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ki .uizli fabrika kesfedildi 
~liınizin sey ahatlerl 
"hafız taburu şehri
~ '!1ize hareket etti 

• ı. hususi bir trenle Reisicümhur HL şehrimizde 
~ 11 

hareket buyura- bulunduklan müddetçe Dol-
~ Ulun müddet en bü- mabahçe ve Beylerbeyi saray-

6rniz. olarak aramız- larında ikamet buyuracak-
. f • zere Pazartesi gü- lardır. 

li teşrif edecekler- Halk Fırkaaı ve latanbul vi-
layeti ile Şehremaneti mllfa
rünileyb hazretlerini istildaal 
için bir İneruim programı çi
zeceklerdir. ReiaicUmbur Hz. 
doğrudan dojruya trenle 
Haydarpqayi tetrif buyurma
ları ve oradan SövUtlil yab 

- Ga- ile Dolmabahçe rıhtımına çık-

. 
Ctınıhur muhafız 
. laamı bu sabah 
latanbula hareket 

mıtlan muhtemel olduju ıibi 
enellt T...,_yı ai,...t etme
leri ihtltnaft11e vard1r. 

Gazimizin tefrifleri haberi 
lstanbulu ıörura garketmiştir. 
Gazimiz şehrimizde 3 ay ka
lacaklardar. 

• Gazi hazretlerinin seyahat-
leri hakkında ,ehrimixe reımi 
bir il'ar vaki olmamıştır. . 

t /)Qşa bugün öğleden sonra 
,~11 fehı·imize geliyor 
~ Jsn~.et Paşa Hazretleri dün kon,·an lyonelle 

t •nufurakal etmişlerdir. &~vekilimizi hA· 
- •en huy ün öğleden sonra saat t ,:; lll Ha)'• 
l)Q lnu\'asalat edecektir. 

'n I:; nün daha Pflndlkl~ kalaf·.aktll'. 

Vazıyete doğru 
Ankata, 3 ( Telefon ) -

Yunanlılarla fnkıtaa utrıyan 
müıakerattan şu ane kadar 
Yunan emliklne zazıyet için 
hükUmetçe emir verilmit de
ğildir. 

Bugiln öğleden ıonra oraya 
muvasalat edecek olan Tapu 
umum mildllrtı Atıf bey, lü
zum halinde vazıyet emri 
verilmesi ihtimaline binaen . 
yapılacak hazırlıklara nezaret 
ede~ek, bir müddet l.taabulda 
kalacakbr. 

Resmi poli memuruııu görıınl!t' L.açan, fakat bir an sonra gene gafilleri 
O) nn kumarbazlar 't nksc:k kaldınmda hali faaliyette.. 

Memleketimizde kum.r o)nanma• kiibunea memnu. 8uaa 
rajmeD ötede beride, hem de alenen lmmar oyaancbja ..,._ 
lilyor. Ezcümle Yüksek kaldınmdan geçenler, her atin orada, 
sokak ortasında, polis memurlannın g6ztı 6nilnde kumar oyna• 
bldığmı hayretle müşahede etmektedirler. 

BUrada bir çete kumar oynatmakta , muntazam fkc6lerile 
etrafı tarassut etmekte , tavcılan gafil yolculara kolayca para 
kuanabilecekleri zehabını tevlit etmekte ve tabii elleriadeki, 
avuçlarındaki parayı çarpmaktadırlar. l.tanbulun en illds 
yerinde, hem de sokak ortasında böyle kumar oynatmak üakla 
ve fırsatlan bulunabilmeai ıayanı hayrettir • · 

Yukarıda, bu kumann polis memurlarının g6zU 6nllnde OJ• 
nandığından bahsetmittik.Bunda hiç bir milbaliğa yoktur.ÇOQkt 
ara sıra resmi polis memurlan, YllkSek kaldınmm alt tarafm• 
da, oradaki matbaanın önünde am endam etmekte, bunu JU• 
karıdan gören kumarbaz çeteai çil yavrusu gibi daid.ut., 
fakat polis memuru her nedense oradan bir adım dua yulra
nya çıkarak bu soygunculan tutmak zahmetini ihtiyar 
etmemektedir. Zaten maksat, bu kumarbazlan tutmak 
oln, yokUfun alt tarafında resmi polia memuru anı 
endam etmez. Sivil bir memur, kumarbazlann yanma kadar 
aid'er ve cUrmil meşhut halinde hepaiai, hiç birini kaçmnadu 
yakalar ve sonra bunlar, ibretenlissairin bir tekilde tecılye 
edilir. Fakat anlaşılan bu kumarbazlann yakalanmuma llbıı• 
rörülmüyor ve yüksek kaldırımda kumar memnu deiildirl 

Rüşvet alan müdür 
Az daha vekôlcti de 
evine nakledccckmit 

Ankara, 3 (Telefon) - Rii
tvet alırken cürmü meşhut 
halinde yakalanan Adliye ve
kaleti evrak müdürü HU .. nü 
beyin evrakı Şurayı Devlete 
verilmit ve kel'ldisi kefalde 
rapten serbest bırakılmıştır. 

HGatıü bey Adliye levazım 
idareainin islaubulda b\llon-

1 

mumdan dolayı burada vekl· 
leten levazım itlerine de ba-

1 kıyordu. 

4000 kilo odun, 200 delte 
kurşunkalemi, 16 tane yaza ta
kımı ve saire gibi yemd• 
bir çok açıkları da tesbit edil· 
miştir. 
Aokarada otomatik telef..-



~ 
• .. 

2 Sahife Son Saat 

Ruslarla ~:·t ceYabımızı hek!!yorlar 
Ticaret müzake- ~~badeleden mutevel• 

resi pazartesi lıt meseleler hakeme 
başlıyor · , verilmeli imiş! 

Ankara 3 (Telefon) - İt
balit, ihracat defterlerinin 
tanzimi için Rus mümessiılt. ri 
ile pazartesi gllnü müzakere 
bqlıyacaktır. Müzakereye ti
caret müdürü umumisi Naki, 

mtıteakıp kat'i bir cevap vere
cetmf beyan etmiştir. M. Pa
pa, T. ROfttl B. ile mllkil~· 
metinden, Tftrkiyenin halledil
memiş bütün meseleri hakeme 
havale teklifllli teddeceti 
ihtisasım baaal etmiş ve bunu 
Yunan ba. nezaretine bildir· 
miftir. 

harici ticaret mtıdlirU Avni ve 
diğer iki murahhas ittir .ık 
edeceklerdir. 

Müzakere lstanbulda ola
caktır. 

Refik B. çiftlikte 
Ankara, 3 (Telefon) - Sıh· 

hiye vekili Refik B • sıhhat 
işleri umum ~~dtırU ~ıım 
İsmail beyle bırlıkte Gazı ı. • 
tasyonÜııda inmit , Reiıiclim· 
bur hazretlerine arzı tazimat 
için çiftliğe gitmişlerdir. 

Kenan bey 
Ankarada 

Ankara 3 (Telefon) -Müd
dei umumi Kenan bey, bugün 
AdUye vekili beyin riyasetinde 
toplanacak karar heyetinde 
irtişa meselesi tahkikatına 
dair evrak Uıerinde izahat 

Atina, 2 - Ankaradan ge
len telgraflara nazaran M. 
Papa yeniden T. Rüştü B. ile 
görütmUş, hakeme ait IOD 

Yunan tekliflerine Ttirkiye ta· 
rafından verilecek cevap bak· 
kında konuımuttur. 

T. Ruttll Bey bu cevabın 
şu birkaç gUn zarfında verile• 
ceğfni ıöylemiıtf r. Bu mtbaa· 
ı~be' ·e Yunan sefiri, Yunan 
hUkQmetinin hUsnU niyet ve 
aamimiyetini «h> teyit eyle• 
mittir. 

Yunan gazetelerinin 
yazdıkları 

Son gelen Atina gazeteleri·. 
nin hakeme ait Yunan teklifi 
ha J ın la v~rdikleri m ılümata 
nazaran, bu teklif, henüz bal· 
!edilmemiş olan biltün meıe
lclerek ,amil bulunmaktadır. 

T. üştü B. Yunan htikG· 
metinin bu teklifini M. Papa 
vasıtasıla aldıktan sonra, Baş 
vekil ile görüşeceğini ve oau 

• 

T. Rüştil bey, M. papa ile 
son mülikatuıda Yonan hü· 
kümetince hangi meaeleler 
hakkında itilaf hasıl olduğu 
zannedildiğini ve binaenaleyh 
tahkimin dereceabai aormut
tur. 

M. Papa mübadeleden mil-
tevellit btıtBD meseleleri ih· 
tlva eden dosyanın tahkime 
tabi olacağım beyan etmiştir. 

Papa, avdet etmiyecek 
Atina aazeteleri M. Papanın 

mezuniyeti bittikten sonra tek
rar Ankaraya danmiyerek 
bqka bir diplomabn mezk6r 
sefarete tayin edileceğini teyit 
etmektedirler. 

Sükiin 11 
Pariste kof11 
nistler bir f 
yapamaJJ 
Paris, 2 ( A. A.) "' 

teler, komiinistler • ., 
tahrildtta bulunmak 

1 hap edilmiı olan • 
pnÜDÜD muvaffaW 
utramıt olduğunu 
müttefiktirler. 

Pariste tam bir 
hüküm ıürmUt -1e 
mutat manzarasını 111 

etmiftir. · 
Paris mıntakasllld• 

kişiye baliğ olan adi 
cak 75,000 kiti gre• 1 
Ciddi hiç bir kari 
tebbüaü olmamıttır. . 

Dahiliye nezareti il' 
müdiriyetl tarafınd•P 
olunan tedbirler bd i 
temamen semered!~d~ 

De. ve....-
Adıyaman, 2 ( ~~ 

Dahiliye vekili ŞUJP .. 
Beyefendi Adıyamıtsa' 
ve geceyi burada 1 

BulQarlar 
Sırb 

~ofya, 2 (A.A.) ,,_,,. 
nazırı ecnehi gaıetel 
natuıda Yuıoılavf'...o 
mak için ibraz ol'IP"'" ... 

verecektir. 

Feci bir kaza 
Stffl Jermen, 2 (A.A.) - Bir 

deniz tayyaresi Sen nehrine 

lngiltere :·Rlısya müna-
sebatının iadesi kaldı 

hüsnü niyete rağnıed~ :Jf 
ler çıkarddıjı tak ıP' 
vaziyetini ıslah hus 
garlstanın daha 1 siyaıi tedbire ınnrac1 

dq,müştür. 
lki kişi boğulmuı, bir kişi 

de ağır surette yaralanmıştır. 

Tehlikeli 
duvarlar 

Kasımpaşaca Sirkeci Mua
laha~tin mahallesindeki bostan 
duvarları gelip geçenler için 
tehlike teşkil ettiğinden Ema
net tarafından yıktınlmaıına 
karar veri.m1ştir. 

tesisinden soma mevcut tele
fonlar teılim edilirken HUsnU 
bey tarafından noksan teslim 
edilmiş olduğu anlaşılmııtar. 
Saklanan ahizelerden bir kısmı 
fse götürülmüştür. Bu zatın 
evinde 24 kişilik yemek m~sa
ları, vekalete ait bir takım 
koltuklar ve kütüpaneler bu
lunduiu haber verilmektedir. 

Bundan başka Hüsnü beyin, 
1eldiletten evme naklettiği 
telefonlarla tesisat yaptırıp 

odadan odaya telefonla görüı
'üğü de anlaşılmıştır. 

