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* AKŞA~1LARI NEŞROLUNUR • Nüshası her yerde 5 kurut 
• 

ll.izeye yardını edelinı 
~işçiler hakkında 
~~i doktor unvanını 

~. lQlllanamıy acak 
~ti, İstanbul Sıhhiye müdiriyetine yeni bir 
~t · Bu emirde, doktora imtihanına girmemiş 

ru anbuı dişçi mektebini ikmal etmiı bulunanlann 
11ııv l> unva~mı kullanmıya haklan olmadığı, binaen
l>iıd:"1 Ve ıbareyi ihtiva eden tabelalann indirilmesi 

clolct rnıe~tedir. Bu emrin tatbikına başlanmıştır. Is-
• t bı:'• kmtihanı vermiş pek az diş doktoru vardır, 
~ea·ç~ lan timdiki tabelalannı indirmiye ve yalnız 
• illi ihtiva eden tabelalar koymıya mecbur ka-

~---------EliiliillliEi!ilElaElaBE __ ... ._ 
~~ \'erdiler R •c• • • h t hJ•k • runan mu- us .. ın arp e 1 esı 
atzkdevam 1Hazırlıklar devam etmektedir. Japon-

~ ı mı? A rik d . k hl 9
; Saltana; ida- Yft VC mC 4 ft IŞC anı ftr. 

e lstanbuldan Rusya ile Çin arasında çıkan ihtilafı bütün Bu ittihamlar şark demiryol'ar. ıa karfı 
il Va • • t kan --L-• \' zıyetı mese- şiddeti ile devam etmektedir. ki taraf arasında yapılan gayri uni icraat hakkmda iaaat 

'~ lel
1 

unan hülrume- kesilen milnasebatı, bir takım tehlikeli hazır- vermemek için lmllanılJDlf bot c8mlelttdir. ~itafla M. Papaya 
,; ky arın (bugün] lıklar takip etmiye başlamışbr. Uzak şarktaki Soviyet hükümeti kat'i münasebete mecbur 
e e ılı T. Rüştil harp tehlikesi hakkında gelen son haberler kaldı İle bu, vaziyetin tabammtıl edimiyecek 
dflecektir. şunlardır: bir ıekil almıt olmasındandır. Soviyet Ruayacla 
~l · Moskova, 18 ( A.A. ) - Gazeteler, Çinin her kes biliyor ki münhasıran Çin htıldlm•-

ı.s olacaklar/ cevabım şiddetle takbih etmekte ve bunda Din mes'ul olduğu bu inkitaı mlnuebat yalms 
Çin hilkômetinin Rusyaya karşı tahriklmiz Çini idare eden grupun mevkiini değil, ademi 
harekatına devam edeceğinin delilini görmek- muvata istinat eden muahedeler aleylaindeld 
tedirler. lzvestiya diyor ki: micadele- lerinde Çin milliyetperverlerini de 

« Çin notasında münderiç propaganda itti- milşknl vaziyete dilfürecektir. 
hamları bermutat sarih vekayia istinat etmiyor. [ Mabadi 2 nci sahifede ] 

Felaket sahasında j 
Sefalet son dereceyi bulmuştur. 

Yağmur devam etmektedir 
Giresun, 19 (Hususi) - Buraya ve Trabzona yeniden dolu 

ve yağmur yağmııbr. Yağan yağmurun derecesi Trabzonda 
«2», burada ~4» milimetredir. 

Of ve Sürmene havalisinden fazla tafsilat alınamamaktadır. 
Bunun sebebi de, bu havali ile hennz karadan muvuala temin 
edilememif olmasıdır. Hele bu havalinin en çok felikete uğrı
yan ve heyelinlar neticesi pek çok zarar gören yüksek kısmı· 
tarından henilz kifi derecede malumat alınmamaktadır.Ölenlerin 
miktarı binden fazla olduğu gibi gayri menkul emval ile hayvan 
ıayiab da henüz kat'i surette belli değildir. 

Ve nihai zararlann tesbiti bir zaman mesele9idir. Halkm 
bilbaua yiyeceğe büyük ihtiyacı vardır. Acil yardım beklen
mektedir. Sefalet ıon haddini bulmUfbır. 

(Trabzon ve bavaliaindeki felaket hakkında yeai gelen ma-
l6mat "son haberler" bmumzdadır] 

. 
irtihal 

Irak sefiri Mnbii Ncttet B. 
dnn saat on dörtte Kacblta
yUndeki hanesinde filc'etea 
vefat etmiftir. Ceııaesi bup 
saat onbqte Moda iakeleaia

den çatana ile Sirkeciye ıeti· 
rilecek oradan ela ..at OD al
bda hareket edilere~ EyGp
sUltana defnolunacakbr. 

... 
f(lerhumun cenazesi meıitıd

mi mahauaa ile kaldınlacakbr. 

Meruime Vali, Kolordu ku
mandanı ve sair erkim me

murin fttirak edeceldenl& 
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2 Sahife Son Saat 

Ankara 
yarı 

Rus - Çin harp tehlikesi 
Hazırlıklar devam etmektedir. Ja
ponya ve Amerika da işe karıştdar 

Ankara, • 20 ( r~ 
ETelki akşan Ankat•Y' 
içinde bll'akan yani" 
- talakikab beli .. 
lenmemiftir. ,ti 

Slıara·atarak f~ 
bep oldukları sanD •' 
rate deposuna ci"aJ'. [ 1 inci sahifeden mabat ) 

lmmaı münasebet Soviyet ıark hudutlannm 
büyük bir kısmının emniyeti meselesini ortaya 
çıkarJDlftır. Binaenaleyh, Sovyet Rusya Çin 
militariıtleriain muhtemel hücumlarına karıı 
hudatlanu m!Jhafua için icap eden bntnn 
müdafaa tedbirlerine mUracaat etmek mecbu
riyetindedir. Bu müdafaa tepbirlerinin mahiyeti 
ileride alacaiı ıekle bajlıdır. 

\ 
Londra, 19 (A. A.) - Berliuden Röyter 

Ajansına bildiriliyor: 
ve depo mUstabdi_.ı Almanya hükümeti Rusyadaki Çin ve Çin

deki Rus menafünin himayesini deruhte etmif· 
tir. 

vap ~mektedir· ~ 
bazı sigorta ,irk~ 
epey zarara sok~ .. , 

Herp tehlikesi artmııhr 
Paria, 19 (A.A.) - Fransız ıueteleri, Ruı

Çin mlaMebatmdaki ıerıinliiin mühim ve 
ciddi bir vaziyet haaıl ettiti fikrinde bulun
makta, fakat umumiyetle ır ulauamabn batla
muı ibtlmaHae kail olmamaktadır. 

Londra, 19 (A. A.) - Röyter ajansının Tok· 
yodan istihbarına nazaran Harbinde idarei 
Urfiye ilin edilmiştir. Sehri mezkür ahallıine 
hitaben neşrolunan bir beyannamede yanlıı 
bir haber işaa edenlerin idam cezaıile tecıiye 
edilecekleri bildirilmektedir. 

y anaın yerioclc 
yapılmaktadır. ~ 

Karadeni~" 
bir Joponya müdohole etmiyecek 

Londra 19 [A.A.J - Tokyodan Deyli Meyle 
gazetesine bildiriliyor: 

Kastence, 19 ( A.1- ) 
manda bulunan 
bahleyin aaat 3 te 

Vafington, 19 (A. A.) - Amerika hükü
meti, Çin ve Rusya hükumetlerinin dikkat 
na.zarını ikisinin de harbi men'e matuf Kellog 
miNk•nı imza etmiı oldukları keyfiyetin celb
etmiştir. 

Tokyo hükiimeti Japonyanın Mançurideki 
menafii tehlikeye dUşmedikçe Ruı-Çfn fhtill• 
fma, hatta bundan bir harp çıksa bile müda
hale etmcmiye ·karar vermiştir. 

ubih bir torpile ç 
bir Rus vapurundall 
ifaretlerl almıştır· 

T elıiEle verilen b• 
ieminin batmakta, 
diye kadar 17 babrı 
yolcunun dalgal-1: 
kaybolduğunu biJdı 

Amerikanın bu tqebbüsü Ruara ile Çin 
•asmda harp tehlikeleri baş göstermi~ olma
sından ileri gelmektedir. 

Nevyork, 19 ( A. A, ) - Nevyorktaki Çin 
konıoloıhanesi önünde bugU akşam üzeri Rus , 
komünistleri tarafından bir nümayiş yapılmıştır. 
Nümayiş yapılan yerlere mühim .zebıta kuvvet
leri gönderilmiştir. 

• 

iane listesi açıyoruz 
Rize felftkcti karşısındö 
hareketsiz mi kalaca~ız 

Rize, Sllrmene ve havalisi mltthif bir fellket geçiriyor. 
Zatar ve ziyanın bili teıblt edilememit olması da g&tte
riyor ki oradaki dindq ve mllletdaılanmaz pek büyük 
ıstırap devresi ıeçfrmektedir. 

Memleketimizin en zengin ve çalışkan bir mıntakasının 
uiradığı bu fellket, bili istisna hepimizi dllbun etmiştir. 
Böyle bir vaziyette, felaketzedelere yardım hepimize bir 
borçtur. 

Bunu nazın itibare alan «Son Saat» bugünden itibaren 
bit iane liıteai açmaktadır. 

Bu iaıaeye iftirak edenlerin hediyeleri tarafımızdan 
Hililiahmere devredilecek ve isimleri neşredi1ecektir. Az, 
çok, gönülden ne koparsa vermek ve binlerce insanın 
alimım bir az olsun tahfif etmek lazımdır. Haydi vatan
daşlar vazifemizi yapalım . 

Bir romanyalı 
memleketimiz

den çıkaı·ıldı 
Beyoğlunda oturmakta olan 

Romanya tebeasından «Rober
to• nun ahvali zabıtaca 9Upbeli 
ıörlWüiündea, hudutlarımız · 
hariciııe çıkatılmııtıt. 

Munllimler konQr~si 
~luallim m<•l\h•plPrl m4?

zunhw J\onurf•ı.;i bugün 
muallim nwklehinde lop
lana<·ali&lr. 

