
~~l.eFON: 
• G.ıı • ı 1 ış eri 

ı ""ııoı 
~re işleri 

s. 3872 

s . en Ril 
Stılı 

2 
TBMM UZ 

1929 

llıci Yıl - .,2 15 38 * AKŞAJ\11.JARI NEŞROLUNUR lf Nüshası her yerde 5 kurut 

25 /ilerin yoklanıası başladı 
Bir kadın öldürüldü -
~tU terlikçi Necip usta, 
~·•ctktuı de Mürüvvet 

~bb, lfn _isminde biridir 
~at k:~•Yeti ebediye tepesinde bir 'cinayet olmuş, tanınmış 
~'f,t 1- cc •nlardan Mürüvvet, terlikçi Necip usta tarafından 
~ tt!Jli,~hedilmiştir. Mecruh, aldığı yaradan müteesairen 

~~~ıtt r. Cinayet şu suretle ika edilmlftir: 
~) tt ·v: Çorlu medresesinde terlikçi Necip usta, kalfaları ' 
.._ 'aL~'ar dfz, çırak Lutfi evveli dükkanda içmijler, Galata- 1 
~'ut ~.r. a Hayriye sokağında 10 numaralı evin alt kabn· 
~ litı ~•nıe hanımın evinde oturan Hikmet ve Mürüvveti 

Stılir. t'riyeti ebediye tepesinde İspironun gazinosuna git-

HU'Slzlığm vuku b;dduğu antrepo 

Gümrükte yeni bir hırsızlık 
Bir memurla bir hamal 

tevkif edildi 
~ L:oıı 7 ye kadar hepsi birlikte orada içmİfler, hu 
' t.iliru tnlarl.a aralarında münazaa çıkmış, Necip usta bı
' ~ •tf,t vvetı ayağından cerhetmif, mecruh bir milddet 
~ ~tnıiştir. Genazesi morga naldedilmiı ve Necip 
~•ıları yakalannuıtır. 

l~ Yaşındaki katil 
g,~ cezada muhakemesine 

, "&ı. "'~dd 'Yakında başlanıyor 
~'ta bitıd~~ eve} Kiğıtane- katilden muhakeme kararile 
._, ,~ lı IO'i ' ' 

11. 1 aı 1~ın halası Mü- ağır cezaya havale olunmuttur. 
~~ettin düren mektepli Ölen hala, on yedi, maznun 
~l ikin ~f. hakkındaki ondört yaşındadır. Bu mühim 

.._İt cı nıUstantiklikçe muhakemeye yakında batla-
"-...'"' evrak D----.! tehewtıren nacaktır. 

~~· ikkat! -------
• ille 
lıt ndu hırsız-

> s~" . ı Clrtn ••• 
bı~ bı itinlerd 
L"'ttir l' hıtaızı ~ şehrimizde 
~}lı ' nu Us l 

1 
usulu tUre

~~lı~ ~hud~ sayesinde bir 
~ oı rıııı ~ed ço~uğu cuma 

lr, .. ~•l<tadırt arıke muvaf-
~~ 'll ~ k ar. 
~ ' !)\ e baaitr 

'1>11., ı°t?ıobu is ır: Tramvay, 
~l •keıeleri tasyonlarında, 
~tlct ~da dur:de, kalabalık 
~ ~~ gö ~ a . p gelen geçen 
~ ~~~eıa tk ... g ündeki mendil-

~~ b hetkea· 
'~tt· u ipel<li ın cebinde 

l ~ l .. s,. 
1
. 111-endillerin 
ıra arasında 

tehalüf etmektedir. Bunu ça
lan çocuklar mendilleri evle
rinde ütüleyip temizledikten 

[ Mabadi 2 nci sahifede ] 

Dtin, Rıhtım ıirketiniıı .. N,, ifaretli antreposunda bir bınıı-
1.ık meydana çıkanlmıftır. 

Çalınan CfY• bir undık ipekli lm•afhr, kıymeti 8000 liradır, 
bir memurla bir hamal da cDrmll methut halinde tevkif edil· 
mişlerdir. 

İstanbul Rıhtım firketinin "N,, işaretli antreposuna bundan 
bir mtıddet evel muamelesi yapılınak ilzere bir sandık ipekli 
giriyor. Bu sandık, muhteviyab kıymetli olduğu için, antrepo
nun iç tarafına alınıyor ve sandığın gilmrükten ihracı için llzım 
gelen muameleye de bqlamyor. 

Bu arada Polise f(Syle bir ihpar vaki oluyor: 
« Rıhbm şirketinin antreposundaıi bir sandık ipekli kumq 

qınlacaktır. » 
Bunun üzerine polia memurlan antrepoyu daimi bir tarassut 

[ Mabadi 3 o.nen aahifede] 

Tehlike! 
Bulgarlar, Bel
grat sef irlerini 
geri çağırdılar 

Sofya, 29 - Trin bavalisin
de Brabça köyü civaniıda Sırp 
askerleri tarafından yeniden 
iki Bulgar itlif edilm:fıtir. Bul-· 
garlstanın Belgrat sefiri hnkü
met tarafından müstacelen 
Sofyaya çağınlllllfbr. 

Belgrat, 29 - Sallbiyyettar 
mehafil, tekerrilr eden hudut 
hadiselerinden sonra Sırp -
Bulgar mukarenetiniD imkin
sa olduğu fikrinde bulunmak· 
tadir. 

·Türk-Yunan 

!1.uzakeraf ya
landa bitecek-

, 
mış,,, 

Atina, 30 - Salihiyettar 
mehafilin fikir ve mütaleasın• 
nazaran, Ankara müzakerab 
en çok 8-10 gliıı urfuıda 
bitecek, uzun sürmiyecektir. 

Mlizakerat hakkında bnytik 
bir nikbinlik bealiyen ayni 
mehafil, pek zayıf bir ihtimal 
olarak, müzakerat akamete 
uğrarsa bundan dopcak 
mes'uliyetin Yunanistana raci 
olmayacağı «il» fikrindedir. 
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rrabotaj haklcı yalnız 
m "' gemilerine luJsf'ie

dilmişti 
ugt"D Türkiye limanları 
arasınd"ki nakliyatın yalnız 

TOr sancağını taşıyan gemi
lere hasredildiği günün üçün· 
cU. yıl dönümüdür. 

6tün lise ve orta mekteı>
~ıııer bugünden itibaren yaz 
tatil" e b §lamışlardır. Yalnız 
son ı n bakalory imti
hanlan yapılmaktadır. 

ehremini mua · i Hamit 
'lft}lftl •. diln Ankara gitm~. 

, lmanya D tütün k lı 
Şinor yakında şehrimize 

gelecek ve mfibayaatta bulu
nacaktır. 

tuz bir 'baytar tarafıncl 
9 m uzd hri izdeki 

4000 ineğe tüberkülin tatbi
kab yapıla.aktır. 

f. vekaleti tar fınd n da
vet dilen kitapç.Wu- dün 

Ankaray gitmişterdir. 
ako d. esini ldk 
için Baroda bir komisyon 

teşkil edilmiştir. 
amia H. m ölümü d1;vası 
tecil olunmuŞtur. 

adriye R. dava ının şahit
leri latanbukla dinlenile

cektir,. 
, dliye müfettişlerinden bir 

grup, İstanbuln gelmiştir. 
Trakya adliyesinin teftişi muh
temeldir. 

1 liye H. ın yaraladığı Mm. 
Mmıniğe tehdit me tabu 

yyüt etmem~~ 
er · eti 
ıikayetier bir 

vale ed. · tir. 
elediye doktorlan yağlan 
teftiş etmelı.-teclirler. 

ehrimizde at koşularına 26 
Temmuzda başl acaktır. 
abık ikbsat vekili Rahmi 
B. bu perşembe günü şark 

vilayetlerimizde bir tetkik se
yahatine çıkacaktır. Kendisine 
vekalet komiserlerinden Emin 
bey de refakat edecektir. 

emaliki Şarkiye F ransı.z 
bankası memurlarından' 

Y ni Nikolaki isminde bir 
Rum (25QO) lira ihtilas etmiş 
ve dün tevkif olunm~tur. 

zmirde Balcova bağlarında 
molla Salih efendi ilk Uzü-

mü kesmiye muvaffak olmuş
tur. Mahsul bir sepet içinde 

A4U!CE+7&1WWW l IALJAU 

Af ı 
e kti.-

e e ese eler 
Atina, 30 - Meclisi meb'usanda, Türk-Yunan itilafının imza

mdan sonra Lozan muahedesinin vaziyeti ne olacağını hari
ciye, MaH~ ~ ziraat nazırlanndan soran bir takrir verilmiştir. 

Ayni zamanda hükumetten, 1 - Her iki taraf mübadil emla· 
kinin kıymeti ne şekilde takdir edileceği, 2 - Mübadeloye tabi 

em kin tazmini iÇin hangi usulün takip edileceği, 3 - Yuna- • 
nfatandaki Müsliman emlakinin muhafazası ve hüsnü id resi için 
ne türlil tedbirlerin ittihaz edileceği sualleri de sorulmaktadır. 

Cümhuriyet Hal fırkasına he
diye edilmiştir. 

ni Adliye Miisteşarı F e· 
rit bey, bugünkU trenle 

Ankaray hareket edecektir. 

• ost ve telgraf idaresine 
tebliğ olunan bir kanıra 

nazaran resmi telgraflar azami 
derecede azalblacal'tır. lüzum
suz çekilenler tazın· Oluna· 
caktır. 

mskimiş ve yıpranmış para
~ ların ne suretle değişti-
rileceği hak ındaki talimatna
me bir haftay dar · al 
edilerek vilayetlere gönderile
cek ve paralarm değiştirilme
& e b !anacaktır. 

Yunan lıaridye nazın ile 
m'lfM bir mfi ·atta 

bul-....-. 

1 
tina elçimiz Enis B. Yu-
n hariciye M. A~ 

girop ziyaret ~-bniitir. 

Mülakat pek samittıi olmuş, 
iki recülü "yasi tru'afeyn 
münasebabmn t kviyesi anu· 

UDU izhar etmişlerdir. 
Enis B. mUıak üt; U 

hatimeye iktiran edeceği ka
naatile hükiimetinden dostluk 

mis ı mftzakere ve imz ı 
için aelahiyet almış olduğunu 
söylemiştir. 

Muallak meseleler haldcında 
M. Papaya Yunan hükiimetin
den \'CS:l~n tallinat değiştiril
memiş, yalnız biran evel itilaf 
temini tavsiye edilmektedir. 

• ulgaristanda vuku bulan 
' bir fırtına yüzünden mez-

ruat mühim hasara uğramışbr. 

un n hükiimeti yung pla .. 
nını tanımak istememekte 

ve protesto etmeyi düşün
mektedir. 

Ra.dos/avof ve 
Tonçef kurtul-

dular 
Sofya, 29 - Bulgaristanın 

harbi umumiye iştirakine ve 
bu yüzden Bulgaristanın büyük 
zararlara uğramasına sebep 
olarak mevkuf bulunan esbak 
Başvekil Radoslavof ve har. 
nazarı Tonçef vukubulan şid
detli muhalefete rağmen Sob
ranya tarafından affedilmiıler· 
dir. 

Sofy , 30 (A.A.) - Meb'usan 
meclisi bütçeyi kabul · , 
devletin müdafaası kanununa 
tevfika mahküm edilm · olan 
250 kişi hakkında af kararı 
verilmiştir. 

Bu kar rdan liberal fırka
sına mensup nazırlarla Stan
buliski kabinesinde maliye 
nazırlığı et~ olan M. Tur
lakof ta istifade edecektir. 
Medis içtim devre ine niha· 
yet vermiştir. 

Son .---=-----
stanb dan da 

n ara ile ko
nu ldu 

Ankara ile konuşabilmek 
için abone. olan kimse henüz 
bulunmomasıDa rağmen, bu
gün ve ya yann abone 
olmayı tatihhüt etmek şartile, 
Ankaradan latanbulla konuşul
duğu gibi, İstanbuldan da An
kara ile konu~mak mUmküm 
olabilmiştir. 

ıı· k ta 
geberdi ... 

Senelerden beri Niğde ve 
Aksaray havalisinde şekavet 
yapan me.şhur şakı Kıçı Kınk 
ile üç arkadaşı o civar köy· 
lilleri tarafından ölü olıırak 
yakalanmıştır. ~.\ 

• 

Biı~ fjacıil 
Tayyare gôfe 
dfiştfi, 5 yof cıJ 

boğu/dıı , 
Paris, 30 ( A. A. J. ; d6t4' 

tayyare Konstans gölud ıı ~ 
müş, içinde bulunanlar. 

8 ~ 
kişi boğulmuştur. fa~tı · ~ 
tun bir yanlışlığı neti'~ 
vakua gelmiştir. /l 