Londra, 2 ( A. A. ) - Ha
rici)·e nezaretinin nefreylediği 
bir tebliğde ingiliz·Rus müna• 
ıebatınııı iadeten tesisi için 
29 Temmuzda M. Henderson 
ile M. Dovgalevski arasında 
başlanılan müzakerata şimdilik 
devam edilmiyecei'i bUdiril· 
mektedir. 

ilk muhaverede M. Hender• 
son mumaileyhe borçlar ve 
mütekabil mutalebeler ve ti-

cari mübadeleler gibi mesele
lerin faalu tanzimini teshil 
edecek bir tarıı mlizakereyi 

!biran evel kararlaştırmak ar
zusunda bulunduğunu izah ve 
par1Amentonun içtimaına ka• 
dar bir sureti halle esas ola· 
cak prensipler hakhmda uyu• 
şuldıtğu takdirde, hatta mesaili 
muallakııdan bazıları o za
mana değin tes~iye edilmemit 
olsa bile iki hükumet ara
smda ıefirler katisine mezu-

niyet verilmesini parlimento
dan talebe kadir olacata 
ümidini izhar etmiıtir. 

M. Dovgalevlki, cevabmda 
Sovyet lri*UmetiııiD fikri ka
naatince bir uzlaşmamn teJDI. 
Di için kettirme yolun derhal 
ıefirler tayiuindu ibaHt oWu· 
tunu, M. Hendenonuo teklif
feriDin bir mtiddet sonra top-
laucak Sovyetler merkez icra 
komiteaiııin nazan tetkikine 
arzetınek lazım geleceğinden 
timdilik Moıkovaca nazarı iti
bar'& almmıyacağıru bildimlftlr. 

T eblijin aonuada deniliyor 
ki; Sovyetlerle münasebatm 
iade.i hususundaki arzu• 
sunda sabit olan İniiltere 
buna dair bazı yeni teklifa
tm dermeyanı lüzumuna ve 
bunlann Sovyet meclisinin ge
lecek devrei içtimaiyeılnde 
ttrtkik mecburiyetine dair vaki 
ola11 Kuı tebligabııı ıeaet 

ittihaz etmektedir. 

nııda kalacağını söY e 

Edfıona b / 
Nevyork, 2 (A.A·~ 

teri Thomas EdfSO~ 
sine halef olmak f 
edecetl alimin isdt 
nan edilecektir. 

Areen L~ 
Muharrl } 

Moris LÖV 
Birkaç Qiln~ ~e 

Qazeteıoiı-~.1 
Ttırk karUeriııiP ~ 

tanıdıtı meşhur • 
hırtlla ait yeai bit 

Asrl kor 
Prenı dö Je 
mühim bir Fr--1ııa 
sinde tefrika ed• 

<<Son Saat», pek :; 
okuyucularına bu. 1 
takdim edecekti!· 

Y~ni roın~~'' 
beklcyt~ 
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&. rtfşil evrakı 
~ılrı 
-'J'ttaett Adliye vekilinin 
lı~ 'ildeki heyet f4ra-

bıf 11 fefkik edilecek 
•şa ta . "h tik N hkıkatanda milstnn-

~tt ~zun bey ademi sa
~ Gdde· cttı vermiştir. 
~ "•tiy~ ~ınumi Kenan bey 
~iıı ka tı ve istinta~ haki-

&dtııı A:r:nı bildirmek üze
~\·ıı.~ araya gitmiştir. 
~ ilfİıiı1 .Ankarada Adliye 
~heyet rıyasetinde bulunan 
taL..tltıtıın trafından tahkikat 
'-bttl-. 8 tetkikine başlana
~)' te~~ln için iki Temyiz 

l
a iitın· 1

1
e dört aza Anka

-~ ış erdir. 
ikı~~· ~oşularının dUn de 

\j Aıce;İ! Y~ılmış ve Mak
~dtki an Banan2, Süleyk 
tij lflard atlar birinciliği ka
~~ilc ır ... 
~Ue Lıt nıusabakaları ismi 
~ t anbul mıntakası tara-
.ılaı.. ertip d'l d . ~~:· dii e ı en enız ya-

l
'lf. n Beykozda yapıl-
thbat 
.ı\rık Vekili Refik B. dün 
~Yet~taya gitmiştir. 

~e1İtıku V ~k~lenin Perşembe 
~~ 'kil I lÇtimaından sonra 
~! Yekuİınet paşa ve Hari
~ ~ . Tevfik Rüştü bey 
S:tılııa~ nı ziyaret ederek 
~tek ın son tekliflerine 
~ llıUd cevap hakkında 
~b~ b d~t görüşmüştür. 
~~an U~tın Atina sefirimiz 
\. ti «b\ıh unan hükumetine 
r~.~eYet' temel gürülmekte
~""ı eın{· v.ekile içtimaında 
,,ltıllkab arıne tatbik edile
,..__. kat e e bilmisil hakkın-
A..ı~ak~rldar ittihaz edildiği 
,~ttı a ır. 
'~tli ııe~uk~bi.l cevabımız 
~ ~ lttexı retımız vasıtasile 
~~. ~ sonra Ankara sefi
~ apa h 
L ~,Ya avd afta ortalarında 
~.~il l'tıü et edecektir. 
S.: hu • 1il:ii umumisi Atıf 

t bug: e meşgul olmak 

ıl.~tlc n k~nkaradan şeb
~ ce tır 
~ Yt li · 
· ~il 1 · ve arkadaşları 

~-ltlerd· lınirden şehrimize 
d~~. ır. 
tt l'ıyt li ''t 'diy0 • «lekesiz olarak 
ıtı k 1'\ız» demektedir. 
''t ~e;ıananların her si 
~~u~Yle:~n dava edecek

fGtı et{tedirler. 
llldttı ~. Hukuk fakillte-
~tt~ k 1Ploma alan ha-
11~lct~n nıeslektaşları gi
. 'k e de ilk adli va

\l aıa mülazimliği ve 

.~tldi~:!11~lik verilmesi 
-~ ~il b 1 ıleri sürmekte
~h~l ed Ususta hükumete 
~~I' tceklerdir. 
~ ijakilcrden İzmirli 
t~ıU:Ydar ve rüfekası 

olmuşlardır •. 

Son Saat 

Hoca efen dinin telaşı 1 

Uyurken ayaö n soauk. 
bir şey dokund ve .•• 

Evelki gece, 
Divan yolunda 
gülUnç bir ha
dise olmuştur. 
O civar sakin· 
lerindcn İlha
mi ismindeki 
hoca efendi, 

gece uyurken ayağına soğuk 
bir cismin teması ile uyanmış, 
havfü heyecan içinde ayağınaı 
temas eden cisme bakmış, 

ayak ucunda 
ve yatağın i
çerisinde çap
rast ·bir istika
mette kıvrıl

mış siyah ve 
uz-.ın bir cisim görünce beti 
benzi atmış: 

- Medet Allah! Diye inli
yerek bu soğuk hayvanı teh
likesiz bir hale getirecek ça
reyi düşilnmiye başlamıştır. 

Korku ve heyecan ile 
yatağın içindeki hayvana 
tekrar bakmıya cesaret 
edcmcmit ve çarşafı yorgar.h 
beraber topladığı gibi soka
ğa fırlamıştır. 

Hoca efendi, doğruca evinin 
civanndaki poliı kulübesine 
koşmuş, tirtir titriyerek ve 
iç.ineki çıkmasın diye sımsıkı 
tuttuğu yorgan ile çarşafı 

mur efendi, 
demfş, bunun 
içinde uzun 
hayvan var. 
Habisin belki 
zararı doku
nur diye korkuyorum , ne 
yapsak? .. 

1-Ioca dendi bu sözleri söy-
leyinciye kadar kulübenm 
yanına merak-

lılar toplnnmış, (ı 
polis efendi yı

lanı bir hamle-
0 

de öldiırmek 

için meçini çı
karmış, mahalle bekçisi değ
nekle iktifa etmiyerck taban
casını da hazırlamış, merak
Jılardan bir kısmı ellerine sopa, 
bir kısmı taş almışlar ve bu 
pür silah heyetin huzurunda 
yorganla çarşaf başaşağı edi
lerek korkunç mahluk yere 
silkelenmiştir. 

Fakat işte bu anda hoca
fendiden başka herkesi bir 
kahkahadır tutmuştur. Çünkü 
çarşaf silkelenince ye~ 1.1zun 
hayvan değil, hocafendinin 
uzun hayvan zannettiği bel 
kayışı düşmüştür! 

uu akşam TAKSİM Bahçesinde 
meşhur mukallit PAT ve PATA~O~, Olimpya dan
~örlerl NADIA ve PAl..l...AZZİ vcı dansöz dölu Ska· 
la El .. - D.\Gl nın numaraları münash ~uıc Hcrlinin 
Yinter Garlenin Kl~TET SA)IHHA l' Y \l...TO~ vca 
meşhur arJmdaşlarmın muntfful\iyetleri devanı 

odıyor. Büyük Gala Müsabakası 1 1 
1.okttntn husu'ı t aaııı -

Ustanbul ve Bursa Himayei ' 
Etfal cemiyetlerinin teşep-

büsU ile ağustos içinde Bursa
da muazzam bir Uludağ seya
hati yapılacakbr. 
f[q]eyrisefain müdürü umu
~ misi Sadullah B:«Seyrise-
fain ile vapurcular arasında 
esaslı bir ihtilaf yoktur. Yal
nız bir ııoktai nazar farkı 
vardır ki bunun da halledile· 
ceğini ümit ediyorum » de
mektedir. 
rcq]ark şimendiferinde Trak· 
~yadaki mcyvaların nakli 
için tenzilatlı bir bırife yapıl
mııktadır. 

Dürkiyenin her tarafında 
yapılan Arazi tahriri ancak 

on senede ikmal edilecekti. 
Maliye vekaleti bu müddeti 
uzun g6rerek seri bir tahrir 

yapılabilmesi için yeni bir 
proje hazırlamıştır. 
maliye memurlannın terfii 
~ve münhal maliye memur-
luklarına alınacakların f mtihan
ları için Vekalette maliye müs-
teşarının riyaseti altında devair 
rüesasından mürekkep bir im
tihan komisyonu teşkil edil
miştir. 

Dş bankası tarafından tesis 
edilen Anadolu sigorta 

şirketi memleketimizde ilk 
defo olarak, zircıi bir sigorta 
tarif esi ihtasını kararlaştı:mış
tır. 
moskova sefirimiz Hüseyin 
~Ragıp bey bu hafta için
de Mo::ıkovaya döne~ek, Rus 
hükfrmetile aramızdaki ticaret 
muahedesi fçin müzakereye 
• • k+-' gırışece .ır. 

Sahife 3 

Degişmiyen 
haber 

ller hangi bir gazetenin 
her hangi bir mishasf m açl
mz. mıiief errik haberler kıs
nıznda mutlaka bir kaçakçı
lık vu/.;.'asmdan bahsedildiğini. 
göriirsümiz. Dikkat ediniz, 
bu gazetede oJ...."Uduğunuz 
vak' alarm hemen hepsi. de 
lstanbul ve !:::.mir. Ankara 
v~!/a Adana gibi nüf 113u ke
si} şehirlerimizin birlrıde ol
muştur. Buna mukabil kol-
le~si uonlarz karlşlırmr;; veya 
aıl uldağu dairenin istatistik-
l.!rine bakınız. h udutlarımızd.a 
kürıık relıir 1crimi:.:.de uegd 
k6ylerimi=de her hangi bir 
kaçakçmm tutulmuş olduğu
mı göremezsfniz, bu kadar 
rıc.dir vukua geleı1 bir hadi
sedir. 

