
' ' 

on 
Cuma 

26 
TEZ.!MUZ 

1929 

* AKŞAl\iLARI NEŞROLUNUR "" Nüshası her yerde 5 bıruı 

llsyada harp, sulh cereyanı 
Tapu sahtekarlığı 
•• Uç memur, bir Şamlı 
aöır cezaya verildiler 
lıtanbul Tapu idaresinde üç memurun ağır ceza mahkeme· 

sine sevklerini intaç eden şayanı dikkat bir cüretkarlık mey· 
dana çıkarılmışbr. Bu cüretkiirlığın mahiyeti şudur: 

Bundan birkaç ay evel şu bizim sabık « Şam » vilayetinde 
çok kıymetli bir emlakin kaydına ait Tapu defterindeki bir 
yaprak imha edilmiştir. Emlakin kayıtlarım i}ıtiva eden bu 
yaprağın kaybolması Tapu müfettişlerini harekete getirmiJ ve 
yapılan tahkikat fezlekesi tapu müdüriyeti umumiyesine gön· 
derilmiştir. 

Diln Maliye vekaletinden gelen bir emirde, Tapu müdüriy• 
[ Mabadi 14 üncü sahifede] 

Balıkpazarındald pis so/caldardan biri 

Bir müf etöş zehirle
nerek öldü 

, 



2 Sahife-

1 
Yeni terfi def

er eri hazır· 
lanıyor 

Ankara 25 (Telefon) - Za
bitanın terfi defterleri hazır
lanmaktadır. 

15 Ağustosta Ali karara 
arzedilecek, 3\J Ağustosta 

neşrolunacaJ{tır. Yeni defter 
mucibince bir hayli miralay 
paşalığa terfi etm ktedir. 

J İ I' }}İ ıJ ı· 
Kıdem zammı 

eylülden başlıyor 
Ankara, 25 ('Yelefon)- Ma

arif ort tedrisat muallimleri
nin kıdem ız.amlan Maarif veka
letince eylülden itibaren tas
dik edilecektir. 

Barem defterine bu keyl 
ithal edilmiştir. Mua1lim,er, 
zamlarını eyllilden itibaren 
alabileceklerdir. 

ivanı muha
sebat riyaseti 
Ankara 25 (Telefon)- Mün

hal bulunan Divanı mu asebat 
riyasetine, sabık Devlet şurası 
deavi reisi Reşit beyin tayini 
şayidir. Divanın abık reisi 
lstanbul meb'usu Fuat bey 
bü~çe eııcümeni riyasetine 
geçmektedir. 

E ı1"yeti 
-mı ye 

Ankara, 25 (Telefon) -
Emniyeu uır.umiye müdürü 
Rıfat bey, barsaklarmdan te
davi edılmek üzere Alman
y y müteveccihen buradan 
h ekct etmiş, bazı \ ekilleı 
ve zev .. t tarafından teşyi 

olunmuştur. 

a. ~z 

ra or 
Ankaıa, 25 ( Telefon ·ı -

M:u>.Tcf teftiş heyeti reisi Rıd
' an Nafiz bey hur• ya gelmiş, 
Devl t il! tbaasında yaptığı 
tetf r.apo"unu v ki te tenH 
etmiştir. Bu rapora nazar an 
mn.tbaa iş!erinde sui Ltimal 
ve yo suz!uk goru.em nıiştw. 

Son Saat 

Te:;vik pr ·m be
da-• yanna111esI 

ğzt·ılıyar 
Anhflra 25 (Tel fon) - İk-

t ~ 1 1\ l ... t ·ı . . ısa~ v ....... c.ı, e'l'\ • nayı 

ka~unun<l"'n isff de edecek 
mi:.e~SE:~e!ere v ... ri.ec'k f rimle
re aa be; .. r.nam lu i bastır
ını~tır. 

Bu bev&r.n:ımelerin arkala-· 
rında m~tbu talimatnameler 
d~ mevcuttur. Y akındn beyan
nameler alak:ıdarl"'rn dağıtıla
cak, l unlar C::ı &~ t:..,tc.s niha
yetine kad_r maliye şubele
rine levdı c..:i.\:.cektir 

eır t 

Ank:ıra 25 (f '.efo:-ı) - Sa
bıK sadard m!.bte~a ı Emin 
L~y Dahtliye vei alt:t ne> miira-

~· . t . c :h.a m_zu. ye ..... .ı ıste-

mistır. 
~'Bu0 ürı~ Ü va21~ ie g~re bu 

talebıh is·aıı mlımkün o-örün· 
memektedir. l:iu~u~ iç~n biı 
kanun ç 1 arı,m-~ı .l.3 •• ıı, gö
riilmektedır. 

·r ... U~ C\ 0 ı ı ·~--·- ""'\M~ 'J J y -..:...1 ~ l'-'> ...... y -..J.I." .il 

Anı·nr:ı 25 \T t.l .o,- l ayya
re cerr: } t ı, 30 t.f:. rn:..cs bay
ramı i~ :rı L... rlı ... :.::-a başla
mı~tır. 

B 0 r ... 
• a ı 

Osman~ye 24 Hus s:) 
Hay.an jandarma karakol ku
mandmu Saıdi ç::v.ı,, b"rkaç 
meçhul adam tartt ından kat
JedHmis, \rntillı:r ya~_ unmıştır 

1'4· nanista.nda. 
isfijalar 

Atina, 24 (A.A) - ı 1. Ve
nize.os, l·nrbiy"' ıı;: ~~arının 
ist1tasını L "'ul \ t je
ner.ll M ı nt .. : , ı t fasını 
ka!JUlaen ittı~ina e) ı , tir. 

Ltifa!ar.n s"'bebı m.ıstakil 
Milli ıfüidaf a andızı •. n ten

sikı hakkında vla~.ye .... zırlle 
çıkan ihtiHi tır. 

.,. . c 1 

un 'eıaretıer 
Londrn, 24 (A.A.) - "Kap» 

kn b·ı..:·rildigine göre cenubi 
Afr:ku c~vm?nyoflunun 1929-30 
.,en~'- ne !l:t oütçe pıojesine 

Waş ngton, 1 üm ve ıLahaydc 
ihdas olun;ıcak sefar .. l1er için 
tnhsi..3t konulacwktı •. 

Maraşta 
11 ir jan° 

darmamız ya
ralandı 

:uara;, 2~ ( ~n"u"i ) -
'fürk <'a ·ırı l\üyüntlc)ı hir 
l"üyl ityü tf'hdit ttdf'l'(•J, 
< ı oo,, "''rı \il ın i~lir<'n. 
'f'rn:edlüi tnl\tlir·de i'ıldü· 
l'l:ıC'~{jtni hf'~ an Pdt'n hay-
dut ~C'r,·i .. Y11,uf', flll"'ll~ n 
<lü~ürül mu':', m iısaı h•nw
Y" iehaı· olunnm...,tur. Uh· 
,;nıutarmam11 nıf•ı•ı·uh clii~
nn'ıı:-tiir. Tnldl.w dP\"CHH 

c•d il mPI. t ı•tl ir. 
}olcuları soydular 

-'lm·n~, :B ( U 11..;u-.;ı) -
i<:lıu!P ~ f'<li ~ ol4'U lıulu
rı:ın hlı· l\nm~ (Hl. P.ı :rnr· 
,.,,\ hü\ \llHll'n flpı·carl,c-n . . . 
lıa11 .. ·ıl\ilflr t:ırafmdan 
... o~ ulmn .• tııl,iplPı·iuı• t,ir· 
Pili 'ı·ı•J<' iJİ°llltl,•ı·:lmi)llı·. 

ahiliye ve ili 
Diyarbekirde 
Mardin, 24 (Hususı) - Da

h l ye vekiıi Ş..ikr..i l·aya bry, 
beraberierind.? umumi rniifet
tiş lbr him bey o!duğu halde 
!Jiyarbe re muvasalet etmiş
lerdir. A~ m 26 sındn burnda 
bulunncakbrdır. 

rak sefaır·nin irtihali 
1ü a eb i! e 

Ankara, 24 (A.A.) - Hari
ciye v r:ili 'I evfik Rüştü beyin 
taziyet telgraflarına cevaben 
Irak hariciye veziri Tevfık El
süveydi beyefendi tarafından 
atideki teJS?"raf ~önderilmiştir: 

Ank!ırada Hariciye vehili 
Tevfik Rüştü beyefendi hazret
ler ·nr~ : 

Sabih Neşet bevin vefatı 
münrısebetile ~öndermiş oldu
ğunuz tazivetnameyi aldım. 

Gerek namıma ve gerek Irak 
hiikumeti namına zatı devlet
lerine arzı teşekkür ederim. 

Bu bu usta )utfen gösteri
len yüksek hissiyatı ve mer-
hum Sabih bey hakkmda zi
kir bu~'Unılan sitayişleri ma
aş':ı i.ıkur takdir ederim. 

Tevfik Elsüveydi 

B•r iZ kaçırıldı 
Merzifon, 24 ( Hususi ) -

Merhum yüzbaşı Kadri bey 
namında bir zabn kızı jki ki
şi tarafından kaçırılmıştır. Ta· 
kip edilmektedirler. 

Bir iflas ,,,,. 
daha ."tt pi 

Çakmakçılarda, ~'0,et1 cı Baruh Levi tJC .e 
hakkında, mahkeJile~jlıı' 
alacak davası ikame ~ol~ 1 
Mahl.emece, muesse l 
hasebesinin tetkikf oe 
görülmektedir. 1' o~ 

Aciz karan, anca 9" 
sonra verilebilecekti~· bilJ ~ 
caretanenin açığı 25 ~ted 
olarak tahmin edilme ıJ' 

Talebenin be 
,, k "" k fl/lfı gun ıı o ~ııd 
'I nlelJr• hirli111 ı~~ 1 

luıuün saat ıo.:JO,,.e, 
Jurı.m15l 11·. l\onuı·~;.111 1 rülfünunmı ınufı t; 1 
hPJerlnden pek <:~ ~f 
he i~Ural\ etrniŞ 1 ~1'ıe 
gre hal'ln•etll sur 
vaLu ctmel\tedlr· 



2ô l,"'--
... QJtlZ 

J fe--;__NÜN 
1 ~A~1H; 
~ 

1 ~lltnı -l l~taı b ınubadclc 
l ~1'ıtı[z ıdda11 giden 

Qr 1~ . 
~ lıl enızelostan 
i' Y1ı tnu İstiyor! ar 
~ lz4hl la # . tl>Jı4 

1 ~ cemiyeti 
b" 1'~Yet l'nul'acaatla bizi 
f ~tlııa t edeceklermiş! 

3
) ~ Ce:~ra!lannda Yunan

e lrJ~ l eyI!Yeti Akvama mü-
~ ekleri 1Y~rek bizi şikayet 

'' ~t,tne hu bıldirilmektedir. 
ıet \( :ia.ıı ~(d telgraflara göre 
~ )~~.kle~ b~n . f~rari Rumlar 
il"' ı r~ ır ıçtmıada Trak-

~ ~tııı111 Urk~.erle İstanbul 
ı,>f ~ huku nıubadelesini ist-

t-~lard metten kararlaş-
u er ır. 
• <iet 

~ •<lıxıA .. ~a~aftan biz Atina 
. -ının t .. tb' ıstedi~ . .emamu ta ı-

~ dun llrnızden komis-
~~kş:ir. e vaziyet tetkik 

u~et 1 ıay011 rnuhtelit m"badele 
>, Undaki b \<.ıt İtijli aşmurahha-
~· hak~ı edilen hattı ha-

14tir. •nda talimat gön-
~triltıı 
~ad talinıat mektum tu
' l~ıtı b'· ~amafih vataııdaş

~ah;ru~u~unu muhafaza 
bt'<liıakt dıttıhaz edildeceği 
~~ a ır 
~ t~db· ı . 
~~ilin lst~r erin İsmet Pş. 

~
~trind nbuldan Ankaraya 

~ğı ten sonra tatbik 
~~ıı su~ttnin edilmektedir. 
~ trıq3 b u.nun yıl dönümü 

~t ~Ust~ etıle Reisicumhu:::
~ Baş a Kemal Hazret
'~ tt)trj Vekil lsmet Paşa 
S11ı~dUnıi!:.asında telgraflar 
~- 'll.ltı y l ır. 
~Uıı k~n:Önümü dün Da
~ taıeb ~rans salonunda 
'~ teı h esı tarafından mu
~-· a iitat ile tes'it edil-