Papa Eftin1 hasta 
Papa Eftim efendi birden

bire hutalanmııtır, elyevm 
talrtı tedavide buluMıaktadır. 

' ()f~t~t f'elUket devarI1 
lyor. halk dehşet içirı 

Trabzon, 18 (A.A.) - Diln akfaın Of köylerİOflt 
yeniden heyelan olmuttur. 12 ev yıkılmıttır. Nuful 
dır. Halk dehşet içindedir. 

Trabzon, 18 ( A. A. ) - Oftan üç gündenberİ l 
gelmemiştir. Gelenler hafiften zeltele olduğunu söY t 
günden beri devam eden sia ve yağmur felÔe 
dahilinde kalan halka bıvf 9e dehfet ilka etıO • 
sürekli yağmurlar ve siı viliyetin dij'er ak•amıad"'* 
da müteeasir etmiştir. 

Efganda 1 Dahiliye 
cinayetler ' ,_ J, rtl' 

. Peşaver, 19 (A.A.) - Ki- 1.g ı / 
bılden Röyter ajansına gelen İ" dır 1i (A· /.-) _,j 
bazı haberlere nazaran Ama- g ' ~ 
nullahın baba cihetinden kar- bah KarstaD '1":, 
deşi olan Hidayetullah ile ta- Dahiliye vekili "~ 
raftarlanndan Uç kişi Habf- b d otlo,r ~ 
bullah tarafından botdurul· I ey yanm • ,.~ · 
muştur. brahlm Tali ve ,.;. 

İnnilterede sıcak Etem beyler il• -"" 
" 1m d ,sublll P"'.9.rı dals85JIMD aDI fi 

halde Ka aJI 
Londra, 19 A.A. \ - lngfl- tdlll _..k 

terede sıcak dalg0ı devam ......._ ...,,.,..--
etmektedir. Kuraklık baıebly· ltdn p1.aP'· _.ı 
I~ su kump.anyası ahaliye ve- Vekil bey ,-. 
nlen su miktarını tahdit et• 
miştir. Diğer taraftan halka ki kaza • 
hitaben neıredilen bir beyan· Jdylercle ıuJloP 
namede suyun israf ulunma· t 

2 
>lntf)e 

IDHI tavsiye edilmekttk1it. P ı 



Son Saat 

Sokakta ç 
Hamama 

en işlek ca 
doima s 

Evelki gün, Bahçekapıda ' 
Yıldız hamamı önünde, gü
lünç olduğu kadar garip bir 
haôise cereyan etmiştir. 

Kuyumcu çarşısının babrı 
sayılır esnafından « M >> efen
di, evelki gün borsaların tam 
muamele zamanında ve Bah
çekapısının en kalabalık 
olduğu bir es
nada Yıldız 
hamamına git
miş, kapıdan 
içeriye girer
ken tellak kar
şısına çıkmış, 
kendisini gö
ğüslemiş: 

-Dur ağa, 
demiş, sen i
çeriye gire
mezsın .•. 

- Neden? •. 
Bitlisin 

de ondan ... 
«M» efendi kalender m~

rep bir adam olduğu için bu 
istiskale kızmamış, kapıdan 
u%akln mı , Ticaret ve Zahire 
borsasının önünde anadan doğ
ma bir hale gelinciye kadar 
soyunmuş, tekrar hamam ka
pısına teveccüh etmi tir. Bit
tabi bu müddet zarfında da 
hem cadde, hem de iki cad-

gelmı tir. Zekai bey: «'{eni ıs
pirto fabrikasının Ereylide 
inşasına Heyeti vekilece karar 
verilmiştir. Fabrika için yer 
ve su tetkikatında bulunmak 
üzere yakında Ereyliye bir 
heyeti fenniye gödereceğiz. Bu 
ispirto fabrikası bu sene içinde 
yapılacaktır.» demiştr. 

müzel san'atlar akademisinde 
açılan müsabakayı Aka

demi müdavimlerinden Saadet 
hanım kazanmışbr . Viyanaya 
gönderilecek, bir sene staj 
görecektir. 
rnlkonomist Doryan da irti a 
~meselesi hakkında çıkan 
yazı için Kocneli meL'osu Re
şit Saffet bey : 

uEvet ben yazdım. iddiam 
doğru.Jur. Elimde bazı şirJ,et
ler lınkkmda vesaik te vardır. 
icap ederse arzel'lerim.,, De
miştir. 
raldirne muallimlerinden mü
ll:1jreWcep 20 kişilik bir hey-
cl berayı tetkikat Bulgarista-
na gidecektir. · 

n 

' • deye çıkan bu sokağın içi 
ıklım bklım « M » efendiyi 
seyredenlerle dolmuştur. 

«M» efendi, ikinci defa ha
mam kapısına gittiği zaman, 
gene ayn) telıak1n ayni istis
kal n... rnanız knlmış, fakat 
gene kızmamış, çırılçıplak ve 
ellerini, kollnnnı sallıya, sallı

ya kendisini 
hamruna soka
cak bir polis 
ve ya bir be
lediye memu
ru aramı ya 
b şlam~r. 

Bir çeyrek 
saat kadar 
devam eden 
bu Ad ~mkiiri 
geştü güzar, 
nihayet seyir
ciler ar sına 
birkaç kadı
mn da girmesi 

üzerine büsbütün nazarı dik
kati celbetmi ve erkek se
yircilerden bir kaçının tavas
sutu ile « M » efendi hamama 
sokulmuştur. 

Maamafi bilahare « M » 
efendinin bitli olmadığı, tella
kın da, « M » efendinin de 
başka birinin azizliğine kur
ban oldukları anlaşılmışbr. 

l~llormalı Nazım liey, dün 
!ınT evfik Fikret merhumun 
mezarı başında bir veda ihti
fali yapmıştır. 
ffiün Beyoğlunda Lavn te
~nis klübü kortlarında te
nis maçlarının finalleri yapıl
mış, Taksimde Fenerbalıçe 
Rumlarla bir ekzersiz maçı 
oynamı~, Tepebaşında boks 
m'"sabakaları icra olunmuştur. 

rr5ilrzurum kız muallim mek· 
~teb · talebelerinden b · 

hanım te i l · çerek in
tihar etmiştir. Genç kızın, bir 

:nual.im ile mevcut rabıtasıtım 
duyulmasından korkarak ken
disini öldlirdüğü söylenme 
tedir. 

ra 

Bursa ve civarında zühur 

eden çekirgeleri imha etmek 

ıçın şiddetli bir mücadele] 
açılmışbr. 

Sahife 3 

Pek az bir zamanda. değil 
yalmz İstanbula. lstanbulun 
civarmdaki buUin köylere bi
le yayılan ve dört, bes yaşın
daki çocukların bile hiç ağa• 
larmdan duşmiyen cc Voyvo/» 
nun aslı hakkında herkes bir 
şey söylüyor. l'e hiç birinin 
söylediği ötekininkini tutmı
yor. 

Fakat « Voyvo/» kelimesi
nin mecazi manası. bundan 
iki ay eve/ söylediğimiz gibi. 
eskiden alay manasına kulla· 
mlan Turkçedeki: « Küp/ .• 
Küp kapaklarım var .. Aynalı 
kup!.. » Sözlerinin bugun/\ü 
mukabilidir ve « küp! » Ke
limesi vaklile nasıl bir takım 
/ıôdıiklerle alay için kullanı
lıyor idi ise « Voyvo/ » da 
bugün öyledir. Asıl manası 
Yahudice yumurta demek o
ları « Voyvo/ »nun nasıl ve 
/leden çıktığına dair olan ri
vayetlerin en mevsulm şudur: 

Balatta oturan fakır bir 
karı - kocanın canları geçen 
/aş yumurta istemiş, kadın 
bakkala gidip iki yumurta 
almış, gelmiş, kırmışlar, çü
rük çıkmış. Kadm tekrar gi
dip yumurta gelirmiş. onlar 
da çürük çıkmış, üçüncü de
fa l>ir daha gitmiş, fakat on
lar da çürük çıkınca herif 
jena Jzalde kızmış, karısı ile 
mufassal bir kavgaya tutuş-
muş. Gürültüyü duyup ta 
kapıya birikenler bakmışlar 
ki kavla arasında boyuna 
bir « l oyvo » kelimesidir ge
çiyor, onlar da dışrdan alay 
için « Voyvo! » diye bağır
ımya başlaımslar, iş lamaml
le bir alay şeklini olımş.. Ve 
kavgadan sonra bu karı-ko
cayı sokakta görenler gene 
alay için aynı kelimeyi tut
turımışlar, tabii onlar kızdık
ça ôlekiler inatlarına: 

- Voyvo/ 
Diye bağırmışlar. bu suret

le « Voyvo! » kelimesi evveld 
/Jalatta teammıim etmiş. son• 
ra da İslanbulun her tarafı
na yayılnuşllr. Şimdilik çar
şıda, pazarda, malıalle ara
larında kullanılan şe/\illerl 
şunlardır: 

- r oyvol.. Sakallıya 
Voyvo/,. Monşere 
lroyvo! .. Hacı beye, voyoo1 •. 

/{aymcıkltya, voyvo/., Vişne
ye, uoyvo!.. Apartman hır
rı voyvo!.. Yedi bel<ilı voy

ool ... 
Ben malbaada bu yazımı 

l ·11rirken işte gene sokakta 
'ıı~ladı: 

- Voyvo! .• Ayrancıya voy-
10! .. Dalgacıya voyvo/_. 

Jfo yazı da « Voyvo » 
le geçirdik demektir. Baka
ltıu 'kışa ne çı/cacak? 

K6ro6lu 



4 Sahife Son Saat 

Kezibanı hatırladı: 
o da bunlar eibi zahiren 
Q6zükapah~6rünüyordu 

- 57 - Muharriri: M. Turhan 
Köylüler için bütün bu 

mezahimin, Nihat E. ailesine 
yapılan gfınagiın hizmetlerin 
mükafatı, onun ara sıra yaz
<hi'ı mektublardan ibarettir. 

Haftada bir ğün efendi 
emreeder, kocalan, kardaşları, 
oğulları, torunlan muharebeye 
gitmiş oian köy kadınları av-

_Juya toplantrdı. O da, bir 
iskemle üstine oturarak ve 
önüne bir divit koyarak çala 
kalem mektup yazardı. 