Bu halin çok zahir bir 51!
bebi vardır, tek bir cümle ite 
ifade edilebilir: 

Bugün inkara mahal , 
imkan yok. Sahillerimiz ı 
hudutlarımız kafi duecede 
muhafaza edilmemekle ve 
lmgü.n şehirlerde Jıergün kü-
çuk bir kısmı tutulan bütün 
bu kaçak eşya memlekete bu 
o kadar iyi muhafaza edil
miye11 yerlerden girmektedir. 

Şimdi bir elden çıkarak. 
yüzlerce ve binlerce eJ.e dağı-
lan kaçak eşyayı o tek elde 
iken tutamadıktar sonra yüz
lerce ve binlerce ele dağd
dıktan sonra tutmak isteme
nin garabetine bakınız, ba. 
garabete ara sıra yanlış ya
h ııt kasle mzıstenit bir ihbar 
zizerine bazı vatandaı
larm evlerinde laharrıyat 
yakmamn fecaatini ilüve edi
niz, takip edilen usulün ne 
kadar yanllş olduğunu görür
sünüz. Bize öyle geliyor ki 
yapılacak en doğru iş muh
telif idarelerin besledikleri ha-
fiyeleri en aşağı hadde indir
mek ve bunlara ekseriya na
file verilen parayı gümrük
lerin ıslahına ve sahil muha-
l azasmm takviyesine sar
f etmektir, alıkonulması zaruri 
görülen muhbirlere yapluı
lacak iş ise rasgeleo f aharrıyat 
idaresinden ziyade, memlekete 
gıimruk resmi verilmehsizin 
getirilen eşyanm en küçük 
bir kısmı bile bulunsa bunun 
i:i Lizerinden yürliyerek asıl 
teşkildla, başlıca menbaa ka
dar vardmakllr. 

Son Saat yeni kaçakcdrk 
kanummun mcriyel meukiine 
girdiğini oe filldetle tatbikı 
emrinin 9eldiğini yazdı, fakat 
bizce vaziyeti ıslah edecek o
lan yalnız kanun değildir. 
.. 4~l! lazım. olem şey kaçakçı
llya manz ola.:ak leş1dlt:lı i
dcıre eden el ve yold-'1 yı1rl1-
yccek mrmurda ndfuzu na
;:,ar, biliwss:.ı da toktuklur. 

Ali Ekrem 
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4 Sahffe Son S:ıat 

Köy dilberi... 
Nihadın kendini bekledi· 

·ğine kani eörünüyordu 
- 71 - Muhariri r: H. Turhan 

- Öyleyse yann bize gel, 
anlaşalım. Sen mi haklısın , 
ben mi haklıyım , meydana 
çıkar~lım; şimdi evine git, ben 
de gideyim, herif uyanmıştır. 
Bekliye bekliye usanıp ta sa
vaşmasın. 

«Herifi)), muhaverenin aldı
ğı merak engiz şekilden dola
yı unutmuşlardı. Eminenin 
onu yat etmesi üz.erine Şeh
naz, telişa düştü. Acaba o 
ne olmuştu, baygınlığı geç
miş miydi, yoksa ölüp gitmiş 
miydi? Uyanmışsa neredeydi, 
eve mi gitmişti, yoksa kereve
tin üstünde ve o çıplak vazi
yette Emineyi mi bekliyordu? 

Köy dilberinin ifadesi kat'i 
idi. Nihadın kendisini bekle
diğine açıkça kani görünUyor
du. Bu kanaat nereden doğu
yordu? 

Şehnaz, bu muhtelif düşün
celerle yanıbaşındaki kadım 
bir kere daha süzdü ve için
den : 

- Yaman - dedi - çok ya
man. Ben bunlan alık sanıyor
dum, halbuki bize taş çıkarı
yorlar. Erkekleri bile hiçe sa
yıyorlar. 

Ve sonra sordu : 
- Efendi ayıldı mı dersin? 
- Ôl6m baygınlığına düş-

medi ya, elbet ayılmıştır. 
- Giyinip gitmiş midir? 
- Ummam. Benim tamdı-

pn adamsa beni bekler! 
- Niçin? · 
- Sözde hıncını çıkarmak 

• • • IÇID. 

- Ya seni öldürürse? 
- Biz Kötü kanyı:ı, onlar 

kolay kolay bizi öldürmezler. 
Nfkilıaı olsak korkardık, o va
kit bir m1Sır koçanı için ca
nmuza .kıyacaklanm biliriz. 

- Sanki bir alay erkek 
g&nniif gibi .az söyliyorsun? 

- Bir alay degil ama epiy 
adam mnadun. 

- Kaç erkekle yabp 
kaikba? 

- Ben diyeyim elli ıen de 
yaz! 

Şebaaz sustu ve kalktı. Evi
• pmek lbımdı. EmiDeDİD, 

.şu yüz erkeğin koynuna gir
diğini pervasızca söyliyen köy 
dilberinin ifadesindeki kat'i
yete rağmen o, Nihat efen
dinin döğüldüğü ve bayılttı
rıldığı yerde kalmasına ihtimal 
vermiyordu. Ayılmışsa müthiş 
bir feveran içinde evlerine 
gitmiş olacaktı. Bu sebeple 
kendisinin hala dere kena
rında bulunmasını tehlikeli 
görüyordu. Kocası bu geç 
kalıştan da yeni bir dayak 
vesilesi çıkaracaktı. 

Mahaza o, mütevekkildi. Şu 
feci maceranın bütün avakibi
ni kabule hazırlanmıştı. Yeni
den dövülmek, yaralanmak; ve 
her şey bu avakibin içinde 
dahildi. Adi bir köy kansının 
kocasını sillelediğini, bir kö
pek yavrusu gibi bağırta ba
ğırta bayılttığını gözüyle gör
düğü halde .cesaretlenemiyor, 
onun her türlü hakaretini, 
cevrini kabule miskince hazır 
bulunuyordu. Boşanmak kor
kusu işte bu meskenetin ye
gane saiki idi. Yaşı otuzu 
geçtikten sonra boşanarak ev
den atılmak, oğlundan ayrı 
ve muhakkar bir hayata sürük
lenmek korkusu onu miskinleş
tiriyor ve mütevekkil yapıyor
du. Eminenin sözü doğru idi. 
O, nikihaı:ı olduğu için kork
miyor, bilakis korkutacağına 
inanıyordu.O da Nihadın nika
hını taşımış olsaydı. 

Ruhundaki cüretkirlığa 
rağmen - gösterdiği tecellüt
leri gösteremez, boşanmak 
korkusile kocasına el kaldıra
mazdı. 

Mütevekkil Şehnaz, bir nok
ta dolayısile müşmeiz ve mus
taripti. Berelerini, halanın bü
yük kızının görmesini istemi
yordu. Kabil olsa ona karşı 
teıettür edecek ve kocasının 
ayaklarına kapanıp onun ya
nında kendisini dövmemesi 
için yalvaracakb. O kızın, o 
hain kızın bu bereleri, üç aşk 
gecesinin cezası gibi telakki 
edeceğinde ve sevineceğinde 
ıüphe yoktu. Ukin o dakika
da elinden bir ıey gelmezdi. 

San'atkarlanmızı tanıyalım 
Memlekette yerli mallarının 

revaç bulması için çok kıy
metli teşviklerinizle bu ikti
sadi hareketin başında bir 
mevki tutan «Son Saat» için, 
ifası mesleğine kıymet vere
cek mühim bir iş daha var. 
Türk işçilerini, Türk san'at
kirlarını ve Türk darüssana
alarını halka tanıttırmak . 

kıymetli ve faydalı yazılar
la sütun süslemek, ]üzumsuz 
bir Edebiyat munakaşası için 
sayfalar doJdurm:ıktan çok da
ha aziz ve kıymetli bir iştir. 

Hem bu suretle Halkçı olan 
«Son Saat» halkın büyük sev
gilerine daha yakından ve da
ha derinden mazhar olmuş olur. 
Mesela bunlardan birisi: 

Beşiktaşta kılıcalinin müte
vazi bir köşesinde sessiz, fakat 
büyük bir emel ile çalışan bir 
çapa Nuri var ki hayab tet
kike değer. Harbin felaketli 
senelerinde bile mevkiini sars
mayan ve iktisadi fikrini gaip 
etmeyen bu genç Türk işçisini 
hepimiz neye daha yakından 
bilmiyelim . 

Kendisıni bekliyen istihzalan, 
hakaretleri-bilakaydü şart-ka
bul etmek zaruri idi. 

Şehnazı bu zarureti anlıya
rak içini çekti: 

- Allaha ısmarladık Emine 
-dedi- fena şeyler işittim. Fa-
kat alnımın yazısı olduğu için 
dayanıyorum. Sana da gücenik 
değilim. Canımız sağ olursa 
gene görüşürüz. 

Emine de kalkmıştı, müsteh
zi gülüşlerini muhafaza ederek 
cevap veriyordu: 

- Güle güle hanımım, gü
le güle civanım. Saltın düşü
nüp üzülme; heriften de ürk
me; arkanda dağ gibi Emine 
var. Seni incidirse gözünü 
oyarım. Y ann bize gelmeyi de 
unutma. Kuzu işini bitirelim. 
Ya kazanırsın, ya kaybeder
sin. 

Şehnaz, mukabele etmedi 
ve hızlı hızlı yürüyerek evine 
gitti. Muzaffer kapıdaydı ve 
anasını görür gömez - tıpkı 
babası gibi - bağırmıştı: 

- Y atağmı sokağa mı ser
din be, bu vakta kadar nere
desin? 

- Misafirlikteydim oğlum, 

bırakmadılar. Baban geldi mi? 
- Gelmedi. O erkektir, 

gezer. Kadın kısmı güneş ba
tıncıya kadar kırda bayırda 
sürter mi? 

Şehnaz, oğluna cevap ver
medi, içeri girdi. Kocasının 

Çapanın pirinç unla,... 
landa unlanna neyedJ 
etmiyelim.Her iki unu 
ettiriniz, göreceksiniı 
nnda gerek tahniy~ ,,~ 
nefaset itibarile hıç 
yoktur. 

Bu kıymetli Türk i 
den birisi bu ve . 
gibi nice kıyme~i. d 
var ki her birerlerının ·ıif' 
ve namuskir hayab bı 
ibret alınacak birer 
kendimizin yetiştirip t;et 
muhtaç olmadığım~ bO 
titiz bir vatan aşkile 
ilin edelim. 61 

Beşiktaş isariye :· /. 
Aykurt oğlu : ~ 

S. S. - Hakkınız_,,. 
fırsatta dediğinizi ya~lltıf• 
için bir vazife olac.,. 

* iş arıyorum 
Hamisiz 18 yaşında 

zım. Orta tahsililll ilO 
Berliç mektebi dakt 
sondan mezunum. iş ':fo 
«Son Saat» vasıtası . 
rümüzüne müracaat e 

gelmemesine göre Erni~ 
lı çıkıyordu. Demekt~ 
o kerhanede kalmak 
lüğünü göstermişti ve tr 
sini döven, bayıtdaıt it 
nın o anda ayaklatJJll 
du. Oh, bu ne çir~ 
nezzüldü, ne iğrenÇ 

taklanmaktı? 
Şehnaz, yüreğinin ... 

biliyeti hissiyesile o b 
izharı nefret ederkell 
zihnine bir düşilnce 
Ya kocası ölmüşse? ... ;• 

Şimdi, görümcelerP'"'" · 
disine ilk sataştıklatl ~ 
bağ ilemindeki arbede 
lı, canlı - hatırlıyord11• 

Silahla tehdit ol . 1 
hadın ölmesi ihtilll~ "'
nekadar kuvvetli id;.. 
disi o ihtimalin bedi 
kuk edeceğine zabİP 
nasıl bir heyecan g 

O ihtimal, bugUıı 
zeleniyordu. Fakat, 0 ~ 
evel hissettiği heyec.t. 
duyamıyordu. O vaki 
ölümile genç, çok 
dul sıfabm alacak, 
herkesin ıefkatini il 61 
Bugün, Nihadın 
mes'ul tutulmak 
maruz bulunıyordu: ~..t9t 
sına el kaldınna!P'.;ıt ' 
ölümüne bilvasıta a . 
tu. Kendisi o eve tJ! 
cinayet vukua ge~f 



Son Saat 

tliNüL~EN 
ISiiNü.LE 
~ılıca el ahlınca ... 
~ Ccliste bulunanı rın 
l"ekıeri aöızlarına eeldi 
~ -53- Muharriri: H. Turhan 

(Siy01)~ Ali de -dedi- Şim- 1 min hazırladığı cevabı da ağ-
de~ ~ bu suali soruyor, zında bırakmıştı. 