~~ lırn· 
~Uhak~de . Kadriye H. 
k~ if '· l 4 ınesıne devam \'-'il ildeıes.nnbuldan göndc
)t ~ beyj; tok~nmuş, Tevkif 
~~~:itı~lllıı:ı. İs efıkaları Hayri
~~ tıın .v·· ta~bulda alınan 
11ıııı.'llltı;llıe Utudune iııtizaren 

~rir. cumartesiye talik 
-.~ .~ Ilı 
L~-~~tva esb 'elesi etrafındaki 
~ .,.. 'b at b' . ~ ı tilatt ıtmış maz-

ef oıu11 an memnuiyet 
' ~ Çiçeknıuştur. 
~tir. tR\ıi d~· Şapka ve sepet 
~~bıt.· un küşat edil-

~~ı.~ .~d~ &.~!~kiye memurla-
~ h ll(ı k' . 

" Yak ışı rüşvet a-
l>ad" alanmıştır. 

t ~ ,~atind Yaptığı tetkik 
~~lr ~ avdet eden 

ft, d sınan bey : 
. eliler artıyor! » 

Son Saat 

a sa da averesı 
Em n t•n z·yana sokul-

duau anlaşı ıyor 
Haber aldığımıza nazaran, 

Emanetle barsak müteahhidi 
F eldman arasında halline uğ~ 
raş1l an ba:-sak m selesi m .. -
bim bir safhaya dahil olmuş
tur. 

Feldman biraderler, Ema-
netle bir mukavele yaparak 
barsağın tanesini 65 kuruşa 
almayı taahhüt etmi~ler, Ema 
net te koyun kesenlerden bar
s:-kları «55» kuruşa almıya 

başlamıştı. Baısaklarm Feld
mana a't olan muessesede 
temizlenmesi mecburi olduğu 
ve Feldman müessesesine ait 
olmıyan barsaklar burada 
temizlenirken -iddia edıldiğiııe 
göre- kasten del'ndi~Yi için hiç 
kimse tabiatilc uırıce barsak 
satamamış, hariçten de hiç 
kimse bu tanda temiılenecPl\ 
barsağı S{ltın alrr.ıya Ce$ ret 
edememi~tir. Bu şekilde bir 
nevi inhisar tem111 sden F e!d
man « 65 » e barsak alıp 
« 125 ~ e, « l~O » a sat;\rat< 
milyonlar kazanµ-l..en mezbaha 
meclisi idaresi teşekkül etmiş, 
hars k meselesini tetkik ve 

mevcut şekli tadtl etmiş, bör
sakh~nede hprkesirı bağır-

~icaret odası reis vekıUe
~ rinden Hamdi B. Odada 
kifayets'z ve iltima.,lı memur
ların da bulunduğunu söyle
miştir. 
Rıeliiket sahasında yağmur 
ıu;Jaz devam etmektedir· 
Trabzon dahiline Vakfıkeb;r 
kazanının Sonya nahiyesinde 
seylap köy camiini, mektebi 
ve bazı evleri yıkmıştır. 

Dahiliye vekili bey on gün 
zarfında fel~ket mıntakasına 
giderek vaziyeti teftiş ve tet
kik edecektir. 
Wnyyarecilerimiz tarafından 
gjmemleketinıiz afakında iki 
büyük hava seyahati yapıla
cakbr. Bu seferlerden birinci-
sinin güzergahı "), oyle olacak
tır: Filo, eskişelıirdeıı hareket 
ederek Konyadan Diyarbekire 
ve Diyarbekirden Kayseri 
tarikile Eskişehire avdet 
edecek ve bu seyahat bila 
tavakkuf yapılacaktır. 

İkinci seyahat pr~gramı 
şudur: . 

Eskişehirden hareketle ls
tanbul - Edirne - İzmir - Konya 
- Adana - Diyarlfokir - Van -
Erciş - Beyazıt - İğdir - Kağız
man - Kars - Ardahan - Erzu-
rum - Erzincan - Samsun -An
kara - Eskişehir. 

sağını temizliyebileceğini ilan 
ve serbest barsak sabşmı 

temin eylemiştir. 
Bunun üzerine ecnebi fir

malar da dahil olduğu halde 
yeni teşekküller yapılmış, bar
sak 120 kuruşa alınmıya 

başlanılmış, tabii biç kimse 
bu vaziyetfu Emanete 55 ku
ıuşa barsak bırakmadığı 
için F elmanlar da 65 kuruşa 
barsak alamamışlardır. 

Maamafi meclisi idare bu ara
da gene boş durmamış, F eld
manın multavelesinde yazılı 
olan 65 kuruş fiatın muka
vele yapıldığı zamanki fiata 
nazaran pek az olduğunu 
meydana çıkaran vesaik bul
muşt.ır. Bu vesikalar delaleti 
ile, Emanete barsak fiatları 
hakkında hilafı hakikat rapor 
veren memur da anlaşılmış ve 
bu memur aleyhinde tahkikata 
başlanılmıştır. 

Mezbaha meclisi idaresi ge-
rek bu mesele, gerek mez
baha kckkmda gayet mufas
sal bir rapor hazırlamıştır. Bu 
rapor birkaç güne kadar 
Cemiyeti belediye bütçe en
cümenine takdim edilecektir. 

lil\llvrakı naktıye sui .st ma
gıjlinden mütevellit zararın 

Düyunu umumiye tarafından 
kabulü lazım geldiği bir ka
naat ve netice halinde alaka
darlar tarafından beyan edil
mektedir. 
rnuallimlerinin Avrupaya 
l!lY.Jgönderilmesi üzerine mu-
vakkaten kapatılan ziraat mın
taka ameliyat mektepleri bu 
seneden itibaren peyderpey 
açılacakbr. 

maris büyük elçimiz Fethi 
. B.in Anknraya muvasale
tini müteakıp maliye müste
şarı All rıza bey Düyunu umu
miye dayinler vekfıletini ifa 
etmek üzere Parise hareket 
edecektir. 
~emiyeti belediye dün top
~lanarak numerotaj için 
sarfı lazım gelen paranın halk
tan alınmamasına karar ver
miştir. Ayrıca Ihlamurdaki 
Havuzbaşı mevkiinin satın alı
narak bir park vücude geti
rilmesi kabul edilmiştir. 
maliye ve lıctisat vekaletleri, 
~ antrepo buhranının müm · 
kiin mertebe çabuk izalesi için 
alakadar devaire tebligatta 
bulunmuşlardır. 

Dktisat meclisi alisi encü
meni dün de Haydarpa

tada toplanarak yapılacak tet-

Sahiff! 3 

~ i~i ~ KAFAbAP. 

- K adm gittikçe açılıyor. 
gittikçe erkekleşiyor. erkeğin 
elinde ne varsa bunları gLin
dengli.ne birer birer ue gayet 
kıırnazca çekip alıyor. Yavaş 
yavaş her tarafta birçok sa
lahiyetler kadmlaruı eline ge
çiyor. Bumm sonu ne ola
cak acaba? Yoksa yakrn lıir 
istikbalde biz erkekler kô.mi
len kadmlarm irade ve la
hakkli.rmi allma mt gireceğiz? 

- El.. Bu dünyada her 
şey olur. /Jen de öyle lay
min ediyorum ki. çok asll'
lardanberi dünyayı idare edc.t 
erkeklerden ekserisi arlık 

y:Jrgtın bir hale gelmiş ue 
kadmlar bu fırsattan istifade 
ederek erkeklerin ellerinden 
istediklerini alımya başlamış
lardır ve gıinıi.n birinde ne 
varsa hepsini al11uyacaklan 
ne malüm? 

- Desene ki bu iş llfıkı 
tilki ile karga /ıikayesine dö
necek .. Zavallı erkekler ağı~-
larmdaki cilci peyniri lcıma
mile kadınlara kaplıraraklarl 

- Bırak, aldırma kcıpsrn

lar. Tamamile öyle olur~u 

daha iyi/ Pena mı, bira: da 
biz dinlenmiş olunı:. Bira: 
da onlar çalışır, bi=i beslerler, 

- Yani rollerimizi değhj
miş oluruz haf 

- Öyleyal bu işte karlı 
çıkacak kadınlar değil, erkek
lerdir. Biz isliralwle kavuşa-
cağız, onlar didinmiye başlı
yacaklar. 

- Ama bir mesele var, 
ya kadınlar o zaman uakiile 
erkeklerin kendi/erille yaptık-
ları gibi bizi sıkı bir çenber 
alluıa sokarlarsa ? :lf esela 
hiç bir erkek yanında kadın 
olmadan sokağa çıkamaz, 
hemi.z evlenmemiş, yahut dul 
kalmış lıiç bir erkek yalııı: 
evde yatamaz fildn gibi ah
kam çıkarrmya kalkarlarsa 
ne yaparız? 

- Hiç. ne yapacuğı .. ? Şim
diki kılıbıklar ne yapıyorsa 

o zaman bülürı erkekler ay
nini yaparız/ 

Köroğlu 

kikabn esaslarını görüşmüş

lerdir. 
fffililli Müdafaa Vekili mus
~tafa Abdülhalik B. dün 
Ankaraya gitmemiştir. Bugün 
gidecektir. 



4 Sahffe Son Saat 

Uz 

- 62 - Mııharr ·rı: !1. Turhan 
ŞeBnaz için o açık dudak

lar, çıldırtıcı bir halavc.t ta
şıyordu. iki gecedir onları 
öpemediğine adeta hayflaw
yordu ve bu gece - ne olursa 
olsun - onları doyasıya ısır
mayi zihninden geçiriyordu. 
Ancak kurduğu plan, teenniyi 
iktiza ettirdiğinden iştihasını 
dudaklannda hapsederek bek
lfyordu. 

Eski sevicinin kurduğu basit 
plan, semeresini vermekte ge
cikmedi. Küçük bir hile, kısa 
bir tahammül, körpe mahlu
kun maskesini düşilrmiye ki
fayet etti. Y enğe dediği ka
dımn iki gecedir göğsüne 
abanmasmdan, en nazik ve has
aaa yerlerini sıcak buselerle ve 
yakıcı nefeslerle yalamasından 
müphem, lakin gaşiaver bir 
zevk duyan Ye bu mahrem 
okşamştan tenine, namusuna 
ve bilhasa bikrine biç bir leke 
bulaşmadığım düşünerek ayn
ca mabzuz olan küçük kız, 
beklediği dudakların uzakta 
kaldığım görünce iptida şaşa
ladı, kapalı gözlerini biraz 
aralıyarak yengesine haklı. 
Onu yatağında uyur görünce 
düşünmiye daldı. Bu geceki 
fU ihmal nedendi? Acaba 
yengesi uykuya dalıp ta mı 
vazifesini unutmuştu, yoksa 
kendisinin hissizliğinden neş
esi kaçlığı için mi oyundan 
vaz geçmişti? 

lık raşei şehveti kendisine 
tatman, iki gecedir uykusuna 
sürekli bir ruyayı baz karışlı
ran yenge hanımın daha üçün
cü gecede istiğnaya sapması, 
l.üçük şehvetkan enikonu mü
teessır ediyordu. Fakat o an 
için makul bir çarei ikaz da 
bulamıyordu. 

Öksürmekte mi, içini şiddet· 
lice çekmekle mi, yatağında 
sık sık dönmekle mi insafsız 
yengeyi uy ndırmak muvafık 
olacağını kesdiremiyordu. Hal
buki dudakJ~nnda susuzluğa 
benzer bir şey, yüreğinde aç
lığı andıran bir eziklik ve 
bütün vücudunda seyyal bir 
ok;anma ihfyacı hissediyordu. 

İş1 nmiyen, kuvvetli telkin
ler e ı cdilmiyen herhangi 
bir dima n b r takım cazibc:.-
er V1.; cıe u ~ ilıtıyaçlaı 

öni'ndc h kimiyct :fa etmesine 
imkan yol tur. O gibi dimağ
lar, iradeyi tanzim etmez, bil
akis teşviş eder. Çünkü sabit, 
müstakar dusüncelere malilc 
değildir, o kabil dimağlardaki 
intibaat , şebnem zerrelerine 
benzer, kolaylıkla erir. 

Bu hakikati , küçük mürte
kiplerin hayatında pek bariz 
olarak müşahede edebiliriz. 
İrtikabın pis bir şey olduğu
nu onlar da bilirler. Lakin bir 
lirayı, hatta yarım lirayı , di
lencilerin çanağına atılan sa
dakalar gibi, cığara paketle
rine, gazete arasına konularak 
kendilerine verilen en naçiz 
rüşvetleri kabul etmekten çe
kinmezler. Çünkü terbiyei fik
riyeleri nakıs, nfimllvvü vic
danileri nakısbr . En büyük 
ahlak k idelerini en küçük bir 
menfaat mukabilinde ayak al
bna alırlar. 

Biiyiik hırsızlan, rüşvet ola
rak mühim servetler alan bü
yük namussuzların irtikap 
ettil;deri edepsizlikte başka 
saikler vardır. 

Onlan hırsız yapan telek
kiyati fikriye ve vicdaniyede 
ki zaftan doğan iradesizlik 
değil, belki mufrit bir irade 
kuvvetidir. Onlar hayalın 

yüksek zevklerini iktitaf için -
şuur ile, azm ile-o yola dö
külürler. İrtikabın süfliyetini 
her kesten iyi bilirler. Lakin 
her kesten iyi yaşamak az
mile o bilgilerini istihfaf eder
ler. 

Paranın cazibesi, uzvi ibti
yacatın ve uzvi teheyyOcatın 
tesirine nazaran hiçtir. O 
halde bu tesire maruz kalan
lann daha vasi mikyasta ira
de za'fı göstermeleri de tabi
idir. 

Asaletine mağrur, hüsntinOn
kemalile de müftehir bir Arap 
beyzadesinin, bir çol emiresi
nin pis bir köleden piçlene-
rek isticvap edilmesi il.zerine, 

Bir yetimin derdi 
Ben müteveffa Kızıltoprak 

komiseri İbrahim efendinin 
mahdumuyum. Pederimin vu
kuu vefatile bikes kaldım. 
Seyrisefain idaresinde kama
rotluk etmek suretile ancak 
ailesinin iaşesini temin ede
bilen ve bana da bir ıefkati 
pederane ibraz eden eniştem 
Ahmet efen dinin hanesinde 
bannıyorum. 

Kendi idaresini teminden 
aciz olan mumaileyh benim 
yüzümden bir çok borçlara 
giriftar olmuş ve bugün bana 
bakamıyacak bir hale geldiği
ni göriiyor ve hissediyorum. 
Muhassesalı zatiye emrinde 
olan pederimden menkul 126 
liramın ihtiyacımın tehvinine 
sarfolunmak üzere müracaa
tımız temadi ettiği halde mat
lubumun ifası ancak tanzim 
olunmak Dzere bulunan kanu
nun nqir ve tamiminden son
ra kabil olabileceğini muha
sibi meaullük beyan etmekte
dir. 

Acaba benim gibi (14) ya
tında bir çocuk ne ile mai
şetini temin edebilir ve kim
lerin himayesine mğınabilir? 
Bugün iciz bir hale gelen 
eniştemin haberi olmaksızın 
hanesini terketmek mecburi-

.. ıv~ 
yetindeyim. Henüı ,tııll 
anlıyamadığım ba)' ,pi~ 
dahi hizanın. Lutferı 
bmın nazan itibara ,;d, .~ 
hususunda makaıııatı betıSS' 
nazarı dikkatini cel ritl> 
rıca ve istirham eyle ~ 
dim. Y \ tı 

Üsküdar Ağahaııı•'°' · ~I 
yol sokak No. 47 s;f -~ ~ 
kamarotlanndan Ah (? 

dinin kayın biraderi \, 

* 
Zayi . f'./. 

Beşiktaş Askerlı~ ;~ ~ 
den aldığım asker•. . ~ ~ 
zayi ettim. Tecdidi ı~ I 
caat ettiğimden eski5 J 
mü yoktur. 1"'~ 

Ortaköyde dere dar':' 
No 66 da 317 ~"'';J 

Selinikli ,,.,,,, 
.,.. 

iş arıyorum 
Orta mektep pı I 

askerHkle alikaııı ıJfİ J 
Muhasebecilikte "'1}<11; ~ 
dır. Şirketlerde ve 

nelerde iş arıyorU~ / 
ederse kefil verebil~, 

Balıkpazar «Mardl ,:il 
liyat ambannda lbt 

vasıtasile Ziya 
!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!ll!!!!!!!!l!l!!!!!m!!!!!!!!!!!!!ll!l!IB!!l!l!!!!!!ll!l!I!!!!!!~~ 
söylediği söz, bazi dakika- tazyıkı alhnda budl ~ 1 
larda asiline gururun, en de- lıicata uğrıyarak kı" JI l 
rin izzeti nefs duyğusunun kıvramyordu. İki ~e' ,d Z 
bile tezelzüle uğradığmı ne lığı zevki, koyu bır Oit' f 
acı bir beligatla gösterir. Me- içle arıyor, gözleri J"' 
şahiri nisvan arasında [1] is- ğından yengesine d~.,. .J 
mi geçen o bey kızının baba- kir bakışlar akıd•Y0 JO ~ 
sına, anasına verdiği cevap Nihayet, tahaın01~i f"iı 
şudur: di, işıkınm odun gJ 

« - Yatağım sıcakb, sizin dan sinirlendi. OJJIS 
nefesleriniz kanımış ve sık- mak, vazife batın• 1' 
laşmaşb, köle de yakınımdaydı. istedi. Bir ayağıol -ti 
Şehvetim kamçılandı, ve ben ttı .lir bitişik yatağa uza~"".ı,ldr" 
şu çocuğ ı kazandım.» d~.A 

Hala.zadenin de ıehveti kam- görünen kadını . V: ... 
çılanmıştı, iradesi erimek n- Şehnaz, göz ucıl~ ~ 
zere bulunıyordu. O dakikada rekibnı, tarauut edi>';; 
seviciliğin ne çirkinliğini, ne nun kirpiklerini aralı>'~ 
günahını düşüne biliyordu. diaini dakikalarca te 
Yalnız yengesinin uyanmasını, ğini, bazan kaşlarıol ~~ 
kendisi~e aatqmumı istiyor- hazan dudaklanıu ,,ıt";J 
du. bu, bir arzu değil bir ih- l ı n1~ L ıar . ecan ı m ıuıaza . .J: 
tiyaçb ve uzviyetten doğduğu nü görüyordu. ŞıdJP- ~ .J 
için tızücti, ezici bir feydi. "e f" 1ı 

Genç kız o kuvvetli saikin uzatbğmı sez.ince eli 
ıadüfi imiı gibi k~&f f 

[1] Zihni efendi merhumun vurulan darbeyi g6 # 
«Meşahiri ninan» isimli eserinde JUmsedi. Fakat vaf.İ"/ 
bu macera -alakadarların iaim- dı ma • 
lerile- yuılıdır. 



Sow Saat 
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Tekfuru seç 
l'utup eetirıneyi 

bana bırak 
yl ~Unut 44 Muluırrlrl: M. Turhnn 

~1u'-n ... Alp, ellerı'nı' çekti, b 1 l d k ~ ... i e niyet en i leri haber 
,-ıJ "-b.,· 
eJ". 4ıı . Q,. alınmıştı. 
~ g/:U-tnliği bırak -dedi- Akça Koca işte o haber 
\' Bır:~en versin. üzerin~ mülahaza yürüderek : 

· ını ama vasiyetim - Ônfimüzde -dedi- Erme-

' 1 . nipazan, Ayangölü, Kandıra 
I~ )g~ a~~:.. kaleleri var. Buralann tekfur-
,~ ~~ bi: deniz kenarında ları bizimle çarpışmayı kuru-