M. makdonaldiJJ ti t 

merika eyab8) / 
Londr , 30 ( A. A· p.rl, 

M donaldin AmerikaY3 ~-1,r ~ 
tor ayı içinde gitmeye ~ 
verdiği söylenmektedir· ıl 

Fransızların bor~ıeb 
Paris, 30 (A. A.) _. I ıf 

u an meclisi encümenler pıl 
rçlar itiliifırun Y o~nft ~1bıf 
tetkik edilecek şartı il~ 
lllnil teklif edecekler~ 

ikkat ! J>llt 
[ 1 inci sahifeden aktı ~ 

15)1 
sonra yarım liradan <ıtft~· 
raya kadar satmaktad .. (Jr 

G yri meşru olmsSl118 b 
men çok iyi bir kezanf ~#~ 
kan bu son sisteın bf, f 
musevi çocukları arasın . 
rağbet bulmuştur. eııc 

Çünkü hiç kiınse ıı> 11'~ 
çalındığı için karakols l"el 
caat etmek zahmetiOe b~ V \ 
!anmamakta, gen~ ç~ . , d 
hiç kimse mendiliniD f't1e 
ğını o ande farketıııetll~ıı ~ti' 
Hmıızlığm farkına ": t~ il' 
hırsız çocuk bir, i iti b 
kurtulabileceğini pe1' ııJiı;ef 
eliği için bu küçük te 
katlanmaktadır. 

Sahife: 

3 -

4 

6 

6 
7 

8 
9 

10 
ti 
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. nkara telef~nu basladı 1 . İMİ 

Şımdilik yalnız Ankara, l&hmbullo konu.ş4cnk ! ' KAFADA" 

lstanbulun da Ankara ile 
1 

Ne ll> 

konuşabilmesi yakı 
BugQnden itibaren Ankara• 

lıtanbul telefonu iştemiye bat· 
lamıtbr. Fakat şimdıki halde 
yalnız Ankara , lstanbuldaki 
her hangi bir numarayı araya
bilmekte ve lıtanbul, Ank&ra• 
dan :ııumara arayamamaktadır. 

Bunun sebebi , Ankar~ .. ls-
tanbul telefonunun henüz şeh
rimizde abonası olmamasıdır. 
Buıünden itibaren lstanbul 
telefon tirketi, Ankara-latan· 
bul telefonuna abone kaydına 
baJlıyacakbr. 

lstanbul telefon şirkctinitı 
abonesi olanlardan kim 'aterte 
muayyen ncrdin bir kısmını 
peşin vermek auretilt Ankara
lıtanbul telefonuna abona ola
bilecektir. 

Nas!l konuşıılacakP 
Haber bldığımııa nazaran, 

telefon şirketi, Ankara - lstan
bul hatlı için merkeı bina
sında ayn bir santral tesis 
-ve ayrı memureler tayin et
ıniştir. 

len Ankara teletonu Anknra .. 
İstanbul telefonuna da abone 
olmuı ise-derhal istenilen nu
marayı bulacak ve iki abone
yi :ı~rnştürecektir. 

Eğer hat meşgul ise mcmu· 
re görüşmek isHyen aboneye 
bir ınmah tayin ederek! 

- Hat meşguldür. Lütfen 
şukadar dakika sonra arayınız 
diyecektir. 

İtalyanın nüfusu. 
gittikçe art yor 

ltalyatı merkez latatiatik 

dairesinin son cedvellerin 
göre 1928 &encsi 31 klnun .. 

evetinde İtalyanın Avrupadald 
nUfusu 41,174.000 olar, k tes
bit edilmiştir. 1927 s~hesinin 
ayni tarihine nazaran bu mik· 
tar 400 bin kişi fazhclır. 

Hariçteki İtalyanların mik
tarı ise 9.~00,000 clir. Şu hal
de bütün dünyada ltalyan 
nüfusu 50,47S 000 kiti demek
tir. 

Evinde, ticaretgibında şir
ket te.ltfottu bulunan her 
h:ı.ngi bir insan, telefonunu 
açıı1ca ve matnuıı.~le «Ankara K ""b ·ı t hl ·k J 
ile konuşacağını» s6yHyince a l e l eue 
telefonu bu yeni tesi!'i etliletı 
santrala raptedllcc~ktlr. s~n
tral memuttılne, Ahkaratlk 
kendisi\~ garnşn\m~k t!tentlen 
numara söylenile~tk, Santral 
ınemuresl-ei~mumansı i~tefti-

Deyli lelgraf yazıyor: El
yevm Kabili iıgal etmekte 
olan Baçe Sakinin vaziyeti 
gittikçe fenalaşmaktadıt-. Na
dir hanın hareketi gittikçe 
tesirlerini ~österiyor. 

s= , n 'P 7 T 

Bir maat ballôlımo lfl dç senedir bitnienrtş_ 

k yor ul\ 
elendi? 

-Bir te~hir münasebetile-
- Dıin akşamki mcscledt 

kabahat Jwdmdu ınrydt, er
kekle mi'! 

- Tabii kadmda idi •.• 
Çıınlm =<wallr erkeğin iki ta
ne b~kan 1Je yören gö::l1 r>tır
dı. Koca vapurun içinde el-
bette bu qozlcrini kor ebe gi
bi bajjlty~ımu=dt. 

- Euel ama, mıilcmadi
y_en gö:lerini ayni rıoklaya 
Clikmek ve bu surelle kadının 
sabrwı lıiketmek te ölrır muy .. 
du ya? 

- A-:i::im! Mıltemtıdiyen 
ayni tıoktaya g6zr1rrn diktn. 
yalm;; ô adam dtğildi ki ... 
Hemen bıitı1n lmurun, dikkat• 
l~ oraya bakıyor, kıs kıs gu
lıi.yorltırdı. 

- Peki, kadın neye ba~-
kalaruw çıkışmadı da ona 
çıkıştı? .. 

- Kadm ona çıktşmrıklll 
ayni ::amanda lnlfrin etrajin
dakilere karşt (< kızım sana 
söylüyorum, gelinim sen an
la )> demek istitıordu ... 

- Demek ukşamld f}ürul-
tude sence ktıdın htık$ıtdı 
/ıd? 

..... Ona ~ıJphe mi var~ 
Mademki hiç kimsenin k"tndl 
bataklarwtı doğru bu kadar 
dil\lttıtli lmkmWnasım istiyor .. 
dlt, etef}ini o kadar dar ve o 
k ıtlat gıidük yapmaz, sônr:a 
du gelip o ua:iyctte o A."ôıeye 
oturmrı.:dt. 

-- Lakifı fena kı:mı§lı ha
twıccığı::. Ama söyleniyordu. 

....- Onların hepsi yapma
cık. hepsi scılı~e, hepsi numa .. 
ra idi azizim. Mak!al, sOll 
iskeleye yakuı, kendisine na
:arz dif\lwti celbclmek. ora
daki enayilerden birini, bu 
vesile ile o {}ece kafese koy-
maktı. 

1 

- Desene ki o ddl JahiŞ!-
ıHtt bf N idi! 

- Hem de oldtıkça ptof ~" 
yônl!l bir falıiŞc idi. Hd$bam. 
tıpkr dondut·ma, mmc ~elttY'l 
salar g,ibi baldırlarmdrın yn• 
karzsmı vapurlarila i~hire 
çıkmıştı. Bereket versin k-l ö 
kadar 9ıirüllüye rlıfjm!h bzr 
talip çıkmadı. 

- Deserze ki erkekler d~ 
akıllantfüya başlaaı artık! 

Memur - Ne fslfy6rshnü!' 
......: Bt!tt bu Çöttı6ilft babastyım. Kendisine benden 

yeUm maaşı bağlal'ıması 1çin bir islida vermek istiyorum . 
..z. FaRa1 sff Jıettrl~ sdğsmız'! 

- Erkeklere pt?k dkıltttndt 
diyemem at>ıô. buftlarıtı prb
f esyorıdleri ile tiittdtdrlerltıf 
eeçJnilJl' ve lirtık hltittf.ilerf 
diskallfiyc elliliye başladılar. · - lstida muamele görıip le maaş bağlahmczya 

kaclar ben fôkUm ~muş olurum' 
Jf8roflu 



4' SahiTe Son Saat 
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Keziban hıçkırıyordu 
Topları, dedi, senin ko• 
can verdi, kim verecek! 

- 38 - Muharriri: M. Turhan 
O cürümle bu zühti ihtimam Şehnazın hayreti iki kat ol-

ne kadar zıt şeylerdi. ismet muştu ve Kezibanın saçlannı 
cevherini çamura abp gusul okııyarak seviyordu. 
borcunu unutmamak, ruhu tel- - Ne oldu kız, baıma bir 
vis edip teni temizlemek ne kaza mı geldi, fena d&ş m11 
gülilnç bir hareketti. 8u abli- gördfin, ne olsa, ağlama da 
ki mudhike yalmz Kezibanlar- anlat : 
da değil y6ksek yaşayışlı ha- Ve o sırada albn toplan 
nımfendilerde de, iHmekam g&rda. 
nice devletlilerde de görülür. - Bak hele -dedi- ben g6r-

Nihadm anası, hem elim, miyeli süalenmipin de. Bu 
hem mudhik olan bu tazada toplan kim verdi, büyilk ha-
için için ve acı acı güldn, oda- nım mı? 

sına çekilerek o gece kopaca- Keziban hıçkınklar arumda 
ğına kaviyen ihtimal verdiği cevap Yerdi: 
fırbnnyı beklemiye koyuldu. - Büyük hanım adama 
Şehnaz ile görümcelerinden zırnık vermez. Toplan tenin 

teşekkül eden üç merkepli ka- kocan getirdi. 
file ikindi üstü bağa gelmişti. - iyi, çok iyi. Boymma da 
Biraz sonra gelin hamm kolla- allah için yakışmlf, Bari efen-
nnı sıvadı, kaynanasile kocası- diye ~öyleyeyim de bir de 
na kendi mahir elile bir ıeyler Mahmudiye getinin. Hde sen 
pİfİrmek için çalışmıya ham- derdini anlat. 
landı. 

Hizmetçi kız; yüz görünilG-
ğünü, mahut altın toplar boy
nunda, mutfaktaydı. Şehnazın 
istikbaline çıkmamlf, ÇU'f&hm 
almamış ve ocak başı"lda gayri 
ihtiyari bir ibticap, bir çekin
genlik göstermi,ti. Onun kendi 
yanma gelmesi üzerine ihtiraz
J<irbğı ziyadeletir gibi oldu, 
yüzü kızardı, alnı terl~di. Ne 
söz söyliyor, ne de gelinin 
y6zilne bakıyordu. Büyük ha
mmın önünde gösterdiği per
vasızhktan eser bile yoktu. 
Adeta korkuyor ve gizli gizli 
titriyordu. Afkına if tirak ettiği, 
erkeğine gönlünü ve bedenini 
vermiş olduğu bıw taze kadımn 
kendisini hemen döğeceği zan
nına kapılarak helecana dü
tüyordu. 

Şehnaz bağa naklolunmaz-
dan eYel hayli aamimflqtiği, 

dert ortağı ittihaz ettiği hiz
metci kızın küskün tavruna 
hayret etti. 

- Kız Keziban -dedi- bu 
ne surat, yoksa darğın mıyız? 

Köylü kız, ani bir yakazaf 
haya, günahkirlann nedame
tine benziyen titreyici bir eza
yf vicdani ile ağlamıya başla
dı Ya acı acı inledi. 

- Alı, bilsen, ah, bilaenı+ 

- Suauyonun. Demek der
dini benden saklıyorsun. 

- Senden saklamayayım 
da kimden saklı yayım? 

- Ama yapbn ha. Ben 
ıenin dll9manm mıyım? 

- Sen dostumsun, ben se
nin dtıımanımm. 

- Vallahi tuhaf. Dua ne 
yapbn ki? 

~ Daha ne yapacajım. 
Kocanın koynuna girdim! 

Şehnaz, sllrekli bir kahkaha 
kopardı: 

- Sahi mi aöyliyonua im, 
bunu yapbn mı? 

- Yapbm da, yapıyorum 
da. Nah, göğsUme bak, bu 
karalar hep onun difinden 
oldu! 

- Öyleyse fU toplann or
tuma ben kendim bir Mah-
mudiye takayım. Vallahi bo
tuma afüi, nihayet çiftlqti
nizhL Bari yakında aikiJa 
var mı? 

- Nıklhı ne yapayım. Onu 
seviyorum ya yeter. 

- Vay, itin içinde ıevda 
da Yar ha. Aman Keziban, 
sen işi büytitmüısün, alllllf 
yürümlifSÜD. 

- Ben büyütmedin, o ken
di bifiittii. 

"" 

KMlkDyda Wüm tıhJikasi 
Kadık6y ve sahil boyu ile 

bantiy&le obmm halk için 
bir kolaylık vaartuı olacağını 
zannettiğimiz Kadıköy oto