· Ua llftirerek soruyor: Herifin işlediği iş cidden 
· S, 11 •enin hergülün?) cüretkirane idi. O büyük 

~ ltri ~andıra hakimi, ce- mecliste bu . sovuk bahsi aç-
l>ct rb tn bunu unutm'aıın! 1 mak; güzel llasın ismi delile· 
t~t aşının müdahalesi, · tile şevkengiz ve hatta şeh
~Uııı~ Dıeclisin üstünde j vetengiz nükteler ıarfolunma
'toruYıldırım tesiri yaptı. ı ıı ve binnetice bir izdivaç 

'Patn~· Ya.la~cı tac! sar- ! mes~leıinin kararlaşbnlmaaı 
l ~ gın tıtrıyen eh zün· o münasebetle de bir kaç 

~ bir 'Plftı, büyük kölenin hafta slirecek eğlenceler ter-
~d Yuınruk girecek ka- tip edilmesi muhtemel iken 
~; hk~zlann rengi uçtu, ortaya vatani felaketlerin, mil-

bi.. Umayunun her bi- li hezimetlerin ve mülkçe za-
· ~~· R .. 2 .. 1,d.ıt sarsaklık ve ser- yiabn habrasını atmak um 

d q ı. zihniyetine ve o meclisin hia-
111~·~~·· eli de kılıcının siyetine göre büyük bir edep· 
n, ı_. !{alan pek muhterem sizlik.ti. 

uu ta k ı Avcıbaşıdıuı baıka her ban-•t-ıalnd.a f ın ar ve şaşkın-
'lt d ~ en acınacak bir gi bir adam bu cüreti göster-

b·ı~u. Ne dilini ağzı- scydi hayatını kaybetmekle 

1
11Yor, ne eleni kab- mukabele görürdü. 

~\~ordu, sanki tlon· Fakat avcıbqı kolay kolay 
eaılrniıti. teqiye . edilecek takımından 

f•••ııın sözündeki değildi. imparatoru, Maltepe-
ir 1 ve ehemmiyetin elen salimen kaçıran oydu. 

ı1 ~· ettiği debıeti iyi Tacın elmaslarını salıp yerine 
t~tih 'lllak için söylediği yalancı taşlar tedarik eden 

k.. .. '<tı:tıııtk lazım geliyor: oydu, ıaray korulannda aa-
1 ~IU •n ınasallarına gö- raylı kadınlara keklik tut-

ttıııi il .
1 
nedimi his, bir mayı öğreden ve geceleri de 

. ~ Sah·ı .e «Siyos • bizim yatak odalarında verdiği av-
~ k ılıne gelir su al- cılık dersinin hatırda kalip 
"ı ~~.r~ya çıka~, orada kalmadığını büyük bir vazife-

'- • • er t f d ıinaslıkla iatiknah eden oydu. 
\o '. ııtendiaiU•ra ın an ya- Hü lasa, oğün için imparator-
'tif~ai e aylarca ay- luk tahbmn iatinat ettiji ıa· 
lı" e'ördürülür. Son-
.,,,.~_ lır perilerle boiu- dık kuvvetlerden birini o ada· 

w" k mm phıı te9kil ediyordu. 
~~:ntılar çeker, Vaziyet çok çaprqıktı. lm-

peratorla açıkca iıtihza edil-
h~ ~el~ aaırlarca bu mft ve dolayiıile de pek muh-
~ .' tea'it etmif- terem cenaplan tahkire uğra-
1-~ Mer eline dllf-

........ L cl.\'ri ıeneviainde mı9ta. Bu cüreti ıhteren adam 
•~q, b iae kollannı kaVUflurarak bo-

t.le alla ıllılenir· tün meclise meydan okuyordu. 
arlar, kafalan Tetrffat kaidelerinde mü-

S "datı.r aruında vakkat tadilat yapmak kolay-
:. ditlqe çiftlqe · 

" l!&a, İlaı! ,. dıy' e dı. Hüner ıu biçimıiz vazıyete 
çare bulmakta idi. Büyük 

ı.. köleden, ahırlar nuınna kadar 
w.. ~~ratorunun fU blt6n vilkell , blltün kurena , 
.._..._ ~ ıtlne takad· lebbeste kalmlflardı. Hiç biri-
~ içinde idi ki Dİll hatırına münuip bir tec• 
~Ali kumanda- bir ıünuh etmiyordu • Dört 

tt.ıJ er tarafından incilin- her fıktuma d6rtyb 
'~ll~yordu. itte ıekilde tehır edebilen, Roma-
~ Yı, Gemliğin daki PapaJla ıalibue mllla· S ile ınecliain kaplar yapan, patrik te aJBI 

•baif, lmpera· acı içinde buı..Mayorcla. 
t peJc malatere- (Bit...ıi) 

11 Son Saat,, in iane listesi 

ize f elAketzedelerine 
vaı,.dım ediniz ... 
el 

O havalide iuf an felaketine uğrıyan, ~ ve 
~ıkia k/Jlan on binlerce kardeşirnh.e yardım 

etmek mııkaddeı bir vaz.lfedir. 

Rize, Sürmene ve havalisi müthiş bir felaket geçirdi. 
Zarar ve ziyan büyüktür. 15,000 den fazla karder=iz 
yurtsuz ve bir lokma ekmeksiz kalmlfhr. 

Memleketimizin en zengin ve çalııkan bir mmtak .. nda 
vuku bulan bu felaketin hepimizi dilhun ett:iğtne şftphe yok. 
Böyle bir vaziyette, felaketzedelere yardım etmek hepi· 

.niz için bir borçtur. 
Bunu nazarı itibara alan cc Son Saat » bir iane listeai 

açmıştır. 

Bu ianeye iştirak edenlerin hediyeleri tarafımızdan 
Hililiahmer~ devredilecek ve isimleri gazetemizle nqre
dilecektir. Az, çok, gönülden ne koparsa vermek Ye on 
binlerce insanın alamını bir az olaun tahfif etmek lizınachr. 
Haydi vatandaşlar, vazifemizi yapalım. 

• 
iane 

Dunkü yekiuı. 

~00 Ha~ı Remzi H' Hamit 
hl'vler şirkNİ. 

Şahin Nuri 
meselesi 

Ankara, 3 (l'elefon)-Şahin 
Nuri isminde birinin tevkifi 
ehemmiyeti haizdeğildir. Bu
nun bir serseri ve mecnundan 
bqka bir fey olmadığı anla
şılmııbr. 

Kıralfça Süreyyanın hususi doktoru 
Sabık Efgan kıraliçesi Sü

reyya hazretlerinin huausi dok
toru olup ailei kıraliye Romaya 
"-dar refakat eden doktor 
Ntcmettfn bey dlln Roma
du ıelmi9tir. 

wtcıi 
Kuru, 

200 Filokıi Culyanidis B. Ta. 
tün tüccan. 

2b825 Y<'kıin 

Cebeliberekette 
bir intihar 

Cebelibereket 1 - poHa 
memurlanndan Mustafa Reaili 

efendi tabancaeını k6betfne 
~ak auretile lnülıar et• 
miftir. 

Sıhhiye vekili 
Ankarada 

Ankara, 3 ( Telefon ) -
Sıhhiye vekili Refik bey bugtın 
şehrimize gelmiştir. 

Mesirelerde ihtikir ••• 

- Kaç para borcumuz? 
- Yetmiş btş kurlJI/ 
- Ama yaptın hal 
-E / Burası mairt y~ri beyimi 
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6 Sahife Son Sıfat 

. " 
ıçın Yakalıklı, kıravatlıffe ütülü Allah rızası 

pantolonlu centilmen karımın elinden 
çöpçüle de var! kurtarın 

"Dünyanın en şık gezen fn

•nları ( Küba ) lılar ve en 
temiz şehri de bu memleketin ' 

payıtahtı olan ( Havana) şcli-

ridir. ' 

Havanada herkes tepeden 

brnağa kadar temiz ve şılt 

tiyinirler. 

Buranın çöpçüleri ütü-

lü elbise, beyaz yakalık, 

kıravat ve eldiven giymiye, 

fotinlerini hergün boyamıya 

mecbur imişler. 

Ç6pçlller kapalı kamyonlar

da ve altışar kişilik grup 
Ulinde evleri dolaşırlar her 

'.ffin önünde ve daima her 

ı6n muayyen saatlerde clura

iak kamyonun çıngırağını ça
larlarmış. 

J Ev sahipleri bu saatte 

ç6plerini hazır etmekte ve ne 

bir dakika erken, ne bir daki

ka geç olmadan çöp memurla-

Reamini gördüğünüz kadın 

Def çocuğu ile beraber koca

lı aleyhine dava açan madam 

Emme Şilindir. Altı defa do

prmuş, çocuğunun biri ölm;,i§ 

bet çocuğu kalmıştır. Kocası 

bir yedinci defa daha gebe 

kalmasına istiyor. Kadın zayıf 

olduğu için artık çocuk do

ğurmam diyor. 

Bunun üzerine her gün ko

casından dayak yiyor. Mah

keme talaka hükmetmemiş,fa-
• 

kat dayak atan kocayı otuz 

gün hapse mahkf:ım etmiş

tir. 

Hiç değilse bu müc!det zar

fında za<Jallı kudm !"~hat bir 

nefes •:ıhc::.Ltır. 

rına teslim etmekte imiş-

ler. 

Be:ediye kanunu sokaklara 

sigara bile atanları şiddetle 

menediyormuş . · Hatta bazı 

hilyük caddelerde sıgara kUIU 
silkmek için hususi kutular bile 

konulmuş. 

Her gün öğleden son-

ra yolların kenarlarındaki 

ve parklardaki bi.itiin ağaçlar 

muntazaman sulanır ve gece 

yarısından sonra da bütün 

sokaklar bila istisna gıcır gıcır 

yıkanırmış. 

Burası okadar temiz bir 

memleket imiş ki, neresine 

istersen bal dök te yala tabi

rine hak kazanmış. 

Bunları ;şittikçc ve bir de 

kendi sokaldarımızın hali gö
zümüzün önüne geldikçe içi

mhi çel·erck ah ne mutlu 

Kübaiılara diyoruz. 

Londra hukuh mahkemesin- ı 
de garip bir talak duvasına 

başlanmıştır. 

Şikayetçi, Sviting isminde bir 

İngiliz amelesidir ve karısmın 
yaptığı zu~üm ve isfbdattan 

kurtulmak için talak istiyor. 

Sviting, haftada beş İngiliz 
lirası kazanan bir ameledir. 

Bu para bir aileyi müreffe

hen geçindirebilir. Fakat 

kazandığı parayı karısı elinden 

her hafta olmakta dır. 

Hele vermesin.. O zaman 

kıyametin büyüğü kopmak ve 

silleyi t~kme, tokat takip et· 
mektedir. 