~ }Gt Yetd Yer{ gömün. Yat- yorlarmış. Ya onlardan birini 
ı/ ~~ltıiıı en boğazı geçecek yahut daha ilerideki Şaman-

·~· g"savaşlannı, ileri atı· dıra, Aydos beylerinden biri-
} lıtıur ~eyiın. ni yakala. Bizim delikanlılar 

f'J \ ~du. A~Pın gözleri yaşa- da eski bir Alpın düşmanını 
\~il k Ça Kocayı sanki nasıl ezdiğini gözlerile gör-
~itd'~ediyormuş gibi sünler, seni örnek tutsunlar. 
\ f~ ı. u matemi teessüre - Hayır Koca ! Şu, hu ol-
~k bab . tahammül edemi· maz. Tekfuru seçeceksin, fila-
. Sen 81 değiştirdi. nı yakala diyeceksin . Ben de 
(~~ , hele .. ölme - dedi. - ona göre hazırlanacağım .. 
~ ,.. . hUtun Türklenn Akca koca gene düşünmiye l' ... nın . . . . ~ olur .•çın temız bır mecburiyet gördü. Başbuğ ol-
~' atıeı.' Şınıdi bizim <la- mak hasebile tam Alpça bir 
~ luttn~~~~ Bir t~k~nı diri iş yaptırmak, nımlara, unu-

·~ / ~ illi ? ilnıı ıstiyordun , dulmaz bir ders bir şehamet 
, ~ , ~- ~<>ca _ _ dersi vermek istiyordu. Kunur 
'I ~ t\ıct Al guldu : alpı tahris etmesinin sebebi 

~ AI P aslanı duydum, hep oydu, yani rumluğun tari-
~ 'ttıd Pı gördüm , demek bin de unutamıyacağı bir şe-

,Jı 'j ~'!1. erı böyle bir iş bek- kilde tezlil etmek emeli idi. 
'f oJ ~~ ()Yleys Koca başbuğ, haylı düşün-

~' ',- ilntay
1 
be tekfuru sen seç, dü, tekfurlardan birini tercih 

tf' 'ı \ )tltııek . a.na bırak. Hatırını etmek ıçın esbabı mucibe 
• f.,1 ~ 'Jııp y~Çtn seçtiğin adamı arıyordu. Nihayet buldu: 

f •ay,· Pık ele geçirece- - Yapabilirse bu işi Sa-
~ ı Rlnı 
j'. J ~~~ 1( Yaladacağım. mandıra tekfuru yapan. Çfinkü 

0
" ~j ~~ kıy~:ca düşündü. Sa- o, bir gece şarhoş olmuş, o 

l l.j~. "tj ku tındaki Rum kale- sarhoşlukla yemin etmiş. Türk-
i t\' lllpla.,~andanlan, hakim- lerin en büyüğünü enseleyip 
" · \~tırı1 \ harb için yola köle olarak İstanbul pazannda 

\' Pı11ıy aber alır almaz haraç, mezat saf acakmış. 
11 ~ iltlllşla;d toplayıp lstanbula - Kabul ettiın, ben de 
)J. l,~~ .ed ı. Türkün adale- yemin ediyorum, o soyu bo-

~ " erk kn kale sakinleri, zuk herifi elimle yakalıyaca-
'JI ~ btşcr c Yüzlerce halk, ğım, Alpaslanın Kayser Ro-
~ ~ıJ~iPler~aa.Uık mesafeler- manosa yaptığı gibi önümde 
.;; t.~'7d1• B karşılamıya ko· diz çöktürüp ayağımı öptüre-
~ ~~tlqi Yli ~. ~ale nazaran ceğim. Sonra da bir uyuz in~k 
f' ~~ dlltıla ~Yüşte bir Rum gibi ipe takıp pazar pazar do-
~ ~· ~ıl Şohretli bir tek- laştıracağım, üç pul verene 

ıt ~l %td aşnıak müteassir kendisini köle diye satacağım. 
dıı.~'tf u. ı. N l ? '~'il tl:ıüda''1amafih, bazı ası memnun oldun mu 
~ "t h faaya hazırlan- - Oldum, inşallah yemini-
., datıın atta iki - üç kale mi yüz aklığile yerine gctirlr-

td~~ ın ku.... t1 . • 
~~ .. ye erını tev-

llleydan harbine 
l 

sin. 
- Ya ölürüm, ya dedizimi 

"'Son Saat,, in iane liste i 

ize f elAlretzede er·i11 
yardım e iniz ... 

O hava/ide tufan felaketine ağrıyan, aç ve 
açıkta kalan binlerce kardeşimize yardım 

etmek mukaddes bir vazifedir. 
Rize, Sürmene ve havalisi müthiş bir fc 11iket geçiriyor. 

Zarar ve ziyanın hala tesbit edilmemiş olm:ısı da gl>stc- · 
riyor ki oradaki dindaş ve milletdaşlanmız pek büyük 
ıstırap devresi geçirmektedir. 

Memleketimizin en zengin 'Ve çalışkan bir mıntnk.:.~ının 
uğradığı bu felaket, bila istisna hepimizi dilhun etmiştir. 
Böyle bir vaziyette, felaketzedelere yardım hepimiz'! b!r 
borçtur. 

Bunu nazan itibara alan « Son S at » bir iane listesi 
açmıştır. 

Bu ianeye iştirak edenlerin hediyeleri tarafımızdan 
Hilaliahmere devredile<-ek ve isimle ·i gnzetemizJe neşre
dilecektir. Az, çok, gönülden ne koparsa vermek ve 
binlerce insanın alamını bir az olsun tahfif etmek lazımdır. 
Haydi vatandaşlar, vazifemizi yapalım. 

İane listesi 
fi,. rıı~ 

o. Duıık ı Y-.:kıin. 

.'iOOU l\ n.,aplar ırk ti. 
~000 ı;;nrk deri Tiırk limtit 

"rkcti. 
2~0 J ati lı itimadı mtlli ~işı-ci· 

Bıırhıın B 

1 ızmirde kuş pa
lazı salgını 

İzmirde kuşpalazı yüzünden 
çocuk ölümü pek çoğalmış, 

tüyler ürpertecek bir hale 

gelmiştir. Fakat hastalık bu 

hale geldiği halde İzmir de 

kuşpalazı serumu bulmak ka

bil değilmiş. Aşısızlıktan kı· 
nlan bu yavrulara yazık de
ğil mi? 

yaparı rr . ~imdi sen obür ışi 
anlat. Aydosun ayına tutulmak 
sahih mi? 

- Sahih ya, tipkı oğuz hi
kayesi; 

- Şunu tatlı dilinle söyle
yiver. Hezır Apturrahman da 

.yanımızda yok. Bakalım, bu 
işe neden inanmişsın. 

- Oğuz destanını bilirsin. 

1 

O büyük alp, büyümüş, yiğit 
olmuştu. Önlenmek, kendini 
tanıtmak için meydan arıyor
du, fırsat gözlfyordu. Bir gün 
ona haber verdiler, «filan di
yarda bir orman var, içinde 
bir canavar dolaşıyor, beygir
leri parçalayıp yiyor, insanları 
yutuyor! » dediler. Oğu: he
men atlandı, mızağını omuz
ladı, yayını astı, kılıcını takdı, 1 

ormana geldi. Bir geyik yaka
ladı, at kırbacile onu bir ağa- 1 

h. unı~ 

•so Fntih 1timndı mili' Jri ~e~· 
Burhan B. Mahdumu b 
zettin B. 

200 1 ınmiu n~rıııi istcmıye11 
bir nt. 

1 ' • • ""' '\ ı-kun 

Noda kayık 
yarışları 

Malul gaziler menfaa6ne 
her sene yapılmakta olan Mo-
da kayık yarışları bu sene 
ağustosun ilk haftası icra edi
lecektir. 

Huduaumuzdan çıkarıldılar 
Malinof "Ve Jorj isminde iki 

beyaz Rus vaziyetleri şüpheli 
görüldüğü için hudutlarımız 
haricine çıkarılmışlardır. 

ca bağladı, çekildi, gitti. gün 
doğarken döndü, canavann 
geyiği g'ötürdüğünü gördü. 

Bu sefer bir ayı tuttu. Al
tın işlemeli kemerile gene o 
ağaca bağladı, ve çekildi, git
ti. Gün doğarken tekrar geri 
geldi. Canavar ayıyı da götilr 
müştü. Demek ki o ağaca 

alısmiştı ve gene gelecekti. 
Oğus bu bu defa kendisi 
ağacın dibine yerleşti. Filvaki 
gece yarısı canavar geldi, 
eli ayağı bağlı bir geyik, ya
hut semiz bir ayı bulacağını u
marken yiğit Oğuzla karşı
laştı ve hemen saldırdı. Liikin 
Oğuz daha çevik davrandı, 

mızrağını kor~ ımç canavann 

ta yüreğine sapladı, ~onra 

kılıcilc kafasını kesti, bir ta
rafa ath. 

(Bitmed1l 

\ 
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Bir ltal raıı banka n1emuru Lon-

dra)ra gidi)ror 
Hanedanı kıraliye memup bulıınduğ~ pek kfiçfik 
ytışia saraydan kaçırıldığım Miyliyen bu adam bir 

mecnun mu, bir macerapere!Ji mi, yoksa saray 
entrikalarına kurbaa olrtıuş bir zavallı mıdır? 

ingillere kıral ve kıraliçesi ile hanedanı kırali azaları 
Vak'a bundan on, on beş ı getirmişler. Bunu hissediyor, 

gtbı evel Beyoğlunda lisan müphem bir şekilde hahrlı-
denleri veren bir muallimenin yorum. Şimdiye kadar bin bir 
C!Ninde geçiyor. türlü felaket geçirdim. Artık 

30 yaşında kadar gözüken hayattan bıkmlŞ bulunuyorum. 
Anf1D çok zarif ve temiz Londraya gidecek, hakkımı 
fekilde giyinmiş bir adam anyacağım. işte bunun için 
lagilizçe ders almak iste- İn~ce öğrenmek istiyorum.» 
ditfni söyliyerek mOracaat Lisan muallimeai biraz heye-
ehniı, muallime ile şerait can ve biraz da korku içinde 
luddanda görftşmektedir. dinlediği bu s6zterden sonra 

Bu mükilemeyi kendiliği- biç bir cevap vermeksizin is-
mizden tek bir kelime ilave kemlesini kaptya mümkün 
eıttnekmin aynen yazalım: olduğu kadar ya1daştırmışbr. 

- Madam, ben bir bankada O bu suretle herhangi bir 
çalıfıyonım. Türkçe, ltalyanca, aklı hastalıkla melül bulundu-
Aamca, F raDSJı.ca bilirim. Yal- ğundan şüphe ettiği mubata-
lb ana Usanım olan İngilizçe- bma kartı ilk ihtiyat tedbir-

bilmiyorum. lerini alırken beriki sözlerine 
- • • • • • daha fazla fiddet ve talakatla 
- Eevt, hayret atmeyin şu tekilde devam etmiştir: 

prçi ismim bir balyan İBmi- - Emin olan hanedan azası 
dir ve bana <<Sen ltalyansın!» beni görür görmez tanıyacak-
derler. tfayır madam. Ben iM, vak'ayı hatırhyacaklardır. 

lngilizim .. Damarlarımda kıral Madam benim çehreme ba-
kanı var. Ben bir asilim ma- kın. Ben de eaafili nastan bir 

dam.. adam yüzü var mt? Ya 
- Yaaa!I. hareketlerim? ••. » 
- Evet ben bir asilim. Jf. 

Saray entrikalanna kurban Şimdiye kadar anlattıklan-
olmU§ bir 89İI. Madam siz mız hadisenin birinci safhası-
de bir asile benziyorsunuz. dır. İkinci perde bundan üç 
Onun için hayatımm biiyük gün evel açıhmt bulunuyor. 
Blmnı anlatacağım. 

- Sizi dinliyorum efendim. Lisan maallimesi yeni tale-
- Madam ben lngiltere be.inden töyle bir mektıip 

hanedanı kıralisine mensubum. almışbr: 
Bunu kuvvetle: biliyorum. Yalı- « y ann Londraya hareket 
nız babam şimdiki kıraJ mıdır, ediyorum. lngilhce öğrenmeyi 
yoksa bundan evelki mi, bunu bekleyemiyeceğim. Allaha as-
iyice kestiremiyorum. Pek marladıkl» . 

küçük yaşta beni Londradan * 
kaçırmışlar.Bir entrika neticesi Bu adam bir mecnun mu, 
saraıc1.an çalmışlar ve ltalyaya bir maceraperest mı, yoksa 

ere e 

eyrisefain e ... 
vak·tıer takdirle 

h en intizanı 
•tt•? n reye eı ı. f•' 

lere inanmıya başhyorutıl~J,P 
kat öyle ise mazide Y' ;çfO 
bir hatanın anlaşılınarP85~Ji~e' 
yüzlerce kişinin canını tebd d• 

Dün bir kariimizden uzunca 
bir mektup aldık, bu Kariimiz 
diyor ki: 

Muharrir efendi, 
Dün gazetenizi kemali itina 

ile baştan başa ok.udum, fakat 
aradığım hnberi dulamadım, 
ve deı hal lıukmettim ki, Pa
zartesi günü saat yediyi beş 
geçe Köprüden hareket eden 
Büyükada vapurunda Son Sa
atin mensuplarından hiç kimse 
yoktu, olsaydı, bu vapurun 
Heybeliden başka biç bir ye
re uğramadığı halde Büyük
adaya tam bir saat kırk daki
kada gittiğini görürdü ve ya
zardı, fakat bakınız bu daki
kada tereddüde düştüm, kendi 
kendime: 

- Belki, diyorum, gördü
ler, belki Heybeliden başka 
bir yere uğramayan Büyi\kada 
vapurunun Büyükadaya ken
disi ile ayni zamanda kalkan 
ve tekmil adalara uğrıyan 25 
senelik Neveser ile ayni za
manda vardığına da dikkat 
ettiler, belki Neveserin iske
leye daha evvel yanaşmama
sı için idareden emir telakki 
ettiğinin söylendiğini de iıitti
ler. Fakat dinlenmiyeceğini 
bildikleri için yazmadılar. 

Evet muharrir efendi, böyle 
düşiinüyor ve bu takdirde ha
ta etmediğinizi tahmin ediyo-
rum. 

Filhakika hana öyle bir 
kanaat geldi ki bu vapur Ada
ya değil 1 saat 40 dakikada, 
4 saatte gitse ve derhal ba-
tacak bir halde olsa gene 3 sene 
hhmetten sonra kadro harici 
çıkanlmıya cesaret edilmiyecek, 
neticesiz de olsa,hesap sorulma
sı ihtimalinden korulkacaktır; 
diyorlar ki : 

- Vapurun teknesi çOrük
tiir, alb çimento ile tutturul
muştur, çarklanndan biri sa
katbr, lngilterede ıablmadan 
evel tek bir sefer yapmasına 
bile miisaade edilmemiştir. 
Doğrusu büttin bu rivayet-

iddia ettiği gibi saray entri
kalanna kurban olmut bir 
zavallı mıdır? 

Biz, kendi nefsimize, bundan 
fazla İtalyan banka memuru
nun mektubunda haber verdi
ği sey~ate çıkıp çıkmadığını 
merak ediyoruz. 

ye koymıya, nihayet. h t .~· 
olmassa yüzlerce kişiyı d e11;ıde 
şam geç vakte kadar e 1o•· 
bırakmıya idarenin bak1<

1 

tur. çti1'i 
Seyrisefainden vaı ı:~ 

lutfen bu memlekette rı1ı'19 
hayatı ile alakadar ola ... 

d·nı"· dikkat nazarını celbe 1 

Ne haİdeyiı~ 
Bir kariimizden alıP :. ~ 

dercettiğimiz bu ıneklll "ef.. 
de birkaç satır ilave ede~ 

Dün akıam Ada h~ e~ 
son seferi yapan Sert ~ s.t~ 
vapuru mutat veçbile sa• t -,,; 
te hareket edecekti, fa~ 
8.15 e geldiği halde ~ 
kalkması şöyle dursu~,ı' ~ 
içeri girmesi için kap~ 
açılmamıştı , diğer 7. 
iskelede bulunan va~u~.lt f! 
nnı sandilrmüş , me""'d~ 
yordu, .5 dakika, 10 ~ I 
( 20 ) dakika g~çti , h ~ 
raktaydı, memurlara ~ 
cevap alamadı ve bu ı'1 
karşısında da kaptan ~;r 
çilcrin grev yapbkları 
devam ediyordu. ~ 

Bekliyenler arasınd~ 1 
ta otele gidenler 11 ~.,.~ 
olmuştu, hakikat ancak eJı 'I 
anlaşıldı. Halkı götür~' eJ'_ 1 
vapur iskelede bekli)' 'M. 
ğildi, Adadan gelecelı .~ 
ve bu vapur da gecl ~ 
nihayet (8,35) te geldi, ~ 
lanm çıkardı ve (8,15) ~z 
ması lizım i~en (20) ~ 
gecikerek (8,35) te r. 
Görtlllror ki idarede ;; 

karıımaktadır, biisb~ 
mlmadan düzeltilme~ 

Bu alqamki ~ 
Bu alqam, Maarif ce,t ~ 

tarafından Büyükad• . y .,1 
lüpte mükellef / 
verilecektir. 

Zayi ~ 
Bursa San' atlar ınelıt~ '/. 

aldığım şehadetnaıne'is.-/ 
ettim. Yenisini alacB 

eskisinin hükm~;k;:ı;,; 



Son Saat Sahife 7 

~ <ır.se/ 41.erı 

_,_ aşkı 
Nakıli 

ldn's Wuhtefi 

.... 
, Heyeca bi izahat! 
/Qk..ııim dö PılPisö söy!edikce kendinden geçmiş, gittikçe artan 
ees.silnfnc kapıbnı, ('e nilıa:ı et lu:' ·crumm zapta nuwajfak 

olanu.' ·arak bir kanepe.,) e yıkdmış, çocuklar gibi 
lı1nckıra 

~ Çok l!lüh' ·' 
lııııckzra an·la11ıı1 ·cı haşlaınıstı 

l CtJt ım feylu söy-
~irı ~ •yni zamanda da 

~Gt ) ti . Y•kalanması ve 
Yar: 111tike.mının alınması 

~' ( RG~rrı cdecekmif. 
~lıtıı ) c ne olmUJ ki 
'M alınsın 

~... akainı dö. Pü . .. 
lı;~ Rnt·· vısoye na-
~ı.... un öldürüldüğü mu-
' "Qr, 

ş· 
IQ.. lltıdi ... k . d" PM • 

•1tr .. .ı ıw,a sım o uvı-
' '-Qe? c; .. 

· otrnıck istiyeceğJnizi 
~~ 'u~. 
~:ıtllıtk ~.rndcn vakit kay-
t iıd, •çın beraber geldik 
'd·~ ~tonıobilde bekliyor. 

~at . 
L ' Etb nız gelsin. 
t~\Jıllı tctte .. Gelsin .. Gelsin 
"il • ile] 
~, &ırtd er yumurtlıyacak. 
'f-"'11ırtı8 a Polis müdürünün 
~~ :ıdi. ~~nın kapısı çalındığı 
~t 'lttnıet . 1 k h "trd·. çı ıe ere a-
' ~ ı. 
t~ ir M. 
~ tk iar 05YÖ M. Konyonu 

Olig tyo,., 
11:ıiid 

~ befet Urü. haykırdı: 
~Cyi k lıenfi. Şimdi ben 
. İallli abu} etmiyorum. 
~. Maksim dö Püvisö 

~t ~•kai .. 
~t d111'\ı}I ll1 do Püvisö mü? 
~· •lrtıa:rsun aptal!. Niçin 

~~ttlıctç/tı· Çabuk ol, gelsin. 
~~ 1~td,Q b~adın bütün bu 
~)I ~cildi trşcy. anlıyamıya
~~ı.~~c çıkt1 ke.ndıne ıöylene 
~- °"'1'1 d . · Bır dakika ıonra 
L ~ltı o p .. · 
"il ile ik· uvısö, dahiliye 
~d~ilı ~ Polis rüknünün 

~n ~•h,t •ya giriyordu. 
~~~llı2.ı •~z .ettiğimden do
~ccı· tıai11 ~•tırbam ederim. 
~ 1>cu, Ja cırıırıf yet ve müs
~d· b~rı:ı,11 \'et vaki olma
bijd~·- ~sa8 laadiimi icap et-