biialeri, zaman geçtikçe anlı-
yonız ki böyle bir vasıta ol
maktan uzaklaşıyor ve adeta 
kaza - bela aleti haline geli
yorlar. 

Yollarda bili mlirakabe giri
ıilen silr'at yanşlan, vapur se
ferlerine yetitmek için bozuk 
kaldınmlarda yopılan çılgınca 
ve nisbetli koşular, bu vaziyetle 
bir an evel meşgul olmak 
lizımgeldiğini göstermektedir. 
Bir giin, bu hal pek feci bir 
kaza ile neticelenecek. 

Ben timdiden bunu haber 
veriyor ve tedbir alınmasına 

istiyorum. Çünkü o zaman, 
vahi sözler, alakadarları mes
uliyetten kurtaramıyacakbr. 

Cevizlik: Ahmet Şinasi 

- Nasıl oldu, şu işi bana 
anlat. 

Keziban, göz yaşlarım sildi. 
Kemali saffetle ve kemali 
zevkle macerayı garamını an
lattı ve sözünü sitem!e bitirdi: 

- Bu ite sebep sensin. 
durup dururken zihnimi • çel
din, Efendiyi bana sevdirdin. 
Sen o yarenliği yapmuan bu 
dert bqıma gelmiyecekti, dört 
yıldır ıu evdeyim. Efendinin 
kulağı uzun mudur, kısa mıdır 
bilmiyordum. 

Sen beni baıtan çıkardın, 
gönlümü ataşa koydun, ırzımı 
yele verdirdin. Vebalı hep ae-
. b ' mn oynuna .• 
Şehnaz, bir an için dalgın

laştı. Bir çamaşır günü söyle
diği sözleri hatırladı. Kocasını 
sevmemek ve onun hayvan
lıklanndan iğrenmek sebebile 
Kezibanla yapbiı garip bas
pihali biletraf diifllndil • Bir 
heves, bir arm olarak o za
man konuşulan, tasavvur veya 
tahayyül olunan birdqmeJcey
fiyeti, kocuile Keziban tara
fından bakikata kalbolun
mUflU· Bunu tuhaf buluyor 
ve kendisf g&ilmcelerile sar
mat dolat bir bayab mfisteh
cen geçirirken bağ evinde de 
f6yle bir zina köşesi vücude 
ptirilmesini düşündürücü te
•doflerden sayıyordu. 

Şehnaz, bu garabete müte-
hayyirken kendi yüreğini de 
yokladı, ve orada en knçilk 
bir teheyyüç göremedi. Sanki 
1abaaa bir erkeğin hikiyei . 

Kaybettint t ·ye 
Şehsıma ait b6'1 · 

kamı, pasom ve b'!j 
eşyamla berab~r t 
zayi ettim; büvıye 
nın yenisini çıkart:tıJf• 
eskisinin hükm~ Y0 bde 

Tıp fakültesı k• JI 
mezularındao: tJ Lütfü ,,.. 

"" zayi ,. 
Süleymaniye ~k~ 

sinden almış oldu~ye 
vesikamla Süleyııı 
idaresinden aldığı~ 
zayi ettim. Y enisinı 
ğıııtdanhükmü yo~ 

323 doğıı t{~ 
oğlu 

"" Muhabere··'-"' 
Remzi beye: lstedl'.ı(' 

zeteleri kaçıncı nu~, 
dar istiyorsunuz? 
niz efendim. 

zinasını dinlemiş gi~~~ 
sakin ve müsteri~ ! dl 
biri kurtarmak ıçill 
kızmak, teessür g 

1 
elinden gelmiyordu·. 
cede ki, kocasının dif 
ni göğsünd~ taşıyan. 
yürekten gelme bit 
muhabbetle ku 
bile çekinmedi. ..iO , ~ 

- Pek iyi ebllfF"; ~ 
cidden memnun ~ fJ 
rahat bırakım da 
sene seninle y•~J 
Mahmudiyeyi ondaJI 
den alacaksın. O, f 
lüğü getirmiş; ben e 
calık takayım. 

Keziban, vaktile 
cereyan eden ııı~ 
efendisine bizzat gelil' 
tarafından layık ,,.:w,d' 
sine rağmen o d~. 
kıskançlık buhranı 
zannediyordu. ()ıı~ 
izban beşaşet ettiğbl' ~ 
t•tb ve hayran h• 
lendi. . ,..ı 

- Sen domuz eb · 
yokla kendlııi 111i -, 
insan eşini kıskanıt ,ı. :ıl,. 
bak, bana da öro ~~ 
diyi senden bile ~ıs ~ :~ 

Şehnaz, güldü ve ,-
mw yanalılannı 6~ ~ 
verdi: OJO 't. 

- Efendi san• di~ · Y) 
olsun. Sen de efeOkJI~~ 
barek ol. Sen onu . .., 
yakalayıp ta beJll ;..ııs ~ 
bırakmazsan ben ~ıJI ; 
bile öperim. Anla 
macığı~! ....... ,,. 
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öylesi hiç 
akıllanır mı? 

Sa!ıife S 

' 
Hicaz -Nedi ve 

fngiliz 

~~:ktubunuza güldüm! 
~ ·· her 1 c·· " 

Bundan üç sene evel lmıir
de İki çeşmelikte tabanca ile 
İngiliz Nuriyi öldürüp hapse 
giren ve bu sefer tecil kanu
nundan istifade ederek ha ... 
pisten çıkan Arnavut Aii 
ismindeki sabıkalı katil, ftç 
gün evel İzmir gümrük me
murlarından Cemil efendinin 
oğlu «15» yaşında Muzafferi 
kandırıp İncirlik denilen tenha 
bir yere götürmüş, orada 
tnbanca ile tehdit ederek ır
zına tecavüz etmiş ve ortadan 

lngiliz ktlldimeti ile yapdan 
müzakare neticesinde Hicaz 
ve Necit namma Londrada 
iki mümessil bulundurulmaa 
karargir olmuştur. 

Amerikada bir 

·kirlerle y._,_..',u ...... 
b C tak.. - 20 - Muharriri: H. Turhan 

llhYan a.ırde hemen yola çık. ı tehlikeye maruz 1 alma ca 
~~ten ın mihverini ellerine şu acı ve ya tatlı bu ltana 
U~dı~J v~ kürenin deveranına 1 tutulmıyacaktım. Binaenaleyh 
~in: ~r: ~stikameti vermek ı hikayeme meHubunuzu aldığım 
~alttı;· esliyen Türklerin ha· günden ve o günkü tahassil-
~i 'Yakınd · tıı ~i h an tetkık et; emi- 1 satımdan ba lamak icap edi-
baYırı.. u tetkikin neticesi çok yor. Zira bugtinkü netice , 
~ı.. ~ar v b ~r. e elki rehakir ola- bütün o mukaddemelere nıer-

but. 
5:ni bahtiyar etmek 

~ ıstiyen eski dostun 

taf#l Nenofar 
~ie.ıa. iıod N .nofaro 
Si~e ~tpenah pren:;esimt 

\:ltk .. eddu,a mı edeyim.yoksa 
~ li ur ~ü? Kaç gtindür bu 
,'1 tayın edemiyorum. Bir 1 

tiiy0 a kendimi mağdur gö-
~~ 8~~, tuıağa düşürülmüş 
~ ti ~~~ ıstırabile kıvranarak 
~tiy0l'\ı elen mes'ul 'tutmak 
1~lik ~· Bir bakıma !izden 
'<ur~~·gordüğümü san yorum. 
" ~tnıe b' atlığı .. . ır neşeli sıkıntı; 
lt-Uıiç tu tnuzıç , yokluğu ela 
ltıasırıa haf bir ha\ecen dol
"e.rdit;.·' . ~<>layısile sebebiyet 
~i ~ınızi· .. dM • • f l\ huı 

1
1 gun uzlenmın ren-

Mektubunuzu okuduğum za
man, itiraf ederim ki. kahka
halarla güimüştüm. Her sözü
nüz, her cümıen'z «Yapma 
fikirler » le yüklü [11 kopük
ten balonlara benziyor<lu. Bi
zim bildiğimize göre qyanın 

mahiyeti zemin ile dcgi~ mez. 
V.e müşahede mikya ları - mü· 
şahidin hav~ sında noksan 
yoksa - daima birdir. Eriğin 
ta'mı - zaika hor.uk olmamak 
şartile - her ağız iç:n ayni 
suretted'r. tı:el· bi",. l<u nasın 
hasıra ve l rn · sey~ tc '"i her 
insan için müsavi , r. Yalnı?' 

1 
şaşılnr, şesi ber. görür 'e mi· 
desi bozulup ta dili pa.,.lan n
lar cekerde acılık bulur. 

Demek i»tiyorum ki idraki 

kaybolmuştur. 

açı ı an kız 
Çatalcanın lstranca nahiye

sinden Salih, 16 yaşındaki 
Fatma isimli bir kızı cebren 
kaçırmış ve takibine jandar
ma gönderilmiştir. Kız bulun
muş ve ebeveynine teslim 
edilmiştir. 

Ekin!ertle Sürıe böcegl 
Keşan ~ İpsala havalisin

deki ekinlerde Süne böceği 
görülmuşse de iklim ile muta
bakat edememesinden dolayı 
bu haşere hiç bir tahribat 
yapamamıştır. 

hatta her kelimeniz sizde bir 
gayıdyet vuku~ gddiğini gös
teriyor ve vaktiİe zekasına, 
fartı hassasiyetine hayran ol
duğum güzel 1enufann görü
şünde ve düşünüşünde tahad
düs eden bu marazi değişik
lik beni ınüteezzi ediyordu. 

• • • 
gencımızın 

muvaffak iye ti 
Ziraat bankası hcsabma 

Nevyork darülfiinununda ban
kacılık tahsili için Ameribya 
giden Naımi bey, bo sene bi-
rincilikle ilk tahsil senesini 
ikmal etmiıtir. Ziraat banlram, 
bu müstait genci bir takdir
name ile taltif edecektir. 

Vakitsiz av 
merakı 

Bu sene ban yerlerde va
kitsiz av merakı uyanmış ve 
bir çok tezkeresiz kimseler 
henüz yavnılannı büyütmiyen 
kuşları avlamıya başlamışlar
dır. Bu zararlı avcılığın öntine 
geçmek için ,iddetli tedbir 
almmışbr. 

e.~a tüYa ar, gecelerimin can-
'1tıa der~larla rnalamal olma-
te,1. alet •tt' w • • • d" U 
, 1\ siz.c , " ıgtnızı uş ne-
ıııı:ı l· trıınnettar kalmaklı-

sağlam olan her hangi bir 

1 
adam, Rumların etvannı <l • ı 
Türlclerin reftarını da hakikatte 
olduğu gibi görmekte müşkü
lat çekmez. O etvar ise -mek
tubunuzu okuduğum andeki 
mülihazama göre- sizin tas-

Sevgili prensesim; mektubu
nuza bakarak inanmışbm ki 
sizde garip bir «Amnezi - zı
yaı hafıza hastalığı» var. Bu, 
bir atehi kamil değil, umumi 
bir nicyenk rlık da değil. Kıs· 
mi bir unutkanlık ki biraz da 
iltizami !.. Çnnkii Rumlan ve 
Rumluğu buğzu kin ile ve bü
yük bir şevki dindarane ile 
hırpalarken, o kavmin binlerce 
mefobiri ve hiç olmazsa mu
azzam bir tarihi olduğunu 
unutmuş görünüyorsunuz, ve bu 
suretle de bir hadisenin ya 
evvelini, yahut mabadini unu-

lerini, mozaiklerini, altm ~ 
lanlannı, murassa kutlarla 
malamal sun'i agaçlannı, R.
varelerini ve hulasa her biri 
bir dürrii san'at, bir nefisei 
deha olan o yığın yığın gmel
Ukleri maskara· bir varlık gıDt 
baltelamak mehasine karşı 
barbarca bir taanız değil mi
dir? Hele zarfı tahribe çahp
ken maznıfun perde perde 
ve katmer katmer inceliklerini 
de madum halinde tutmak 
ne kindar bir hareket? .. 

cıl.~ az.ıtn g ld'w. h' 
''4Yorunı F c ıgme za ıp 
~'-ddidirn · akat gene müte
~ '1hi b .' Rene mUtereddidim. 
b "'ranıp 1~ keşmekeş içinde 
akenı ol uruyorum. Bari siz 

~aı:>lınız ~nuz, bana iyilik mi 
~b"tıe ı/ ~nalık ını? Burasını 
a ızzat • 
.. tıa bild· . sız tayin ederek 

t i>te i ırıniz. Ben de ona 
iltd .s Ze 

dua ede ~a teşekkür, ya 
\· Şu hal{ Ylnıl 
~tftıtıdc: b eınliği kabul etmek 
tllillbitı:ıi dulunuyorsanız hikayei 

l~ l\ıtfu:d:sanrnadan dinlc
h ı \'ere .. . bulunacaksınız. 
ll~i 1 cegıniz hükM b' 
~ . ttat 'f um, ır 