İş yalnız bununla kalsa ge
ne iyi. Kansı adamcağıza bir 

program yapmış. Eğer akşam 

saat ondan evel gelirse bir 

şey yok. Tam onda gelirse 
evin elektrik ve suyunu karısı 
kesiyormuş. Bu suretle ceza 
olarak karanlıkta ve susuz 

bırakıyormu~ gi 
Şayet on buçukta 

1 k rneıı o ursa apıyı tanı~ . ,o 
buluyor ve geceyı 

geçiriyo.:rmuş. de 
Bir gün, karısı e" ~ 

iken Sviting, karısııı1?tiJı 
d•v. ı d n bı ver ıgı para aı a 50 olduğu 350 liranın 1 d• 

almış, iki yüz lirasınıde 
bir pus!a yazarak eV 

mış : ·ıe ~ 
« Bıraktığım para 

1 
·"' 

· teP"'" · ciye kadar yaşa.. 15 

1 
1' 

bitirdikten sonra .a~:., 
her. Hayatımı zın 

yeniden bayatınu ~'<'' 
gidiyorum.» 

Bunu yazmış ~edtS 
Fakat bundan yirmı 
sonra karısı onu bulfll 
taklıya, pataklıya ev~ 

Bu adam şimdi 
de hakimlere: çıo 

- A Hah rizası i 
beni karamın eJindell 
diye yalvarmaktadır· 

Niçin gebe kalmıyorsl)n 
karısını döven adatfl: 



l ~ •erıe · 
.._l'İt h nın Yaz modasının en 
~ ile •tları elbisenin etekle

Et karkalarıdır. 
• e ler b 
Ilı t oldur ve bu bollu-
<lit enıin için de arkadan, 

ltrıj kapaklarından aşağı 
~'-' "olanlar ve godeler 

~nı'nı k C • :ı tadır. · 
j l tçerı 

·dPf. Q\ı 1 ınevsimlere nazaran 
ı ene b "'I hıkarda eller biraz daha 
~ ~lı.ırıd ve etekler daha 

J ~tj Ur, Bilhassa gece elbise-

r, ' ilrkadan çok geniş ve , 'tı· godeler ve volanlar 
~tı_J ı... •nde 
Jit'ıı .._at gayri muntazam 
~ ,,k(dY!al bir hat iktisap 
;,/ . 8..ı e ırler.' 
~ •enenin resmi elbiseleri 

~ ( ~r,: en fazla yer tutan 

( 
~te &ts) biçimi roplardır. 

·• """'· llses b' . . . h . "l ·.q YUk ıçımıntn ususı-
\ d' •ek ve düz bir bel 

~l;ı kapaklardan aşağı 
~e Yen etektir. 

'ılı.. rek .. d 
.111 gun üz gerekse gece 
~ §ık görülen , en çok 

\d·· an . renk beyazdır . 
..._ Ut · • 
~ · ıçın yünlüler ve yıka· 
*- 'Pekliler . . ·· ı ~ d , gece ıçın tu , 
~t antel , saten , en çok 

tı;;ri Rören kumaşlardandır. 
~"dn l'lle kumaşlar da gerek 

biliy! gerekse gece kullanı-
~.t ~'ilk~· 
~- ~ •lyah erde beyazlardan son-

~~ ~ .kırmızı ve sarı en bü
lt evki · lı.. "%( ışgal ediyor. 

""') arın b. l ·ı . ....._at il . ır eşınesı e, yanı 
l~ e sıyah, siyah ile kır
ttj~Ot~ayet güzel neticeler 

8 lt.~ıı u sene 
bi~ biraz yukarda, etek-

Vaı~ ı Uzun ve çok boldul'. 
"'-·'"-.nlar 
~ ve godeler elbi-
~ hilkim cihetlerini 6 l'nektedirle.r. 

~~!?r A. !rntiel 
\ ti~ llfoıtaı c.erıyıe tlt'lı.t•~i.l;,.lvğıı, idrar 
~\U:. \it f; adeıı:ıııktıdar, bel ~\"şek-

•· ~t a enmyt lğ•ı!:17 tedavi eder 
0•Cıc\ı fırını sırasında 34. 

~ k WZayi 
~ııt al igıdımı zayi ettim 
~ U Yokcağımdnn eskisinin 

~lbitı. tur. 
iı"d~n~e 4 cü galos soka-

la o 15 hanede 
lllail Abdullah 

Son Saat Sahife 7 .. 
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r~----.. Fi.ıri :O.kinci kitao 
Muharriri: 

Haydudun aşkı l / a rs P I ~ I en 

-16-

ris) yakalandı nıı? 
Polis ınü(ft"lriiniin n<lasıııcla ~·arİp bir nırılıkeıne 
tıı: Dalıili1 ·e ııazlrı da lıa=ır .. ,, 
elleriııde kelepçe odada bıılu.11cLıı ~ 1 / cıksiı1ı 

( Tig·ris) oltl}J olı1ıc{d1,ğ1ızr1 lcarcır verecel-cti. 
Yirmi dört saat sonra ... 

Emniyeti umumiye müdürü 

acele adımlarla polis müdü· 

riyetine doğru gidiyor ve 

ve giderken de kendi kendine 

mırıldanıyordu: 

- Acaba M. Konıon beni 

niçin çağırdı? Telefonda sesi 

adeta titreyordu. 

Gene ne oldu? 

Polis müdüriyeti binasının 

önüne gelmişti. 
- Vay canına .. dedi. Na

ıırın otomobili kapıda duruyor. 

İş galiba oldukca mühim. 

O sabahki raporları tekrar 

tekrar zihninden geçirdi. Öyle 

nazırın filan gelmesini mucip 

olacak bir hadise yoktu. 

Merdivenleri çıktı. Odacıyı 

mutadın hilafına uyur bulmadı. 

Hatta ceketinin düğmeleri de 

tamamen iliklenmişti. 

- Müdür beni çağırmış? 

- Evet M. Miluva 

- İçerde mi? 
- Yalnız mı? · 

- Ne yalnızı.. Herkes ta· 

mam oldu. Sizi bekliyorlar. 

Herkes!.. Bu her kesten 

kast ne idi? 

Emniyeti umumiye müdürü 

odacıya sormaktansa odaya 

girmeyi beklemeyi tercih etti. 
- Geldiğimi haber ver! 

iki dakika sonra polis mü

dürünün odasına giriyordu. 

H. Miluva .çok souk kanlı 

bir adamdı. Mesleki icabı bir 

çok mühim vak'alar, gayrı 

muntazır hadiselerle karşılaşa 

karşılaşa hemen hemen hiç 

bir şeyden hayrete düşmiye-

cek kadar irade sahibi ol

muştu. Böyle olduğı.t halde 

1 haksız da olabilir. 

odaya girer girmez gördilğü ı 

manzara, bütün souk kanlıh

ğını elinden alacak bir man

zara idi. 

Bu mesele ile evvela bir kere 

halkın diline düştük. Mösyö 

dö Püvisöyü bir daha tevkif 

edip sonra salıverdik. Şimdi 

eğer bu sefer ki vaziyet de 

öyle olursa rezalet çıkar. Gayrı ihtiyari bağırdı: 

- Aı.. Rütl .. 
Evet. Polis hafiyesi Rüt 

orada idi. Başını çevirdi. Bu 

sefer daha ziyade gözleri 

açıldı. 

Oda da sa~e Rüt değil.. 

Maksim cö Pi.!visö ve malına· 

zel Janin de vardı. 
Nazır, Emniyeti umumiye 

müdürünün hayretini kesti. 

- Sizi bekliyorduk. M. Mi

luva, var. Dedi. Görüyorsunuz

ya hep buradayız. 

- Evet.. Evet.. Bilhassa 

(Rüt) ü sag, salim görmekle 

çok memnun oldu. 

- Rüt hem ölmemiş, hem de 

kendi diyişine bakılırsa muzaf

feren gelmiş. 

- Anlıyamadım .. 

- Mösyö Maksim dö püvi-

söniin eline baksanıza. 

Bileklerinde kelepçe var. 

Farkında olmadınız mı? 

M. Miluva hakikaten far· 

kında olmamıştı. 

tikçe artıyordu. 

Polis müdürü 

miye başladı: 

- M. Miluva .. 

Hayreti git-

izahat ver-

Zannede-

rim itin rengini anladınız. Rüt, 

Makıim dö Püvisöyü tevkif 

etti. Bunun bizi ne müşkil 

bir mevkie koyacağım anlıya· 

cak kadar zekisiniz. Bir tevkif 

hadisesi haklı olduğu kadar 

- Tabii. 
- İşte hunun içindir ki 

Tigris meselesini bilen bu iş 

ile yakın ve ya uzaktan ala
kadar olanların yardımlarını 

rica ettim. Meselenin ehemmi-

1 yet ve nezaketini takdir' buyu

ran nazır beyfendi de teşrif 

ettiler. Rüt, Mösyö dö Püvisö

yü dün Sen Mişel dağında, mat

mazel Mirin evinde tevkif etmiş 

ve mevkufu ilk tirenle Pari-

se getirmiştir. 

Arkasından ikinci trenle ge

len Matmazel Janin bu sabah 

buraya geldi. { Rüt ) ün ve 
Maksim dö Püvisönün iddiaları 

arasında hangisine inanmak 

lazımgeldiğini sordu. Bu öyle 

bir şey ki zannederim birden 

bire cevap verilmez. Bu iti

barla Matmazelden de kalma

sını ve bizimle beraber bu 

işin halline yardım etmesini 

rica ettik. Kabul etti. Şimdi 1

1 
hepimiz tamamız. Yani bura

da adeta bir mahkeme heyeti 
teşkil ettik. 

Kendi araml'l:da Mösyö dö 

Püvisönün hakiki vaziyetini 

tespit edeceğiz. Haydi Rüt 
başla.. Söz senindir. 

Rüt ayağa kalktı: 

- Benim söyliyeceklerim 

öyle çok üzun bir şey değil

dir. Benim takip ettiğim 

iddianızı tespit edece 

deliliniz var mı? 

- Deliller mi? 
Hu delillerin en llJii, 

bizzat benim şebade <Ö 

Ben, beni tehdit eded ? 
hiç tanımazolur muyudl 

odur. 
Çok güzel . söyli 

Rüt.. Fakat düşün.. Y 
dığına, aldanmadığına 

katiyede emin misin? 
- Eğer emin olııı' 

nokta bulunsa idi onu d• 
lerdim. 

- Biliyorsunuz ki 't1J 

dö Püvisö kendisine t•111dJ! 
benziyen bir kardeşi ol 

nu iddia ediyor? ~/: 
- Biliyorum. fak•t 

k
. o 

deşler ııe kadar i ı~ de' 
olsunlar mutlaka birbirıil "#ı 
rı ve benıemiyen bir ıı 
ları olur. 

