• 
rıc 

« - Huver Amerika ordu
larını düşmana sattı. Çok rİca 
ederim , bu adamı tevkif edi
niz » demektedir. 

Gene bu mektupta polis 
müdüründen Japonya kıraliçe
sinin arzularım tatmin etmesi, 
İngiltere hükumeti muaveneti
mize arzı iftikar ettiği takdirde 
bunun reddedilmemesi, komü
nistlere a~an verilmemesi , 
Meksikaya asker sevkedilmesi 
rica olunmaktadır. 

amv y 
Şiı·keti Hayriye- Harbiye-Taksim 

1 nin i1.cretleri arası beton ya-
. ucuzlıyacak mı? pıliyor,, 

Ye 

1 

Bugün içtima edecek olan 
şirketlerin tarifelerini tetkik 
komisyonu , Şirketi Hayriye 
vapur bcretlerini tetkik ede
cektir. Şirketi Hayriye son 

5 - 1 O sene zarfında bu seneki 
kadar fazla miişteri nakletme-

diği için , üeretlerinin ucuzla
masına intizar olunmaktakır . 

3 polis lı r et etti 
Kapıiçi polis karakolunda 

birisini dövdükleri iddiası ile 
tahtı muhakemeye alınan 

muavin Şükrü, polis Remzi, 

ve ~ail efendiler 3 üncü ceza 
mahke;nesinde beraet etmiş

lerdir. 

Tramvay şirketi Harbiye -
Taksim arasında betonaj ame
liyesine başlıyac.ağını ve bu 
mıntakada arabalann muvak
katen tek hattan işliyeceğini 

Emanete bildirmiş, fakat Ema
net bunu kabul etmemiştir. 

Betonaj yapılırken üçüncü bir 
muvakkat hat tesis edilecek 
ve tramvaylar gene çift hat 
üzerinden işliyeceklerdir. 

Neyzen evfik 
hastalandı 

Neyzen Tevfik beyin yeni
den hastalandığı ve Bakırköy 
emrazı asabiye hastanesine 
nakledildiği haber alınmışbr. 

[Jol:lor Ofilum, senin çok sui istimal yaptzfjm anlaşrltyor. 
Sııi ıslimal yapsa idim herke::. gibi ga=eleler ben
de.n de bahsederlerdi. 

.., .. •• 
rı 

· ah Iran da bu s 
da çalışmı:l0 

başladı •• 11. 
«Zarya Vostoka» gtı il_ 

t ·· ı" ,-...'jıJ '" den: randa tütüncu u~~ ... JJ" 
• •ç,tv jJ 

şafı ve iyileştirilınesı ~ı5ıt"" 
Hükumeti Avrupa ve.,~ 
birkaç mütehassıs çağl f/ı, 
Tütün mütehassısı ve \Jif 
Nazmnm belli başlı ~ '/ 
olan Almanyalı ookt0 ~I 
der, İran tütüncülü~: ti 
kezi olan Gilandakı tu·ştit· 
lalarına bakmıya gitıPW~ 

İranda tütün in d ~ 
tatbik edilmesi bakk•0 ııt r 
hazırlamak İŞİ de OoktO 
dere tevdi olunmuştur· ~ ! 

Mısır mütehassısltıf'I. il" 
yakında lrana gclın~ 
leniliyor. clJ 

aa b şl8~f 
Ağustos peşin IllaaŞ ~ 

diyesine bugün
1 
..ba~Ol~ 

Kaçak rakı yaP 
Bdirnekapı civarınd~~( I 

.sarayında oturan ıııtı I1") 
harya ile kunduracı .~e 
Balatta odun iskelcs.tP ~J 
veci Alinin evlerinde e?i 
rakı yapıldığı haber .;e 
kazan, rakı, cibre dil 
bulunarak müsadere e 

Bir rüşvet JI 
mese~ı 

Adliye vekaleti evt'~t .~ 
dürü Hüsnü beyin rilŞ~b-" 
ken cürmü meşhut 1'J 
yakalandığını dün ye. -
Bu münasebetle An~ar ~e1 
dei umumisi Ekıneı t' 
beyanatta b unınuştll · f 