Y ekdiğerinin tamamen ayni 
olan bu basit ve ruhsuz mek
tupları yazdırabilen •kadınlar, 

kocalarile hemağuş, kardaş
larile hemneşin olmuşcasına 
aeYinirler Ye Nihat efendiye 
canidilden dua ederlerdi. 

Nasıl sevinmesinler ve nasıl 
dua etmesinler ki köyün ima
mı bir mektup için hem yük
sek bir ücret ister, hem bir 
mektubu on beş günde yazar
dı. Nihat Ef, bütün kadınların 
mektubunu yazıyor, para - pul 
da almıyordu! 

Efendi bu mektup işinde 
bazan l6tufkarhğını tevsi eder 
yazdığı mektupları-gene mec
amen ve bizzat- postaya ve
rirdi. Kadınlar için bu ikinci 
iyilik, birincisi kadar mucibi 
şükran olurdu. Çünku kasaba
ya gitmek, postahaneyi bul
mak ve mektuulannı tevdi et
mek onlar için - yazı öğrenip 1 

te kağıt yazmak kadar - müş

kill görünürdü. 
Köy hayab işte bu şekilde 

küçüldtıyordu . 
Şehnaz, bilinmez neden? 

Köy kadınlarının mahrem ha
yatını sık sık merak ederdi. 
Onların bir erkekle nasıl 

öpüştüklerini, nasıl cilveleş
tiklerini görmek, anlamak için 
adeta üzülüyordu. Çoğunun 

topukları kara kara şerhali 

ve elleri de nasırlı idi. Ne 
saçlanna itina ediyorlar, ne 
tenlerine takayyüt gösteriyor
lardı. Yatağa nasıl giriyorlar
sa tarlaya da ayni şekilde gi
diyorlardı. Bunlann, bu ihmal
kar ve ezvakı hayata karşı 
tamamen bigine kadınların 

erkeklerle ne şekilde aşk ya
pacaklan, Şehnazın zihnini 
gıcıkhyan bir mesele oluyordu. 

Bazan köy kadınlanna bak
tıkça Kezibanı hatırlardı. O da, 
köy çocuğu, o da gözü kapalı 
bir mehluk idi. Fakat Nihat 
ile pek ili sevişmiş, oynaşmış 
ve nihayet gebe kalıp öbür 
dünyayı boylamıştı. Demek ki 
bu kadınlar da şu perişan 
kıyafetlerine, şu kayitsizlikle
rine rağmen icabında hareke
te gelmeyi, seviımeyi becere
ceklerdi. 

Şehnaz, rahmetli Keziban 
kasaba hayabnda tenevvür 
ederek aşkı ve eşkali aşkı 
öğrendiğine kail olduğu ve köy 
kadınlarının tahassüsatında bir 
başkalık vehmettiği için on
lann esran vuslabm öğren-

cereyan edip gidiyordu. Şeh
naz ile diğer kadınlar, hala 
ve kızları, akşama doğru dere 
kenarına inerek bir söğüt 

ağacı altına seccadelerini se
rerler, etrafforına toplanan 
köy kıtdınlarile musahabeye 
dalarlardı. Şehnaz ile diğer 
hammlann nazarında köylüler 
yüzü kapalı mahluklardı. Ne 
pünyayı biliyorlar, ne hayatı 

anlıyorlardı. Köylülerin naza
nnda ise bunlar, birer allame 
idi. Bu iki zıt telakkı, hanım
ları - kendi nazarlarında da -
büyüdüyor, köy kadınlarım 
.. kendi nefislerine kartı da -

mek merakından nefsini kur
taramıyordu. Eğer köyde ka
risile hemfiraı olan tek bir 
erkek bulunsa, damlara çıka
rak, ağaçlara tırmanarak, san
dıklara saklanarak onlann 
muaşakasını, nasıl öpüşüp, na
sıl kucaklaştıklannı seyre ça
lışmakta tereddüt etmiyecekti. 
Ne çare ki bütün köy aşktan 
mahrumdu. Mevcut erkekler ya 
tamamen malul, ya aşk düşüne
miyecek kadar hasta ve ihtiyar 
idi. Kadınların, o zinde kadın
ların geceleri boş yataklarda 

1 geçiriyordu. 

j 
Bu gülünç düşünce, hazan 

Şehnazın uykusunu da kaçı
nrdı. Kocası, oilu ile beraber 

Evlenmek istiyornm 
Üç sencdcnberi A vrupada, 

Klişide tahsilde bulunmakta 
i~im. Memleketime geldim. 
Kimsem olmadığı için bir yu
va kurmak istiyorum. Hali, 
vakti yerinde, tahsil ve terbiye
si müsait bir hanım kızla iz
divaca talibim. Adresim, İs
tanbul, post restant N. N. R. 

. * 
iş arıyorum 

Tahsilim orta mektep dere
cesindedir; yeni yazılan mü
kemmelen okuyup yazıyorum. 
bir ~müessesede katiplik gibi 
vazife istiyorum : Adres; Ka
sımpa~ada, Uzunyolda yeni 
mektep ittisalinde No. «38». 

* Kaybettim 

Burhan 

17-7-929 çarşamba gecesi 
Erenköy Sefa tiyatrosunda zü
hur eden yangın esnasında 
içinde kıymetli evrakım bulu
nan ciizdanımı kaybettim. 

Bulan zat adresime getirdi
ği takdirde memnun kalacağını 
arzederim. 

Erenköy hamam sokak No 
73 Seyit Sinan 

bir odada ve kendısi de hala 
H. takımile diğer bir odada 
yatıyordu. Habegahın sıvasız 
duvarlannda kertenkeleler, 
çeşit çeşit böcekler, gelişi 

güzel gezindikleri ve yamru 
yamru direklere istinat eden 
toprak tavanda da bir hayli 
haşarat barındığı için kadın
lar lambalannı - petrolun, zey
tin yağının son derece bahalı 

olması hasebile bezirle işal 
ettikleri tenekeden mam'ul 
lambayı- söndürmiye cesaret 
edemiyorlardı. 

Şehnaz H. işte bu zaif şu'
leli lambanın tamamen gide
remediği karanlıklar içinde 
sık sık rahnedar olan uyku
sunun kesbi salah etmesini 
beklerken hep o dütünce ile 
meşgul oluyurdu. 

Bu düşünce, bittabi bir te
dai silsilesi yaradırdı. Bir köy 
kızının nasırlı ellerle, yank 
yarık topuklarile bir erkeğin 
koynuna uzanmuuıı düşünür

ken tabiatile kendi hayatı 

aşkını da hatırlardı. Kocasının 
a zginlıkları, görümcelerinin 
taşkınlıkları bütün tafsilitile 
gozunun önüne gelir ve o 

zaman uykusu billbilijba tanı· 

efendiden 
çok olup olmıy• 

yor. Ve « çok -' 
ona göre odun k~...J. 
rikine çalışayım,. dıy·-

Veba ~hlik~ 
Tahtakalede ta 

niye yapılmadığı tık 
veba mikroplanJll11 

geçmesi muhakka 
bir çaresine bakıldl 
ederim. 

Şehnaz, köy )ıl 
erkeklerle nasıl ,e d 
teemmülden ansı~ 
bu tahassüre bay•""~ 
dört sene sonra 
daha doğrusu ~.,.S 
hakkında böyle • •. bH 
tiyak hissedecejilll 
yordu. 
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'-ÖNÜL~EN 
l;GNOLE 

~ '\tQrlııza kılıç düştü 
· ttnılar ile artık dost 

olamayız! 
bu -39- Muharriri: M. Turhan 
~ hi~:: ,!.uranlara düzen - Beş on gündür ki Ap-
"llttrı tu 6u~ah değil. Tu- turrahman, diHne oruç tuttu-
. 1'ay" z.aga düşürülme- rıyor, belki nezri var hoş gö-
)~ r, bize şu çaputla- rün. 1 

iat ~ _biz.e dost mu Apturrahman, bu latifeyi işit-
S, tlnittır? Aydın oğul- memezliğe geldi: 

~· 0rıı:~ıı oğullarile ~raaı - Ne diyeyim - dedi - işte 
~ '"'1tırılk ~av_aıa çıkarken arkadaşlar söylediler. Daha 
ıl't lôıt .1stiyor, keenne fazlasına aklım ermez. 
~1) ko triyor. Umur be· Kara Halil biraz düşündü: 
\:'.~Ut l~nu pay etsin, bir - Rumlarla barışık olalım, 
~lllıy eldeınez , bizimle kılıcı kınına koyalım diyen 
\. 'ttd a kalkışır . Onun yok. Size danışmak istediği-
~t~p S&ldırınamasının miz mes'ele şudur: Kayser bi-
~ ii Yolc • Yalnız şu ze bu gördüğünüz armağanla-
~ lo~tıneliyiz, biz onu n gönderiyor. Maksadı da 
\.'1a alıyız . O sebeple - Molla T acettinin dediği gibi-
\'- darı "4<abul edip kar- bizi avutmaktır, oyalamakbr. 

itı~Öndermeliyiz. Son- Biz anlamamış görünüp bun-
\..' İ-f~~~en ıaımamalıyız. lan alalım mı, yoksa surat 
~ • Yilıünii alplara asıp: «Biz size düşmanız, ar-

t... sordu.· 1 d. ı· t 111.. mağammıı a amayız» ıye ım 

·'- 1\ tıc derıiı? mı?.. Sonra bu itin bir de 

~ '~~ 0nı~~larını lilktf: sizli yeri var. Gelen elçi to-
~ • \q, hızım aramıza haf tohaf ıeyler söyliyor. Kay-
S ~P\a kere kılıç dlitfll. aerin kızını Orhan beye ver-' ~-ti& lılfteımız a6n- mek istediğini kuİağımıza fısıl-