- Her vakıt değil. 
- Her vakit başıc.•J,t' j 

nıla bilir. Fakat benıı!S 
.. .. .. 1 poli' omrunu sene erce . · 
metinde ve tecrübeler ~ 
geçirmiş bir polis alcl•0 ;A 

- Demek iddiarıııd• 
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Küçük 
~:ay~ak~k~b .... mm.:.. ............... ~tmma 
l&ınıt I a ı almak arzu.. leden kısık bir sesle daima 

ltıı?. Ysınarlama yaptır- heyecanlı .. ve daima taşkın ve 1 
tıı de apan da üzen;r, daima coşkun anlatır .. Anladır1 : 

~i .. 1-falbuki geliniz gö- söyler. Gözlerini açarak söyler, 1 

le Yazı işlerinde bu süzerek, büzerek söyler, ko-
de ~ 'ld r.ı ta•- gı İr. İsmarlama nuşur. Lakin ne? .. Onu ne 

~·h ~ıı y h ~İrıiıı b··a .. niye benzer, ve siz sorun; ne ben söyliyeyim? 
~ ~or. utun çığlığmı mey- Danset.:!işi zevklerin zevkleridir 

lı.. olayi .
1 

Tc: biat ona okadar kıvrak ' 
.'lltltgj 

8
•
1 e böyle bir yazının bir varlık vermiştir ki, her 

~' Şıınd' k d Jı, ~ ,,. .. • arşımızda bu- adım atışın a bin bir ahengin 
·' ~~tttk e onümüzde boyun kıvılcımlandığını sezersiniz. Ya-
1' ~ gerdan k k H'" · d b ·· d" 7lr te,,.e ırara .... u- nı ansı astan aşağı şur ır, 

ı'~lli ranslar yaparak: ahenktir. Bir kelime ile bülasa 
"tt L llıaıur ·· ·· .. ı D d ı· N d" 1 'b.. ııaJde . ~orunuz... ese e e ım: e e ır. 
~l{lj~ı k eının.m ki, dudak- Bu küçük hanım çocuk ruh-

lcbesı~~rarak ince anlayışlı ludur da.. Ufak bir şey gaz-
t ' İşt surnıe: lerinden inci taneleri döktür-

3 ~~ ~: ,hi~ blöfçü ki kendi miye kafidir. Mesela geçen-
f' ~ ~ isrn atıne bizi inandır- lerde bir başka küçük hamm-

~tfık 1Yor diyecek, ve en la konuşurken, bu kUçUk ha-
' ~ \cil~ en rnuhik ilbfatı sa- nım geldi. 

' B ınıı: Munaka aml:ıın onu nt a-
~J ~khUdala!.... dar elmlyeceğini duşnndugn-
1 '~~~?121.. nüzden sustuk. Yazık ki .. 

~dı~rneyi yaptık. Şimdi, Bu küçük hanım böyle bir 
V it ku ııa girişebiliriz. «istiskal>) e - kendi tabiridir -
l~ .. t,,. Çük hanım var. Var.. dayanamadı. Gözlerinin etrafı 
~Ilı ket Var. İşte bu küçük kırmızılaştı, ve biraz sonra bu 
~L t6~:~di ~zelliğini ayna- fakirle dansederken dudakları 
\:! _ıib· . kıfayct etmiyor- nc:ağıyn kıvrık. gôzkapal<la ı 
;~ ta.~ hır de yazı ile bu inik ve eski ahenginden eser 
~Ot, Dtnak, t>ardon içmek kalmamıştı. Mamafih bu küçük 
~t et ~layisile fakire mi.i- hanım daha büyi;yece.k, ve 

~C tı Ve dedi ki· bittabi bu çocuk ruhu da 
1ıtıb . 

t lıit 12 ( bana daima - şüphesiz - değişecek. 
~ıı. .. ll~ eder).. Beni bir Amin diyelim mi? .. 

~~""d u" ~.. e olduğumu, nasıl Nasıl? •. Küçük hanımı kafı 
iUrn'" ' dlltl u yazsana.. derecede tanımadınız mı? Ma-

' dt /mir, ferman etmek; demki öyledir. Size küçük 
tt 'llnu ın~e~ınek düştü. Yal- bir ktokisini de çizebilirim. 
t1tltltritı ılave edeyim ki : ı Hazır mısınız? .. İşte: 
\ l:ıı.hıı k sağı solu olmaz. Koyu kumral.. yahut kesta-
t~ ~•ıra aş ta alır, bıyık ta .. ne bir saç yığını. Ekseriyetle 
\ l'ıtıeu .. ' ~anı sıkılırsa, hoş taranmadıklanndan ihtilal ha-
~a!1 .. liıç ve hiç eğri bale- linde bulunuyorlar. Tarak de-

~1.,_~ kuçük nilen diktatör, onları Meksi· 
't~h~e hanımın kameti kanın asileri gibi kuzulaştırı-
k~i bu~eleri bir metro elli yor. 

'U~lln~r. Biraz daha aşağıya ininiz. 
-~ tdellı n o kadar olduğunu DUz ve kırışıksız bir alın. Bir 
\ kemi~~· Serçe gibi, mi- kaç ta tabiattan benek var, 
\~ttaYaktı. ve onun k:ıdar Aşağıya doğru takip eden iki 
y~tYirn .• ır. Yani, efendime ince ve eğri kaş yarım şaha 