- " Adliye ve 1 
• kil. 1"~ 

rak müdürünün vaziyetJ 
kında birkaç defa 50 
dikkatini celbetmiş "'ere 
manlarda takibini eıt1 · 

· Takip ettim ve irtikal' i' 
cürmü meşhut halin~eiJ'e 
dım. Vekaletçe kendıS ,iıı 
el çektirildi ve nıeıP0ıı'' 
hakemat kanunu °' te" 
2000 lira kefalete rııP 
rakı Devlet şurası~9 ~ 
Şimdi Şurayi Devletır:> ti 
bekliyoruz, ondan s0!-vt 
hakemesine başlanact! -
hakemesinin safabatJtJ 

i~p ederse tevkA 
lını:.,, 

Hiınayei etfal tı~e 
Himavei etf al ce~ 

ağustosta Kadıköyd 
bir balo ver~cktir · 
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Yaşın a ır ~eııç t n 

~Şam kardeşini kesti! 
ttıı, tın ak ~ ha Şanı Beşlktaşta, il\I kard~... ara nıda lwnh 
~llrnll dlse olwu .. tur. Beşlktaşta .\~malı ~ol\nl\ta «12n 
~h ru1ı evde oturan « 16» yaşında \h:ıettin, kardeşi 
~b\Ua~ltln ile kavga etmiş ve eoeu(ju hıçalda boya .. 

l\Qı- k('suıtşllr. 
la~llQdeşını kanlar içinde yere yuvarladıktan sonra 
~bhrı tna Pl .. man olan mütebe' 'ir •ocuı~ inli har te .. 
~~Sttıı .~lldc de bulunmuş, sol kolunun damarlarını 
Saıui\: başlamış, fakat yetişilerel\ l\urlarılnu~lır. 

~Oın, •.utttnın yarası çok derlncliJ". Dol~Lol'lar ya}ıya
tı~. ı ınnnetmemektedlrler. ;\h1ettin derdec;t cdllmhj· 
ltıt)·~ ~blta, bu kanlı· kardeş kavga;.;mın sebebini gizle .. 

ai:1r~:;;;n;,r !Şeytan akmfısın-
1\:nek istedi da bir ceset 

~-'aofyada Asmalı soka· Dün gece, Rumeli Hisarında 
' k 14'-ttumaralı evde otu- Şeytan akıntısı sahilinde de· 
l~ ldastro memurlanndan niı içinde bir ceset görülmüş, 
~~ beyin zevcesi· Rana çıkarılmıstır. 
~k zevcinin kadro fazlası Kırk beş yaşında tahmin 
~- ııırı. Vaıifeıinden ihracın- edilen cesedin ayağında bü-
~ııı"teeaairen lokman ruhu yük bir taş bağlı olduğu gö-

'

\;l t ıı~le suretile intihara rülmUştUr. Tahkikat neticesin-
QQ~ de bunun bahçıvan Aptullah 
'ii tb:nfştir. Rana hanım olduğu anlaşılmıştır. Bahçıva-

tdilnıektedir nın intiahar mı ettiği. yoksa 
llht \> aneın~. bir cinayete mi kurban gittiği 

'illd •kalede Gaı~ılar cad- henüz meçhuldür. Tahkikat 
t~~ 11 numaralı hırdavat- yapılmaktadır. 

- =-. 

Dikkat! 
Bu pisliğin önü

ne geçmek la
zımdır 

Bazı lokanta ve iazinolar, 
hem kendilerine, hem halka 
kolaylık olmı:ık üzere hususi 
tertibat vücude getirmiş , 
sifonla musluklardan dökölen 
bira ve sovuk meşrubat satı
yorlar. 

Buna bir diyeceğimiz elbet
te ki yoktur. 