D P olsu~ ade edebhsin ve 
~ <tdıtnla :. 
i.:ll , bu ~onderdiğiniz mek-
~· gunku 
C) ıyernin ilk . teşevvüşatı 
~ llıcktııp anııllerindendir. 
ga tsayı gö i~nı~eydi ben 
L ~ı "" rnııyecektim B 
"l':L 60ttne f , UJ'-

·ıatqs:~ y llcc mühim bir 
ltıçirauye--•~ 

'-QLUlll ve o 

viriniz gibi muavveç, müstek-

reh ve müstehcen olmadığı 
gibi o reftar dahi- gene 9 
zamanki düşünüşüme nazaran-

sİ%İn gördüğünüz veya görür 
göründüğünüz gibi fevkalbeşer 
ve fevkalhnyal değildir. Koca 
bir kütleyi solucnnlar ve sü
mUklüböcekler gibi istikrah 
ile görmek ve diğ~r bir züm
reyi mühip kanatlar talikile 
semavata çılrarmak, gülünç 
bir dalaleti hissiye nümune
sidir. 

Mektubonu:run bende hasıl 
ettiği ilk intiba, işte bu kana
at olmuştu. Her cümleniz ve 

(1] • İdees factises - Ef-

1 

kln mec'ole ,. ki zihnin kendi 
mauıulab.ndon olmıyan yapma 
fikirler demektir. 

tan hastalera benziyorsunuz. 
Mektubunuzu okurken böyle 

dü;ünmüş ve size acımı.şbm. 

Bizans sarayının haşmeti 
snn'atkaranesini vcsilei tezyif 

addetmcnizi acı bir bcdianaşi· 
naslık, o güzide saraym ihtiva 
ettiği csran mealiyi kale al-

mnyışınıu büyük bir hakşlkeu
lik olarak telikki eylemiştim. 

Öyle ya; sarayın uıeımer-

Hafızana; hastalanmış, ben 
liğiııhde tegayyCir husule gıel
memiş olsa Bizans 88liljiDI 

yadederken orada her kavmin 
en ıerefll erkeklerini fCl'ID .. 
sar [ ! ] edecek derecede ytik· 
sek yarablmış kahraman ka
dınlann da yqadlğım oliun 
batmamak lizım gelmez miy· 
di? mesela Teodorayı neden 
tahattur etmediniz, j6Riliya
nosun bu dilber kansı, Bian
sın bu umıdulmaz melikesi 
halkın saray kapılarına 16-
cumu ve lmperatonm bçmı
ya buırlandığı sırada: 

- Sezarl sen istiyorsan 
işte meydan ben sebat ede
~' kap ederae ısleceiim. 
Beııim için imperatoriçallk Jtıo 
bası en güzel kefmdi. 

'Ofj' •> 
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Vay iblis, vay mel'un ·::-ayl 
Kapısının önünde kendisini gözlediğimin 18'" 
kında oldu.Çok yaman herif. Öyle kolay kota1 
başa çıkılacak gibi değil. Fakat bana bal>' 

Rüt derler. Bir çokları gibi onun da 

Mablm da Ptms& apartıma
mna girince doğru ıokak 
a.tnne DUll' oduına girdi. 
Elektrilderi yakb. Penceresinin 
pancurlarmı açtı. 

Polia hafiyesi Rnt kaldınm 
lltlnden onun blttln barekl
bm tarauut ediyordu. 

- Tamam! dedi. Eğer ıo· 
bk tardındaki odada kalına 
ifim kolay. Bu Mabim ·da 
Plvia& denilen ve bü1ı b.kua 
flphe ettiiim herifi .iatediiim 
sdN koatrol edebilirim. 

Mabim da Pt1vil8 bir tce· 
_,. uaam1f, eline gazete 
........ olcumıya dalm1ftı: 

Rlt: 
- iyi.. dedi.. Ejer herif •ep bu oda ela kalına onun 

lıtltna barekltmı buradan 
tetkik edebileceğim. 
~adan 1aaUer .geçti. 
Hafiye kaldınm tıattlnde 

.mltemadiyen eanerken deli
kQ!ı da odumda açık pen• 
c:erellİD &annele gazetelİDi o
kumakta devam ecl\yordu. 

M•bim da P6vis6 nihayet 
pseteyi eliıJclen attı. Ayaja 
Jmlldı. Hafiye g8zlerfni dart 

Qazete muharlrl k~ndl· 
nl ._smak lsllyen adama: 

- Haydi .. Cabuk olda 
paeteye yetııtlreylm •• 

hakkından Qeleceğim. 
açmifb. Acaba nereye gide- dGkkJnmdan bir bardak sıcak 
cekti. Bir az sonra •nladı: ıilt içmek istedi. Tam dilk-

- Vay habis vay yemek klna girip süt bardapu eline 
yiyor •• bani benim de karnım aldığı zaman Maksim dö Pnvi-
zil çalmıyor değil.. ıMSniln apartıman kapısım açtı-

Diye mınldandı ğım ve uşağın dışarı çıktığını 
Delikanlı pencereye yaldq- gördn. 

llllf, g6zlerfni sokağın karan- SütO içemedi. Parasını verip 
lığına dikerek seslenmişti: dtikklndan fırladı. 

- Rüt 1. Rlit 1 . neredesin Utak bir otomobil bulmıya 
aziz dostum.. cevap ver yahu.. gidiyordu. RUt: 
O kadar dargınmıyız. Vallahi - Herif beni okadar kaz 
sana çok acıyorum. Hem ilftl- ıannediyor.. Otomobil ile aa-
dlbı, hem ayak üsttl yonıldun.. vutacak .• 
Hem de karnın acıktı. Naııl Dedi ve o da başka bir 
bir sandoviç ikram edeyim mır tabi tuttu, köşe bqmda 
~e o?. cevaP, vermiyorsun?. bddedf, 
Yoku kaplDID hibade nGbet Maks!m l>a Püvisö temiz ve 
bekledigjmin farkında degflmf- tık bir kıyafetle evinden çıktı, 
yim sandm. Hay tecrilbesiz otomobile bindi. Şoföre: 
Rot hay... - Önündeki arabayı gö-

Rnt bir k3pye ıizlemniıti. zUnden kaçırma.. Takip et •• 
Makaim da Ptlvisonb bu hem Bol bahtit var .. 
hakaret hem istihza ko)wı emrini verdi: Öndeki oto-
16zlerinl dftlerlni sıkarak mobil gayet yavq gidiyordu. 
duydu. tokaklardan, caddelerden geç-

- Vay iblis vay dedi, itfa tiler. Hafiyenin hayreti git-
farkında oldu. Çok kurnaz bir tikçe artıyordu. Çünkü Mak-
adam. Kolay kolay bap çala- ıim dö Ptlm6n6n otomobili 
Jamıyacak rfbi. F abt bana poliı mndüriyeti istikametini 
baba Rnt deri•. Ben omua da almıt ve nihayet resmi binanın 
hakkından ~ önünde durmUflu. 

Maksiaa d6 PtlNI karamı - Vay anasını!. Herif H· 
d~duktaa toara gene tokak ztlnde durdu vıe sirkatin deli· 
tlatibıde bulunan yatak oduma lini getirdi .•. Fakat nasıl?. 
ıeçti 5oymHlu, arbk yabyor- Bfltiln gece evmden çıkmadı. 
du. Bunu ve bntnn harekltmı O halde getirdiği delil dtın 
Rllt açık pencereden giril- kendfaind~ • mevcuttu. . Bunu 
yordu. Bir az 80nra eleldrlk- evelden nıçuı 16ylemedı, göa· 
ler ıMSndtl tennedi de bu sabaha bıraktı. 

Rllt. • Eğer mearuk eşyadan delil 

H• erif b--.JI- d. --• getirmif ise hiç ftlpheaiz hır-
- ZI uuı. ıye auna• On -

dandı. BeUd de botu botuna 11z budur. dan d~a evel 
--Laba L_..ı b----.JI . mildQrll g6rilp meseleyı anlat-
.au IUUl&r unlCI& gecenın mahyım. 

hem soluğu hem de rutubeti Ot mobilden m· d" arka k -• -=-..1 b-t.ı:.. • • dn-A- o ı, a 
ı~e ~7ec~ ...,..... pıclan mildtıriyete girdi ve 
dükçe kendı kendine Jmıyordu. hua\ISI merdiveni d&rder d6r-
• • • • • • • • • • der çıkarak mlldilribı kap111-

Sabah olmUf... Civardaki DID 6nllae geldi. Odacıya : 
dilkkAnlar açılmlf, herkes İf - Şimdi bilyilk merdiven-
ve ,Oçleri bqına gitmiye den biri çıkıyor. M. Konyoau 
bql•mıfb. torana daha gelmedi der •• 

Rtlt, kate bqmdaki IDtçl beldetinin .. 

.~ti 
Dedikten sonra aJllll'P'""" 

nına girdi: 
- Ne haber Rilt? ..A 
Hafiye geceki ha~' 

aldığı tertibatı ve Makiı'P 1 
POvisönUn evinden dıtatl ~ 
madığım polis müdiirOıı' 
lattı ve : . 

- Herif böyle oldui1' 
de buraya geldi. Aab' 
gibi delil getirdi.. Her 
çok lmrnaz biri. ~ .. 

- Evet Rüt.. F akal ~ .. 
ondan qağı değilslD~/2 
meydana çıkaracağıma '711 

- IDfallab. Şimdi n~ 
hm. Beni burada -.'~~ 
Fakat ne söylediklerini ~'-~ 
mak isterim. Burad~J~il 
aaldanayım. 

- Nereye? 
- Masanızın albn•· 
- Rahatsız oluraUD· 
- Ne zaran var. t/..: 
Rnt, polis mndflr011~ 

..,. altına saklanırken _-d , 
dö Pnvi.a de gOler ~ / 
polis müdürünün odatl.., 
yordu. , .. ~ 

~1 t 
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• 4lılll~. 1-....... 
etti/eten, sonra Bir baba kendi yetişmiş Öz kızını 

mel'anet ve denaeti nıeydana çıkmasın diye zavalhyı 
'J'· tarla farelerine yem yapmak istedi .. 

"ali~Yleı: örperllcl bir ccslnl, av köpeklerini, ı kı1.n hücum eden fa-
t()n:ı •• 1 ıbkı sinemalarda, çinllk işlerini ihmal et- releri yiyerek zaval
bı.. !nl~rda olduğu gibi mlştir. Hütün zevki kızı hyı muhakkak ve "" ....... _,_,.._.. ........... ,_,......-~'T.'""'""~~~'!"1'111!'!11 

nu aka.. ile beraber olmaktır. Ba- reci bir ölümden 
Slka Vak'a italyanın I\.or- basının harel,Atmdan şüp· kurtarıyorlar. M~se• 
e~li a.dasmda olmuş ve helenmiyeıı kız ise gene leyi haber alan ltal· 

}'a uı itibarile bütün dün- habasmın ihmal ettiği kö- yan zabıta ı Gal'ino-
kf,rı ntbuatını, dünya ef· peldcrc bakmalda vakit yu arıyor, hulaını-
etuıı Uınumlyeslni işgal geçiriyor. yor. . . 

( G~llr. Dir gün .• Ualıa doğrusu Başka ~emlek~t-
karı aı·lno ) isıninde biri hir ue ·c .. olacAk oluyor. lere kaçlığı,nı . h~hçr 
}'asınllıdan dul kalınca üç Mel'un bnba lioynunda ahyor ve bütün dün
lltt. 

1
da olan kız çocuğu- yatırdığı Juznu berlıat e- ya 1Aıbıtasına bu de-

lıt\ktıı·h· lrn<lmın yanına diyor ,.«> sonra du cln:ıyet. ni adamm eşkalinl 
~ltl ı n~ıya veriyor. Ço- ve dt' ndeli meydana l,.'tk- nöndereı·ek tevkifini 
~·a;10.buyüyor. Seluz on masın diye lilzını öldür• rlcu ediyor. 
~u" a basıyor. Garlno o mek i tiyor . . \ncak buna Burada ~ayanı dlk
\·\!~n. onu bakılmak için cc ~aret i yol\. Zavalh kızı kat bir nokta var. 
a1ı0 ~uı kadmm yanından <logrudnn do(jruyn öldii· Hay,~ani hı~"·-

rf esı tornaya leyli Juz il· rmııiyor. Elini ayağını ları111 hu ,le
li n~ {Jönderlyor. Roma· bağlıyor . .t\ğzım tıluyoı·, rcceye nctı
hll' \ Garıno ) nun ihtiyar t;iflli{jin botlruuılarından renlere (köılel' 
bil' ~alası var. Kız ayda birine kapatıyor ve ken· gibi) derlz.Gn· 
lıkç~ efu. tnektepten c;ık· disl pılıyı pırtıyı tohlayııl 
}'unın hu ihtiyar halasının nrar ediyor. . 