~ ~~tUtk~ kalkmış bir vaziyette; daha 
~~. Oy

11 
n sıçrar, sıçrarken altında koyu bir lo luk ile taş· 

~· ottıar.ark~n lrnşar, koşar- lanan koyu kahve rengi gözler. 
~~~ ~benkı· ~Urüyüşü ahenk- Hilkatın bu küçük hanıma ver-
~ L~ bi ıdır. «Nazanı hıra· diği yegane neşeli menba 

tıq. r s ' 1 hl J ~ ı a aıınışı vardır. nce onların içinde çocuk ru u uğun 
~~ "~ell Y~klarının üzerinde bütün anatmı bulur, cıvılb-
~.ı~ il'' •nce ve uzun bir sını duyarsınız. 

14ıtı L Rac1n • ~~ 'lok ın tatlı tatlı ( bır Burun.. Bir az uzunca ve 
~ •ıı.UaUsu gibi ) esen rüz- aşağıya doğru kavislenen narin 
~ 1111ıası gibi yelpaze- burun, san'atların san'atı bu-

~.... ı_,. run azmin en kavi bir delili; 
~ "UçUk 'k \ıt hanım okadar belli ki sahibi pek sebatkar, 

neşelidir de. Nez- sadık ve vefalı bir küçük 

anım 'r ecli ııci 
TAYYARE PİYANKOSU 

1 İNCİ KEŞİDE 11 AGUSTOSTADIR 

• • 
BC., ("K_ IKll~L\~11,(11~ 

!J(),()00 liradır 
AYRICA: 1 t. ,000 15,000 12,000 10,000 
Hralık ikramiyeler ve 1 {),()00 Hralık bir mükafat 

'13u keşidcde cem'an «:~,900>) numara kazanacaktır. 

İstanbul Tramvay Şirketi 
Ot()l)tts eı--,, isi 

Müdiriyet, Beşiktaşı Maçka tarikile Beyoğluna rapteden b;r 

Otobüs servisi tesis edildiğini muhterem ehaliye ilan eder. f u 

sen•is Beşiktaş vapur iskelesi vas.t..ısile Beyoğlu ile Üsküdar ,.e 

Boğ-ziçi beyninde Pil st•ri muva:~;alayı lemin t.•dcccld;ı·. 

I IAl<EI<El"" VAI<İl'l~ERİ: 
Beşiktaştn: Ihlamur Gaddesinin köşesi ( ~irkP.tl Hayrt~ e 

isliPlesinden ı :;o mel ro nwsaff'cledir.) 

Bcyoğlunda: Harbiye meydanı 
)) Hareket her 10 dakikada bir defa 

SER''İS: 
Tatil günlerinden maada saat 7 dakikn 30dan saat 21 re 

kadar. 
Cuma ve tatil günleri saat 7 dakika 30dan sahah111 1 · 

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

olacaktır. 

Servis süratli ve rahattır 
lstanhul, 24 temmuz 19~9 

1\IÜDÜl~İ YET 

İstanbul ehalisine müjde 4 
İs arl\.mlır.ı J, rrreı ıhti~a 'e knhıli\etlcrinc göre yirmi 

durt •aat 7.llr ırıda '" 'erıll\·or. 
::? Ah-, 'e orta hızınctçl\ c ıhtı) aç 'ardır. 
' "iut rıın" arı~ oru1~ !;ı>rıan ınuracrı ıt olıınma•ı. 

M 
.... b d.ll M- -d Peşin para ile istihkak 
U 4 1 ere UJ e: mazbatalarını alıyoruz. 

l\.ıtıp. k;ıtıl-e, J11Cmur. ıııııh.ı<;ip 'c hrr nı>' i ı~ç nr~vanlarııı .ırl'ntıı-
nııza ınıır.ıca.ıt t'' lrmeleri. 

Beyoğlu. Afrika Han 35 numaralı i~ ıwunla ı 

hanımdır: 
Çeneye dikkat ediyor mu

sunuz: İnce sivrimsi, kıvrak 
bir çene.. Çocuk ruhunun ba-
riz bir çenesidir bu. 

Şimdi bütün bu teferrüatı 
bir yere toplayınız ve badema 
benziyen bir çerçeve ile çer
çeveleyiniz.. Bir az uzağa gi· 

derek san'at eserinizi seyredi
nız. 

Gülüyorsunuz. Hazla, mu-
vaffa~iyetin verdiği neş'e, ve 
zevkinizin kudretli hamlelerile 
gülüyorsunuz. 

Beğendiniz mi? 
İşte bu hüçük hanımdır. 

Refik Galip 
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Totcat civarı~da 

Narr1tJS .. 
Yüzünden kanlı 

bir cinayet 
Tokat 2 (Hususi) - Kızılca 

, k6yünden iki kişi muhtar ls
mai1i öldüı-müş, . köy imamı 

İbrahimi ve köylülerden Ha
samn karısı Şerifeyi Himmeti· 
Din zevci Kameri yaralamış

lardır. Hadiseye bir namus 
meselesi sebebiyet vermiştir. 
Failler yakalanmışlardır. 

Bu da öyle 
Ayaş 2, (Hususi) - Cünder 

nahiyesinin Emirler mahalle
sinde Balcı Mustafa hemşiresi 
Havvayı öldürmüş fakak ya
kalanmıştır. Katil adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Bu işle de bir namus meı'
lesi alakadar görüliyor. 

Kız kardesini , 
vurdu 

Görele 2 (Hususi)- Aralık 
köyünden Ali, başkası ile mü
nasebatı aşıkanede bulundu
ğaııdan dolayı kız kardeşi 

Ayşeyi öldürmüş, yakalanmış
br. 

Darüffafo.kcıya iAlcbc 
olınıyor 

darü§şafakanın birinci sınıfı 
ile muallim sınıfına aşağıda 
yazılı şartlan haiz olanlar 
alınacaktır. 

1 - Birinci sınıfa girecekler 
için şartlar: A - Babaca ve 
anadan ve ya yaJmz anadan 
mah,rum olmak ve muht:ıç o!
mak, B - İlk mektebin dör
düncü sınıfına terfi ve ya bu 
derece tahsil görmüş bulun
mak, C - Yaşı ondan aşağı, 
on ikiden yukan olmamak, 
D - Yapılacak müsabaka 
imtihanını ve çekeceği kur'ayı 
kazanmak. 

il - Muallim sm1fı ıçin 
ıartlar şunlardır: A - Keza ye
tim olmak, B - Yaşı on ydiden 
qağı, yirmi ikiden yukarı 
olmamak, C- Orta mekteple
rinden şahadetnamesi bulun~ , . 
mak. 

Taliplerin fotograflı nüfus 
tezkereleri, mektep vesikaları, 
sıhhat raporları, aşı şahadet
nameleri ile ve üç tane vesika 
fotograflan pazar, salı, per: 
şembe günleri saat 14 ten 1 
17 e kadar mektebe müraca• 
at etmelidirler. Kayıt muame .. 
telesi 31 ağustos cumartesi 
akşamı bitecektir. 

Son Saat 

Fırlıyan İngiliz 
Se best alınır, satılır
sa fiatıı düşer mi acaba? 

Son günlerde daima yük
selmek istidadım gösteren İn· 
giliz lirasının · bu fırlayışı, hfç 
şüphe yok, ticari mehafilde 
ciddi bir endişe uyandırmıştır. 
Ağustos ayında, hiç görülme
miş olan bu vaziyeti izah e
denlerin sözlerinde sarih ve 
kat'i bir sebep zikredilmemesi 
de, bu endişenin atmasını intaç 

1 idiyor. 

ı 
Ticari mehafilin bir ruhi 

halelini nazan dikkate alarak 
bizzat alakadarlardan bir zat 
ile görüştük. Bu zat, bu son 
tereffüün sebebini, İngiliz lira
sı alım sahmına konan fazla 
sıkı şartlarda görüyor. Diyor 
ki : 

«- TazyJk gören her şeyin 
nedret peyda etmesi ta!Jiidir. 1 

Alımı ve satımı serbest 1 

olan bir mal ise, tabii 1 

bir arz ve talep 
kaidesi haricine çıkamaz. Bir 
misal ile davanızı teşriha ça
lışalım: 

Aym onuncu günü «A» şir
ketine beş yüz bin dolar ver
mek lazımdır. Bu dolarların 
İngiliz J"rası ile mukabili «100« 

bin İsterlin eder. «B» baı:ıka• 
sı, bu kambiyoyu piyasadan 
mubayaaya memur edilmittir, 
diyelim. «B» bankasımn alıcı 

vaziyetine geçmesi diğer ban
kaların derhal gözüne çarpa
caktır. 

Onlarda bu işle alakadar 
olur. Sonra ihracat taciri de 
her dakika borsayı takibe 
mecburdur, o da her an isti
fade emelindedir. İşte bu sil
sile ile ((B» bankası, 1000 
kuruştan ingiliz almıya batla
mış ise, işini bitirinceye kadar, 
fiat 1010 a çıkar. Şu halde, 
spekülasyon yapılmadan fiat 
fırlamıştır. Ben, bu vaziyet 
karşısınaa alim, satım ıerbeı
tisinin tam olmaama taraf-
tarım. 

Bir de (Depor) ve (Repor) 
meseleleri vardır ki bu nok
talardan da serbestiye lüzum 
vardır. 

Bu mühim bankaların kam
biyo şeflerine müracaat edi
niz. Sözlerinde samimi davra
nırlarsa, onlar da size benim 
ffürimle olan iştiraklerini kay
dedeceklerdir.>> 

(i(Jzell<r ~ı 
Bir degı 

Şimdi dl1tı1~ 
iki tanedıf 

· te Geçenlerde Pal'ls 
Avrupanm en g0ıel 
seçildi, ve bu unvaOI • 
riatanh matmazel F ıı•t 
Simon kazandı. • il'~ 
dünya gmelleri müsat.al'~ 
merikanın Galvestoll f 

icra edildi. A vruP1 l 
güzeli, evelce bu. ~h· 
larda kaydettiğillliı dl~ '-
esbaptan dolayı bu ~ ~. 
kaya . giremedi, A:ı / 
temsil eden hanını dJ. ti 
ya güzeli ünvanuıı .. al >-~~ ~ 
çen gün bir tes~duf, dU~ 
güzeli ile Amerıka ~ "'c 
Franaanm Dovil ~ ~ 
karşılaştırmıştır. tfl f . .' 
iki büyük kıt' asınd• ; k,._"" 

zel kadın iinvaııı~, .,I_ "' 
bu kadınların Dovil ~~ "dıt 
DUŞU halkta büyilk bit bit ' 
heyecan uyandınn•!• ıı~ 
her ikisinin de Do~l. :d• 1 
bulunutlarından bilisf~ 1 
sabakaya giriımelerİ rıc'~~ 
muştur. Genç kızların . 

naabna rağmen derhal ·şe 
teşkil edilmiş, bemeP 1 

1 

lanmıştır. 
0 
l 

imamın karısına . Fakat bütan h~ ~ 
tecavüz te rağmen bu ıı?. ~ 

~-~"'-~------~----------------------~-·---' za11 
927 senesi Üsküdar lisesin

den ald?ğım tastiknaınemi zayi 1 

ettim. Yenisini alacağımdan 
zayiinin hlikmii yoktu. 

Kastamoni, 2 ( Hususi ) - birinin ötekinden dab' ~ 
Samatya köylinden Ahmet, olduğunu tesbit etnı~de' 
köy imamının karısına taarruz klln olmamış, her ikf51 ~ 

eH<erıci etmiş, derdest edilmiştir. . derecede, fakat başk•· r~ 
mahiyetlerde gazeller 

VAPURLARJ Karısını vurdu ilan edilmişlerdir. _/ 
İZMİR SÜRAT POSTASI ~ 
L ı ~ Tosya! 2 (Hususi) - Odeıli t 

\..;ü~\~ari!)UtrSll ı11f tp ışa köyünden Bayram kansını Saha ve j 
P- za~,. ağırca yarlamış ve yakalan-

4 a~."ll~tos c::l 1 ı.ı 
n mıştır. c b. t"'''' günü tam saat 15 tc Galat.ı e SU r ır .,.. 

rıhtımımlan doğru İZ. ıiR c J ff 
11 ·,ıı····k•>t '' Lİ· ' ı.:ektiı·. l Bantal zade ra, var \'Jpurlıırı .-1 ··ı....... e 

~ '" '" ~ ı AYVALIK - İZMİR postası aar O Uı•• 
i\AH.\ DE:\İZ POST.\SJ 

Anadolu vapuru,, ~ T~rp°!ar kurtuIJıJ fi. ~ 
~ p . Çorum 2 (Hususi ) ""f 4 tt(iııslo!oi azar ,: 4 a~ustos ' . dl Jİ 

PAZAR rami karakolu civarı0 ot";, ~ı ak~~unı Sirkeci rıhtımından ak 1. ~ 
hareketle [Zonguld<:tk, lnc:bolu, serseri pusu kurar , d~ ~ 

günü saat. 17 de Sırkeci rıh- kt ı t bsil · 
Ccrzc' Samsun ' Ordu ' tımınd.1n hareketle [Ccıiholu, geçme e o an a 1 r_,jJ 
Cire"un, (;örek, Yaklıkebir, (;anakkaie, ve Körfoz tarikile mak istemişlerdir. ~ ~ 
Trabl'on] a azimet \"~ avdet : A vvulık, Dikili ve İzmir] c bu tecariz karıısınd•1 ~ edecektir. azimet \ e avdet edecektir. sanlmıf, civar karalı0 ,.: 

T:1fsillt icin Sirkeddc Yel- Dikkat : Pazartesi günü it•" 
k~nci hanında kı\in !tcenrcsiııe [ Edremit] e muvasalat eder. da ~üaademeye itt ,,/, 
ınfır!ıCa;tt. Tel lsundul ı 5 ı 5 , Yük ve yolcu için Eminönü lcrdır. de··~ 

Ve Galııt:ıda ıncrkcz rıhtım j Reşadiye cadde i Rıhtım ha- • Müıademe neticetfıl dl:· 
hanmdcı Cdipidi \'e .StaliJopati 11ınd,1ki idarehanesine müracaat ; dutlardan biri 61nı0f~~ f 
ıu.:cntcligint müracaat, Tel. i:.tanbul 1977 • Yolcu j yakalanmıştır. Diğer 1 

Telefon: Bc,·q~~lll 8:29l ı ,, bikti vapurda da verilir . 
.. ___ m!l _____ lfılJ ' •~---------• kip edilmektedfr. ı-. 

Hayri 
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&· 
~ryunanlının odasında 

!,eler dolusu kok r in ve· 
~ lfclcrlc kaçak konyak 

a. ı.ı. bulundu 
'I ~b'l ~ecliıinin yaı tatiline takaddüm eden içtimalarında 

'-a,et0 llın yeni kıçıkçdık kanunu evelki geceden beri 
d, :. Sunu llatv~iine sirmiı ve ehemmiyetle tatbike başlanılmıı· 
fi ~~sil bn boyle memlekette gümrük, müskirat, tütün ve buna 
~ "'llttot l ÜtUn kaçakçıhklar bu kanun mucibince takip ve 
~ · ~Uılct 0 unacaktır. 
~ ~ r~ rnuhafaıa müdilrlüğU evelki geceden itibaren yeni 

~ ~~k detıe tatbike başlamış ve gece yarısına kadar bir 
~. ko çıhlc cUrmü meşhudu tesbit olunmuŞ, aynca bir çok 
"1 ll:l 11Yak ve saire müsadere edilmiştir. 
~de e~tnda Galatada Yeni Oqnya otelinde oturan Vangel 
-.,.~çtl k r de Yunanlı yakalanmışbr. Bu adam evelce gene 
~. s~ rneseleslnden 17 defa yakalanmış, kaşarlı bir kaçak· 
~a ~ iilnlerde kendisinin milli hudutlar haricine çıkarıl· 
~tt i . tar verilmiıtlr. Vangel kendisine verilen (10) günlük 
~ ka Çinde bir teşebbüste daha bulunarak kokain ve müs· 
.. }

1'11
2 
ç;kçılığı yapmak istemiş ve derhal yakalanmıştır. 

~ııı: ın odasıbda 30 tişe kokainle 20 şişe Yunan konyağı 
~" t:ftur. 

~dm yüzün· Münasebetsiz 
~~,en kavga bir tecrübe", 
~ ~ece saat birde, Ga· Çemberlitn ta Vezir hanında 

F
tt rj.L camisinde oturan oturan hamal Murat ve bekçi 

ll.ik d· l~tı ile sabıkalı Şerif dUn yeni aldıkları taban-
~-~r bir kadın yüzün- caları tecrlibe etmek için ha-

•• et • :'t AbdUlk nın avlusunda mükerreren si· 
~1 •

1 
mıııer, a-

l"ll t Haıanı sol kolun· llh atmışlardır. Komşuları he· 

'

&.. 
1 
.... llntftar, Cırib yaka- yecana düşüren bu iki adam 

q •c polis tarafından yakalanmıştır. 

,~lettcn düc.tü Bir kotra battı 
'(Ql " Dün Kalamışta bir deniz 

..._k:''
1
d \l kırıldı kızası olmuş, rüzgarın şiddeti 

~~ a yllıünden bir kotra devrilmiş 
/ı \~d~ b· oturan Edmon ve batmıştır. Maamafi sahil sığ 
~lf ~ · i~ ır nıusevi çocuiu olduğu için içindekiler kolay-

~~~ bisikletle ıezerken lıkla ve kimsenin muavenetine 
~~t ~lldaki hendeklerden ihtiyaç kalmadan kurtulmuş-
~~lll varlannuş, sağ kolu tardır. 
~S 1'tır. Mecruh çocuk B l kt 
~~ "ıııtı~a . haıtanesioe kal· a ı an 
L~~~Yltd.6 sabun iÇİDml zehirlendiler ."'il, e Ah d k h Kasımpaşada camii kebir 
~ OC\ı. me in a ve-' •~ l',ıı ... "Çı AU ile Karahi- mahallesinde Sıra berberler 
-..~h\lıı"' Ve Osman bir ok- sokağında oturan Avramın 
~t, " YUzUnden kavga et- evelki gün balıkpazarında al-
~~I\. "•ın 1 dığı bir okka balığı dün evle-
~~l~'t' bn a Talip, Aliyi rinde yemişler, aradan yarım 

laııı.ı' ıçakla kolundan 
.., llrdır saat geçtikten sonra kusmağa 

li\ln .. . başlamışlardır. 
ftl '\lt\k .. b Avram, kız kardeşi Reçina, 

ll 1 ~Uiı U orsa : kızı Viktorya zehirlenme ala-
~ 4,b: L· 1019,50; Frank · d kl d d · ~ı ·SO; Dt't 9,ll; lsviçre imı göster i erin en te avı 
~lll9S,Qo. olar 47 ,56,25; Da- altına alınmışlardır. 
~t. 22 ~0 A.ltın 887; Ana- M Ilı· ı · nre·ı· ~~ •"t • p . 