Yalnız bu tertibahn yanı

başında kullanılan bardakları 
temizlemek için vazedilmiş 
bir alet vardır ki, temizlikten 
ziyade pisliğin tevesuuna hiz-
met ediyor. ' 

Yıkandığı zannolunan bar
daklar, mülevves bir halde. 
Belediye, hastalığın teammü
müne çok yardım edebilecek 
olan bu sifonlu aletleri sıkı 
bir kontrol altında tutmalıdır. 
Buna acil ihtiyaç vardır. 

v ay'iyct mcsclcıi 
( 1 inci sahifeden mabat] 

Bu ııt~ ciiı~·et 
3 ahlaksız, bir 
kızcağızı berbat 

( 

ettiler 
Yozgat müftülük dairesi 

müsevvidi ŞükrU efendinin 
Fitnat ismindeki keriı:ıesinin 
başlrul feci bir namus fela
keti gelmistir. On beş yaşında 
ve fıtratan mecı.up bir halde 
olan Fitnat birkaç gün evel 
üvey annesine darılarak baba 
evinden çıkıp gitmiştir. 

Fitnat avare avare şurada 
burada dolaşırken hamal 
Kulanın oğlu kunduracı Ahme
de tesadüf etmiş, Ahmet Fit· 
nata tenhalarda niçin dolaştı
ğını sorunca ; Fitnat yamana· 
cak bir kapı aradığını söyle· 
miş . Ahmet: o halde seni 
evime götüreyim, diyerek za· 
vallı kw alıp evine götürmüş. 
Evdeki refikasını bir bebane 
ile evden savdıktan sonra 