ıı... en Çav 1 
~- ~ İçin in atağımı da 
)~ ~rııc geldim. 
~~~k 11 

sakindi. Hiç bir 
~ 1tld, e&eri göriilmiyen 

1 bit- ~•lııız derin bir 
Yeıs ve teessür oku-

.~ o/ ~ J 

nuyordu. 
Sükunetli bir sesle devam 

etti: 
- Hiç şüphesiı: M. Miluva 

hu akşamki hadiseler hak
kında size lazım gelen izahat 
ve tafsilatı vermişlerdir . 
Ben , emniyeti umumiye 
müdürü efendinin sözlerine 
fazla bir şey ilave edecek 
değilim. 

Ancak başka ve daha mü
bjm bir beyanatta bulunaca
ğım. Bunlar, öyle zannediyo
rum ki bu esaslı işi biraz 
aydınlabr. 

Maksim dö Puvisö elemli 
bir giıliışle güldukteh sonra 
devam etti: 

- Efendiler. Geçenlerde 
Tigrjs ile mücadele için polise 
arzı hizmet ederken demiş
tim ki bu haydut ile yalnız 
ben başa çıkabilirim. Bunu 
iç.in böyle söylediğimi ve neden 
bu iddiada bulunduğumu izah 
zamani gelmiştir. 

Eğer daha fazla sukut ede
cek olsam size karşı kendi 
mevkiimi ıüphe ve tehlikeye 
koymuş olurum. E asen biliyo
rum.. Herkes benden şüphe 
ediyor. Vakıa ille tevkifimi 
müteakip tahliye edildim. Fa
kat üzerimdeki şüpheler bili 
baki. Bunu biliyorum. Hatta 
polis hafiyesi Rüt beni bir an 
bile takipten farığ olmadı. O, 
beni mutlak ve mutlak suret
te Tigriı sanıyordu. 

Maksim dö Pövi ·· susmuştu. 
Dahiliye nazın heyecan içinde 
sordu: 

- Sonra.. Sonra? 1 
-Sonrası .. bukadar efendim. 

Yalınız ıunu iliıve edeyim: Po
lis hafiyesi Rüt bu şüphelerin
de kaksız değildı. Ve nüfuzu 
naz.arının, açık gôzllllüğilnUn 
nihayet kurbanı oldu. 

- Nasıl.. ne... ne diyorsu· 

nuz? 
Dahiliye nazırı, emniyeti 

umumiye ve polis müdfirleri 
hayret içinde açılmış gözlerini 
Maksim do Püvisöyc dikmiı
lerdi. 

- Demek.. siz.. bu söıle
rinizlc Tigris olduğunuzu itiraf 
ediyorsunuz? 

- Ben öyle bir şey söylc
diğımi zannetmiyorum. 

- Fakat bi~az evci polis 
hafiyesi Rütün ... 

- Evet.. Hafiye Rütti 
Maksim dö Püvisöden şüphe 
ederken aldanmamış olduğu
mu söyledim. Bu ben Tigrisim 
demek degildir.. Anlamadı
nız mı Nazır efendi? Anlama· 
dınızmı M. Konyon? Anlama
dınız mı M. Miluva? ... 

Fransada bir değil.. iki tane 
Maksim dö Püvisö var. Biz 
ikiz iki kardeşiz. Kardeıim 
tamamen, tıpkı tıpkısına hana 
benzer. O, bir sefildir. 

Tfgris odur. Ben bu haki
kati meydana çıkarmak, bu 
ayıp olan aile sırnnı ortaya 
koymak için çok uğraştım. 
Onun kanun ve cellat eline düş
tüğünü ve bu suretle aile fC
ref ve haysiyetini lekelendi
ğini istemiyordum. O, bugfirıe 
kadar sadece hırsızlık etmiıti. 
Fakat bugün adam da öldür· 
dü elini kana buladı. Bundan 
baika efendiler ... Bundan bq
ka cür•etini daha çok ileriye 
götürdü. 

Kendisini benim yerime ko
yarak çok sevdiğim nişanlıma 
da yakl~tı. Onu elimden 
almak istedi. Bu.. bu ise bana 
bütün azap ve ıstıraplardan 
daha acı geldi. Anlıyorsu

nuz ya .. 
Makıim dö Püvisö söyle-

dikçe kendini gittikçe artan 
teessüre kaptırmış.. Nihayet 
heyecan ve elemini fazla zapta 

muktedir olamıyarak bir kol· 
tuğun üstüne yıkıhDlf, ylzti
nü elleri içinde saklamrya 
çalııarak hıç.nkır hınçkıra ço
cuk gibi ağlamıya baılamı.,h. 

Odada herkes derin bir 
hayret içinde susarak ağlıyan 
!ıu delikanlının elemine hür
met gösteriyordu. 

Bir müddet sonra Maksim 
dö Pivi.ö başını kaldırdı. 
Yaıtan kızarmış ve ıslanmlf 
l'Özlerini beyaz ipek mendili 
Ue silerek devam etti: 

- Affedin ve beni manr 
g6rtin. Birdenbire zaf bie.et
tim. Ef endilerl Ben :neler, De 

azaplar çektim bilemezsiniz. 
Bütün aervetimi bu sefil' 

pqinde, onu herhanıi bir h
nalığı yapmaktan men için 
sarfettin . Nerede bir habuet 
yapacağını anladımaa hemen 
kal'§ısına çıkhm, mani oldon • 
Nihayet param dittl, işte bu
nun içindir ki polisin ve 
hükUmetin yardımına mecbu
riyet gördün. Ben , kardeşimi 
yakalar ve kanuna te.lim ede
bilirdim. Fakat bu, aile fere
fini kıracakb. Matmazel Miri 
vseiyordum. 

Hakikat meydana çıkıp ta 
benim Tigrisiıı kardeşi oldu
ğum anlaşılınca tabiidir ki 
ıevgilimle evlenemiyece~fün. 
Binaenaleyh süküta mP.cbnr 
oldum. Fakat sefil, habis, be-
nim niçin sustuğumu anladı 
ve sevdiğim kızı elimden al
mak istedi. Sen Mifel dağın
da neler olup bittiğini gör
mü~ gibi biliyorum. Sefil mu
hakkak nif&Jllımı gördü, onun
la konuştu ve nişanlım da mu
hakkak onu ben zannetti. Son
., da polis hafiyesi Rütü ve 
oğlunu öldürdü. Söyleyin efen
diler, söyleyin. Ben artık sma
bilir mi idim? Susmıya hakkım 
\rarmı idi? 

{Bitmedi) 
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fPoıda ... Çabuk kesilenler. 

- Kocam artık benı seviyor. 
- Nerden biliyorsun? 
- İtime karışmıyor da ondan. 

- Annem beni hiç yalnız sokağa bırakmaz. 
Hep böyle hizmetçi ile çıkarım. 

Son Saat 

Li /l\'1. 
Hayır! 

- Siz, benim aleyhimde 
bulunmuşsunuz. Sözde ben 
zayıf ahlaklı imişim. Her
kese yüz verir, hiç (hayır) 
demesini bilmezmişim. 

- Affedersiniz hanım 
efendi. Ortada dönen dedi 
kodulara inandım. Hata 
ettim, mazur görün. 

- Demek ortada benim 
hiç kimseye (Hayır) deme
diğimi söyliyen dedikodu
cular var. 

- Evet. 
- Fakat ben size (Hayır 

demeı:ıini herkesten iyi bil
diğimi ispat edeceğim. 

- Tekrar tekrar affınızı 
dilerim yanıldım . Kusur 
ettim. Bana danlmadınız ya. 

- Hayır. 
- Binaenaleyh samimiye-

tinizi kesmiyeceğinizi ümit 
ederim. 

- Hayır. 
- Meseli sık sık sizi 

ziyarete gelsem kapınızı 

yüzüme kapatmaz mısınız? 
- Hayır. 
- Samimiyeti biraz ileri 

götürüp size kur yapsam 
gücenir misiniz? 

Hayır. 
- Sizi gerdanımzdnn öp

sem yüzüme tokat vurur 
musunuz? 

- Hayır. 
- Eldivenimi, ceketimi 

çıkarsam bir mahzur var mı? 
- Hayır. 
- Soyunsam bir şey 

der m siniz 
- H'lyır 
- Size de ( soyunun ve 

yatın dersem) itiraz eder 
m"siniz? 

- Hayır. 
- Yanınıza ben de gele-

yim, yatayım dersem olmaz 
dci· misiniz? 

- Hayır. 
- Bana surat eder misi-

niz? 
- Hayır. 
- Çok ileri gidiyorum. 

f sterseniz bir az ihtiyatlı 
hareket edeyim? 

- Hayır. 
- O halde hiç sıkılma-

yın. 

· - Hayır .. Hayır .. Hayır .. 
Ve unutmayın ki hayır de
mesini bilir bir kadın ol
duğu::nu size ispat ediyo-
rum. 

Sporda ... Hfç yorulmıyanlar. 

ıtl 
- Karıcığım. Treni kaçırdım. Aıncaf1l i..,. 

vindeyim. Merak etme. Gözlerinden öpet 

astt 11' 
- Odanın önden m:ınzarası o k~ 

değil ama arka pencereden deniz göz 



~ nu~n s· . 
tag1ın • - b.r masa\ anla-
l . 

~itan~ ~ <r. n içinde kalbur 
t 1 • • • 
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Yaramaz çoclJklara nasihat 
eder, doğru }O'dan ayrılanları 
iyi ~rola getit m;ye çalışırdı. 

Bi.hassa hastalara ve sal.at-
1 ara çc.k acırdı. Kimi kanbur, 
kimi tcpnl ol n insanlara 

" ~ 'ma : 
:e üzü'ü ·orsunuz? Allah .. 

bir' 1' - ' eks'lc, d· ,erimiıc faz.-
la v ... ~:'1i . H;.ıliniz~ şükür 
edip otunm, derdi. 

Bu y ka p.i adamcağız bir 
gün tar; sını 1 az.arken büyük 
bir def ne buldu. Toprağın 
a'tında ~ .... k'anmıs h!m yedi 
b:.itük küp altın vardı. 

Hemen küplerin içindeki 
altınl"'rı gec">leri kimse gör
meden kucak kucak e"li ine 

taşını. 
Çok seviniyordu. Bu kadar 

büyük bir servet
le arhk köylüye 
istediği gibi yar
dım edebilecek, 
kapısını çalan hiç 
kimseyi boş dön
dürmiyecekti. 

Altınları önüne
yaydı ve karşısı
na geçerek sey
retmiye başladı. 
Fakat hayret .. Pa
ra . Servet bu iyi 

kalpli adamın ah
lakını boz.muştu. 

Şimdi o, bu 
servetle köyden 
çıkmak . . şehre 
gitmek, orada bii
yük ~!r konak sa-

- icraya borcum var. 
Evimi, eşyalarımı hacze
decekler, sokakta kala
cağım. Bana on liracık 
borç verin, dedi. O, bu 
adamı kapısından kovdu. 
Başka biri geldi: 

- Kızım hasta. İlaç 
param yok.. Varsa bana 
elli kuruş verin .. 

Dedi. Ona da kapıyı 
kapattı. Köylünün, de
fine bulduğunu duya-

cağından korkarak gece 
gündüz yemekten içmekten 
kesildi ve altınlarının başında 
nöbet beklemiye başladı. 

Fakat, bu adam bir gece 
eski hayatım düşündü. Şimdi 
bütün köylü ondan yüz. çevir
miye başlamışlardı. 

Niçin? 
Hep bu altın, bu servet 

yüz.ünden .... 
Derhal karar verdi. 'Lrlesi 

günü bütün köy halkını evi
nin önünde topladı. Altınların 
hepsini de önlerine atarak: 

- A!ın.. dedi. Alın.. bütün 
bu servet sizin olsun. Aranız
da paylaşın. Ben, bu servete 
malik olduğum günden beri 
ablfıkımı kaybettim. Ka>bim 

Sahif~ 9 
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katılaştı. Bedbahtların göz yaş
ları bana tesir etmez oldu. 

Beni kurtann. Servet.. Bir 
tek elde olursa fenalık yapar. 

Herkese taksım edilirse iyilik 
nıeydana getirir. 

Servet.. Zenginlik.. Ekseri· 
ya fakirlik ve sefalet kadar .. 
daha bile faz.la korkunç ve 

tehlikelidir. 

İsmet Paşa ve 
at yarışları 

Yarınki at yanşlannda İs
met Paşa Hz. de bul\!llacak

lardır. Bunun için Veliefendi

de h~.i çadırlar kurulmuş

tu:. 

, 



(. 

Son Saat 

or \ o!!iu 111ah11iidiiriüğü11cle11: 

· yoğlunda s8tılık dükkanlar) 

t:ADOeS~ 

\ 
T 

~ .. -
~ 
> r -

81r methali Galatasaray ttsel Hamal 11a~ı soka(Jmda diğer methali Ti·yatro !!iOka · 
ğına müsadif olan ve "''ruım pasajı naruilP maruf bulunan ild taraflı dükkanlar 
,.e üstündeki odalar bir senede ve iki taksitte ol mal\ üzere hPtl1.•li ihalP.sinin nı~rı 
ihaleyi müteakip ve nısfı dl(lcri tarihi ihaleden IJir . ene ~onr,ı alınmuk üzer<' ayrı 
ayrı 25 Temmuz 929 tarihinden ililuH'en yirmi nün müddeti•~ müza)~deeye kon• 
mu~ur. Pasajın krokisi Ue dti1'kfınlarm icarnlı , .c muhammin lnymetleri aşağıda 
gösterilmiştir. işbu kıyıııellcrln be~ bin lirayt ltıca,·üz etmesi hnsf\bi!e ıııüzayedf' 
muamele~i kapalı zarf usulü ile Jcra kılmaca(Jmdan taliplerin müddeti müzaye
denin son günü olan t4 AOusto~ 929 Ç:ır~amba {Jünü ~aat fü;:e kadar nıüzayede 
münakasa ve ihalat kanununun onuncu maddesi mucibince teklifnamelerinl bir zarf 
derununa ' 1az ve temhir ederek ve ~..nrrm üzeriıw ismini yazaral\ işbu memhur 
zarf yüzde yedi but;uk teminatı muvakkatcyc ait nıaldnız ilmühaberi veya banka 
kefalelnamesi Jle diğer mühürlü bir zarf d•!rununa VOZ \"C İ~hU zarrın üzerine 
teklifnamenin lıangl dükkana ait olduğu i~ret edilerek ~yoğlu mal müdürlü
Oünde müteşekkil satış komls~·onu riyasetine maklnız mukabilinde tuvdl eyleme· 
leri 112\n olunur. 
Kıymeti mulıaınmine 
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tt6:l5 

lt655 
9975 
6825 
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f 0000 
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t020 dükkan fevkinde ı oda ve mutpak ve 

taraça t 
1020 (( (( (( (( 2 
900 " « (( (( 3 
8.f 0 (( (( (( 

" 4 
960 " (( (( (( 5 
'5,0 (( (( (( (l 6 
840 (( (( (( (( 7 

1380 (( (( 2 (( 2 (( ıt0.8 
ıosn (( (( t (( 1 (( 9 
1050 (( (( ,, (( it 
780 (' (( (( (( 12 
960 (( (( « (( 13 
900 (( (( « (( 14 

1140 (( (( (( (( ı:; 

• 900 (( (( (( (( 16 
1 t40 (( (( (( (( 17 
900 (( (( (( (( 18 

t08U (( (( (( (( ın 

1 ~60 (( (( <' (( 20 
t380 (( (( (( -(( 2J 
t080 (( (( er • 22 

Teftiş .. 
Devlet maf ba" 
sında ne neticl 

d·? ver ı. ~~ 
Devlet matbaasında t d 

ta buhman maliye nıtlfe t; 
rinden Klzım Halil beY ,,., 
ıatını bitirmiş ve ra~ 
Maliyeveklletine ~nde °"'-

yaptığımız tabkıka.ta bt' (1 

ran mumaileyh yalnıJ ib de t 
tikiyet edilen bir ıııad utr' 
zerine tahkikatta balu•111 .,ı;,d' 

Bu tahkikat, geç~ 
Devlet matbaası tat ~ 
. . -b diJeO 
ııparıt ve mu ayaa e 
iıt meaeleaidir d·i' (1 

Hiğıtlarını pahalı alın ~ 
ıeraiti lhımeyi haiz bul 
dığı iddia edilmişti. •" 

Tahkikat bu iddiaıt1~ ,et 
ıini iapat etmiştir. Sı~ 
aleyh milfettif, işte OJa# 
mea'aliyet bir cihet g 
miftir. /. 

Milli Sanayi birlil 
sergisi (1 

1 - Sergi 6 ağust0' 
salı günü Galatasar•Y. OS 
binde küşat edilecektıt· ,,tJ 

2 - Sergi bir haft• ~ 
detle halkımıza açıktır· ,."ı,J. 
liye yoktur. Herkes ~ 
aaat 9 dım akıam 18 e 
ziyaret edebilir. ~ 

İlk küşat günü d•"e 

aittir. 1'tl~ 
3 - Galatasaray r11e ,~ 

nirı att katında yedi 'f.J, 
salon, mensucat, trikotaj~~ 
iflemeli eşya, deri ve. ,t " 
liğe müteallik eıya, ıtri1 ~ 
meıraddı gıdaiye, med~ ff ~ 
mobilyeye tahsis edilrll•f ;f 
salonun kapısında ,.Jtl' ııf.. 
muau ve teşhir ed~O 
nın ismini mübeyyin 

a..ım..tır. dl 
4 - Eıya 27 TeJll!ll":" J 

cum&rteai gününden 4 ~ 
1 tos 29 Pazar gürıD -;. 
mına kadar kabul edj)e' ,1 
Bu müddetin müruru114•0 

ra eıya kabul edil111el· • ,t 
5 - Her 1alonda bit ,f 

muru mahsus vardır. ~ 6f1' 
hiplerine yerini gö•~:ı " 
sahipleri eşyalannı j~ 
yerini tanzim eder. ,.t/ı 

6- Eşya ıa'lılbi flff' 1'ı 
sigorta ettfrmiye ID 

7 -- Vakit dardl.J', a 
1ann istical buyunD.ı.t" 
ol•ıw•r. 



Son Saat Sahı~ 11 

~KEML;;;·ı~rn~~~ 
' ~~le 

ı{'cn k zevcın en ne bekle ? 

ıı-ıı ~Cd ı · dia ediyor: 
~ ılk eecede vücudümü zayıf, belimi 
ınce buldu ve sabahleyin ilk iti 

~~·~acı, 
2 

c:den kaçmak oldu 
~ ~Pİdi ayıf, ınce bir er- istemem diye ayak diremiş ve 
,~ı:ı:ıa ~' karısının aleyhine tam sekiz ay genç kocasını 
~ llıetindvası açmıştır. Ka- arkasından koşturmuş .. 
~o, itcet Yazlık gri, bir İşte davanın esası bu.. Ma-