~ \~aı dU...ı. Fera- dıyor. 
~-~ llzı1111a aramı- Apturrahman, celbi dikkat 

' " Paaaıı. Bizi iti- eden bir istical ile sordu: 
l~ d, ,:'taıaııdan alıko- - Bey de alıyor mu? 
~~t"'1l ... !'~t.raanız yapm. Akça koca hemen abldı: 
~ ~" maduı , - Pala bıyık -dedi- orucu 
h ' ~lr~ Mtıneller, ltozdu. Demek ki onun ~lsımı 
4S 'iııdan Akça rum kızı yarenliği imif. Bunu 
..._."'ı tttller: ajrendik ya, artık kendisini 
~tla d eyerli, kılıçla· kolay s&ylediriz. 
... ~11 q\aaııyor. Y ann Çandarlı, bahsin ciddiyetini 
· ~ l'Uyoraz. Sizin iblll eden bu lltifeyi hüsnü 

'-'i tar.ıct. bizim telakki edemediğini ihsu için 
~ili ~? Dilediğinizi kqlannı çatb : 

itlere kanttır- - Akça koca - dedi - ya-
" ~it, A.. ıın y~tmfıi .. b ama bili ıa-
~ t ~ Pbarrabmanın kalaşmaktan ıeri kalmıyorsun. 
~'ti~b ttti~unduğunu Şuna buna takılmayı birak ta 