fitnatı iğfal ve tehdit ede
rek iffenini berbat etmiştir. 

~~~ady ve lsak efendilerin ____ ,... ____ _ 

\'~ 11 •n yanıın çıkmış, Diş doktoru de-
k~ kısmen yanmıştır. 

benUz 't unanlılarla münasebe
tini kesmiş olmadığından sa
hipleri başında bulun•n Yunan 
emlakine vaz'ıyet için emir 
vermiş değildir. Vaziyet böyle 
olunca ilk kısım olSlrak •26» 
parça emlake vaz'ıyet edile
ceği, yahut Yunan . emlakinin 
Tapu kuyudatının çıkarılmakta 
olduğu gibi haberler de uy
durma şeylerden ibaret kal-

Bu mel'un tecaviizile iktifa 
etmiyen Ahmet kendisi gibi 
kopuk güruhundan Hamza kah
ya oğlu Haşmet ve Adil ismin
deki serserileri de evine davet 
edip Fitnatı pişkeş çektikten 
sonra bu serserile Fitnata er· 
kek elbisesi giydirip kendini 
Çamlığa götürmüşler, Çamlık
ta üç gün mel'un heveslerile 
zavallı kızcağızı berbat ettik
ten sonra babasmm evine at· 
mıılardır. 

Adliye b~ habis ruh!u ko
puklara kanunun çelik şama
rını yapıştıracaktır. 

~ t~~~babı zuhuru hak- ğf /, tabibi,_ 
~~ ı at yapılmaktadır. 

l !ıl rtaran mahal
~,-!dc bir hadise 
~~ ıı !Yada Cankurtaran 

tıınd H fı ~ tt d e oturan a z 

·-- lltıını . • 

maktadır. Keyfiyeti ve hakiki 
vaziyeti biz Defterdar Şefik 
beyden sorduk. Mumaileyh 
bize şu cevabı verdi: 

« - Sorduğunuz şeyleri ben 
de okudum. Yunan emlakine 
vaz'ıyet "çin ve yahut bunların 
kayıtlarının ihracı için bükü· 
met henüz Defterdarlıia biç 

Kilis giimritğiin
de sui ist ·rnal 

~t h endi ve zevcesi Hay- ı 
' ~U ev kırasım vermı-
~ l't\ıt Ye hanımın odasına 
f\..fttıa t~nıişler, Aliye hanı-

Di~çi mektebinden m~ 
zun olanlara diş dokto
ru » denf ı) clenenıiyecPği 
hakkında (•ık.an ihtilaf 
sılıhh e 'Pkili Refik beyin 
ınüd,itıalP~i ile halledil· 
mislir. Hunlara aneaı~ 
cc di~ tarihi » denebile
cektir. . bir güna tebligatta bulunm:ı-

Kilis gümrüğünde büyük 
sui istimaller yapıldıkı haoer 
verilmiştir. Maliye müfctli~:(ri 
mahallinde t:ıhk:kat y ... pm:ık
tadırlar. 

"l~ltl al~: dövmilşlerdir. 
~' 0hilin içinden 

b..ıy ~~!~~ Gflnrkcn 
~ F'~ı ıcı Salih dün Gala
~ dllt ~ınenk bankası önUn
L~k ı:o~ t>toınobilden Çekos
.:_~ •olosu doktor Hayık 
~ ~ ~tvc . 
lıiı..."""- d esıne e.it çantayı 
~ ' Yakalanmı,tır. 

l\\tt\inkij hav o: 
~ ~llditı· 
~ıştıt: 1 rasatanesinden 

d~t.- atam.. h 
t -~t b ı araret «29» ı 

if t Bu Kete rüzgar 1 
Oyt 

·kat 
- 1 

Adana Osmanlı 
bankası neler 

yapmış? 
Osmanlı bankası Adan:ı şu

besinin \ngiliı lirası fırlarken 
Türk parasını bırakarak ister· 
liu ü7.erine mm~mele yapması 
ve bununla da İngiliz lirasının 
fırlamasına hlımet ctr.:ıiş olma
sı Maliye vek "letinin nazan 
dikkatini celpctm" , Adana 
defterdarlığınca banka hak
kında tahkikat icrasın:ı baş-

~~elit'.. u sabah «21 » de- ı 
aı, hava açıktır. 

........ .__R•mim;a;dliii bom ıştır. 

mı;tır. M:ıiiye vekaleti tara
fından l-öylc b!r emir veril
meyince bizim kendilığimiıdeo 
bir~ey yapm:ıklığımıza imkan Bir hırsızlık 
olmadığını takdir edersiniz. Fatih parkı karşısı~da mey-
B~naenaley!ı şimdilik vaziyet haneci Alinin garsoularından 
bundan ibarettir. Eğer emir Melihat, bakkal Hr-lai efen-