Ga .da kahyor. Genç kızın Korsikadn 
d~ h: lno, hali vakti yel'ln- kimsesi ve görüşl ükleri 
acıa 

1 
l' adamdır. Korslka olmadı{imdan oı·tadan kay

YI \·u ~da büyiik bir çiftli- boldu{junu kim e farket
)'aşıv 1 

• Bu çiftlikte yalnız mi yor. Oi{jer tarnflan za
lenc~ o~ ve vaktini av eğ- vatlı lilz, lmpatıldığı bod
sıncıa ı, av köpekleri ara- rıuno hücum eden iri ve 

ile fleçırıyor. aç tarla farelerinin ara-
l ı: a~tı ene sonra.. smda ölüm azapları çekl-

ltıüş 1 't~anıakılh büyü- yor. Güç hnl ile ellerini 
te\ ı;1~et,şınıs ve çok gü· ayaklarmı çözeblU y-o r. 
ene kız oln1uştur. Bu Bağır1yor .. Feryat erUyor. 

h sın llıekteıl tatilini IJa· CifllililP ldrnse vol\ lii se-
ın ~ · lstıv<· Yanında geçirmek :sini duvsun. At;hkla.n ta-

• •l' v • Slkava. e l\omadan Kor- kati im llınlşllr. .\rtık 
( G Yeliyor. tarla t'urel<•rine gıda oıa .. 

Utı.~eıar~no ) kızını böyle cnl't ır. 
~ lıo .'e Yetlşnıiş gürün· Fakat.. in..,an namma 
l'or .. ~}u~a. gidiyor. Sarılı- liltns(_) lrnluı~mış ola~ hu 
k()Ynu l U.)or .• Hatta gece t;irtlil\te .ıormonun kopck .. 

1 l'ına b na hUe yatırıp bağ- lerl var. O lcöpekler ki 
1 ızc<t~t}'or. nenç IHzm elinden yemek 

)\.,. . agr u 
-....u.dd~t 

1 
z bunu uzun yenıi§lerdlr. 

hnba ~ n .~~sret_ kalan bir Hunlar kızın feryadım 
~eııu d U\ azişı sanıyor. işitince hep birden yar-
dl. Fak:t l~aktkaten öyle dıma ko nıak istiyorlar. 

(Jlfü Qen , koynunda yatır- Bodrum kapısmın attmda-:•n ha~a ve güzel kızı- ki toılra{jı ayakları ile e-
te \llv<>ı• rett Garhıoyu şere~ lrnzıtrak yol açıyol'

• ft rtık av eğlen- lar. içeri ylrlyorlru·. Genç 

rlnonun mel'anetl Jmr-· ' 
şısında köpeklerin sa .. 
dokatinl görünce bu 
herifin yaptı{iı clµaye-
te, harekete (köpek gi
bi) elersek sadık kö
pekleı·e hakaret olmaz 
ml'f 

' 
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He)·eti un1un1iyesinin 2-6-929 tarihli kararına 
tevfikan ve sermayenin 4,000,COO liradan 
5.ooo,ooo liraya tezyidi için ihraç olunan 

beheri iO lira kıvmeti itibarivesinde ,; .,, 
1000,000 adet 

Ham 0 

~ e ait yeni hisıc senetle
rine kaydol nmağa davet 

2 haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkalade heyeti 
umumiyenin nizamnamei esasinin 9 uncu maddeiine tevfikan, 
ihracına karar verildiği beheri 10 Türk lirası itibari kıymette 
100,000 adet HAMİLİNE AiT YENİ HİSSE SENETLER! 
şeraiti atiye dairesinde bankanın eski bfsselarlne sahip 
olanlara ar7.olunmaktadır. 
MİKDAR: Eski hissedarlarımız, haiz oldukları beher eski 

dört hisseye mukabil bir yeni hisse mübnyaa 
edebilirler. 
Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması ?\}uhte
mel hisse küsurab muteber değildlı. 

BEDELi: Yeni ihraç. olunan hisse senctterinin fii ihracı 
berveçhi ati g&terlldiği şekilde 11,20 liradır. 
( en bir lira yirmi kuruş ) 
Kıymeti l\ibariyesi • • • • • • • 10. - Lira 
Resmi Damga • • • • • . -. 20. 
Pirim • • • • • • • 1. - Lira 

11. 20 
Hekkı rüçhanın müddeti istimGli: 

Eski hissedarlarımız dahil olmaksızın hisselerine dörtte 
bir nispetinde isabet eden yeni hisseleri iki ay zarfında yani 
10 Ağustos 929 akşamına kadar mübayaa ve bedelin aşnda 
izah olunduğu şekilde Bankamıza tevdi ve ya irsal etmeli
dirler. Bu mllddet zarfında akkı rüçhanım kullanmıyanlarm 
yukanda mezkür müsait şaraitle mübayaa haklan sakıt olur. 

Hakkı rüçhanın sureli istimali: 
Hissedarlanmmn şubelerimize 10 haziran 929 tarihinden 

itibaren mliracaat ederek yeni hisselerin mübayaa puslasını 
imza edebileceklerdir. Hissedarlar bankaca kendilerine gön
derilecek olan kayt varakasını doldurup imza ve bankanın 
merkezine ve ya İstanbul şubesine teahhütlU olarak irsal 
etmek suretile dahi yeni hisselere kayt olunabilirler. Ancak 
beher hissenin 11, 20 lira itibarile tamam bedeli dahi 
ıubelerimize tevdi ve ya İstanbul şubeai ve Ankara merke· 
zimize irsal edilmelidir. 

Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye olunmıyan 
mllbayaa puslalannm hllkmll yoktur. 

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

Yeni hisselerin temettüleri: 
Hamiline ait olarak ihraç. olqnan yeni hisseler -1929-

aenesi temettliünün yalnız «5» aylık kıımına iştirak edebile· 
ceklerdir. 

930 senesinden itibaren yeni lıitaeler dahi· eski hiase!er!e 
bukukan müsavi olacaktır. 

Türkiye it bankası 

W:iib*M e••m = 

Anadolu 
vnk'alarındrm Ali dayının 

. 
mırası 

Ali dayı yetmitlik bir ihti· 
yardı. kasabanın kenarındaki 
koskocaman köhne bir evde 
iki kııı, oğlu, ve gelinilc be
raber yaşıyor . 

Bir glin Ali dayı hnstalandı; 
diS~eğe duştu. Bir hafta sonra 
da fani dilnyada göçüp gitti. 

GeHnle iki göriimcesi, esa
"5en cskidenb i geçinemez· 

1 lerdi. 
Kaynata ölüp t~ mirasın 

taksimi mee~iesi ortnya çıkın
ca bu geçimo;,izlik müthiş bir 
kine inl\il ·? ~tti. 

Gilin, bir taraftan, mü· 
temadiyen kocasını fitilliyordu. 

Bu ylizden miras rnesel~i 
ortaya çıkıp ta evin ıve eşya• · 
mn taksimi me\'zubahs olunca 
i~i kız karde~Je Ali dayının 
oğlu Mustafa çavuş, yani öz 
erkek kardeşleri, bir türlü 
uyu~E:m.?dılar. 

Mutteo.fa çavuş, kansının 
tesı. ikile, ansızın, evi teliala 
verdi. 

Bunu h~ber alan kon~ kom· 
r.u, boş durmıy~r.e k derhal iki 
kız kardeşin yanma kostula.r. 
Babaları 6'dükten sonra kız 
kaı·deşler ayrı bir eve çekilv 
mi~lerdi. 

Kom ~ular, daha sokak ka
pısından havad·s: haykırıyor· 

lMdı: 
- G··:ıh., uyuyomusunuz? 

E\ri ~~~~p ~id:ycla! Eşyaları 
oı1 p gıdıycl .. : .. 

Bu he}ccanh ha· aciıs Uz0 ri· 
ne kızl~nn etekleri tutushı. 

Hemen başlarım örtiip ara
ba tutmağa gi~tiler. Makaat· 
ları, eşyayı fcaç1rlmayıp ara• 
balarına yüklemekt". 

« Bir t 01"1i ) dedi deri tek 

ath bir araba tutup babaları• 
mn evine yollandılar. ııu 

Şimdi, biltün mahalle ~a fr 
sokağa dökülmüş; genç 1~..:e 
yar herkes kavgayı ser~ 
çıI<mışb. 

Gelin içerden: r-
- Gocamın eşyasıdır, \'e 

meml e• 
Diye bağınyor. Görilıııc 

leri ise: d r 
....- Bubamızın eşyası 1 

' 

alıcez! dı· 
Diye kapıyı tekmeliyorlsr 'kİ 
Mustafa çavuşa gelince:. 1 e

gün evel merdh·enden dut e 
rek ayağını incittiği için ~a~,, 
minderinden kalkamıyor, ı<a~ 
ganın ve rezaletin önOne gedi 
mediği için öfkesinden kefl 
kendisini yiyordu. o1' 

Bir aralık kulağına ç. 111 
çirkin küfürler çarptı. KaP111 

1 
önünde kız kardeşleri kaı1sıll 
bağ"ınyorlardı: 

- Gahpeeee.. Orospuu~"~ 
Mustafa çavuşun göPe

0
_ 

karardı. A}•ağının acısını t'n e 
tarak bir hamlede pencere)' 
seğiıtti. . 

Eline , naA1lsa , pencere111; 
içinde duran iki taş parÇ' 
geçmişti. . 111 Ta~ları , kız: kardeşicrın 
suratlarına doğru vizildattı: ? 

- Si~ gahpe mi diyonuı 
Siz orospu r.JU diyonuz r "' . . . • . • . . . . r 

Karukoldan vak'a b,be" 
alınmış; po!isler kavgayı ~ 
tııtırmıştı. fll 

Bu vd(adan S'Jnra Mustatti 
çavuş kardeşlerini redde.,,i 
ve ölünr.eye kadar yiizlert 
görmedi. 

, Cel&leilin E/crefff 

1. ... a,- ~are Piyaı10-osu .. . . o 
rrı\cı Keside 11 Temmuzdadır , 

:Ont ·g ~FUYE: 

)(),000 LIRADIR. 
A~rr ~A~ 

~jo, )00 40,000 

İstanbul Posta ve Tel~a· f 
başmüdüriyctindcn .: 1 

' o,ooo 20,000 
1 ~~ ,()00 l Q,000 

Li a!ık~ i!{raınivclcr 
•' 

l 00,000 Liralık ı11iikafat. 
iJu keşidede cem'an 3 3,000 H"k memuru yetiştirilmek üzere otw: lira Ocreti şehriye ile 

18 mülüzim alınacaktır. Y&11 on eeldzden aşağı yirmi beşten 
,akan olmıyan taliplerin ıeraitf anlamak üzere nihayet temmu
~n yedinci gününe kadar bq müdüriyet tahrirat kalemine 
!nüracaat etmeleri ilan olmıuUl'. 

numa~"a kazanacaktır. 
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Sem Saat :Sabite , 

• I Duvar içindeki ölü ı 
J\lakıli: Ahmet Cemaleddin • 

-58-

Ne demek istiyorsunuz? 
Y <lni sizce Hüber Mar-
Şdn bieünah mıdır? 

h ~~ ~özlüklü adam polis 
"'1 Yesının karşısındaki ko ltu-
f~ kurularak evveli Jan Piyere 

'Petti: 
d - Jan - Pfyer, hayatta cid
-M: .~uh~f tesadüfler var. 
\' ıo Rıbal beni anyormuf 
.,e Urada nihayet buJ ... orh•k 
~end' • ~~ • 
iat· ısı benden izahat almak 
hö ı~or. Merdiven basamaklan 
bi Y c bir mülakat için müsait 
L r Yer olmadığından buraya 
qdar g ı· . h tik ... e ıp sem ra atsız et-
in j'. Dıger taraftan efendim, 
b .1 umun olduğu gibi, en aziz 
.. :r dostum olduğundan benim 
,. .. an · d garıyeme katlanacağın-
ın erninim. 

111~ .. Rahat, rahat görüşünüz 
kt Yol. Bendeniz dışanya çı· 

Yını rnı? 

t.h Şayet muhterem muba
lllli ını bunda bir mahzur g&r· 
td Yorsa bilakis kalmanızı rica 

eccw· brı. gıın. Zaten zannıma ka-
ti Dıemur efendi benden 
t Y•de se . 1 .. .. k . i QU nın e goruşme ıç n 
fiy:~· gelmişti. Ve polis ha-

lile tevcihi kelim ederek· 
ditıl"":9 Buyurunuz, dedi, ıi~ 

8
11oruz ... 

Iı.fi 11 ~avet karşıımda polis 
~~~ ~ze ıöyle başladı: 