6 75 1 
ua m erın onti o 

L ı.ı~y 79' \.umelı ' ; B .. t 14 ıı· 
" ~C\?ık ; Düyun 193,75. ugun saa tc, mua ım 

·asındnn nlınmı,tır. mektepleri mezunları umumi 
kongresi aktedilccektir. 

s ====w 

Kaçak iki f abr · a .. 
Sahte bandrollaıT, m ~·. 

hürler ele geçtim 
MOskirat inhisar idaresi, nin bir çok sahte bandrollan, 

dün akşam, yeni kaçakçılık bandrol mühürleri, filtirder, 
k_anunundan bilistifade, bir yedi büyllk fuçu içinde hazır-
mfiddetten beri 1Uphelenilen lanmış 2000 kilo cibre, bü-
bir evde taharriyat yapmış, yilk bir damacana rakı ve 
çok mühim bir netice elde daha pek çok alat ve edevat 
etmiştir. bulunmuştur. 

Bu ev, Bayazıtta, T avıantqı Bu evlerde Ahmet ve Ragıp 
mahallesinde Yakup ağa so- beyler namında iki zat ika-
kağında 37 numaralı evdir. met etmekte olup ilk tahkikat, 

Memurlar bu eve firdikleri fabrikaların, bu zevat namına 
zaman buranın, yanındaki ev- çalışbğını göstermiştir. 
le mUnasebet peyda ettiri- Bunlardan biri ticaret oda-
lerek rakı ve her nevi ıında muhasip olduğunu beyan 
alkollü meşrubat yapmak etmiş isede diğeri hftvyetini 
için mllkemmel bir hale ıeti- söylemekten istinkaf eylemiştiT 
rildiklerini görmliflerdir. Her ikisi hakkında ıabtt hituJ 

Bil evlerde inhisar idarsi- muş, adliyeye verilecklerdir. 

1\1. Yansen Gasusiuk 
İstanbulun imarı Mersinde bir ka
için mühim bir tı koca hakkın-

teklif yaptı da tahkikat,, 
Ankara şehrinin pllnını 

yapmayı der'µhte eden mi· 
mar Y ansene lstanbulun planı 
için de şehremanetirniz müra
caatte bulunmuştur. 

Aldığımız malumata göre 
mimar Yansen, vücude getir
diği planda hiç bir t.ıtdilit 
şartı ile bu işi fahri olarak 
üzerine almayı kabul etmiıtir. 

Mimar Y ansenin teklifine 
göre planı kabul edilecek 
olursa İstanbul da 3 kattan 
fazla bina yapılamıyacaktır. 

Bu plan, Beyoğlu semtini 
nanarı itibara almamaktadır. 
Zira M. Yansene göre, Bey
oğlu öyle bir şekil almıştır ki 
burasını ıshah etmek için en 
zengin devletlerin bUtçesi 
bile kafi gelmez. 
. İstanbul Emaneti, bu teklifin 
tatbik kabiliyetini tetkik et· 
mektedir. 

Divanyolunda 
hırsızlık 

Tarsustan bildiriliyor: Kay· 
makamhkça Mersinde otur
makta olan Vasil Sersok ile 
zevcesi Mari Sersok hakkında 
Casusluk maddesinden tahki
kat yapıldığı söylenmektedir. 

Tarsustan bir zat, Vasil Ser
sok ve zevcesi Mari Serso
kun casusluk y:apmakta ol
duklarına dair ihbaratta bu· 
lunmuş ve Dahiliye vekaleti 
de bu hususta tetkikat yapl· 
masını muhbirin talebi üzeri
ne Tarsus kaymakamılığına 
havale etmiştir. 

Adana ve havalisinin işgali 
zamanında baş edministratör 
kolonel Biremonun teşkil ey
lediği şebekenin zinüfuz ve 
fahriyen çalışan şahsiyetlerin
den olan Vasil Sersokun zev-
cesi de madam Birern nun 
tercUmanı idi. Bu kadın Tilrk 
kadınlığı aleyhindekı prop.:ı
gandasile meşhurdur. 

Vasil Sersokum mübade!c/o 
tabi eşhastan iken 92~ ~ ~.& - · 
ıinde Suriyeli imiş gibi Sl!?:"iy 
lehine ihtiyarı tabiiyet ett ği 
de anlaşılmı~tır. 

Dün gece, Sultan Ahmette 
tütüncü Aptiilkerim, boyacı 
Veli, manav Ahmet çavuşun 
dükkanlarına sabıkalılardan 
Piç Mehmet, Kerim, Kazım 
isminde üç hırsız girmiş, her 

1 
••••-••••••mı 

Uç dükkandan birer miktar Bugünkü tıava: 
eşya çalmışlardır. Bunlardan Kandilli rasatanesinden 
Kazım yakalanmıştır. ; alınmr~tır: 

Sokakta ölüm Dün azami hararet «28» 
Nuruosmaniyede oyuncakçı derece, bu sabah «23» de-

32 yaşında Ihsan dUn sokakta recedir. Bu gece rüıgar 
yürUrkcn dUşmüş, sektei kalp· poyraz, hava açıktır. 
ten ölmüştür. 

• 
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;, erkı:t. , .d.ıt.ı 
t.uprü lııı~ınd.ı. Be\ o~lu 2) 62 

~ube .ı..:l'.nt. ,, .. :\l.ıhrnud·\·t. 

lı:rnı :.:ı·ı,da. jq ı.i ul 2; ıo 

l ııialya ~osta ;ı 
( A :\ \ l· • ..\RT A. ; '.ıpuı u -ı 

Agustos P.ı.zar ı o d.ı C.ı 1 .lt.ı 

nhtımıııd.m hareketle l l1111ir, 
Küllük, Bodrum, Rado,,, l et
hıye, Finike, .\1't.th.ı \:l 

gidecek H! donuştL nı~zklır 
iskelderle birliktL [ l ),ıh· ın , 
;\larnıans, S.1kız , Canal.kah.: , 
Gelıbol u J )'J uğ .ı) .ır .ık gelt! 
.cektir. 

TRABZON 61fü~ GI i·C~TA~l 
( Rl~ŞITPA~. \ ) npuru fı 

.\~ustos Jı.ızartesi 1 ~ dt.: 
Galata rıhtımıııd.uı lı.ıreketlt 
[ lnebolu, Sam-;un, ( .in.'!<;On, 

~ Trabzon , Rize , Hopa ) :ı 
gidecek 'e domı':'k l'.mır is
kdesik: L Riıc , ~urım..:nc . 
Tr,ıbzun , Tfrl'.bolu , Lin:~LHl , 
( )rdu, Cıw..:, ~;:ım~.ın, lnL 
bolu, Zonguk..ığ ı .ı ugrıy:ır.1l, 
gt:lecel\tiı . 

1 Lırel,et günü \Cık .ılınıııa~'. 

İzmir _,{.arsın sLrar ~o\)ta~ı 
(l\i. ~· P.\S_\) v.ıptırn f) 

agusto~ ~:ılı 1 2 de Galat.? 
nhtımınd: 11 L 11 r k (, .u .mıb 
'ı<!bJhı JLmİ \.: 't.: akşamı 
LtnıirJen J,:ıll-.ırak Ant.ıl··ıı • 
. \l.ıivc, !\h:rsin, c giJe, .... k 'ı.: 
dumı11tc Ta~u..:u. Anamcır 
Al.1İ\ c • . \ nt.ılu ~ I\ us ıJa-.ı , 
lzmir] ç u~m ,ırat, ~~'c.ct:kti . 

~mm 

()pt\ ratör 
Ahn1et Burhaneddin 
Cnrahpıı~:ı lıııst.ırıP-.i ııpı•r.ı!lJı u 
~lmn enelı.ınt>: Be:\ o~lu, Ru., ,,efun • 
tnnt>sİ kaı·-.ı-.ındıı J48 ı.ıııııa ·alı 

Sııri, e çar-.ı ı upıırtıııımıı 8 
ınııradn. 

'l'cldon. Be' o;l ıı 161 !i 

Piyanko müdüdüğünden: 
Nümunesi veçhile ( 50 ) ton 

yerli maden kömürü aleni 
pazarlık sureti)e mübayıa edi
leceğinden vermek istiyenler 
pey akçeleri .ile bir1ikte 3 - B· 
929 cumartesi g:inu saat 15 te 
piyanko müdürlüğünde miitc
şekkil tayyare miibayaat ko
misyonuna müracaatler:. 

1 l\;ll ı. 1 d-.(\ ııl '· d· ı .. ,, ... 
t ı . 7 ıf 1 t, 1 1-.11 \ ' 1 ' ı .ı ... 

lık ~"' ı ı o t rll ... rlı· .,, ı• 
l'llll'J d.ı 1'111., 1 ı JI J, •t.:d; 

J ı·. 

~.ı "l~· 1 ııhı. ii ('·ı!' lo.dıı \lıkır:. 
l ~ı.. t a -ı ıı ı ı ı ıı ara "t 1 

T< I(• ': r~ıı. '(J!l 

Son Saat 

g\irki.ye iş bankasının 
f fanıiJiı1e ait l lissP sPnetle

n1 'Ü d d P ti 1 ( 1 r1111 n ka.\rt 
..,, 

agTtS-

tos 9:29 tarihinde bİ1ecPktİr. 
1 IissPd<trlar htt tarihe 
hakkı ri.iclıanlariııda11 
t 1 <l<~hiliı,leı·. 

Darülfünuıı 
kült esinden: 

kadiır 
istifadt~ 

Jhidt·ı·ı·is f~rııail llaldu hey tarafından ( (f ühiznı ) 
hal\Jı:ınc:a Darülff.n un iic\!ıiyat fakültesi hiı' ıuınH11·alt 
tlt"ı•shanc•:.;indt~ hugün :-;aal 1 fj da umuına IJiı' konf'e
rans \'{•ı·llPcf•k. 

-------
Galata ithalat gümrügü müdüriyetinden: 

Cinsi eşya Adet Nevi Kilo 
Kahve avarıya 36 Parça 201 

Kuruçeşme antreposunda mevcut cins ve mıkbrı yazılı 36 ı 

par~:a bila sahip hükmünü iL ti sap eylediğinden 2-8-29 dan iti

baren y;t mi g,ün müddetle rniizayedeye konulmuş o!nıakla 17-

8-29 ve am müteakip günlerde mahallinde satılacaktır. 

Alman cfü~i~e 
azasından deri , ı,ç, 
efrenci hastalıkları 91.1 
sısı . Beyoğlunda , 
caddesi 364 Lebon 

. , 
2 ııl'i , 
ı iıı..:i • 

'telµ;rof:· lstanl~ı 
ilan mulıtcvİfll1111a ~j 

nıııklu lwraber lıu husıı3tR 
l.:ılıul edilııı.-ı. 

Cııı..eıerninle intişar c 
~ uzılurııt lıııl..kı matı 

-1 bone sari I 
J 

'\ ıl.avf•tler İı,İn: ~eııelik 
ın lıl.i ~(l(J. iiç :ı vlık 500 
l~t·nc;Lİ memll'kf•tler 1Çİ 
KOO. :ı1tı u\ hl.. 1600, uç 

· 1..umsıur. 

r; n rı ~, 4,fi.~ 

UJI·· !2,20 
lkiııJi 1 tı,15 

Mes'ul miJdür Seli: 