~t lrıahkeye gelmiş, vak- haza kadın hadisenin böyle 

' t ~ 1 .. enıeye yetişmek olmadığını söyliyor ve istintak 
1tı 6e ışı .. 1 ~ 1 siyah b~ze giyinmiş, hakimine şu cevabı veriyor: 

~~ ien ır örtü ile ört- - Efendim, daha ilk gece-
~·\a.dındır ve oldukça güzel den itibaren görümcelerimin 
ti suaıı · Korkak ve mah- hücumuna uğradım, beni iste-

\ a\'a.c1 ~= c_ev~p ~eriyor. mediler... Evden kovdular .. 
~altı ay b ncın ıddıasına gö- kocamdan memnunum.. Ayn 
,:'ttek b~raberce gez.erek ev tutsun, beraber yaşar gi-
·"' · ırb · l ' 'i:.llihay ır erile anlaşır- deriz .. 
~ :t et b" \,.. ~liYar} tr yastıkta baş Hanımın bu cevabından 
~letd' anrnak üzere ev- sonra hasım tarafı şahitlerin 
~ llı.ı.. ır. Parlak b' d'' ·· dinlenilmesini istedi, şahitler 
1~ ..,, ahb ır ugun 
'· tUer aplar çağrılmış, erkeğin iddiasını te'yit ettiler. 
't "J Ve '} f 'd ~ı c 

0 
rı ıniş ve genç, Bilhassa Azni ismini taşıyan 

~lii ka dasına çekilerek ihtiyar bir ermeni kadını şu 
~ ~e"ki .dınla yalnız kal- tarzda şehadette bulundu: 
~~C}'j nı ta~nıak istemişi... - Bu hanımı tanırım. 
~t ıtçft~~rın .. bi~ uyku Bunların ikisini de severim, 
\~~kalktı~ guvey, sahalı- kendilerine bir düşmanlığım 
\;~. ieccl~k zaman, daha yoktur. Ama, doğrusu şudur 
~ Ça 1 taı:e kansının ki, bu hanım düğün gecesinin 
~: ~ı <>~k bir yüzle kar- sabahında bizim eve geldi. 
ı, "o,_.. kt K tl -'\! en ••uuş ve açı an ocasının maymun sura ı go-
~ Allıarı ltıleyi işitmiş: ründüğünden, zayıf ve beli 
~ ~rrı Yarabbi, sen ne ince olduğunu, hatta belini 
~ b 'trıi~sın? kuşakla ölçtüğünden ve 
~~rı a ~r şey zanneder- bu halde pek ince bulduğun-
\:!{ bir a.dnın gibi, cılız, çe- dan, kocasını sevemiyeceğinden 
~ ,Çare~ınla yaşayamam, bahsetti ben her ne kadar 
l~: ,bite 8:ıne bak, benim nasihat ettisem de hiç bnma-
,1!~ b Rıına alma. dı, illede istemem diye tuttur-
~~ıt~~~ d~uh ~özleri s_öyler du. Sonra çıkıp gitti. Hakim 
~~ .. a lk kadına sordu: 
~· evd ı gecenın sa- - Bak senin için ne diyorlar 

\. ı ~""u en çıkıp gitmiş, k d ~· ""' k dedi, kadın; en imi müdafa-
11..'\ llaaih t omşuya anlat- aya kudretim yok, müsaade 
~ Utr tia etınişler, fakat ederseniz, vekil tutayım dedi 

llıi4,' kalar, tavsiyeler kar ve muhakeme başka bir güne 
adın istemem de talik edildi. 

ı- '~edinci büyük 
4YYARE PİYANKOSU 

l INct KEŞİDE 11 AGUSTOSTADIR 

Bo,·cK İKRAJ\1İ) E 
.ı,'rıııc !l0,000 liradJJ' 
~'1ık :: 18,000 15,000 12.000 10,000 

~tşid rerniyeler ve 1 O 000 liralık bir mükafat 
ede cem'an «3,900» numara kaı:anacaktır. 

• • • • 

TURKIYE iŞ BAJ\TKASI 
' Heyeti umunıiyesinin 2-6-929 tarihli karan-na 

tevfikan ve sermayenin 4,000,000 liradan 
5,000,000 liraya tezyidi için ihraç olunan 

beheri 10 lira kıymeti itibariyesinde 
1000,000 adet 

Hamiline ait yeni hisse senefle
rine kaydolunmaga davet 

2 haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkalade heyeti 
umumiyenin nizamnamei esasinin 9 uncu maddesine tevfikan, 
ihracına karar verildiği beheri 10 Türk lirası itibari kıymette 
100,000 adet HAMİLiNE AiT YENi HİSSE SENETLER1 
şeraiti atiye dairesinde bankanın eski hisselarine sahip 
olanlara arzolunmaktadır. 
MIKDAR: Eski lıissedarlanmu, haiz olduklan beher eski 

dört hisseye mukabil bir yeni hisse mübayaa 
edebilirler. • 
Eski hisselerin dörde takıiminde çıkması muhte
mel hisse küsurab muteber değildir. 

BEDELi: Yeni ihraç -olunan hisse senetlerinin fii ihracı 
berveçhi ati gösterildiği şekilde 11,20 liradır. 
( on bir lir.a yir.nW kuruş ) 
Kıymeti itibariyesi . 
Resmi Damga . • • • 
Pirim . • • . • 

. . . . 10.-Ura 
• -. 2(). 
• 1. -Lira 

lL 20 
Hakkı rüçhanın müddeti istimali: 

Eski hissedarlarımız dahil olmaksızın hisselerine dörtte 
bir nispetinde isabet eden yeni hisseleri iki ay zarfmda vani 
1 O Ağustos 929 akşamına kadar mübayaa ve bedelin qada 
izah olunduğu şekilde J;3an"'~ıza tevdi ve ya iısll &meli
dirler. Bu müddet zarfında naklô. rüçlianmı lroll nmıyanlitnn 
yukarıda mezkur müsait şaraitle miibayaa haklan sakıt olur. 

Hakkı rüçhanın sureti istimali: 
Hissedarlarımızın şubelerimize 1 O haziran 929 tariliinden 

itibaren müracaat ederek yeni hisselerin mübayaa puslasmı 
imza edebileceklerdir. Hissedarlar bankaca kendilerine g6n
derilecek olan kayt. varakasım doldurup imza ve bankanm 
merkezine ve ya İstanbul şubesine teahhütlü olarak tısal 
etmek suretilr: dahi yeni hisselere kayt. olunabilirler. Ancak 
beher hissenin 11, 20 lira itibarile tamam bedeli dahi 
şubelerimize tevdi ve ya İstanbul şubesi ve Ankara merke
zimize irsal edilmelidir. 

Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye olumnıyan 
mübayaa puslalarmın hükmü yoktur. 

Not: Yeni hisselerden bir hissedara eski hisselerin 
dörtte bir nisbetinden fazla verilmeyeceği için, 
kayit varakasında sehven fazla yazıldığı vaki 
olursa bankaca kontrolunda dörtte bire tenzil 
edilecektir. 

Yeni hi selerin temettüleri: 
· Hamiline ait olarak ihraç olunan yer.i hisseler -1 S29-
senesi temettüünün yalnız «5» aylık kısnan:ı iştirak edebile-
ceklerdir. 

930 senesinden itibaren yerli . hisseler dahi eski hisselerle 
hukukan müsavi olacaktır. 

Türkiye iş bankası 

()ı>era t ()r 
Ahn1et Burhaneddin 
Çerrabpaşa luıf"1ıınr .. i operırtorü 
fonyaıehıme: l\eyot;i • Ru c; sd'arr 

tan•:s• b~ı .. ın<ln 34 nu•noralı 
· nn;e ç:ırşısı npartlmatı ı 8 nı.ı· 

· rado. 
Tdefm1· Rc'°~lıı 161 'i 

~-------.ı 

.. {ad u hastalıkları 
he dmi: Doktor 

CEMAL ZEKi 
Her tüml k.ııdıP ralıatsız1 ıld rı 

ııı ciddf surette tedavi odo. Şdı 
udı: başmdıı il'~ caddesi 1 7 

1 ıı ımnra. ~uıhe gtınlerı fukn
•'{" l'IH2~17 l l1lkıhr 



V yvo! 
Diye bağıranlar 

belediyece 
susturuluyor 
Znbıtai belediye ·memurları 

dünden itibaren, sokaklarda 
ötekine berikine « Voyvo!. » 
diye bağıran çocukları, 
bu kelimeyi söylemekten men
~tmiye bqlamışlardır. 

Bu münasebetle dün köprü 
rıstündc tuhaf bir hadise ol
muştur. 

Köprüde «voyvo!» diye ba-
ğıran bir çocuğu susturmak 
istiyen bir belediye me-
munı çocuğa tenbibatta bu
lunduktan sonra yoluna 
giderken arkasından dört, beş 
çocuğun «Voyvo!» diye ba
ğırdığmı görmüştür. Zabıtai 
belediye memuru, bu çocuk
ları yakalamak için koşmağa 
başlamış, fakat ter içerisinde 
kaldığı halde yakalamıya mu
vaffak olamamışhr. 

Beynelmilel 
bir dolandırıcı 
şehrimizi:le 

Evvelki gthı lslrenderiyeden 
limannmD gelen bir vapurdan 
~porta.z olarak bir taham 
gbdice plnnek istediği m-e
dllmif, tahbtarassuda alınmış, 
aalondan dışanya kaçmıya 
uğr8fd'k• yakalanımştır. 

Bu admmn biiriyeti tahkik 
edildiği zaman Awupada bir 
çok dolandmcılıldar yapmlf 
olan M1sıriı Ali olduğu aDla-
plmqbr. Ali Mısma iade olu
nacakbr. 

İstanbul beşinci İcra me
murluğundan : 

Bir deynin temini iç.in mah-
çuz olup fürubtu mukarrer 
bulunan bir adet sinema ma
kinası Temmuzun 29uncu pa
zartesi günü saat on üçten 
itibaren Çarşıyı kebirde San
dal bedesteninde müzayede 
ile sablacağmdan talip olanla
rın gün '9e saatinde haur bu-
lunmalan ilan olunur. 

Mahmudiye ote ı 
Elektrik ve terkoela ınücehhe 

nezafet YC taharctile m~tcrilerinın 
mazhan takdiri ohm otdimiz.e bu 
defa müceddeden banyo malınlli 
tek yataklı odalar inşa edilm~tır. 
Binaen&leyh aile ikam"tinc d(• 
son derece etverişlidır. Fh, en üc 
retle abonman ka) dedilir. Rahatı! 
01 \"t: :ietrahatinı arzu eden zeva-
ı kiramın teşrifleri kendi menfa. 
atları ikti:r:as:ındnndır. 

Adres 
Sultan Mahmut türbe.sin~ 

Telefon ~402 

Son Saat 

1az )erver 1 

ısır yatı Nor
vec sahi e1·inde , 

battı 
Oslo 24 (Hususi) - Mısır 

Kralı Fuadin biraderi prens 
İbrahim ile «40» kadar davet
lis "ni hamil bulunan (Nazper
ver) yatı İskandinavya sahille
rinde batmıştır. Kaza, yabn 
bir kayaya çarpması üzerine 
vukun gc mişlir. O sırada )at
takiler uykuda bulunuyorlardı. 
Sahilden kayıklarla yapılan 
yardım netices·nde bir facia
nın önü alınmış, yatla beraber 
ancak bir taife gnrkolmuştur. 

Efean isyanı 
Peşaver, 23 (Husu.,i) - A

firidi kabilesine mensup bir 
muharip gurup Nadir Hanın 
knrdeşi serdar Haşim Han 
taraftarlarına iltihak etmişler-

ldir. Bunların Gardez şehri 
üzerine yürüdükleri haber ve
ri'mektedir. 

Gıda n1addeleri bak
landa talimatname 
Şehremaneti, yeni yapılan 

dispanserler için ve mevadı 
gıdaiyeden alınacak nümune
ler hakkında iki ayn talimat
name hanrlamaktadı . Eski
den yalınız ine)< ahırları iç.in 
bir talimatname vardi. 

Bu talimatname, yeni ya
ni yapılan Ye bwtün hayvan 
meskenlerine ait bulunan bir 
ahırlar talimatnamesi ile tev
hit edilmiştir. Yeni talimatna
m~ bir kaç güne kadar nef
redilecektir. 

Uövçe O. Bank .,, 
Tarihi tc ısi: 1906 

Müe Sisleri: Dresdncr bank A. 
~ fhu enşer bank Fcrnvn, Nıı
') onnl bank für Dü' çlıınd. 
:\1 ... rkezi. H rlın u~ eln i: Ham 

burg, 1 tanbul cıGalau ve İ tnn 
bul :t, İzmir. 
G:ılııtıı kıı;mı tckfon: Beyoğlu: 

247 > 243, 684. 685 
t tıı.nbul kısmı teleton lst.anbul 

2842, 2843. 
Deposu: 1 tanbul Tütün güm-

ı iığü. Telefon: lı:1tanlml 8227. 
Bil~mum banka muamelatı ic
" r hus11.:1ı kasalar icar oluııır· 

Doktor Feyzi Ahn1et 
Frengi, belsoğukluğu cilt, pro -

tas, znfı tenasitl "e kadın hasta· 
hklannı en son usullerle az bir 
zamaoda müsait şeraitle teda\ ı 
eder. 

Adres: Babıali. Cnğ:ıloğlu yokuşu 
köşe başı numure 43 

Telefon: 111tanbul 3gqq 

cyrisefain 
• 1erhez aı:.entaSı : Galata 

köpru b;ışında. Beyoğlu 2 3 62 
Şube acentası: Mahmudiye 

ham altında. İstanbul 2740 

Sadık zao~ 
Biraderler vapıır 
Karadeniz nıuot8 

ve lüks pastası 

İzmir sürat postası 
(GÜLCEMAL) vapuru 26 

Temmuz cuma 14.30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
cumartesi sabahı İzmire gide
cek ve pazar 14,30 da lz
nirden hareketle pazartesi 
sabahı gelecektir Vapurda 
mükemmel bir orkestre ve 
cazbant mevcuttur. 

Sakarya 
vapuru 2 8 Tcmmuı 

PAZAf'a ~ 
günü akşamı Sirkecı rıhıJ~, 
dan hareketle [ zorıgtl ord'J 
İnebolu, Sinop, Samsun~el"' 
Giresun , Trabzon '. Su a'J)'(tJe 

ve Rize ] iskelelenne 
edecektir . . ~iı:S" 

Tafsilat için SirkeCl ~f" 
det ham altında acen 
müracaat. ,1s, 

TRABZON BiR,NCl POSTASI 
(ANKARA) vapuru 25 

Temmuz Perşembe akşamı 
Galata nhttmından hareketle 
[ Zonguldak. İnebolu , Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun , Trabzon, Rize] ye 
gidecek ve [ Of, Trabzon , 
Pulathane , Giresun , Ordu , 
Fatsa, Samsun, Sinop ve İne
bolu] ya uwayarak gelecektir. 

Telefon İstanbul: 

----~~ 
HACI Y AKUP ZA~rJ-
ŞERfKt VAPUR ~1 

TALICINDA1~ 

Bozca ada postası 
(GEL1BOLU) vapuru 27 

temmuz Cumartesi ı 7dc idare 
nhtmundan hareketle [Geli
°L'olu , l :\pseki , Çanakble , 
Imr"Z Bozcaada] ya gidecek 
ve [ Çanakkale, Lapseki, Ce
libolu]ya uW-avarak gelecektir. 

Antalya postası 
( KO YA) vapuru 28 

Temmuz Pazar ıo da Galata 
rıhtımından hareketle [ 17..mir, 
Kullük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike , Antalya] ya 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte [ Andifli , 
Kalkan , Sakız , Çanakkale , 
Gelibolu ] ya uğrayarak gele 
cektir. 

·~Dikkat 1 
(150) kuruş vererek tay- 1 

/ 

yare piyanko bileti ile 
zengin olmak istiyenler 

mutlaka Fatihteki İti
madı milli piyanko şu
besine koşmalıdırlar. Çünkn 
her keşidenin büyük ikra
miyesi bu gişenin biletlerine 
çıkmaktadır. Maksat sigera, 
çukulata almak değil, zengin 
olmakbr . Zengin olmak 
için de biletin muhakkak 
uğuru denenmiş olan gişe
mizden alınması lazımdır . 
Tel : 1st 4002 Burhanettin 1 

ıok1.,..ı 

KARADENİZ ,e ;v· 

POSTASI a 
2t1 

Gerze '~~~1)$ ~ 
c;S:ıt 

Pazar akşamı bO 
Sirkeci rı 

dan hareketle (Zongtıl~\Jt 
bulu, Gerz.e, Samsun, Ot fi. 
resun, Vakfıkibir, Trabı~ 
:Mapavri) iskelelerine 
avdet edecektir. 

\y apurun birinc1 ''e jkif1Ô 
mükemmel Ye nıuntaı,afll . ~ 
kamaraları olduğu gibt 
yolcularına mahsus eh~~ 
nefisye mekler vardır. 
. . . k "d '"' 1 kClş~fl .1 ıçm Sır ecı e ı a ı ıfl" 

desinde küçük Kır zade b 
acentasma müracaatları· 

Şehremaneti 11'~ 
Şehremanetinden: rd~ j 

sına lilzum görülen 1 ff'f1 
dokuz bin küsur kilo . ~ 
ile dört bin yüz yı~ '1' 
ki!o gres yağı k•P , I_ 
münakasaya konıno~~ 
liplerin fartnameyi ~oıl'!,J 
her gün levazım aıii rtf't'J 
gelmeleri teklif ıne~S ~ 
da ihale günü olan .. 110 ~6 
toı 929 çarşanba gu "" 
on beşe kadar meık(lt' 
lnğe vermeleri. 

zayi ııı 1_ 
Süleymaniye ask~rl t'-".I 

sinden aldığım terhil·ısi ;r 
mi zayi ettim yenİ51 J 
ğımdan hükmü yokt~ ~ 

Kasım paşa Seyit 19, 
mahallesinde ~o 

İbrabİJll 

~ 
1 
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• 
• 

Ahhhhh .. Greta Garba! 
Evka umum ınüdürlüğünde 

1 - (60) altmış lira maaşı asli va tahsisab fevkalade ve baha

ltlık zamlı ve (215) ikiyüz on beş lira ihtisas ücretli betonarme 
ile müteveggil bir mühendis mimar. 

. ~iiiıı .. 
'iat b\lauai ınusaade ederseııiz 
tQ~~daıı b hayatımdan ve bir 
~ııd . ahsedeceğim. 