lll6ey
6 

ızı~e açık konuşacağım 
ili 'Urc liunıel Ve sizin de ay
den ti~ hareket edeceğiniz.. 
lİJı d etııın olmak isterim. Si
llyab~ nı~lfımunuz olduğu gibi 
liUber ıdama mahkfım olan 
den 

8 
Marsanın gaybubetin-

. onra b' kı liı h d. ır ta m esraren· 
~ ••eler zühur etmfı. 

tieıni ve havsalanın kabul 
• Ycce"'' 'il lll6ay fi şeyler olmuı ve 

ltrıe y ı! Hüme bu hadise
~or ~ dan alakadar bulu
l'olcıııtız Ufaunuz. Bu işlerdeki 
0~ t bana çok ınpheli 
'1t)b h bvir edildi. Binaen
llti~11 u hadiselerdeki rolü 
~rih Dıahiyetini tayin ve 
~a •• a etaıck b . J • b" 
-&re old enım ıçın ır 

'1Cat Vele ~· Vakıa bu esrar
:-bın •~ı hakkındaki malü
li etil. ~ak Sarih bir mahiyette 

tlber M at bazı kimseler 
' •raanın · · ..... derek p '. lfı unutuldu 

-...; anae avdet et-
ibt;maHnclea bile 

bahsediyorlar ..•• 
- Ben de sizinle açık konu

ıacağım möıyö Ribal .. Madem
ki bu vak'a ıizi yakından ali
kadar ediyor, her şeyden 
evel size turasım söyliye
yim ki Hliber Manan evveli 
maznun, sonra da mahk6m 
sıfatile karışmış olduğu ba 
cinayetin faili değildir Ye 

kendi.si tamamile masum ve 
bigünahbr. 

Siz bir zabıta memuru sıfa. 
tile bitarafane tahkikatta bu
lunmak gayesini gOden bir 
zata1DJZ ve bu hakikati er geç 
ta.dik edeceksiniL •. 

Polis hafiyesi mahkümun 
masumiyetine pek te inanama
dığını iırap eden bir hareketle: 

- Vallahi, möayö dedi , 
Jan-Piyer de efendisinin bigü
nah ve tamamile masum bu
l\Jnduğunu bana bir çok de
falar tekrar etti. Likin siz de 
teslim edersiniz ki udık ve 
vefakir bir emektar hizmet
çinin hiç bir maddi delile i.
tinat etmiyen iddialan, samimi 
ve candan bir doetunun yine 
hukuki kıymetten iri beyanab 
bir mahkemenin vermif olduiu 
karan çlirüteme.z. 

Ben bu fedakirlıldan bir 
insan ııfatile belki anlar ve 
takdir de ederim. Ukin vazife 
ve meslek itibarile maddi 
delillere, mantıki ihticaçlara 
istinat etmiyen nazariyeleri 
nazan dikkate almama.it mec
buriyetindeyim. Zaten bfç bir 
delille iabat edememekle be
raber musırrane iddia etmif 
olduğunuz aibi Htıber Mara:ın 
.-yet bigilnalı ve masum ol
ıaydı memleketinin adliyesine 
hesap vermekten çekinerek 
kaçmazdı ve hakkından emha 
olarak kendisini muhakeme 
edecek olan heyeti adulüa 
karfWD& çakardı ••. 

Polia hafiyesinin ba 13zle
rini kemali dikkatle dinlemif 
olan kara g&ıliiklü adam ke
mali ıük6aetle cevap vudi : 

- Möeya Ribal, mubake
mabnız çok makul ve ~ 
mantıkidir. Karplaftıpm .U'a 
J.klpncla il~ tlrll <Mel: 

İsf anbu! fı:amvay şirkefi tarif esi 
1929 sanası hazıraD1n 21 inci günündeo itibara ilim un 

kadar muteberdir. 
Birinci Son 

No Hutut Hareket Famla hareket banket 

10 Ş~li -Tünel { ~Iiden - T~enle 3,6 6,00 24.12 
İÜnelden - Şqliye 9 6.26 24,35 

11 Kurtuluş - Tünei{ TKurtuJU§tan - TWıele 23,00 ~'30 
üneldcn - Kurtalup 30 23 30 24,00 

~ 12 Harbiye - Fatih { Haı:biyeden - Fatihe ~'1J ı.ıo 
~ Fatihten - Harbiyeye S, 1-0 6,8 1,10 
~ 14 Ma~a - Tünsl { Maçkadan - Tfinele 23,00 23,30 1 Tiln~den - Maçkaya 30 23,30 24,00 
~ 15 Taksim -Sirkec { T~ı~den - Sirkeciye s,s 6,45 21.35 

:::: · Sırkecıden - Taksime 10 7,09 22,00 
~ 16 Maçka - Beyazıt{ Ma~adan - Beyazrta 7,9 6,25 22.33 

Beyazıttan - Maçkaya 14 712 23 20 
18 Taksim - Fatih { T~simden • Fatihe 1:3s 19:40 

Fatihten - Taksime 15 8,21 20,26 
19 Kurtuluş-Beyazn{ Kurtuluştan - Beyazıt• 6 6,15 22,56 

Beyazıttan - KurtulUf& 13,17 7,05 '23,26 
Beşiktaştan-Bebeğe 5,31 -
Beşiktaştan-Eminönttne 7 S,40 -

.... 22 Bebek-Eminönü Bebekten-Emin6nüne ıs 6,00 24,30 
~ Eminönftnden-Bebeğe 22 6,00 23,44 
1 Eminönünden-Bcşiktqa 1,14 

l Ortaköyden-Eminönüne 11 5,05 -
Eminönünden-Ortaköye 15 5,33 -
Ortak6yden-Aksaraya 22 5,40 22,50 
Aksaraydan-Ortaköye 5,44 22,55 

.i 25 Ortaköy-Aksaray 
~ 

' 

1 
Beşiktaıtan-Emin6nilne 17,00 19,45 

34 Bl'İktaş-Fatih Eminönünden-Beşiktqa 8 10 7 .22 20 07 
Y l Beşiktaştan-Fatihe r6,05 22:1s 

g 

Fatihten-Beşiktap 15 6,51 23,00 

{ 

Aksaraydan-Topkapıya 6 5,13 -
.... 32Topkapı-Sirkeci Topkapıdan-Sirkeciye 10,13 5,34 22,49 
"l Sirkeciden-Topkapıya 20 6,10 23,25 
~ Topkapıdan-Aksaraya - 24,03 

~ { Aksaraydan-Y edikuleye 6 5, 1 O -
~ 33 Yedikule-Sirkeci ~edik?leden-S~keciye ıo 5,33 22,55 
~ Sırkecıden-Yedıkuleye 13 6,13 23,35 
~ Y edikuleden-Akaaraya 20 - 24,20 

J { Aksaraydan-Edimekapwya 7 S,20 -
~ 37 E. kapı-Sirkeci E~im~kapıda~-Sirkeciye 11 s,so 23,10 

Sırkecıden-Edımekapıya 6,23 23,44 
- --- Edirnekapıdan-Aksaraya 14 - 24,19 

_ _. Doktor Ariatidi 4111- D kf A k • 
Bel aoğukluğu, Firengi, () . Or • UtJe) 

Ademi iktidar tedavihanesi Elektlrik nWdMltrlyk be~ idru 
darhRt, prostat. ademıiktidar, . beJ ~-

EmfnönU Karakaş han },?! 8 illi dit ve ffreagiyi atrısıa :tedavi eder. 
KaraJcOyde Borekçl hnm IUlllDdl U. 

menin, bunu başka türlü tefsir 
etmenin imkinı olmadığını da 
tudik ederim . Yalnız size 
tukadannı aöyleyim ki Hüber 
Marıanın kendisinin cellitlan 
olan adamlara karşı kendisini 
neden dolayı müdafaa edeme
diğini pek yakında öğrenmlf 
bulunacaksınız. 

- Siz rolleri değiştiriyor-
sunuz. Sizce bu vak'anm kur
banı Hüber Manan olmuttur 
öyle mi? 
Koltuğundan kalkmış olan 

kara giSzlüklll adamın sesi ilk 
defa olarak heyecanla titredi 
ve kunetli bir sesle : 

- EYet, öyledir l Cevabını 

•erdi· ' ,,,.,.,-..... ---

Fatih aulb mabkemeıi üçün· 
dl hukuk dairesinden: 

Karagümrilkte dervif Ali 
mahallesinde Ed.irnekapı cad
desinde Çukur boatanm 111S1f 
biuesi mutuarnfı Hüseyin 
•ia akıl hutalıtı arazı izhar 
etmesine mebni munkkaten 
hacrile aftkat Stlleyman 
Tevfik bey m&meuil tayin 
lahDDllfb. 

Bu kere hali bazınnde tahtı 
vesayette kalmauıu mucip bir 
hali aklisi kalmadığı bbbı aclb 
meclisinden ba rapor bDcliril
mif ve bacrbı ref'ine karar 
verilmit oldupdan merkm 
medeni baklanm il,ti-1 • 
melde aerbMt oldup illa .... 
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Dehşet! İpekçiliğimiz 
Tayyareler miit- Fransızlara eöre 
hffl sarat ka- ne halde? 