vcrilirse hepsine birden vaz'ı- dinin 150 lirasını ':almı, yaka-
yet edilir. hk hamlede (<26» lanmıştır. 
eml;.l<e vaz'ıyet edileceği ve ,-------l!Ell!liii!•B .. 
saire gibi neşriyat gayri va- ; 
rittir. >) ı 

Resim serQlsi 
bu{!ün açılıyor 

öugünkü borsa: 
İngiliz 1022 ; .Frank 

12.12; Liret 9,09,00 ; lsviçre 
2,46,50; Dolar 47,50; Da

v bili 95,00; Altın 889; Ana
dolu 22,40; Rumeli 6,75; 
Tramvay 79; Düyun 194,50. Ga'utasaray resim sergisi 

bugün merasimi mahsusa ile 
biletlcn sonra açılacaktır. 

iş \,anhasından nlımnı~r. 
l ...... liiiiiii~lilllmi"iiiiiill!li~-~--
1 
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~lide-Barsak-Karac ğ r-ldrar yo~u 
1\ıs-Kunı-l(urtlar .licıstalıldarı için Tuzla içimeleri ve deniz b 
yol arı llC'r nün liüpı·iicfcn i ,o;; - 7 ,;;:. - H,:i5 - t 3,;j - ı ;;, ı;; - f 6, ı O da Jlaydarpnşaya giden 

larm Dolilorlar ve büfeler vardır. 

Seyri sef ain 
.\lerke.z .h.cııta--ı : (,.ılat.ı 

'Evkaf umum 
müdürlüöünden: . . 

köprü başınd,l. Bı:\'n?!lu 2) <1:! Cura ha hastanesine lüzumu olan lspirtoda dahil olduğu hal-
Şube acent.tsı: ,\fahniuôi~ c de eczayı tıbbıye ağustosun beşinci pazartesi günü saat onbeş-

hını altınd.1. İstanbul ı 7 40 ı te pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden talip olanlaran şeraiti 
... -----------·• 1 anlamak Ü7ere her gün levazım idaresine ve ihale günü de ida-

İzmi r sürat postası re Encümenine müracaatları. 
( GÜLCE~lAL) YJpuru 2 1 

Agustos cuma 14. :JO da 1 Ankara Zaft•ı· •·addeslnde Zafer otellnde iki numara 
Galata rıhtımından harı.Jetle da ili üt <1'Şek 1\i 1 ha 1i tasf'lyede bulunan 

cumartesi sabahı İzmire gide- Ankara Milli Mcnıueat Türk Anonim 
cek \ e pazar 14.30 d.ı iz- tirketi tasfiye memurlutundan: 
mirdl!ıı han:ketle pazartc i 

1- Ankarada San kışla civarında kain 41254 metro mU
sabahı gelecektir \·apur..lıı 
mükemmel bir orhstrl:' , t: ı rabbaı arazi dahilinde tarzı inıası klJ'.gir 'çatiıı çinko ile mes-

tur yevm'iye 150-200- metro ku1Daş imaline muktedir Ankara 
cazbant meYcuttur. · 

Milli Mensucat Türk Anonim ıirketinin müceddet son sistem 

Alltalya postuı 
( ANAFARTA) upuru 4 1 

Ağustos Pazar ı o da Galau 
rıhtımından hareketle [ l.zmir, , 
Küllük, Bodrum, Rados, FL't-
hiye, Finike , Ant.1l~ a _] y.ı ! 
gidL"'Cek 'e dönüşte mezkfır 
iskeleleri.: birlikti.! [ Dal:ı an . 
Marmaris, Sakız , Çanakkale 1 

Gelibolu J ya uğra) arak gdc ,!! 
celctir. 

Piyanko müdürlüğünden: 
Nilmunesi veçhile ( 50 ) ton 

yerli maden kömürü aleni 
pazarlık suretile mübayıa edi
leceğinden vermek istiyenler 
pey akçeleri ile birlikte 3-8· 
929 cumarteıi ·günu saat 15 t~ 
piyanko müdürlüğünde milte
şeldcil tayyare mübayaat ko
misyonuna müracaatleri. 

Daima yalnız 

KOD AK 
f otograf makinala
rile filimlerini kul
lanmak menfaatiniz 
icabatındandır. 

Alaminüt fuıııµTaflar için 

l\Iiııoteros 
kartlarını kulhı nınız. 

Her y~rdP satılır, 

• ()perator 
Ahmet Burhaneddin 
C.ı·rı':lhpa~u lıaiitm 11' i t•t 11•ra ıhru 

mensucat fabrikası bilumum tesisatı, mebani, arazi ve milfte-
milatiyle birlikte bilmüzayede satılıktır. 