~ ' ' davayı bitirelim. 
~i" yra:ın, galiba Büyük muharip, iki elini 

' olcaa rahat- göğsüne koyarak boyun kırdı: 
~k l 1( - Hakkınız var. işte susu-

l~ oca cevap 
l .. ~ yorum. Y alnıı. fU çaput dava-
~.-;-• t b~y 81 çabuk biuin, içime sıkıntı 
~l!lLt ' o zamanki 
-...;_~q il at'l geliyor. 
~~~ Qı. __ udur. Kor- Çaııdarh bahse avdet etmiş-
a, !)~retli.-... traziaini ti ve Rum sefirinin mahrem 

"- U. ~ B.ı esnada s6zlerhai anlabyordu : 
t....~... Yftaroz yarım - Kayaer Andronikos, kız-
~ tbaitti. Ianndan hangiai istenirse onu 

rf elıJikeli a'r: Teınmuz! 
.. ı 

Son feyezan hucbilc İstanbulun büyük 
yafmurlanna bir nazar .. 

Zeı11heri. Tenın1uz yaka~ra gelmez 
Ka(; yünth\r yüreğimizi 

sızlatan Trabzon havali-
indeki vağmur felaketi 
aklımıza ·i tanbulun eski, 
büyük ya?fmur ve dolu
larıoı uelirdi. istanbula 
en son hlıyül" yağmur, 
bundan beş s~ne evel 
~ağını~, ti ·hir lrnlkım bir 
haylı korkutmuş, Sarıyer, 
J<;yiı> larnl'larmı deh~etli 
seller ha nu~, hir(;ol\ ev
ler yıkılmış, bazı insan
lar bonulmu5, hu su ha· 
san yerlerde birer ikişer 
gün . allarla gezlhıılşti. 

O tarihten beri 1. tanbula 
bir daha hüyük yaiJmur 
yağmamı~, hatta birkaç 
senedir yazlarımız heıl 
kurak geçınlştir. Bir haf
hu.hr Ş(•hrimiz seıııasmdu 
dolaşan kaim kaim, par<:a 
par(•a bulutlardan, bazıla
rı, burası h;ln de kuvvet
lice bir yu{imur ummuş
larsa da doJu~n bulutlar
la beraber hlc; durmadan 
esen rüzgıir hunları sağa 
ola dağılm15, su halinde 

yere inmelerine meydan 
hırakmamı~tır. Hel~ dün 
ak~ama dogru hu bulut
lar şehrimizin üstünden 
kAmllen ıyrıhp gitmiştir. 
Eğer birkaç gündür or

talığı oldukça serlnlendl
ren rüzgar olmasa idi de 
havamız bir hatta evelkl 
gibi durnun, :sıcak gitse 
idi o koca koc.a kalın bu· 
lutların hiç deöilse bir 
iki saat, Emlnönünde, in
san sırtlnda losan taşıt

masından korkulurdu. 
Temmuz ya(fmurJarı za
ten ekseriya böyledir, 
ya{)dı mı, adam&inlh ya-

verecekmiş. Bu iyi; bir de 
gizli, Kayserin teklifinden de 
gizli haber var. Rumlann bü
yük domestik dedikleri Kan
taküzeo yok mu? oda lmpe
ratorluğa göz dikmiı. Gene 
bu elçi ile haber salıyor, "Ben 
ne yapıp yapıp kayser olaca
ğım. T""urklere kulluk, kölelik 
edeceğim. "Orhan bey, ihtiyar 
Andrinikosun kızlannı almasın; 
beniD? gül gibi dört kızım var. 
Kayserlik tacını siyer giymez 
en iyn.ini kendisine takdim 
ederim., dixor. 

ğar. orlahi)ı 8ellere, feye
zanlara hoğar, dağlarda, 
ormanlarda neler varsa 
sürükler, vadilere, şet-Jr• 
lere, denl1.lere indirir. 
Bundan beş one evelki 
müthSş ya{fmur gene bu 
zamanlarda yağdıi)ı gibi, 
bundan 15 ene kadar 
evel yaOan ve her mutat 
Sarıyerle Eylbt göllere 
döndüren, halta o X-dman 
Eylp camii mezinlerlnm 

· ezan okumak için mina
renin şereresine sandalla 
çıktıklarma dal r ortaya 
bir de Meşhedi mtlbalA
(Jası çıkma ına sebep olan 
büyük yağmur da gene 
Temmuzda ya(fmıştı. Da· 
ha evelki, daha eski bü
yük yai'}mur ve dolular 
da birer Temmuz mah81ı-, 
lü idi ... 

323 te iki gün birbiri 
listüne yağan ve ilk günü 
bardaktan bo~anıreasına 
bir yai)mur, ikinci günü 
de emsali görülmemlş 
gürültülü, korkunç bir 
şeklide slnlrlertmlzl oy
natan dolu tıpkı böyle 
''lşne, kayısı, erik, hıyar 
bolluOUna rast gelmlfli. 

Yirmi yedi, yirmi sekiz 
sene evel bir gece raÖIP 
ta ertesi gün Halicin üze. 
rint baştan başa bir 4'8-
yıra, bir zerzevat sergisi-
ne .e bir ydan kaYnaöı· 
na döndfil"OO mıua7.7.MD 

yaömura gelince, o da ke
za karpuı; kaba(tu yeni 
suya düştüöü s11'8lara te
sadüf etmişti. Temmuz 
bu hususta öt.eden beri 
netameli bir aydır. Bazan, 
geçen sene olduOU gibi, 
kup kuru geçer, baua 
kurakllk'8n, steaktab ~· 
lardakı.gevrek fundalık-
lar kızar, a&es alır; baaD 
da kızgın güneşin deniz· 
den buhar hallnde yaka
rıya çektijJl mUyoMarea 
ton u, havasını buldu 
midi işte böyle birer 
ktiçük tufan halinde aşa .. 
yı boşamr... Onun için 
kışm ı.emherlsi, yazın 
temmuzu senenin en P.· 
kaya gC'hueıı aylarıdır. 

Selman Kemali 



Yaz mevsimin
de nıodaya han
gi kumaşlar ha
kim - En fazla 

gör'iinen krepon
Yeni bir manto 
modası- Tül dan
teleler - Deko-
ratif motifler 
Hava güzel oldu mu 

kadınlar da güzel ol nıak 
ve şık görünmek isterler. 

( Moda ) nın şıklık ve 
zarafet Aleminde oyna•hğı 
rol en ziyade uüzel hava
larda kendini gösterir. 

Hiç bir kadm yoktur 
ki yaz gelir gelmez bu · 
( güneş ve ışık ) bayra
mında modı..nın tuzağma 
düşmesin. Geçen hafta
lardaki moda sahtrelcri
mlzde yaz günleri giylh•
eek ropların •ieşltlerlf!den 
bahsetmiştik. Hugün u
mumiyet ltlbarile yaz 
nıevsimlnin modaya hA
klm olan kumaşlarını ve 
kumaşlardan ne .sur.etle 
modaya uygun elbise ya
pdacaOını söyllyeceğiz. 
Sıcakta giyilecek tuva

letlerde en ziyade nazarı 
dikkate almacak nokta 
hafiflik olmahdır. Bizde 
hafiflik iki manaya gelir. 
Blı-1 maddeten haflflili, 
dl(ierl hafif meşreplik. 
Tabii ben birinciden bah
sediyorum. Hafif tuvalet
lerin başmda ilk ünce 
emprime nıusllnler (J('• 

Hr. Sonra vual.. IUlhassa 
pamuklu vualler sıcak 

için çok iyidir. 
Müntahap renklerde za

rif çiçek ~mprhnclt hu 
ince kuma~lnrdan yapıla
cak roplar ( hasit ) •:«'r
çevesl içinde ve lıariliU• 
IAde ıarafet nüm mwlerl 
1ney•lana oetlrirler. 

Vll lu·epon!... Hlllyor 
mu unuz ki hu sene krt'
pon roıl moda~• dlöer bü· 
tün modalardan hnslun 
çıktı. Eskifl.-n sıulcace ••v 
içinde nlyllen lircapon l'flp

lar şimdi Pil kibar aileh•· 
rin arkalarmda ve solrnk
ta oörülmlye başlandı. Hu 
da yüslt.'rlyor ki ( ;\loda ) 
yavaş yavaş ~ıbhat ve ik· 

O~A-

tısat ile bora her yürümf;. 
ye haşladı. 

Düz renk krep döşfnler 
ve yahut ince çlçeldl, ha·· 
fif . omı•rimell, benekli 
krep J•wjetlerden yapılan 
vt' iizerler.Jne dekoratif 
motifler işlenoıls tuvalet
lt~r ZPlllfln yaz" tuvalet .. 
leı·i urasmdtt güzel mevk1 

almakladn·lar. 
Kadif(> musllnlere ve 

bunlaı·m •:ok şılt: nörünen 
emı•rinw şeliillerlne de 
ara sıra tesadüf edllivor 
sadf• hunlar, harir olmİ•k-
la beraber arkasma utp•
nln sıeal\.lan piştiği hük· 
miinü insana verıncl\lc

dir. Bu roıllar Eylülde 
ylyillrse daha iyi olacak 
ıanmndaymı. 

K reıı J01:fct, krt:ap döşln 
veya vual roP.lar üzerine 
süs olnrnli konulan krem 
veya huv. ı tlöroz rt'nkler İ 
de ince ve desenli tül .1 

Son ~ereyarıltÖ 
JYÔsterivor ki JJ10' 
~ .1 ~ 

da · yavaş vav'91 

(sıhhat) · v eJ (ikt1' 
sat) ile berab~ 

dantelelcr insanın gözüne 
çok ho~ .. çok şık geliyor. 
Hafif yaz rüznfırı ile ha
rekele gelen bu tül dan
tcleler giyeni de{'Jll .. fa
kat seyredeni Adt>la serin
letiyor gibi. Bu sene yaz 

yiirürrıl 
başln10ı 

mantosu mo<l8~ı;: 
bir lnkıh\1• .,. J 

··g·oo:-~ Parça krep do.., tr:. 
kısa, arkası yu~' -' 
rını mantolt1rıı"" 
ıesadüf edllllleJı 
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··ıüyor-Prensesin es• 
ye ikten sonra onu 

' iltıla t ar -
ası .Muhip paşanın 
·m dediği kadının 

bakire ol ğu an aşılıyor-mezara 
tl)j 

iti~ \t/aşında, iki defa evlen-
dt ay l ıevcelerinin ikisinden 
tı ola

11
l'I ~~ş, dört çocuk baba

Qatln rnutekait yüzbaşı F eliks 
~t.ıhip er) Mısırlı prenses ( Cici 
'fle i neden "ld'' d"? ı es o ur u. 
~~"r rarını kendisile beraber 
l>t .. a g" 
~ trıses' ~ınen bu güzel Mısır 
Utti11 ~~n dedikodusu bugün 
~tkted' •Yanayı alakadar eta· ır. 
\ı ır ro 
~·a illan kadar karışık olan 
C fudur: 

~ tçen bin' . k A •• il l' &ti .. ~cı anunun uç n· 
~... nu Vı b" "k l a.ıs yananın uyu 
~"a) d alo~lanndan (konsert
~ Ot. ~ •• hır müsamere veri-
trkes usamere hitamında 
~t salondan çıkarken üst 
dtlı atılan ·1 Ah l . ·1 
rl. ·Şete d" .. sı a ses erı ı e 
"Ctl biti uşuyorlar. Localar-
-.t tU~etd~ bir adam genç 
~~liir hır kızı vurup öldür-

~ ~atii, . 
l 
0lıse t elınde sılahı, kendini 
t • es}' 
l'i s()Ylti •rn ederken şu söz-

t-..... n Yor: 
tlik8 ~ nıütekait yüzbaşı 

~a· '1artn · b· 1 olan . erım. Mısır pren-
~ i \>u nışanlım (Cici Mu-

l(' rdunı. Teslim oluyo
-0 llti} b 
~lem aşka hiç bir şey 

lı:ıcr enıek1.... b .. ft ede '" eraber musa-
lo hadetj haıır bulunanların 
a ~cta u genç kızla arasında 
t~..,.. ıun bi .. k 
~ "'iŞ r muna aşanın 
t~t~d· olduğunu ispat etli ır. 

bi atta. G 
't~· ~Un ev\tartner, cinayetten 
~ 1tı S" el Mısırın Viyana 

~tllı· ~ruri beye şunları 
....._ lştır: 

~t.ıh· Eğer 
.... 1P Prensesin babası 
~tq Paşa k llti e b · ızını bana ver-
t'tı ~i~ d~r f~laket olacak .. Biz 
~ ~ bıri b· · . . . 