~~~ iıd~nıı bundan iki sene 
~ kıvaç ettim. Kanm kıs-
11U • av o •ık} . Racı ve tam 120 
~j~ :ın~e bir mahluktur. 
' E. cnnı, acele edip te: 

dtl y tııuharrir bu ne mi-

t [)tı:neyf . 
oı7'y1111 • nız. Cümlemi tamam-

. ~r~ . 
~i·. cıvarında da bir 
~"ar. 

~ belli ~-0 kadar kıskançtır 
~llır 41Vuklardan bile kıs-

b ~bu 
.tt 2\in ola. elimden tutup 
'tk. nıatbaaya kendiıi ge-

~ide b' 
' C ı~ır, zırrrrrr .. telefo. 't: aletti Ekrem Bey? 
'- Ctıdfnı. 

Ceıaı ' t • sen misin? 
, 'et. 

Ord 't a lllısın? 
' "et. Ne 
' ..,. Yapıyorsun? 

• efr·'-L':' l<Se ı~a yazıyorum. 
"ti~rıı .nııraınisin kepazelik

' ltıı? 
t"tt ....... A • 

d: .• "nt 
~ ille '-1, dikkat et, ken-.. °' s"ıua fazla kaptırma. " .... , e . 
' tıııranıise aşık olur-

~hitcn .. 1 
'ı y le gu erek): ( ~İtıı; Yok, merak etme. 
' tı·'n): 

ııun körüt 
~ 

~·· ~ Al .... 
)? 01 

Celi.lettin Ekrem 
'y 

CJbe• y it çıktı. 