2- F abrik.a arazi ve binalarına ve tesisata müteallik plan-
lar ve müzayede şartnamesi arzu edenlere bili ilcret ve der
hal tasfiye memur1uğu tarafından posta ile gönderileceği gibi 
mufassal izahatfa verilir. 

3 - fabrikanın bedeli muhammeni yijz elli liradır. Fiat 
haddi Jiyıkta ~örUlmediği ta~dif:,'de tasfiye memurluğu kafi 
ihllleyi icra edip etmemekte muhtftrdır. 

4 - MOrtyed~ 29 Apatoı 929 pertembe Aııbrada Zafer 
otelinde 2 aumaToda Ankara milli meiıaucat TUrk anoninı •ir
keti tasfiye memurluğu yazıbaneaiade saat onbeşte aleni olarak 
icra edilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerde saati mez
kOre kadar kabul edilerek muhteviyatlan nazan itibare alına
caktır. 

S - Müzayedeye iştirak edecek olanlar evel emirde müza
yede şartnamesini aynen kabul ve bir nOshasuu imza ederek 
tasfiye memurluğuna tevdi edeceklerdir. 

6 - Arzu edenler taafiye memurluğuna mllracaatla malumat 
alacakları gibi fabrikayı da gezebilirler. 

bö içe O. Bank 
· Tarihi tesisi: J 9()(ı 

:\ 1 iic~si~lı:ri: Drt'ııdııer lıank .\. 
l;ialha' cıı~er bank Ft.!ra vıı, ~ a
l'&~ oııul bıııık fiır Döyçlıı11tl. 

\lt>rl..i·zi: Bı•rlirı; !lubdrri: 1 {aııı
hıırg, l_:.ı.ın!ıul <ıLZuat.ı \ e İst:ın 
lıul , l 1.ıııi r. 
lıaf:ıı,ı lmıııı tel~foıı: Rt·voglu: 

247, 24J. {ı~-1-. IJ8:'i 
İ~taııbııl kı~ıııı telı:-tuıı: ı .. taıılrnl 

184~. ~84.J. 
Deııöo;ıı: ı~ı:ınhul Tütün giiııı-

niğıi. Tr'lelorı: İ.ıturıLul ,l227. 
Hilümuııı lıuııka mııarıwlatı ie

ı \ · hııstı~ı ku~alıır iı•ıtr oluııllr. 

Het kadın okumalı 
Kadın rahatsıılık!an · 

Bebek beslemek 

Çocuk düşul1ltlıt-

Doktor FETHİ 
Cenahpaşa Hastanesi 

Bakteriyoloğu 

'Kan ( \ assenııaıı teamülü ) 
idrar, Lalgaııı ccr11lıat tahlilleri 
ile lıattalıklarııı hususi aşıları ya
pılır. Tdı:foııl:ı ınall'ımat ,-erildiği 
takdirde t:ılılil ctlileı·ı:k nıt:\'&t al
tlrıılaral.: bitahara raporu takdirıı 
edilir. 

Muayenehane: Rı'yoğlunda, Aıi;i 
canıiinin karşısıııda 

Telt>foıı: Be~·oğlıı :;:}+ 

Şarköy hakinıine 
Ahvali ııbhiyesine mebni 

bili mezuniyet terki vazife ile 
İsbu!bula gelen ve fakat ad-

Mua) ı•nehııııc: I3t~ ıı~lu. J\us ,.('!'arı·- G,belik fııfzıssıhaaı 
tıırw~i k.ır~ısııı,l.ı .l-1.8 ıııınıııru'ı 

resi meçhul olan Şarköy haki
mi Sadettin beyin Tıbbıadli 
müessesesince muayenesinin 
icrua Adliye veklletinden bil
dirilmiştir. Suri~t.· r;ar"'ı .. ı 111-1urtııırııııı ;~ ıııı- Kadın hei.\,ımi~z Dr. C.e-. 

nıormla. mal Zeki B. bu kJymetli eser-
'I d rnn: ,,,. 1i. 'rı 1 ı.ı; terini her kadın ve anne 

-••••••••••••lii l okuma'.ıdır. 
Mumaileyhin hemen mUddei

umumiliğe m&racaat etmesi 
lüzumu bildirilmektedir. 

16 ncı sahifede saotiııı' 
JJ,12,I 1,10 uncu u ı> 

9,8,3 üncü > ' 
2 nci > > 
1 iııd )) 

1 'elgn~/: J.-;tanblll 
ilan nıulıte\ h aı ıııtı JikJ.jt 

nıakla beraber bu lıuııııına 
kalnıl edilıw~:ı. 

C:azctemizdc intişar cdf' 
~ ftzılıırın hakkı mabfıı 

.Abu11e şartllıt1 
VilA'yetJer için: ~endik ı 

aylık 9oo üç aylık 500 
Ecnebi memlı>ketler içtıı· 
3000, altı aylık 1600, uc; 

kuruştur . 

Ciincş 4,56 
Öglı' 12,20 
lkırıdi ] 6,] 5 