l\ıtı.d en eski b' ınmız~ .sevıyo-
a d .. · ır zabıtim ya-

.. ırna t b ' a anca var. Bu 

göm·· e rar 

Jlısırlı \fıthip paşrın11! /a:.ı prenses Cici Muhip 

sözler de meselenin içinde bir 1 ki karısına ait ve talak mü-
esrar olduğunu göstermek· nasebeti ile mahkemenin mah· 
tedir • kfım ettiği tazminatı da kendi 

Gartnerin ilk kansı zengin kesesinden tesviye etmiştir. 
bir kadındı. Zevcesinin serve- Gartner, evleneceği gün İngi-
tini oyunda, kumarda ve bor- liz kansına, düğünlerine Mııırlı 
sada yedikten sonra ondan bir prensesi davet edeceğini 
ayrılmış ve kendisinden. yedi söylemiş . 
yaş büyük zengin bir lngiliz Kadın da bir prensesin dü· 
kadını ile evlenmiştir. ğününde hazır bulunmasını 

Bu lngiliz kadını, Gartnerin kendisi için şeref bilerek bu 
borçlarını vermiş, ve hatta es- daveti kabul etmiştir. 

Halbuki Gartner ile bu pr
enses arasında eskiden beri 
bir müunasebet mevcut imiş. 

• Her iki taraf ta bir birini se
viyorlarmış. Bir plan kurmuş
lar. Gartner zengin İngiliz ka
dını ile evlenecek ,onun para
sını çekecek, sonra da ayrılıp 
prensesle evlenecek. 

Bu planı tatbik ediyorlar. 
Gartner ingiliz karısının para
sını çektikten sonra ona karşı 
muamelesini değiştiriyor.' Me
seleyi çakan kadın rda Oart
nerden ayrılıyor. 

Artık hiç bir mani kalma
mıştır ve sabık vüzbaşı ile Mı
sırlı prenses evlenecektir, diye
ceksiniz. 

Fakat.. bir müşkül daha 
başgösteriyor. 

Prensesin b bası Muhip. paşa 
kızını Gartnere değil, prens 
Ömer Halim isminde birine 
vermek istiyor. Cinayet mah
kemesinde Gartnerin anlatbk· 
lanna göre prenses Ömer 
Halimi seymediğini, onunla 
evlendikten sonra boşanacağı· 
nı ve ancak ondan sonra birle
şebileceklerini söylemiş. Gart
ner daha ileri giderek: 

- Prenses benim metre
simdi. Onunla çok geceler be
raber kaldık. Çok hasis bir 
kadındı. Beni baştan çıKaran 
odur. Ona bir köle gibi bağh 
idim. Benden ayrılacağını söy
lediği zaman kendime hakim 
olamadım ve onu öldürdüm, 
diyor. 

Gartner daoğru mu sölüyor? 
Burası meçhul. Ancak mah

kemeye gelen babası katilin 
ittihamlannı reddederek kızı
nın bakire olduğunu iddia 
ve cesedin bu cihetten mua
yenesini istiyor. 

( Mabadi 8 inci sahifede ) 

1 
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miye geldin? Ben seninle beraber -::,11u'wula11 kaçllklan 
artık ııa1111ısl1ı adartı oldıı111 . "'r durmadın? Dağda ne ışi~U>'°~ Sen Mişel dağı tepesinde 

Tigris polis hafiyesi Rütün oğ
lunu kayalardan qağıya fırla
bp attığı aırada.. ayni dağın 
eteğinde, deniz kenannda, üç 
odah ~ bir kattan. ibaret bir 
eve girelim. 

Bu evin büyücek bir oda
S10da iki kişi var. 

Bu iki kifiden biri Pen is
minde, iri yan yapılı, giiç.lü 
kuvvetli bir balıkçı. Diğeri de 
Jozef atlı bir uşak .. 

ikisi ara11nda ıöyle bir mu
ı..eı-e geçiy<>t'du. 

- Eyvah.. Gömlek ocağın 

i "'nd leke oldu! 
- Oluna ne olur? 
- Nasıl olur mösy6 Pen .. 

Sen bizim efendinin tabiatını 

biliyor musun? Temizlik, tıklık 
hususunda okadar titizdir ki .. 

-Ya? 
- Evet .. 
- Eskiden hiç te böyle 

mötkilpesent deiildi .. 
- O ... Eskidendi. Şimdi 

nerde ise gelir. Yüzünü yıka· 
mak için sıcak ıu da hazır. 

Husuat içkilerini de, sandviç· 
lerini de hazırladım. 

- Vay canma!. Deaene kt 
senin efendin adam akıllı zUp-

peleşmiş, çıt kırıldım bir ıey 
olmuş.. Ah kabil olsa onu da, 

' seni de şöyle iki taşın arasında 
kafanızı ezsem... Sonra ela 

murdar lqlerinizi denize at
sam. Ancak o zaman .... Pen 

sözünü bitiremedi. Kapıdan 
içeri Maksim d~ Ptivisö gir
mişti. Soğuktan ellerl, yOzü 
mosmor olmuştu. 

- Merhaba Pen!. 

- Senin merhabana ihtiya-
cım yok. 

V y canana... Ne oldu ... 
dargın mıyız yoksa Pen? 

• 

- Sen nerden geliyorsun? 
Ne yapbn.. gene ne işler l<a
rııtırıyorsun?. Onu söyle? 

- Olur şey değilsin Pen ... 
Sanki tabiatımı bilmez gibi 
hareket ediyorsun. B:ına kimin 
sual sormıya salahiyeti var ki 
sen soruyoNun? 

Sözlerine dikkat etmeni tav
siye ederim. Yoksa sana ders 
vermiye beni mecbur edersin. 

Maksim dö Püvisö bu söz
leri söylerken hiç te hiddetli 
değildi. Blittin harekatında 

kendisine ve karşıamdakane 
hikim bir tavrı vardı. Ocağa 

kadar yürüdü. Elini ateşe tu
tarak ısıttı. Uşağı Jozefe: 

- Bana bir kadeh konyak 
ver, dedi. 

- Bat üstüne efendim 
Jozef konyak kadehini e

fendisine verirken ayni za
manda da göz ucu ile arka 

da duran halıkçı (Pen)i işa
ret etmif ti. 

Bu ipret ~ek boş değildi. 

Balıkçı,_ Tiırisin acı se leri 
karşısında ewell duvara kadar 

çekilmiş, sonra elfni arkasına 
saklıyarak yüzU ocağa dönük 
olan Makıim dö PUvisöye 
doğru gelmiye başlamıştı. 

Hiç şilpheaiz arkasında tut
tuğu elinde bir silah vardı: 

Tigris •nladı. Fakat hiç is· 
tifini bile bozmadı. Sadece 

alayla ıeai ile yüzünü döndürme
den &Ordu: 

- Ne o? ... ıuıuyoraun Pen? 
- Ben Aaıden ziyade 1 c 

ehemmiyet veririm de ondan . 

-Ya ... 
- Evet .. Ne düşündUğUmU 

anlayamadın mı ? Yü.z yirmi 
yedi. 

Tigris katlarını çattı. 

- Senin ne düşündüğünü 

bilmiyorum. Yalnız bildiğim 
bir şey varsa o da şudur: Ban 

Kat'iyen bir daha bu suret. 
hitap etmiyec ksin. 

- Hapisane.. Kürek hab· 
raları canını mı s.lkıyor? 

- Evet .. 
- Çünkiı artık bir efendi 

oldun. U ak kullanan bir efen

di!. Yakalık ve kravat takan 
albn, servet içinde yüzen bir 
efendi.. 

- Belki.. 
- F kat ben senin bütün 

bu çalımlar na metelik bile 

vermem. İşitiyor musun? 
- İşitiyorum. 
- Ayn1 zamanda lafların 

arbk bir kulngımdan girip 
öbürkulağımdan çıkıyor. Çün-

kü sen yalan söyledin. Sen 
sözünde durmadın. 

Sana ( Maroni ) den firanna 
yardım ettikten sonra beni 

hurada yerleştirdin. Bu iyi 
Bir de kayığımı aldın. Bir 

kaç para da verdikten sonra 
artık hiç buralara uğaramıya
cagına yemin ettin . Hatta 
benim mevcudiyetime varın-

cıya kadar unutacağını vadet
tin. Ben gençligimde bir bata 

işlemi , hapisaneye düşmüş
tUm. Fakat hatama nedamet 

eltim ve seninle beraber zin

dandan kaçtığım günden, beri 

namuslu hayata döndüm. An

lıyor musun yüz yirmi yedi,. 

Ben artık namuslu oldum . 
Senin böyl ı cak nl , uşa-

gınla geldiğim gordögüm 
zaman .. 

- Sonra? 
- Sonrası kendi kendine 

işte yeniden başıma beli, fe
laket ge di, dedim. 

Haksız mıyım.Niçin sözünde 

dı? Dinamitle atılan ill 
köprülü set senin marifet 'v 

Bir az evel uşağına. ~e i1' 
yordun biliyor musun, sızın ,tt 
nizin de ~afanızı .iJ? . t~eıP' 
sında ezıp leşlerınızı 

atmalı diyordun. ~ 
Tigris esnedi, kollarını 

dırarak gerindi. İt! 
- Oh!.. dedi. sıc,ak P 

dar iyi şey, ocağın katf ~ 
bütün iliklerim gevşedi. 
rahat ettim. Dışarısı ne&\• 

da soğuk.. e41> 

~------------(-8~-t~ 
Dünya şüurııJ ) 

( 7 inci sahifeden ıııabat 

Cesedin muayenesi ~ 
paşanın haklı olduğunu ~ 
riyor. ÇUnkü doktorlar P~ 
sesin bakire olduğun• 
rapor vermişlerdi. 1 

Fakat diğer tarafta~ 
Gartner ile prenses a~a ıP,(. 
çok sıkı bir münasebetın tJ,tl 
cudiyeti şahitlerin şehad' dl! 
. b' H İ T 1'•-.Ja ıle sa ıt.. atta ngı ız fd'-·-
da dahil olduğu halde -~ 
prensesle plajlarda ~e ~ 
leri, bir evde.. kapa O;: 
odada bir çok geceler ,,t! 
nerle genç kızın be j.f 
ve haşhaşa kaldıkları .ııı~ " 
kak.. Muhip paşa, ihtill1 ~ 
zının öldi1kte sonra f~ 
olsun kurtarmak için G .,., 
ile· olan müna•e f' 
inkar etmişti. Fakat··~ 
doktorların bekaret r•"di-0' 

İşte perensesin k011~ 
beraber götürdüğü bU .... ~ 
kimse halledemiyor ve ~ 1,r 
mahkemesi de Gartnerııı J' 

v • • ı ı-d· bit _.. 
tıgı cınayetin a e ~ ~ bi• ~ 
nayet mi, yoksa bır .. • 'I 
aşk faciası mı oldu;us' 
türlü karar vereıniyot· 
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CYri sefain 1 

Mcrkc 
koPrü z aceması : Galata 
Şube başında. Beyoglu 2 3 62 

ı.. acentası : Mahmud ye 
·~ı a~ d • 

n a. fstanbul 2740 

c Antalya postası 
1'ernA.~AFARTA) vapuru 21 
rıhtı llluz Pa7..ar ı o da Galat 
l<un~ndan hareketle [ lznıir. 
hiye u j:.B.odrurn, Rados, Fet 
l{İde' ınıke , Antalya ] ya 
. Cek V d~ k 
ı keıeı e onüşte mez ·ur 
•\tar er.le birlikte [Dalyan , 

lllarıs S k ~ Celihoı ' a ız, Çanakkale , 
cekti u J Ya ugrayarak gele r. 

~BZON BIRl~CI Posmı 
'tcınlltştl'PAŞA) \apuru 22 
Calatllluz Pazartesi 12 de 
( lneb nhtımından hareketle 
rrab.,. olu 1 Samsun , Giresun, 

-.on R' 
f{ıdecck ' ıze , Hopa ] va 
elesi} "e donıışte Pa1.ar is
trabı~ [Rize , Surmene , 
f)tdtı n O Gorclc , Gireson , 
~lu ''J. nye, Sam<>un , lne