")"' Avrupa piyaaaıı son ıene 

zanıyorlar lerdeki ipekçiliğimiz hakkında 
henüz sahih malümat almış ôl-

Leninia"rat darülfünununda havı ilİmleri kürsüsUnU işgal mamakla beraber Fransada 
eden profesör Rindin çok bu hususa dafr şayanı dikkat 
mUhlm btr k~if silsilesini ba- bir fikir mevcuttur. Orada ya-
şarıp neticeaini almıştır. pılan tahminlere göre Buna 

Bu ktıfe göre, havnyı tek- dahil olduğu halde bütün Ana-
sif eden turbin makineleri ile dolunun taze koza rekoltesi 
mtıcchh~z tayyarelere alda 2 milyonu bulmaktadır. Bun-
gelmiyecek sürat vennel~ l(a- dan cvelki senelere nazaran 
bU olınıkta, btınun lçil'l tle ipekçiliğjtnfa gerel< keyfiyet, 
sade havadan istifade edilip gerekse tenımiyet itibarile 
bir danıla benzin bile stufel- artmıştır. 
nıck lazımgelmenıektedir. Franıadaki bu fikre nazaran 

B. Ada Belediye gaıinosunda Türkiye yakın bir *tide 
. 8Je~Ş~M bütUn :p ki ihtiyacını temin 

edecektir. ÇUnkü ipel~ fotihsa-
Atflh ınal alan lile beraber ipekçilik aenayii-

Opret: 4 Perde mizde fevkalade inkişaf et

Seyri sef ııin 
Merkez acchtası : Galnta 

~ôpı'U b;ışında. BcyôRlu 2; 6 .. 
Şube accntac;;ı: Mahmudt) c 

hını altında. İ'<tanhul ~; 40 

lzmlr ·~ersin sürat posta ı 
(CCMHlmtr~:T) \apu u 2 

Ten'ımut salı ı 2 de G ılııt:ı 
rıhtımıhdan kA!karak Ça tttflbJ 
SAhahı l fiıirc \'aratak \ c o 

günun c\k ahıı ltminlcn kalkru:tk ı 
[AillJl~n 1 .\lit'yc, ~lcı in 1.: 

~de~ck \'C d6rtüştc [Ta ucu. 
Anamor Alili ye , A11tah a 1 

İzmir] c u~n) orak gdccc),.tir 

lyvabk surat postatı 
( MERSİ~ ) 'apuru 2 

Temmm~ Mll ı i d~ Sirk~1..I tth
tımından hareketle ( Gelibolu, 
Çartakk~l~, I\U11 ükkuyu, Edre
mit, Burhlifiiye, Ay\ alık ] a 
gidecek \'C dönüşte mezkur 
isltel~lerle birlll\tc Altunolug.ı 
uğnyarak gtlccdftlr. 

Gelibolu ıçin yalnız volcu 
alınır ~ ük alınmaz. 

lrab2ö~ ikinci poatası 
(lZMIR) ,·apuru 4 Tcmmur: 

mektedir. Elyevm 700 kazanlı 
12 filatör halı faaliyette bu· 
lunm~l:tadır. 

Bir mua!~im 
ne er yarfbmış? 

Sılifke orta mektep mual• 
liınlerınd n Fahri bey Hlllcü
met alcyh'nde tefevvühatta 
bo!unmı.:, ve kendi h~i sorgu
ya. çeken :zt!bıtaya da tccayüz 
ctmittir. Mumıile;lh ha• kanda 
iimdi hem adıiye, hem v layet 
hemde m%rif tahkikat yap
ınaktaaır. 

lzmirne kızıı hastdıfı 
fh"t Üç giindür İzınirde kıııl 

hıotalıit baş görıtermi~ ve yl
pılan fen i tahkika'ta hastalı
tın Cuıtıa tıvasma kadar 
uıandıAı anlaiılmıştır. Beledi
ye ha!.lalıga karşı sıkı tedbir
l@r ıhnı.,,tırı. 

Uayaıııat oaıreaUidenı ameı 
Alt ftHıhatksinln Vt!tn@dler 
cadtl~sintle ıll,43No. dllkkittlaı. 
rıfi attk:ıb hedlffı ve fütkll 
maSPafa filtcıya alt olmak 
Uzere kapalı za.rf usulile sah
lacalftuı. Atmık lsteyettl!flii 
şarlnamesinf görme-k Uzere 
fen kalcmıne mllf'acaat ve 
ihale gUhü olan 25 i:emmuz 
9~9 perşembe gilnü saal i4 de 
kadar teklif ve teminatı h'vi 
zarfları daire encllmenint tev• 
di eylemeleri ilin olunur. 

Lüzumsuz şey! Bir fahişe ı 
Vapurcular ara- Hududumuzdan 
ıındaki rakabct l , Fc h 

Vapurcular arasında zaran• atı ıyor-Enıs a " 
aa rekabete mani olmak için ' k ,.j 
Ticaret Odaıı tarafından bir fi meV UJ _,, 
itilaf zemini aranmakta idi. Polis müdiriyeti, Malama 

1 Dün blr ıaıete, ficaretl Bab· isminde bir kadın derdeıt et-
riye müdürl~ifindcn islenilen miştir. Beyoğlunun kibar fahİ· 
eski itllafnanıenin verihnedl· teleri meyanında bulunan bu 
gfoi yatmıştır. kadın, ecnebi fahişelerden ol· 

Ticareti Bahriye ı»üdOrii du~u için, hudutlarımız bari· 
Zeki bey bu huluıta b1r mu- cine çıkarılacaktır. 
harrlrirnize demlftit ki: Haber verildij'ine gar~. 

4c - Evelce SeyriıefaiD de bu mesele ile alikadar 
dahil olduju halde bütün va· olarak, kendine emniyeti umu· 
purtular arasında bir itilif- miye muhbiri ıüsUnü vereıl 
name imıalanrnı11. fakat bizzat Eniı Fahri efendi de dcrd°'t 
imaalı;yanlar bu itilafnameyi edilmietir. 
bpı:mutlatdır. An!abldığıoa naıarAn, Eııi• 

İtilihıame tdnzim edildiği Fahri kendisine gene memur 
sırada vekilet bundan mülhem süıü vermiş. Mm. Malamay• 
olarak bir kanun liyihuı giderek hudut haricine Çlka• 
yapmıf 1 bu liyiha meclise ralmasma mani olacağını a6r 
aevkedilmif, iakat : lemiı. «400~ lira clmıştır. Bd• 

- Serbcstii ticarete mani· nun için bakkmda dolandırıcı 
dir, diyt ktıbul edllmemiftİ. muameleai yapılacakbr. 

Millet meclisinde reddedil· Mm. malamaya gelince; bit 
mit bir mesele ile meşgul ol- kaç güne kadar hudutlarıııııs 
mak bence abestir. Benden haricin~ çıkaı·Jlacaktır. 
itilifname iattnildi , ben o iti• 
lifııaıneclen daha mufaual 
olan kanun lllyihuını da gan .. 
derdim. 

Maamafi ıu kanaatteyim k 1 
bir itilaf ıeıtıini bulamıyaoak· 
lar, btıl11lar bile imı,ılıyacak• 
!arı itilAfnnmeyi gene kendi"' 
lerf tatbik etmiyeceklerdir. 
ilk itillfname meydanda iken 
bu husuıta batkı milal ara• 
maya lUzt.ım yoktur • ., 

k&~~t&nedcki kclp
rüler yapılıyor 
Kağıtane dl!rcel literindeki 

Silihtarafll 'Ye Süılnet k&)'rO• 
let'iniıı projeleri Nafıa 'f•kAJea 
tinae taıvip edilmiştir. 

Yakanda inşaata başlanıla .. 
caktır. l<öprülerm iltisi de 
zarif bir şekilde beton armc 
olarak İnfa edilecek, masrafı 
mubasebei hususiyeden verİ-
l~cekHr. 

=mor D' w 1 "'SX TP"ftfY 

lzmıt mu~a~i bmumı muaYinını 
lslanbui mtiddei umumUl

ğlbtlen~ 
BUi lft~tuftl~t tl!rkl \tlflfe 

ili Mıttbulda buiüfüth fıktt 
alteal lıeÇ!iul olaı\ f tfuit tfl{)dıı 
del umumi m\iiTihlertndlft 
Htaalt betin htlftu ~ilealfae 
atdet eyleıaYfa 

İngiliz sarayın· 
da demokratlık 
DUnyanın en arbt9krat -10 

muhafuakir a;nrayı olarak 
tanınan lngiliE kral 1&rayınd• 
du deMokr•t!ık albmetlcri bet 
göılerm~ktedir. Mnkdanald 
k~binai ile beraber bu ıP.r•'l 
memurlan araaındıı da ebed· 
dülnt yapılnu~tır. o sureti• 
ki timdi •aray hhzitıe ıtıüdiU'U 
vazif-eıitıi gören M. Beh SiıtJ~ 
eaki bir •riba~ı, mabeyı11Cl 
mv-.viıü M, Coh Heyi tabi" 
poliı m~muru, mlırlkipllğ• 
ta_yln edileh M. Torna& Heli" 
dersen de lvsis bir atnele 4)1ul' 
htıkllmetttn nakti muavllllıet 
görmekte idi. 

i(afiAlizösyoH 
if1eycmiyot 

Temmuun birföci rD-1 

Ba,akit kanaliıasyôhu ifleillir' 
baıl11acakta. Fakat benUZ &;il 
idamın inpllh bitmemif ,. 
bit' ,ek yetlere li&dn ı.&111 
telİaat ~apılbUımış oldufud~ 
bu it daha bir iki ay t~ 
edecektir. 

~--------------~----7 bursa pohs muaurıuıo İl 

Perş~mbe akşamt Galata rıh

nmımlan hnreketle [ Zongul
dak lrlelıolu , inop , Sam
c.Ufi , 'On~ ~ Fetc:.a; brdu , 
Giresun , Trabıon , Riz~ 't: 
fiB~oa j ya r-IJ~l.@k \'C dön 
11~te f1aıar ı kele ilt: L R.tzc , 
Öf, ~tirmt!tk, Trabzon, l>u
lathanc, G6rclc , Ciresun, 
Ordu1 Fatsa 1 am ılrt, indp 
Vt 1ntbdlu j }'O Unra)ıtrak 
_.ıe.:cknrı 

KAllJ_JICALAiu'FCFE ttc1· 

Dursa poHa mUdfirÜ }Udi 
bey, münhal kaymakaaıl~; 
dan birls:ne tayin edllaı~ 
Mumaileyhin yerine 4e M..r 
ıehir polis müdürü olao 

llu sone her 1 üı·lü ·~·oohı lsllt-ahttD tcttUn, tufik~m
nwJ hir ~ureltc huııiı• ve t~rrı~ edll~relt dçıidt. 

\h~rııım ·1 ca 1lı:ınt 'e talıle dut. 'ftf-ıiiH el 119.tilttHttılatlır. tala be, tayin olunm_,.. 
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Bir zavallıyı kö rüde 

0:~eceleyin vurdular 
adaı:n g~e saat yirmi üçte, sağ böğründen kan fışk.tran bir 

kap .. Unkapanı polis merke:tine mtiracaat etmiş, Unkapanı 
rtisü u · d Yaraı zenn en geçerken meçhql bir adam tarafmdan bıçakla 

hilen andığını söylemiştir. lıminin ancak P.Ji olduğunu söyliye
li" nıecnıh Cerrahpaltl hastanesine yatınlr.ııştır. 

't' !~~~tli hizmetçi 1 Kadın iti .. 
saka_ .. egınneninde Mühendis. Tütün amelesinden ibrahim 
llhı rda oturan Mustafa Ef. ile Hamit bir kadın yüzilnden 
illsu ~z~etçfai Habibe, kom· kavga etmişler, Hamit İbra-
sinin. b aıaıe hanımın pencere· himi bıçakla kolundan yara· 
liabib iitOn camlarını kırmışbr. lamışbr. Carih yakalanIIUfbr. 

o e Yakalanmışbr. Bir kadının ölumü 
Suıt tomobil kazası Bu sabah saat sekizde, &O 

l~ııa anselimde oturan hamal yaşında tahmin edilen bir 
<::a t.afanın oğlu 15 yaşında ihtiyar kadın Üsküdar iskele-
idallıiye, soför Abdülhamidin sinde vapura binerken birclen-

l'eı;· d otonıo~·ı eki ( 1369 ) numaralı bire fenalaşmış, yere düşüp 
fltıd 1 çarpmış, çocuk ba· ölmüş\Ur. İhtiyar kadının kalp 
~ak~~ Yaralanmışbr. Şoför sektesinden öldüğü anlaşıl· 
~nıı~ır. mışbr. 

l(Qzalarda ilk G_a_l_a-ta_s_a-ra_y_l-ıl-ar 
ted . . .h 1· li avı ımtı anı ge ıyor 
çi ttıer PO~is merkezinden se: lzmire gitmiş olan Galata-
tllecru:oli!tere bir aydanben saraylı futbolcular bugün şeh-
l'aptl ve kezazedelere ilk rimize avd t e eceklerdir. 
tlıekta~k mUdavat öğretil· 

e ıd· B ı. 

thıd\I llabah polis mlldiriye-
e z b dtr b n ıta baş doktoru Hay· 

~eYet :Yin riyasetindeki bir 
•tl.\tih arafından bu polislerin 
e~ne:nlar~ Yapılmışbr. İmtihan 
lidir. Polısler yirmi yedi ki-

/j ~ 
0 se_n_e_p_a_m_u_k-

lar - -l\d ıyı,, 
lll\lrla~tıada son günlerde yağ· 
te fayd n Pı.unuklara son dere· 