~lıonr•. 
l, ~loı trrr •.. 
")? Celalettin Ekrem 
't fened· 

Ccıaı un. 
~ t,el •en misin? 

~tldiJı ID "? 
.:."el ı 

'~' .. de \q l\oıı Yt111ek yedin? 
'· Ya lezzt lokanta-
''( 
' ı. -rıınd k , t"harr~ imler vardı? 

' °ttu : .. arkadaşlar. 
, l'll"'nt oyle, yolar ak-
' V '11 • Yapanm. 
~,~,d~l bUlihi. 

t~ Dıatbaay• 7 ,5 
' ·~trı d6?dlln? 

' ftş kaftesi çekti 1 

Olıu bekledim. 

Ne tatlısı yedin bska-
yım? 

Kaymaklı kayısı kom
postosu. 

- Hay vefasız hay! Bensiz 
nasıl da içine sindi? Nasıl da 
boğazından geçti? Kayısı 
kompostosuna hele kaymağa 
meftunum, bilinin. Balayımızı 
habrlarıın değil mi Celalci
ğim? ' Sana hep kayısı tatlısile 
kaymak yedirmiıtim. 

(içimden): 
- Nasıl habrlaman o zehir 

zıkkım ayını!... lıihi. 

Akşam da, behemehal, 4,50 
vupuruna yetişmeliyim. Kanm 
evde, saniyesile hesap eder: 

4,50: Köprü 
5,15: Amavutköy 

3,5 dakika: İskeleden eve. 
5,18i 

Hele haddin varsa 5,18~de 
merdiven başında ispab vücut 
etme, kıyametler kopar. 

Ya maazallah, balolarda 
giizelce biriıile dansedeyim 
dedim midi, vay halime. 
Alb aylık bir harp ilan edil
di demektir. Hem de harp 
devam ettiği müddetçe gece 
gfuıdüz başımın eti yenilmek 
şartile . 

Zannederiın, sevgili zevcem 
hakkında, kafi miktarda ma
lumat edindiniz. 

O halde arbk rahat rahat 
mevzua gelebiliriz, demektir. 

Geçen gün Elhamra sine
masında Anna Karenin vardı. 
Mümessilesi de Greta Garbo. 

Benim bir tabiatım vardır: 
Narin kadmlara bayılırım. 

Küçilktenberi gerek hülyada 
gerek rüyada ve gerekse ale
mi hakikatte tesadüf edip te 
sevebildiğim evgilile in hepsi 
narindir. 

Greta Garboya gelince onu 
çilgıncasma severim . Greta 
Garboya işıkım. Kabil olsa, 
hemen şimdi kalkıp gider; 
- Hafızın dediği gibi - odasını 
kirpiklerimle süpürürüm. 

Fakat bunu kat'iyen sezdir
miye gelmez : AMi takdirde, 
sinemalar yasak olacağı gibi, 
karım beni evde dolaba kit
leyip çıkar işin içinden. e; 

Sinema devam ettiği ır.üddcçe 
yanımdaki tulumu unutarak, ne 
derecelerde mes'ut olduğumu 
tarif edemem. 

Sinema bitti. İdam sehpası
na giden mahkümlar gibi ba
şımı önüme ejerek aevgili 

2 - (50) elli lira maaşı asli ve tahsisab fevkalide ve baha
lıhk zamlı ve(90)doksan lira ihtisas ücretli betonarme ile müte
veggil ve merkezi ankara olmak üzere iki seyyar mühendis 

mimar. 

3 - (120) yüz yirmi lira ücreti şehriyeli bir ressam ('kon
doktör ve sanayi mektepleri mezunlarından ve Mimari resim
lerinin tebyizine vakıf bulunan ) 

4- (25) yirmi beş lira maaşı asli ve tahsisatı fevkalade ve 

pahalılık zamlı merkezi Ankara olmak üzere iki seyyar stır
veyyan (Kondoktör ve sanayi mektepleri mezunlanndan) 

Evkaf inşaat müdürlüğü kadrosunda münlıal ve balAda mu

harrer memuriyetlere talip olanların 30-7-929 tarihine kadar 
memurin kanununun şerait hakkındaki ahkamı dairesinde vesa
ikı lhımelerile ve taşradan talip olanların adresleri vazıh ol

mak ve bulundukları memuriyetlerle yaptıkları işlere dair 
mufassal malumat vermek ve bu baptaki vesaikı da ibraz ve 
irsal eylemek suretile Evkaf inşaat müdürlüğüne müracaatları 

Maarif müdüriyetindei ı: 
Erkek muallim mektebinde açılan şehir «A» kursu 1-8-929 

perşembe günü derslere başlıyacaktır. Kendilerine tebligat 
icra edilen ve kaydolunan muallim hanım ve beylerin mezkar 
günde saat sekiz buçukta mektepte hazır bulunmaları ilin 
olunur. 

zevcemle beraber eve döndük. 

* Rüya ne iyi şeydir. Hakiki 

hayatın belimize doladığı ka
lın zincirler rüyada çözülüı . 
Etrafımızda dört siyah zından 
duvan gibi yükselen zaruret
ler rüyada yıkılır. 

Rüya olmasaydı, ben kendi 
hesabıma hayata tehammül e
demezdim. 

Ben şehzadeyim. Maiyetim
le beraber ava çıktık. Bir 

ceylan kovalıyorum. Derken 

. ormanların içinde tek başıma 
kaldım, yolumu şaşırdım. 

Kapıları ardına kadar açık 

bir saray, pencerelerden acayip, 

sevdalı bir musiki taşıyor. 
Tenha divanhaneleri geçtim. 

Nihayet bir odaya giriyorum. 
Peri padişahının kızı albn tab
bna oturmuş; yanında cariye
leri. 

Peri pndişahımn k12.1 da kim 

biliyor musunuz? 

Greta Garbol.. 
Kol kola gül bahçelerine 

indik; saatlerce koklaşbk. 
Kalbim bahtiyar bir kuş 

gibi kanatlarını çırpmıya baş

ladı. Ay ışığı var. Havuzlar, l 

yüksek ağaçların arasında gü
müş birer aynaya benziyor. 

Nihayet bütün bir ömre 
bedel giranbaha bir buse: 

- Ahhhh, Greta Garbo f 

lf 
Sabahleyin dehhaş bir is

ticvap. Ben süt dökmüş kedi 
gibi elpençe divan dunıyonım. 
Karım bangır bangır bağınyor. 

- Dün gece rü;,ada kiminle 
seviştin? 

- ..... 
- ? ? ? 

- Ah Greto Garabo, diye 
sayıkladığını bilmiyor muyum, 
sanki? 

- Evet sayıkladım; onu in
kar edecek değilim: Fakat 
arkası var. 

- Arkası mı? Söyle arka
sını ! Söyle diyorum sana! 
Söyle! 

- Ben: Ne diyecehim, (öf-
keli bir sesle taklit ederek) 
Ah Greta Garbol - dedim -
elime seni bir geçirsem yok-

muya, kocana ihanet ettiğim 
için seni kıtır kıbr yerim, 
alimallah! 

Ve içinden, rüyadaki tatlı 

buseyi habrlıyarak, inledim: 

- Ahhhhh, Greta Garbof 

Celalettin Ekrem 



Son Saat 
Teill_.-.,fl 

- ememe~ ~Hftii 1 W aza ,._.__ - At koşulo~ s, 
Yannki koşııl~ ltı 

pek mfikerrırfl s 
olacak il ~ 

Nebi ha 
Paristeki kacak-

' 
çılık işine nasıl 

karışmış? 
Pariste, müessif bir şekilde 

meydana çıkan ve sabık Ef-
gan aefiri Gulam Nebi hanın 
da alAkası olduğu anlaşı-

lan kokain ve heroin 
tahkikatı, alakadarlar ıçın, 

çok mlihim bir safhaya dahil 
olmuştur. Kıymeti milyonlara 

baliğ olan bu zehirli madde
ler, Mülhavz şehrindelci bir 
fabrikada yapılmış, harice 
•evkedilmek istenmiş, fakat 
gümri1k idaresi müsaade ver

memiftir .. 
işte bu sırada, fabrika Gu

llm Nebi hanla müzakereye 
girişmif, sandıklar kendisine 
dmit gibi gösterilip te sevk
im temin edildiği takdirde 
aa6him bir komisyon verilece-

li ~ 
Sefir bu teklifi kabul et-

flilen wadır ki gümrük 
iıdaııS ile .eAr- araaında 
mltşkilit bq göstermiş, işin 

mpa aardığmı aıılıyan sefir 

.tellcele Moskovaya hareket 
etmiş, bo anlarda da sandık
lar aÇllmak reulet meydana 

plmnşaL Bu işte sefirin vası
tahğım yapan sefaret terci.i
mam Natmı Hayim İstanbullu
dur. 

Bu işte, sefire, körü körüne 
g&rt:erdiği itaatin kurbam ol
duğunu söylemiştir. 

[ 1 inci sahifeden mabat] .. 
tiade «-Şam» ve civarı kayıt
lanm ihraca memur bu1unan 

6ç memurun ağır ceza mah
kemesine verilmeleri bildiril
mektedir. 

Bu üç memurdan başka 
Şamlı bir adamın da mahke-

meye verilmesi bHdirilmtı?t r. 
Bu yaprağın yırtılması tapu 

idaresinde bUyiık bir hayret 
uyandırmıştır. 

Y aprağm kimin tarafın n 

yırtılıp imha edildiği muhake
me neticesinde anlaşılacakbr. 

Yaprağı yırtanlarııı üç, dört 
bin lira mukabilinde bu işi 

yaptıkları söylenmektedir. 
Evrak miiddci umumiliğ~ 

verilmiştir. Muhakeme yakında 
bqlıyacaktır. 

, dı bir seyahat 
1ge > muallim köylerde 
t tkiH~ata çıkıyorlar ••• 

Şiledeki Muallimler birliği 1 
tarafından Şileye tabi bütün 
köy ere bir tetkik ve irşat l 
seyahati tertip edilmiştir. 

Bu seyahat birlik reisi Me
cit Sadık, lmranlı başmuallimi 
Ömer Cema1, Erenler başmu
allimi Mehmet Şakir, Karaca
köy başmuallimi Ramazan Züh
tü, Sa'maz1ar başmuallimi 
Yusuf Ziya, Akçakese başmu
allimi Kazım beyler tarafın
dan yapılacak ve bütün seya
hat mesarifini Muallimler bir
liğ · verecektir. 

Bu altı genç muallime tes
hilat gösterilmesi için dün 
İstanbul vilayetinden Şile 
kaymakamlığına bir de tezkere 
yazılmıştır. 

Genç muallimler bugün Şi
leden hareket edecekler 
ve Karadenizden Kandireye, 
cenuptan da Gebze hu -
duduna kadar ( 96 ) köyü 
bir• -aydan fazla zaman zarfın-

Yuna;ılılaırı teli
dit ecliyorn1uşaz! 

Yunanlılarla yaptığımız mü· 
zakereler akamete uğradı. Bu
nun sebebini uzun uzadıya 
izah etmiyc lüzum yok. Yu
nanlılar, mut::ıt üzere sözlerini 
tutmadılar, bariz haklarımızı 
yemek i!.tedi'er. Şimdi de işi 
Cemtyeti 'kvama havale et
miye ·teşebbüs ettiler. 

Hatta, bu i'lin ilk Eylfıl 
içthnama yetiştirmek ıçın 
Par~s sefiri Polifse de talimat 
vernişlerd~r. Yu:ıan ıl r, inkıtaa 
seb!p olarak ta bizim itilaf· 
giriz davrandığımızı, hatta sı
rasında tehditten bile çekin~ 
mediğimizi iıeri sürmektedir
ler. Faket kendilerinin bu 
tehclii:ten korkmıyacaklarını, işi 
akvam cemiyetine havaleyi 
tercih ettiklerini söylemekte
dirler. Bu vadide her gün 
telgraflarla Avrupa matbua\ı
nı bombardımandan de çekin
memektedirler. 

Kazaiarcıa tapu 
İeşkilatı 

'fapu tarra müdür ve baş 
memuriarı arasında bazı te
beddülat yapılmıştır. Bu te
beddülatın sebebi yeniden 
bazı b azalarda tapu memur
lüğü ihdas edilmesidir. 

Y6 Köyü gezecek olan u 
genç muallim 

da dolaşacaklar, buralarda 
halkıQ okuma yazma derece-
ler;ni, içtimai vaziyetlerini, 
halk bilgilerini, şive ve lehçe 
meselelerini, coğrafi tarihi va
ziyetleri tetkik ve tesbit ede-
cekler, köylüye icap eden 
irşadatta bulunacaklardır. 

Şile muallimler birliğini, bu 
seyyahati tertip ettiği için 
tebrik ederiz. 

Susuzluk 
. 

lngilterede bir 
af et halini aldı 

Bir kaç zamandanberi, İngil
tere umumi bir su buhranı 
geçirmektedir. Bunun sebebi 
şiddetli sıcaklardır. 

Bu yüzden İngilterede bü
tün sarnıçlar kurumuş, nehir-
lerin seviyesi dehşetli surette 
alçalmıştır. Bütün belediyeler, 
bu yüzden, dehşetli bir eııdi
şe içinde kıvranmaktadır. 

Londra belediyesi sudan 
tasarruf etmek için bahçele
rin sulanması ile otomobillerin 
şehir suyu ile yıkanmasını 
menetmiştir. Bu buhran, bil-
hassa şimali İngilterede ken
dini hissettirm,,.ktedir. 

ı. avi kadın 
öldü 

Zürih hastanesinde geçen 
gün vefat eden ve «Mavi ka
dın» ismini alan Eliz atlı has-
ta, hiç şüphe yok, hastalık 
rekorunu kırmış bir insandır. 
Zira bu kadın Zürih hastane
fiine «20» yaşında iken girmiş, 
kırk sene tedavi edilmiş, iyi 
olmadan ve hastalığı teşhis 

edilmeden vefat etmiştir. 
Bu kadının hastalığı, yüzü-

nün mas mavi bir renkte ol
masıdır. 

ismet Ps. hazretlerİP~f ~ t~ 
setlerinde bulunan yaı,·:JJ 
ıslah encümeni t~' 
tertip edilen İstanbul ~ 
yanşlarına yarın baŞlaO• dıV.. 

Altı hafta devaın di f 
olan yarışlar Veli efe~i~ 
nş mahallinde icra e ftl f ~ 
tir. Yarınki birinci ba J;el tf 
nşlannda beş koşu yııP J ~ 
tır. tJJ,-1 ti._. 

Satılık hayvanlara .; .~ 

1 b
. . . koŞus 

o an ınncı satış . -" ~ 
hayvan iştirak edece~iJ'· 'I"- ~ 

Bu hayvanlar 500 1 e 1.ut· .~ 
lira arasında satılaca~ ' 

İkinci İngiliz koşusuıı' 
at .!ştirak edecektir. cıil<-' 

Uçüncü koşu batı ~':J. 
sıklet koşusuch r . Bllde~;'1 
da 8 hayvan iştirak e . 