~ele~,.k-~nguldağ] .ı uğnvarak 

" tır 
liarcke. ~ 

ll~ır t gtınu \·ük alınınız. 

r ~ı .. r1 ~rsın suı at ~ostası 
lcll'ıın·~;· i> \Ş \ ) 'apunı ~ :1 
tıhtırtı salı 12 de Galata 
~bafıı1ndan kalkarak Çarşamb 
~lllirdcn lzn1irc ve a~sam 
t\ aiye kalkarak [ Antalj a, 
cı , M . J ı\ llı.ıştc: ~ ersın c gidc(ck ' c 
14jYe l T aşucu , Anamor 
~t , A ı 

l\:ıtak nta \'a ' İzmir 1 e 
ı!'c 1eccl t' ' ır . 

~elkenci 
~lrt~ ~~DRLARJ 
llı~ 1 ÜRAT POSTASI 
e ~ S 
21\~u~ tnetpaşa , tenı p 

ııı.ı ta llltız azar 
~htı lll Sa 
·ı~erındttn at l 5 te Galata 
~I\ et Cde d9gnı İZM1R c 
A ~ltı\l)ı~<:ektır. 
:'tl&d4

l\jz POST \Si 

21 l' olu vapuru 
~ ~lllrn 
~e~ Sirk:~ Pazar 
• r~ tle [Zon cı rıhtımından 
•ır,.,.' Sah. guJda.k, lnebolu "' ~.)ll •(ıStı 'f'ı • 
'tab il, Cor~' ~nye, Ordu 
tr~krq a !c' \•akfıkebir. 
'h~ ti azı 

ı. ı a.fı ·ı~· · Olet ve avdet 
l(" 1 at · 

•ıcj h için s· 
~ta anınd· ırkecidc Yel 
'' caat .t ka: h. ve r, · 1' el ın acente ine 

:~ıtıd ıaı:ı.tada lstandul ı 5 I 5 
a C:eJibidi Ilıerkez rıhtım 

e mu ve Stafilopan 
racaat 

· B oglu 8 9 

A 

SRI 
• 

10BILYE 
Magauımızdıı hrr &. f') r uygun ~ııtııl.., s:ıloıı. ) ('mele ve 

'az•hıııır takırplnril< 1.. q o al rımı rel.: bet kehul etm de 
rec dr ,.h, n<lir. Bir zı, aret ıddınmızı İspata k ıfidır, fstan 
hulda Fınrnnrılar 'okuşunda No 27. Tele : 1 tanbul 3407 

hnrın dahilıH 

Verem 
ve ~l'ığu hastahldan mutrha ısı 

doktor 

Şekip Habip 
\) a~ofya ): erebatan hacı Sü)e, -

ınan ap rtımanında r ınnrte ~' pa 
zarte.,i, çar~:ımha 'e J rc;eın e. Tel. 

Is. 3035 

Pertevniyal vakfından: 
Köprühaşmda Valı<le Hanında 

~6-r \e r2 numaralı odalarda "arraf 
cnm,,k.inı Perte' niyal ' kıf akaretııı 
den bal. da muharrer ı mi ık 'ırmi 
gün muddctlc müzoye.devr konum 
tur. Ye,mi müza)ede "4 T<'mnııız 
929 tnnhinc mü adı C,.:ırşanıba ~ıi-
nudur 1 ticar etmek İ t } f'nlcnn • 
) rvmı mezk(ırda a:ı.t on h şe Lndar 
l taııhul P,, kaf mudiriyetındP \ akıf 
id.ırc,.inc vr ) n rncünıf'nf' mııraca;ıt 

e) leınelrr•. 

ti.mt,\1 1.adc l .ı\ \ .ır '.ıpurları 
AYVALIK - IZMİR postası 

Tayyar 
, .1puru 

21 tt:mmuz 

PAZAR 
gunu saat l 7 de Sırk ci rıh
tımından hareketle C1clıbolu, 
Çanakkale, 'e 1 orfo7 tarikı .... 
\)valık, Dikili ..,c ~zmir ~ L 

,11.iınet ve avdet edı..ı...L tir. 
Dıkkat : Pazartc i gunu 

[ Edremit) c muva.'-alct cdcı. 
Yfıl, \ e yolcu için Eminonu 

Reşadiye caddesi Rıhtım h.ı
nınd,1ki idarehanesine muracaat 
Tel. İstanbul 197 . Yok ı 
il . 

• 

Allj\fET 

Darüttalim· musiki 
Heyeti her cuma ve pazar günleri 

ÇlrBl l(JJU BAHÇESİNDE \e ~ 
HEŞİl\1'.\~ P.ARKI. 'D \ 

Mahrukat münakasası 
Tütün inhisarı umum 

müdiriyetinden: 
idare için kapalı zarfla 613 ton maden kömürii, 155 ton 

kok, 64500 kilo mangal kömürü ve 1485 çeki odun almacak
br. itaya talip olanların şartnameyi almak üzere her gün mtt. 
racaatları ve yevmi münakasa olan 27-7-929 tarihinde aut 

. 15,30 a kadar teklif ve yüzde 7,5 tan teminatlannı havi melD
tuplarmı Galatada mübayaat komisyonuna tedi ebneleri. 

Boğaziçi, Marmara, 
Adalarda mehtap 

gezintisi 
Büyük Millet Meclisi azasından Karesi meb'usu Mehmet 

Cavit beyefendinin tahtı himayesinde olarak Üsküdar de
niz kulübü tarafından gayet zengin bir mehtap gezintisi 
tertip edilmiştir. 

25 Temmuz perşembe günü akşamı saat 19 da Seyrise
fainin Kalamış vapurile köprüden hareket edilecektir. 

Üsküdar - Kadıköy iskelelerinden de gezintiye iştirak 
edecek zevat alınacaktır. Vapurda mükemmel bir bOfe, 
Cazbant, Bando, lncesaz bulwıa~br. 
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raıı samimidir 
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ol 

Bir boşanma davasının tara
feyni : Genç bir hanım, orta
yaşlı bir bey..... Hanım, müte
heyyiç, bey sükfıti.. ... 

Hukuk mahkemesi huzurun
aa durdular, reisin sormasını 

beklediler. Daha doğrusu Ha
mm, derdini dökmek için su
al bekledi, bey oralarda de
ğildi : 

- Siz bo anmak istiyorsu- · 
nnt. öyle mi, hanım? 

- Bugünden tezi yok, bo
şanmak, hemen halasımı iste
rim! 

- Durun, efendim. Ne ace
le bu? Hele bir vaziyeti 
izah ediniz siz.. Bakalım bo
tanmayı icap ettirecek sebep 

mı bu sebep nedir? 
- Ara da evlilik o1duğu 

ne kadar şUphesi.zse bo n
DllJa teb p bulunduğu da ô 
kadar f{iphesiz, efendim. Daha 
mühim sebep olur mu? Haya
tım tehlikede! 

- Ne oldu? Kocanız gece 
uyarken ahi boğmak mı ıste
di yoksa? 

- Uyumamı bile bekleme
di. O kadar pervasız ki Upe 
gihıdüz bıçakla kıtır kıtır 

kesmek için üzerime yürüdü! 
- bıçakla mı dediniz? 
,__ Evel, sofradan h büz 

kalkmıştık. Sofrada duran 
bıçağL .•• 

- Bu bıÇak bir ekmek bı
çağı öyle ise? 

- Keşke öyle oLaydı. 
Öeğil! Bir y tağan, kos koca 
bir yate · an ... 

- Zevciniz ekmeği yata
fanla mı keser? 

SaJonda gillUşmeler oldu. 
Hanım, asab ·ıeşmesi artarak, 
ellle bir hareket yaptı ı 

- Elemek kesm k iç"n de
fİl, betti k sı:h k için ofranıh 
Ollünde her zaman bır yata
i•n bu1ündunırl 

- Siz de kurban edilmek 
n ayn st>fta
te y ıııek yer-

d 

Gene gfilüşmeler. Hanımın 
ltocası da gülüyordu. Birden
bire aya a kalktı : 

- Görüyorsunuz, ya, reis 
bey. Davası batıl. Bir sözü 
oblir sözünü tutmuyor! 

- Oturun yerinize. Daha 
cevap sıfnsı size gelmedi! Peki, 
hanım. Bu vaziyete sebep, 
saik ne? 

- Ne ol cak? Kocam çıl
dırmış zahir. 

- Yani deli mi? 
- Öyle gibi işte. Kendine 

malık değil herhalde! 
- Hiç tımarnneye ginnıf, 

çıkmış mı? 
- Girmem:ş ama girecek ... 

Girme i l zım! 
- Sözlerihf tart ta 6yle. 

B · m aklım ende olsaydı ... 
- Ama , Allah saklasın! 
Son iki söz, zevçle zevce 

arasında teati edildi. 
ReL.. il isini de sükuta davet 

ettı ve beye sual sordu. O 
tla, karı mın fe lAde asabi 
ınlz::tçl olt 
apıldıgını, 

durma oldt • ıc i etti. 
- Çağırın ~:ı itleri! 
- ilir t nesi geiı iş, efen-

dim! 
Bu, bir kadındı. Geldi. 
Bu bıçak. k smiye teşeb

b s ha kında fıe b ldiği so-
ruldu. Ş it h mm, anlatti: 

- Hanımla bey, bize kapı 
bir kom udurlar. >' ıbirlerile 

l<avca etm den yapamazlar. 
1 a ii evlilik halı ... 

- Ev ili h tinde kavga 
tab' idir'? 

- O il mi ya. Kavgasız 
kart tk, ltoc:tlık olmaz. Biri 
«Evet , öbürü « Hayır » der. 
Kıyamet kopar. Han' biri yer, 
b'r" bat ar d ye bir söz vardır. 
Bu da onun ba ka türlüsü ... 

- Bu karı koca arasındaki 
kavga ekseriya ne üzerine 
çıkat? 

- T bir çi~t iskarpin 
veya bir kürklü mantodan 
dolayı' 

- Bu da tabii'? 
- Tabii oeğil mi ya. B11şka, 

bundan daha :mühim sebep 
o ur mu? Cene .. alonda gülüş
m l . ..eıs ordu: 

Yeni karar 
Nahrukat ve 
mevadı muşte
ile depolarında 

Şehrin bir çok yerlerinde 
odun, kömllr 'f'e enkar: depo
lan vardır. Ekseriya malialle 

aralsannda ve ahşap evlerin 
ittisalinde buluan bu depola
rın bir takım takyldata tabi 
tutulması tekarrllr etmiştir. 

Badema bu depolann ahjap 
evlere muttasıl bulunmasına 

müsaade edilmiyecektir. Bun
dan başka infilak edici mad
delerin depo edildiği yerler 
de dahil olduğu halde bu 
kabil depoların dört tarafı 

gayet yüksek duvarlarla mu
hat olacak ve her birinin 

içinde yangın tertibatı bulu
nacaktır. Mahrukat depolarına 
·ancak şehrin muayyen yerle-

. rinde müsaade edilecektir. 

Fal{irlere 
Milyoner o/mah 

icin bir , 
nasihat .• ~. c1e0 

Amerikalı muharrırıer ,) 
M.Bobson "tuilyoner obd ,.r 
istiyenlere on beı beda•• "t'P 
siha.t,, ismi altında bir ki 
neşretmittir. ,,-

Bu kitabın ilk nasihat• 
c:lur: ,, 

"1nsanlann okuma Y8';dr 
ları o kadar azdır ki iş "'e bar 
lerinden ayıracak vakitıerf Pt! 
lunmuyor. Bu yUzden dt ,I'• 
çok kıymetli eserleri okıJıtl W 
bu esrlerdeki malürnab ; 
renip istifade etmekten *° ~ 
rum bulunuyorlar. Eğer, t'_ 
hifesi gramofon plikları ·t.f 
kendi kendine okunan ~ 
lar icat edilse bu .ıpa~ ~ 
önU alınır. İşte böyle bıt ı" 
tabı ilk icat edendir ki def ttif• 
milyoner olmıya naııı~~., 
Haydi bu kitabı icat ed• 

Gümrükler muhaftJıa 
müdürlüğünden: 

MUdüriyetimiz için 59500 kilo k6mür ve 250 çeki ~ 
mübayaa olunmak lizere münakasai aleniyeye konü~lll ~ 
Münakasa ve ih:ılat kanunundaki terait ve evsafı haıı ~ 
taliplerin münakasa gününden evvel miidüriyetimizdeki ş''il_ 
melerine ithla lıusu!linden ronra mfüıak !la gfü'ıU olan '},9 d/ 
muz 929 p:ızarlesi günü sa t 14 te ıntidüriyclimizde nıilt 
kil komisyona depozito akçeleriyle mOracaatlan. 

HACI BEKiR zade Hcarethaneletidal' 
Meyveli nuga gayet gllzel fondan nefis çukulat• 