"'I. ası olaınt!f· 1...tra _,,ur. 
tı~ı'1-ı ~~~~tahassıslarının yap· 
tl>.lllt tllahs ık~t ~eticesinde pa· 
~Ya d ulünun hiç bir an-
~elq rıı~r .. olmadığı, bu ıe-
~diif sulun şimdiye kadar 
lll b edil ' tul 

1 
ınemiş derecede 

0 aca· gı anlaşılmı~ır. 

~~~nkQ borsa· 
12,2~0. ~012,00; Fr;nk 
93~8; D0'ta L4St 9,16; İsviçre 
l\l 2') Altı: Sş6,25; Dahili 
va <,8Q. R 9; Anado-l 8ı'. uı)1~li 6,70; Tram

' L~k üyun 183,25. 
asından ıdınmıştır. 

inasi paşa 
Hakkı Şinasi paşa bugün 

Trakyadaıı şehrimize avdet 
edecektir. 

Maaş aşladı 
Defterdarlık bu sabadhan 

itibaren memurinin temmuz 
maaılarının tediyesine başla· 
mııbr. 

İskan n1üdürü gidiyor 
iskan mlldürü umumisi Hacı 

Mehmet B. bugün Karadeniz 
sahilindeki şehirlerimizde . is
kan muamclihnı tetkik için 
ıehrimizden hareket edecektir. 

. Glzlk Duranın arl'adaşları da 
tutuidu 

Adanada şaki Gizik Dura
nın sabık ve liihik arkadaşları 
hemen kamilen yakalanmış
lardır. 

yeni mizah eaze~esi 
Bugün çıkan Kartal refiki

miz son Şişli hanım dedi
koduluile bir çok güldürücü 
resimler ve yazılarla büyük 
bir rağbet kazanm11tır. Teb· 
rlk ederiz. 

Yeni kanun Olur şey m: 
Polisin tevkifi 24 Bir doktor, ra

saafi tecavüz kabet hırsile ne 
edemez yapmış? 

Ceza muhakemeleri usuln 
kanununun tatbikine başlana· 
caktır. Bu yeni kanunda, her 
hangi bir ıalwn polia b.~a· 
kolunda 24 saatten fazla tu
tulamıyacağı, daha fazla kalma
sı icap ettiği takdtrde hakimden 
mezuniyet alınması icap ede
ceği hakkında polise tealluk 
eden bir çok mevat vardır. 

Polis amir" ve memurl~nnın 
bu kanunun tatbikatına bihak
kın vakıf olabilmeleri için 
merkez memurlarından mua
vinlere kadar bütün polis 
amirleri iştirak etmek üzere 
bir kurs açılmıştır. 

Bu kursta kanunun tatbi· 
kat şekilleri Koca eli meb'usu 
Salahattin bey tarafından üğ· 
retilmektedir. Kurs bir ay 
devam edecektir. 

525 Iiler 
Son yoklama 
bugün başlıyor 

325 tevelllitlü eanan erbabı
run son yoklamaları buglin 
bütün ahzı asker şubelerinde 
başlamaktadır. Muayyen mlld
detin hulQlünden sonra vaki 
müracaatlar kabul edilmiye· 
cektir. 

Gümrük kapısın· 
da saldıranlar 

var! 
Dün Rüsumatta garip bir 

hAdise olmUf, dUnyanın hiç 
bir tarafında gôrülmiyecek 
surette bir iş sahibi hakaret 
görmüştür. 

Tahkire uğrıyan Anadolu 
ajansı mutemedi Şnkrü bey
dir. Hakareti yapanlar ise, 
ithalat gümrüğü kapwnı bek
liyen Uç muhafaza memunıaur. 
Bunlardan ikisinin nwnaruı 
826 ve 113 tilr. Şimdi diyo
ruz ki: 

- Bu efendiler, o kapıya, 
önlerine gelene hakaret etmek 
ve saldırmak için mi konul
muşlardır? 

Fran&1z ıcfirl Qddi 
Fransız sefiri Kont dö Şam· 

berön Ankaradan tehrimize 
gelmiştir. Sefir bir kaç fO.n 
kadar me:ıunen memleketine 
gidecektir. 

Bir doktor, müddei umumi
liğe mllracaat ederek, diğer 
bir doktor aleyhine şayanı 

dikkat bir dava açmıştır. · 
Davacı dok-tor, istidasında 

kendisile beraber gece yarısı 

ayni hastayı muayene eden di
ğer doktorun ertesi sabah hasta
ya ~ndisi hakkında «bu dok-

tor delidir. Sakın ona emniyet 
ve itimat etmeyiniz. Benim reçe

temi yaptırınız. Bir şeyiniz 

kalmaz " diye haber gönder· 
diğini kaydetmekte, rakabet 

ihtirasile şahsi haysiyeti kes· 

redildiği, ehliyet ve vukufu 
hakkmda şüphe uyandırıldığı 

için 10000 lira manevi taz· 
minat istemektedir. 

lıtida, mahkemeye havale 
olunmuştur. 

Gemilerinde tadilat 
yapanlara 

Bazı gemi sahip ve acente
lerinin gemilerinde tadilat yap
tırdıklan, bu tadilit neticesin
de tonilatosu artan gemilerin 
keyfiyeti ketmettikleri, tonila- ~ 
tosu azalan gemi sahiplerinin 

de Sahil sıhhiye f daresine mü
racaatla evclce alınmış olan 

resim farkını geri istedikleri 
g&rOlmUıtnr. 

Sahil sıhhiye idaresi, gemi
lerinde tadilat yaptırarılann bu 
tadilib müteakıp gemilerini 

Morson usulU ile mesaha ettir· 

dikten ve alelusul Lüyt Re· 

jistroya kaydettirerek derhal 

neticesini en yakın sahil sıb· 

biye idaresine haber verme

lerini tamim etmiştir. 

Bu tamimin hıliifında hare· 

ket edenler olursa tadil neti· 
cesinde gemilerinin tonilatosu 

ister zam görmfiş, ister t~ 

neulll etmiş olsun - evamiti 
devlete ademi riayet etmi.7 

addile takibab kanuniyeye 
tabi tutulacaklardır. 

Bugünkü bava: 
Kandilli rasatanesinden 

alınmıibr: 
Dün azami hararet «22» 

derece, bu sabah «13» de· 
recedir. Bu gece rüzgar 
mütehavvil, ha.va ekseri-
yetle açıktır. 

jllıiıllll ______ ... 



istaubulda, l•'i11cancılar Yokuşunda 

ASRİ MOBİLYA Ma~aıamııda 
Her keseye uygun rekabet kabul etmez derecede ehvendir. J 

Yatak, yemek, salon, ve yazıhane takımlarlle 
karyolalarımız · 

Bir ziyaret iddiamızı ispata kafidir. Telefon latanbul 3407 

f ~ ~ 
.. J • ~ 

i'Iİlllila Cinme) 
artı semen 

....,...atizma 
, . elamı mafsaliye 
. I 

,.. 

H.UU.Zl BEVLIN ( ASiT URlk) ruRBANLARJ 
Tap akademlli rehi sabıtı pro~ör 

( Lanscro )wabndaa wVliyt edilaıişdl 
i>aris basıahaneled mOtuhh,tlart 

Şatelen müessesatJ 

15 büvük mükAfat 

()a~rhevf (uft ~ '5 'tehirlenmif. .... Ye .......... 

tabb tehdidinde bul11nmut olanlar ucak 

'URODONAL 
\ 
l 

~de baliı olabllirler. &a uıodcınal; hamm bed· 
ha.UeCtea nviDe maddedU. bil61DU1a ••..ı1rde IUllıir. 

; .............. ._. ________ ...................................... ... 

vilaveti eınvali nıetruke müdüriyeti ilanları 

Beyoğlunda l lüse) in ağa mahalle~indc Trık ... ım . okngında kı\in \ ~ 4 kattan ibaret olnp o Od! 1 
mut.fak 2 balA~ı bulunan atik 3 I cedit 39 numaralı kagir hanenin 8250 Jita mefsuh bedelle 
ı 0-?-929 tarihine musadif çar~am ba gumi saat ı 5 te paıarh k uretile icrayı muza) cde.i mukarrer
dir. Taliplerin teminat makbuzlarik emvııli metruke atış kamisyonuna müracaat eylemeleri. 

Laleli harikzedegan devairi 1 

müçtemiası müdürlüğünden: 
Lileli lıaribedegin devairi milçtemiasınd~ üç ve bq odalı 

Mneler icara verilecektir. Arzu edenler temmuzun sekizinci 
pazartesi günü saat 12 de ihale edileceğinden yevmi mezkürde 
pey akçeleriııi alıp müdürlüğe müracaat etmelidirler. 

• 
ITOKS 

Sahlık kundura 
dükkanı 

Beyoğlunun en güzel Ye it
lek bir yerinde cadde üzerin
de biltUn takımları, müşteı'iler 
Gzerine uydurulmuı gayet iyi 
kalıpları ve diğer levazımatı 
haiz mükemmel bir kunduracı 
dOkklnı devren sablıktır. Dük
kin çok ıütel iılemektedir. 
lıtiyenler bir hafta müddetle 
dUkkimn alat verişini bizzat 
kontrol edebDirler. Talip olan
lar dtıkkinm adresini «Son 
Saab ten öğrenebilirler. 

Piyanko mtldfiriyetinden: 
N&muaeıi veçbile ( 80.000) 

adet evlenme lihhat r~ponı
muı aleni pazarlık suretile 
mUaakaaası icra edileceğinden 
taı.. talip olanların pey akçe· 
lerile birlikte 1 temmuz 929 
pazartesi gilnU saat 15 te 
piyango mlldilrl6tunde mute-
tekkil tayyre m&bayaat komiı
yomuaa mllraeaatleri. 

ı~ıaarıt vekaıetı tararın..ıaıı 
çıkarılan haftalık resio:ıli 

mecmua 

Bugün· çıkan 
ıı inci nüshasını 

Ci)rd Lİ niiz ı1ıü? 
Nüshası: 3 Kurüş 
Seneliği: 150 « 

Altı aylığı: 80 « 

~iüraacaat n1ahalli: 
Devlet matbaası 

Daima yalnız 

KOD AK 
fotograf rnakinal~ .. 
riJe filin1lerini kul .. 
lann1ak ınenfaatiniı 
icabatındandır. 

Allminilt fotograflnr için 

~Iiııoteros 
kartlarını kullanınız· 

Her yeı•dt~ sahhr. 

Beyof[lu beşinci sulh hakilll" 
liiinden: 

Bir deyinden dolayı mabclJI 
ve furuhtu mukarrer boru ar, 
na koltuk 14-7-929 pazartcs& 
günll saat 12den itibaren Talı" 
simde Feridiyede 38 No. a,.r 
tuman 1 No. dairesinde tatr' 
lacağmdan talip olanların ~ 
ve !laati meı.kürde mahalli Jlllt' 
zayedede hazır bulundurula~ 
memurine milracaatlari iJjlJ 
olunur. 

Sun Safilin ildn tarifesi 
~ 

1 (j ncı ı:ahift:de •antimi :::ı 
50 IJ,12 1 J,10 UllCıl 1) )) 

9,8.3 nır .. u , , 1.0 
-ı ııei , :o ~oo 
1 irı .. i )) » 400 

}'elgra.r lsta11bul saat 
. ı fi • 
11.uı ı ulıtu i,uuıııt dıkl.at o '\.tt 

rııııkla buJber bu husu tn mes'ıılı 
kalıul cdilm .. 7~ 

,., • 1 . . d b(.\til'' 
l,ı11eıerııııı .: ıntı;.•ır e rrı 

~ ıı1.•lnr111 hu~ kı ıııahfıızdur. 

Abone sartlan 
\ 'I' J ' ' > l 'ı. -()O ılU ı u ~ l't er ıçırı: :-ıı>ne ıı.; l • ' ur 

u~ lık 900, llç a\'lık 500 kuruşr 1 ~ 1<.cndıi m,.ınJ,.ketler içil": ı,rrı~ 
.lOOO, altı uy1ı1.. 1600, uc; n,·hk 

kw ıı~tur. 

1~ak,·inı 
19,45 

Güneş 4,32 Ak~;Ull 
c:ıı.45 

Öğle ] 2,1; \'ubı -Q ı~ 
lkindi 16,18 lırısak 

_, 

Me•'ul müdur: Selim ~I" 