Dördiincü koşu, bal·~ 
İngiliz atlarına mabsU! 
koşuya 3 at iştirek Jo 

Beşinci ve son koşuYt 
ve ~rap atları iştira 1 
cektir. Bu koşu için clJ.e 
kaydedilmiştir. ~ 

Yarınki yanşlard" ti..r 
cak olan at sahiplerlrıt! I' 
(2000) lira ikramiye ,,e . .J 
fat tevzi edilecektir. 7-G' 

Birinci koşu (300~~ ·~ 
koşu (500), üçüncü (4:~ ~ 
düncü (600) ve b~P', 
koşu için de (200) ur• 
fat verilecektir. fi' (9 İkinci hafta koŞU ftJ (Af 
Ağustosta, üçüncü. hail ~
Ağustosta, dördiıP~ ci ~I 
( 16) Ağustosta, beşııı ".1 
(23) Ağustosta, altJP~' 'f"J 
koşu da (30) Ağust0t• ~ 
lacak , ve her yarış .. ,) 
koşu icra edilecektir· ,.J 

932 senesinde icra if'/ 
olan Gazi koşusuna cl:ıı 
şe~a!ti şimdiden te5 . .İ. 
mıştir. ,J 

Vilayet baytarl~l< J~ 
müdürü Rasim B. k~tif. ~ 
kında şu izahab ver 17J ~ 

« - Bu seneki lst:; "/.. 
yarışları çok heyecS c,~ 
~ialı olacaktır. Al~. ~ 
ile yarış yapılaca e.,et':lı 
müşterek ve büfe :iı' 
Halkın istirahatı te 
muştur. I ,1 ti 

Tren saat~~ 
Yarış mahalline .11c1e 

leri ihtiyaç dereceSI 
cuttur. tJJ 

Sirkeciden yarış 14 1 

saat 12 den itibare
0 

" 
dar dört, beş treJI 
17 den sonra da kOf'», 
linden Sirkeciye dewit• 
tren hareket edeeP.--



~ ...... \12: 

~ fiicrlT~@ 
,, ltQ.,.hoşlar ara-
. J ft.clQki kavga-
ı 11111 

s'1b sonu ... 
llı.L~atyıda H Hu . 
~ '""'lleaj d acı seyın 
~ ıs 11 

e Yokuş başı soka
içerı ll\l~aralı lokantada 

~lukı Mı.sak ile Stamat 
IQl"ak ~ kavgaya tutuşmuş
ııır... "'inesi ir. deı;wıirle Stamatı 
~ M· üıennden yarala
~ ısak Yakalanmıştır. 

~~~·!ra teşebbüs 
tf~~lltarı 1 l<av.al.alı ıokaiın· 
' llliı. tııakınıst Mehmet 
~ koc ı~~cesi Makbule ha-
t...:"" ın~~: e 'eçinememele· 

,, ,~rd: eessıren dün gece 
'~r ·Yat · tıt 1ltrtk Hçıııiş, zamanında 

htırt1 aseki hastanesi-. 1 ~il rnıştır. 

~~'•r~ dör&sındo 
~-tain/ a Koca Mustapaşa 
~~ai D 0tuıtn Cafer ve 
~tı ~t erdarhk memur· 
\-c •arb akkı efendi dün 
~ liatı oşlukıa kavga etmif
l~ "~ 1 

fendi üç el silfıh 
~ C .. r~ri dövmtitür. 

~btrrı~~ hayvanlar 
~dde~·e.ôen :onra Anka
~~"t kı~d·t bir yuk araba
tıııardHrdenbire ko~ rr.ıya 
\ ha ır. 

&· natb" . .J \ 'rlt ~ uyuk bir siir'at-
'İ ~bu~ Ye inerlerken bir 
. l ~~Cıb;farprnışlardır. 
~ '"'ar .. hasara oğramış, 

Q-'d~. &uçlUkle yakalan-

(9 ~1) 
~ e otomobil 
;.; ~~k !tazası 

1 

~~ t 
0
Yde t.ı .,~ ["' l Ol\a, nalkah soka-f/ ~~~~i~~ Huriye hanım 

~~llrı aı: 3243 numarah 
~'~il ..,, 1nda kalmış, sol 

~J ~~lttır. 1i 8Y~klarmdan ya
l'~ y Urıye hanım has-

' tır. at,rılrnıştır. Şoför 

~ ~,, .. -------
~ •ı lirası 
J ~ '~it ~lttdı 
~ ~· ~~ ''•sı « 1012 •> den 
~ t. N Çıknııştır . Sebep 
~lı. ~ ..\ttaıarı dikkati cel-

~ıqllş~ dka " 874 ,. ten b çı l!lıı;tır. 

~
lln·· 
,qllıt·· 

~~ .ıi~ ıou hoı-•o: 
~)i 1 f.tr.,t 16,00; Frank 
~ 's ~olar 9,13; lsviçre 
l;"' t).,.\1\1; Altı 47 ,75; Da
~.~',3(). n 883; Ana· 
~ t~) /ğ. ~~nıeli 6,70; 
~!c-.' UU)'lın 191,00. 

ından alınmıştır. 

Son Saat 

Rusyada ihthal mi? 
Gürcülerin silaha sarıl

dıkları bildiriliyor 
Biikre ... , 2:ı - •iC'l~n hususi nrnlfunata nazaran Gür

cistarda ihtihll çıkmıştır. Hiı•(;ok mıntakahw ihlilfılclle
rln elirnh.• bulunnıal"tadır. Kızıl oı·,lu, müsaclNn('ler 
csnasmt.la elwmwlyetll zayhtta 11f)ı·nmı~ıı. Hir<;ok H"'• 
kPrf Pr Ve kazaklar ihtihtkllerin taral'ma nec; mlştJr. 

itıtihllt'ilPr Ua! unıdan t 20 kllonwt I'(' mc ·ufe(f P lhu
lunmaktmhrlur. Holşevlkler JfJtilalin tenkili iç·in 
ktı\'YPf IJ l\llHat l)ÜIJdProıektedfrlf'J•. 

Fen - hayat ve ölüm . 
Bir lngiliz ({oktoruıııırı bevana1ı 

l. • 

Londra, 24 (A.A.) - Mançester tıp fakültesi, fenni cerrahi 
muallimi ve lngiliz etibba heyeti reisi doktor Arthor Burgess, 
heyeti mezkure huzurunda verdiği bir konferansta cerrahlık 
sahasında son seneler zarfında ibraz olunan şayanı hayret te
rakkiyat ve m\,lvaffakiyatı hülisa ederek demiştir ki: 

lnsan bedeninde hiç bir cihaz ve alet kalmamııtır ki cerra
hın neşteri muvaffakiyetle nüfuz ve müdahale etmesin. Fenni 
cerrahi sıracayı ve flrengiyi mağlüp etmeğe muvaffak olmuftur. 

Şimdi de veremi ve sair göğüs hastalıklarını yakından sıklf
tırmaktadır. 

Kalbe ve beyne girmiş olan kurşunlar bu fen sayeıinde bu
gün oradan çıkarılmakta ve hakiki bir mevtin biittin aliim ve 
arazını gösteren hastalar bu suretle hayata iade olunmaktadır. 
Rontken alatı o derece mtitekamildir ki bunlar ile kemiklerin 
en ince dyafmı ve en ufak hüceyratını görmek mümkün 
<lluyor. 

ı\lahken1e rehının 
evinde hırs1zhk 

Hüviyetleri meçhul bir ta

kım eşhas Mersinde mahkeme 

reisi Kamil beyin evini soy

muşlar, 3000 liralık mücev

her ve saire çalmılardır. 

liu aksan1ki balova . . 
gidecekler için ,·apur 

Bu akşam yatkulpute verile
cek Maarif cemiyeti balosuna 
gitmek istiyenler için 8,12 de 
vapur vardır.. Ayrica eaat 9 
da hususi bir vapur k5prUden 
kalkup kadıköy iskelesine uğ
rayarak Adaya gidecektir. 

İstanbul Tramvay Şirketi 
Ü1<)btis s~r,~ isi 

Mildirivet, Beşiktaşı Maçka tarikile Beyoğluna rapteden bir 
Otobüs s~rvisi tesis edildiğini muhterem ehaliye ilan eder. Bu 
servis Beşiktaş vapur isl{elesile Beyoğlu ile Üsküdar ve Boğaz
içi beyninde Pil •wri muvnsahı~ ı lPmin t.•cJc'c'Pld İl'. 

HAREKET \' AKİl~LERi: 
Beşik\aşta: lhlamur Gaddesinin köşesi ( slrl"~ll 

İsl\Plt•slnclPn 1 :;o nıNro ınesafedPdir.) 
Beyoğfonda: Harbiye meydanı 

cc Her on dakikada bir defa 

SER\1 İS : 
Tatil gUnlerinden maada saat 7 dakika 30dan saat 21re 

kadar. 
Cuma ve tatil gUnleri saat 7 dakika 30dan snba/1111 1 m· 

l:adnr. 
Cuma ve tatil günleri hareketler her 7 dakika bir defa baki 

olacaktır. 

Servis süratli ve rahattır 
lstanbul, 24 temmuı 1929 

i\1f'l)l'R i YE1~ 

Sahife l" -
1 SpoQ:Jtgrj 
Yarınki mac , 
hakkında dü-
şünceler ... 

Yarın öğleden sonra bes 
buçukta Galatasaraylılarla Mı
sırlı futbolcular karşılaşacak
lardır. F enerbahçe Jle yaptık
ları maçı görerek misafirleri
mizin oyun tarzı hakkında bi'r 
fikir edfnmiye muvaffak olan 
Galatasaray takımı, elbette 
ki yarın, bu mtişahedesinden 
iıtifade etmiye çalı,acaktar . 

Mamafi misafir takımın kıy
met ve ehemmiyetini inkar 
etmiye de hiç mahal yoktur. 

Şu halde, blltün temenni
miz gerek olimpiyat ve gerek 
geçen Sah maçlarının acısı 

çıkarılması merkezindedir. 

Vakuphoca 
irtica maznunu, 
mahkemede ne-

ler s6y/iyor? 
İki gün evel Balıkeıir ajar 

ceza mahkemesinde hoca Ya
kubun muhakeme.ine bqlan
mıı ve bu koca bozmaaı auil· 
lcre karşı inkir ve tevil Ta• 

disine sapmışbr. Bir aralık 
reis kendisine sarık veaikuı 
aormUf, Y akup boca: 

- V eaikam yok! 

Demiş, sonra rakı içip iç
mediği sorulmuş: 

- Efendim, beni bırakıp 

kaçan sabık zevcem aklıma 
geldikçe def'i gam için ara 

sıra içerimi Cevabını vermiştir. 
Bunun Uzerine reis demii

tf r ki: 
- Pek eğlenceli bir yerde 

ıizi içerken gömıüıler, pek 
hacaletaver olduğu ıçın 

açık söylemiyorum, hatta erte
si gün sizi başınız sanlı ve 

hasta görmüşler. Yoksa böyle 
eğlence yerlerinde de aabık 

zevcenizi düşünerek mi içiyoı 
dıınuz? 

Y akup hoca buna bir cevap 
vermemiıtir. 

Bueünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

alınmlfbr: 

Dün aıami hararet «27 » 

derece, bu sabah «19» de
recedir. Bu gece rüzgar 
poyraz, hava açıktır. 
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Makina ve pla <ların zı 
ı~ ()1'0 GR Al~ 

Fevkalade 

itina ve 

süratle 

~llakina ve filimlerinizi developman 

En müsait ıcraitle agrandisman 
Çarşıkapıda, tramvay durak mahallinde 

89 ve 95 numaralı ve kopi 

"Sahibinin sesi,, yapılır. 
Gramofon ve KODAK fotograf makineleri ticarethanelerinden tedarik edebilirsiniz. Her nevi 

el kttik levazimatı ve tesisatı. Telefon, İstanbul 2045. , 

Yazı makineleri 
Avrupada 1898 senesinde 

Uk imal edilen bir yazı maki
nesidf r. Şimdiye kadar bütun 
dünyada 380,000 ADLER MA
KiNESi satılmıştır. ADLER 
MAKlNESİ en iyi bir maki
nedir. Bir Alman mütehassısı 
idaresinde İstanbulda her gü
na tamir için bir atelye açılmış
br. Adler makinelerin baş a
centası RİŞAR VOLF Galata 
Voyvoda hanı 7, 10 Galata 
posta kutusu 44 7. 

F otograf levazımatınıu al

dığınız mağazadan isteyiniz. 

Yazı mai .. inelerinizi 
satın almadrın evel Galatadn 
Haraci s k -. nda 10 numarada 

.T ALi EN ANAST 
ma - az.asını ziyaret ediniz. 

· .f ~adi bu rania mücadele 
J\m·u~ ilt• lllyyare bileti veriyorum. l!ıminünü küşed<• 

...- LTÔCRl~U GAZİ G ·_ŞESİ° .._. 
Gişemize yalnız bir defa geliniz tafsilat alınız adresinizi bırakınız! rO 
gişemizden bilet alan muhterem müşterilerimize GAZİ sigarası takdim ediyorU 

;u \LCL GAZI C.E!\IAIJ 

, 

stanbuı yarış ve ıslah encümeni riyasetindeıı: 

At yarışları 
26 Temmuz 929 Cuma eünü 
\1 eli efendide saat 14, )0 da )raıJtlacal'"tır 

Hususi trenler: Sirkeciden Veli efendiye 12 13,20 13,40 14,05 
Veli efendiden Sirkeciye 17 17,29 18 19 

d' e Otobüsler: T opkapıdan Veli efendiye. Her nevi vesait Y edikuleden Veli efen ıy 
işleyecektir. Koşuların intizamı ve halkın istirahati temin edilmiştir. 

Duhuliy~: Mevkii mahsus 200 Birinci 120 ikinci 55 Üçüncü 30 kuruştu~ 
Büfe. bahfll müşterek. Hayvanatın kaydı Sipahi ocağında yarıştan evelki 23 terııpı 

salı akşamına kadar. 

BUZ S5 KURUSA 
Şehremaneti buz scrbayiliğinden: 

lluz 'l11 ol..k.ı ı 3 kıı t '>lllr \ı .nilıl. tL:i'kıl tınn dnhil o nn 
k:ıııl.ııııı ilzcrıııd·· • dır nıa ı ı lıuz JI • m h ılli kı)l~İ 3 kur ıs 
~azılı l.hlıalar n .. ılıılır Bııı.ıl.ı l 3 kt. 11~1 ıı f.ıLl,ı ntaıı vlur'- ı ı ıı 

~(lı..111 zalıııai lH'l·Jn"t' <ııl.ııada :\lerk\:z Rıhtım 11.uıınd.ı Str 

-~ .. J uu 

----------
Gümrükler muhafaza 

1 müdürlüğünden: 
Müdüriyetimiz için 59,500 kilo kömür ve 250 çeki odun 

mübayaa olunmak üzere münakasai aleniyeye konulmuştur. 

Münakasa ve ihalat kanunundaki şerait ve evsafı haiz olan 
taliplerin münakasa gününden evvel müdüriyetimizdeki şartna

melerine ittila kusulünden sonra münakasa günü olan 29 tem
muz 929 pazartesi günü saat 14 te müdiriyetimizde müteşekkil 
komisyona depozito akçeleri!e mUracaatları. 
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