mevsimin taze meyvelerinden çilek, gül, kaysı, 

vJşne reçel ve şuruplar. 

tstanbuı terz1ıer, kumaşçı'ar e.bisecıler cem retınden: t•~ 
İstanbul terr:iler, kuma çılar, hazır elbiseciler ve ıtıil:,o,.; 

mini cemiyetleri bu kere tevhit edilerek icat> eden tel ,-...t 
diğer muanıeleleri bilifa Sultan Hakmamında Tuhafçı bul~ 
1 nmarah dairesi cemiyetin merkezi ittihaz ohlnarilt ~~ 
IAta başlanmış olduğundan işbu cemiyete kayıtlarırıı ,et' .J 
mecbur olan alakadaranın ve yeniden kaydolunacak lı~ 
nihayet 15 Ağustos 929 larihine kakar cemiyet Jll~c:'' 
müracaatları ve cliıdanlarını almalan ehemmiyetle ti 
nur. ~ 

hamını kesmıye kalkışmasına bu hanım orada id•· ~' ~ 
kadar vanr mı idi? söylemiyor . Sebebi ,,, 

- Yok, Efendim. Öyle :ıamanlarda koca.ınl• tİ 
bir şey olduğu yok. Hanım, göriişmesidir, dedı. ltU t'/. 
biraz sinirlicedir. Bayılma hu- Pr~testoları ~rU. d• ,.._. 
yu vardır. Bey, kaşık sapı gtis- ve reıs, Rilkftneti •• iJIİI' ~ 
terse, o yatağan kını sanır! Hanımın diğer şabicl~J ~ 

Zevce, bu şehadete karşı kararile muhakeJller 
küpleı·e b"ndi, ateş pllıkti,.du: gnne bıraktı. Bit" 

- Ben yatajan altında a 'c · tü, pabrdı k 

,, 
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KH~·akçılık yapan papas 
1 unun içi, kuy cu 
1 anından farksızmış 1 B· 

1115 ,, 
ka yo 
hafif, ''4,, 

• aca 
t ne 

n- ğır yaralı va 
~ k~n sabah Şişlide ZincirJikuyu ile Suterazisi arasında feci 
. 8it~·Yon. kazası olmuş, «15» kişi ağır surtte }'aralanmıştır. 
1le bit ıtlerıni hiç tanımıyan, ancak üç dort kışinin tavassutu 
Vt ark a~aya gelerek Kilyosa bir tenezzüh tertip eden yaralılar 
~lltıu k~ ~şiarı Şişlide Mehmet efendi ısminde bin nın kamyu
. l<arn ta nıı 1 r ve Kilyo a müteveccihen yola çıkmışlardır. 
~ Su~on ~( 65 » kilometre süratle ilerlerken v ~ Zincirlikuyu 
aınYonerazısi arasından geçerken ônUnc ar b , r çıkmış, 

~Yeti ~anevre yapmak istemiş. bu ~rada içındeki yolcular 
"attıy011erınden kalkarak telaş edince müvazene kaybolmuş ve 
Yoıc 

1 
caddenin orta ında devrilip kalmıştır. 

taııada u ardan bir kısmı kamyonun altında kamışlardır. Bu 
~tbt!l ~ukabil istikametten bir otomobille gelen Darülfünün 
lılaya ~1 kazazedelerin imdadına yetişmiş ve hemen jandar-

Jand aber vermişlerdir. 
~tan ~r~alar mecruhları kısmen Bulgar, kı m n de Etfal 
til.tı Y~krıne nakletmişlerdir. Ağır yaralı ol n n Kumba
J~l'fot .

1 
uİunda Hamit bey apartımanında otur n matırazel 

~lltaıı 1~ ~pez Pringo ve Kurtuluşta Izzetf n ap 
~;ı ". eşıt Haydar bey hala bayğm yatmaktadı 
dd;gır Yaralıların henüz ifa~eleri alınmamı ı 

1 unıumi muavinlerinden lsmail H k b 

fahkikatı 
ak dır. 

~Dun . . İkinci bir far.ia daha 
~~l\Uı hŞ ~. ıde Maslak yolunda ikinci bir otomobil kaz ı olmuş, 
t l:tıi ö. Uvıyeti anl ılamıyan bir genç, num oforünün 
~a.ıa.;ren,lemiyen bir otomobilin altmd a C nıış bacakları da kırılmıştır. 

mazel 
tında 

czıidi 

t ~zmlye götü- Bir m 
eceğ "ne day k 
l\, attı 

~i sırnp . 
· ~u t aşada oturan sebze-
tıt· ~ af b· 1Y n k a, gezmiye gitmek 
t <1' lop a.rısı Şehribanı büyük 

4tt. Ş~ba .~le dövmilş, kaçmış
~aıttrıe;• an baygın bir halde 

t' t'tl e kaldırılmıştır. 
V Yd n 

h l\~s at am& alı 
~ll~si:~ayda Muratpaş ma 
tt aytt!ttı: ot~ran 9 yaşında 
~ all:ıv'Yd lırnınde bir çocuk 
ı..~ç~tkt! • ll1\ atlamış, kaldırıma 
'\l{)b:ı lı 1716 t~ı· llitı alt numar lı oto· 

ıf Yerı ~ııda kalmış, muh-
~ \oc1.tk et~nden yaralanmıştır. 

'4tıt, Şof" ast?neye kaldırıl-
~Q or fırar etmiştir. 

b ki 
~ -a\ı a b yangın 
'qh • ah ki tltı.. Ut se · z buçukta, 
~01 tt tf e P~ş~da kolony <'.ı 
L oıı" ndının d"'kk~ d 
Q~ ·'' Ya u unın a r llı111 l Ptnak üzere yaktığı 
'kd aı:nb tay ~ y n ası parlamış, bu 

(!t ~ttnedgın çıkmışsa d si
erı sUndUrOlmllştUr. 

bisi 

Balattl'I Karaba caddesin
den geçm ktt ola matmazel 
Rejinayn Siıl m nm bindiğı 
bisiklet ç rp ı Y re yuv r
lanan matma eh mmiyetli 
surette yaralanın br. 

Rejina Balat ha tanesine ya
tırılmış, SUleym n ynkalan
m~tır. 

rmen· er ar ında 
ayak ... 

Kumkapı sak'nl rınden 19 
yaşında kundur cı çırn!iı Q. 
hanes, arkad r Vagarşak, 
Karabet ı.e Hisardibinde 
Kiragorun evıne ıorl girmiş
ler eski bfr mu er yüzun
de~ Kiragorun, kar _Sürpiği 
biraderi Arakili gcnı Aznifi 
iyice dl>vmli rd r 

tomob - r 
vay çar ı tı ar 

Bebekten gelen şoför izzetin 
idaresindeki 1323 numaralı 
otomobil ile 917 numaralı 

-

tramvay rabası Aksarayda 
çarpışmışlardır. Tramvaya bir 
şey olmamı~, otomobilın önü 
parçalanmıştır. 

Evelki gün, Rüsumat memurları ruhani bir kaçakçı yakala
mışlardır. Bu kaçakçı, Fransadan şehrimize gelen Marten is
minde bir katolik papasıdır. 

Marten efendi vapurdan çıkarak gümrükten geçerken vazi
yetindeki gayri tabiilik memurların nazarı dikkatini celbetmiş, 
üzeri aranmış ve iç donunun içine ayrıca dikilmi bir torba 
bulunmuştur. . 

Bu torba açıldığı zaman ·bir çok pırlanta ve zümrütten 
mada inci ve elmasla murassa gayet kıymetli ve antika bir 
ishı.woz zühur etmiştir. Papas hakkında mücevherat ve antik 
kaçakçılığı maddesinden takibata başlanılmıştır. · 

. r ç 
lngiltereye ne 
maksa la kabul 

edilmedi 
Londra, 19 (A.A) - lngil· 

terede· yerleşebilmesine mn a
ade edilmesi İçin M. Troçki 
tarafından İngilter.e hlikOme
tine vuku bulan tahriri milra• 
caatın metin ve meali hakkın· 
d& avam kamarasında sorulan 
birkaç suale cevap veren 
Dnh"liye nazırı, M. Troçkinin 
evvda tıbbi bir tedaviye 
ihtiyaç gösteren ah\fali sıhhi
ye ini , saniyen tetebbüatı 
ilmıvede bulunmak ve kendi 
tercÜmei halinin tab ve neşri
ne bizzat nezaret etmek gibi 
esbabı ileri sürdüğünü söyle
m· ve demiştir ki: - M. Troç
kinin lngiltereye gelmesine 
müsaade edidiği takdirde 
kendisinin umuru dahiliyemize 
miıdahale etmiyeccğine ve 
hiç bir mitinge iştirak eyle
miyeceğine ve memleketimizde 
her hangi siyasi bir rol oyna
mamağa dair mumaileyh , na-
mına b :zı kimseJ r tarafından 
bUkumete teminat verilmiştir . 

Mumaileyhin İngilterede pek 
. muhterizane oturacağını hüku• 

met temin etmiş olan zevatın 
bü nü niyeti hükumetçe bir 
dakika bıle daii şUphe görül
memiştir 

Ancak M. Troçkinin İn
gi t reye gelmesine müsa
ade edildiğ takdirde sui ni
yet sahibi bazı kimselerin 
mak atlannın terviç v~ intacı 
için mumafl ybin burad bu· 
lunmasından her halde istifade 

ir • •• a ye mu-
dürünü vur ular 

1 Siv s, 17 ( hususi ) - Div-
1 riğin Dani met nahiyesi mü

dürü Tahsin beyle dört arka
daşı çok feci ve vahşiyane bir 
surette katledilmiştir. Vak'a 

. şu suretle olmuştur : 
Tahsin bey yanında dört 

kişi olduğu halde bir teftişten 
danerken nahiye hududu üze
rinde, eskidenberi şakavetle 
melnf ve maruf olan on beş 
kadar müsellah eşhas tarafın
dan çevrilmiş, yanındaki dört 
şahısla birlikte mavzer kurşu
nu ile öldürülmüştür. Şakiler 
y lnız bukadarla iktifa etmi
yerek başlarını tüfenk dipçi
ğiyle ezdikten sonra firar et
mişlerdir. 

Ticaret oda ında 
intihap neticesi 

bu abah anlaşıldı 
Ticaret oda ı intihabatı ne

ticesi reylerin tasnifi ile bu 
sabah anlaşılmış, münhal aza
lığa Ziraat bankası müdUrü 
Cevdet beyin ekseriyetle inti
h p edildiği görillmllştür. 

Cevdet B. elyevm Avrupa
da bulunmaktadır. 

İngiliz 1009,00; Frank 
12,27; Liret 9,18; lsviçre 
2,49,50; Dolar 48,12,50; Da
hili 95,25; Altın 873; Ana· 
dolu 22,30; Rumeli 6, 70; 
Tramvay 79; Düyun 18,75. 

1 Lanka ınd n alınmışbr. 

; . 
etmiye knlkışacakl rını hüku- B .. k .. h 
metin zannetmesi için bir ta- ueun u ava: ,, 
kım sebepler vardır. Kandilli rasatanesinden İl-

Bu takdirde M. Troçki bir ahnmışbr: 
müşkülat ve gaile membat Dün aıami hararet «27» 
kesilecek olursa hllkumet onun İ derece, bu sabah «21 » de-
İngilteredep müfarakatini te· recedir. Bu gece rüzgar 
min edecek iktidarı acaba h kb 

1 
poyraz, ava açı r. 

haiz olacak mıdır,, •lli•ıill••mm~~-ııs:. 
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Nakliye vesaitinizi 

İhtiyacınıza göre intihap ediniZ -

. t 

Uir mendil nakletmek için tahii hil· <'anla ahıı:ızsmıl. 
Yüz kllooramhk hir yül\ü nald için df-' :J tonluk bir ~ .·unyon almaymız. 
! 000 kilogram nafi ha mu lelik C. ~. SHTROE~ l\aınyoııelleri va ati ağırhktakl 

naldlyall ifade t..-'deıı dünyanın en idareli arabalarıdır. 
Her türlu ihllyat·atmızı tenıin edr-cel" muhtelif şekilde karüseri mevcuttur. 
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