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Baltkpa=arı cİParmda açık meyoo m-{Jllerf

fJişçiler
Doktor

tJ1111anı .laıılddııa

M

..,eti

vekille kOfliJflİ:ıllw
Diş tabipleri

cemiyeti
idaresinden intihap edila zevat dün Sıhhiye vekili Refik
beyi ziyaret ederek, cfıt ~
!erinin livhalanna « Ölf dlık·
toru » yazmalarmm weuecllmesi hakkındaki k81W& ·ait
itirazlannı söylemifler ve ..kil beyle uzun Uzadıya pflltmüşlerdir.

Son sahifedir
Saat
Yarın

16

Tütünlerimize taarruz
Yunanlılar paçaları sıvadılar

•

inhisar id~resi ''500~,
bin lira aldı

lmn!riftrt dnn hir l<tıftl

Atina, 29 [ Hususi muhabirimizden ] Türk tütünlemma
Avrupada işletilmesi bir İngiliz şirketine verildiği hakkmda
gelen haberler Yunanlı tütüncüleri, bilhassa iktisat mebafilini
ve bnkümcti endişeye düşürmüştür. Bu hususta müzakerede
bulanmak üzere geçen gün Başvekil M. Venkelosun riyueti
albnda büyiik bir toplnnma olmuş, Yunan tü~erinin Tlrk
tUtunleri!le yeni rekabet çar?;~ı;i konuşulmuıttır. M6btelllft

2 Sahife

Arzuları
İhtilafın Cemiye1

ti akv8ma hava-ı
lesi imiş!
Ailiıa,

30 - Türk - Yunan
meselelerinin Cemiy~ti akvama
lıavalesi hakkında M. Papa
tarafından yapılan teklife TUrkiym.in ce•abına intizar edil·
ntektedir. M. Papaya, istlduı
iiaeriDe iki ay mezuniyet verilmiştir.
Kendisine sefaret
mu.t..an vekllet edecektir.
ziraat, ' milli iktfaat naz.ırları,
tütUn ticaretile ıllkadır mU·
esHMt direktörleri iıUrak et•

mieAerdir.

toplanmayı
mlltealdp
Türk ttıttınleri aleyhinde bU·

8u

yük bir faahyet
edbmektedir.

Mlllt lktltat *naıın

Tevkifat
Rigada da ko-münistler harekete geçmi,ler
Ri2a, 30 (A. A.) - Zabıta
komünist mehnfi!inde taharriyapmıı,

bir çok vesaik \'e
bilhaııa kom.Unlst enternuyonali .tarafından 1 Attftos

yat

1DUnı1tbetile gönderiJtniı ba·
ıı talimat ele geçirmiftir. 17

kiti tevkif olurımuıtur.

Ronıada
Brendiıi, 30 ( A.A.) _ M.

Vunenil·

Venizeloı Brendfılye ıelmit
ve Romıya doğru aeyabıtine
dıvam ltmfttir.

be,1111 ıtmittlr.

Ruıyaya

İnhlMr ltldr~Jt ne diyor?
~ haber l1ıerine TUtün in·
hisarı müdürü umumisi Behçet
beye mtira<:aatla mUtıleaıını
sorduk ve malOmıt rica ettik.
Behçet bey bize dedi ki:
- Yuaanlılar tlitl\n orupagindasına çol ehemmiyet ve-

==----·

~

Berlfn, 30 (A. A.) - Zep•

Grevciler poiisle
müsademe
ediyor
Buenos Ayres, 30 (A. A.)Rozarlyo limanı doklar ameleıi arasında çıkan ihtilaf bir

k•ç aundenberi umumi ırev
şeklini almıştır.

•uva·Joszef at::zisine ıeJmit
ve bu havalinin Rus toprağından mahdut oldugıına alamet
tıtkU etmek Uzere bayrağını
dikmiştir.

teati

Sovyet heyeti 1efttiyesl Fran•

Vaffkanl"

nıukavelc

edilmiştir.

Ruslor ve Çin

tU-

Roma, 30 ( A.A. ) - İtalya

mubayaa ederek
Y waan tütüaü firması altmda

hükflnıetl~ Vatikın aratında
bir potta mukavelesi imza

Berlin, 30 (A.A.) - Sovyet
sefareti Çin orta "lçiHği nezdinde baıı tahkikatta bulu-

edilmlıtır.

nuıdutunu tekıip ediyat.

riyorlar. Hatta bir

tünleriıbiıi

aralık

sattılar.

Fakat ~u propaianda daha
ai1'9t Türk t!itüıaleri lehine

Çünkü Yuuaıa firması
.ıtaada saulac:alC Türk tütünü
· 111tıbayıı edilaıiylnee kndl
eWa.

tfttüaleriırl !attıl1r.

O tOtOnler

&izinı tiitlini1tılerf mtıin mahiyet
ve evsafını haiz de~tldi. Me·
it:. e anlaşıldı ve hilekarlık

meydana

çıktı.

tlttiialeıiınizi fazla mtdha
n~ !b.tthll var? TOrk tGtOnfe-

rine iM! kadar ratbet e>kluğu
nu anlatacak hadiseler göz
•1td•, Bütün Amerika ıaıe·
tel eri tütünleı imiz.in nefaaefüı
den bahsediyorlar.
Bwia ~eıwbi Amerika ekM)'ttı. tlrk tütiltıü içiyer.
Bütün ~ihan piyasasınca
maruf hft firnıa, ( 1 ) illflyon
İngiliz lirası sermayeli bir şir
ket A•rvpaaaa altı muhtelif
merkızhtde fabrikalar t~is
etmek üzre bizimle ttıuka·vele
yaptı ve (500) blb lira teminat
ak~si verdi.
•
l!u şırkE!tin her fabrikasında
ıyrrca bıref fl1etnurun:ıuı: da
fhtfunaccıktır. D~ttıef< ısterfm ki
Ytfflııtıhlar pröpıgınd~ yapı ..
t<'l'iat!tt bi! de boı dutmiyd'
tU!.))

Atinada ekmek fırladı,
halk müşteki ..
Atina, 31 (Hususi) -- Üç ,Un urfında ekmeğin bir drahmi
(S.S - Bizim paramızla ve draluninin bugUnkü piyuuilı 2 ku•
ruf 30 para) yUkselmes{ blttbl halkı ve bilhassa muhalif matbuatı
bir çok tlkAatlere seV'ketmlftlr. Mulaalif gazeteler, M. Venlı~
1oıun lntlhıbat progranaaaclald (( tkıneji ucuzlatmak >' vadinin
mühim bir mevki isgal ettfilnl hatırlatmakta ve Amerika He
sair iltihsal memleketlerinde buğday fiatlarının ne nf!lbettı
yllkıeldi~lnin tahkikini taysiye eylemektedirler.

irtişa tahkikatı
lrttta

llltielesl tablcfk.tınt

ehemnıfyetle

devam

ofunnıak·

tadır.

Ankaradan gelen bir telgraf haberine iÖre nafiz ml\'kilerdttd batı ınatı pira verildiği iddiası yalan olsa bile,
bu .:e•atın ıui zan altında
kalmamaları için tahkikat tamik edilecektir.
Muddei unıuttıi Kenan bey
t•hkiNatın Ankat.aya nık·
Jedileceğiııi
tekzip
etmiş ,
4<8öyle bir teY mevzuu bıhfs

don

dej'Udlr!-.

deııtıştir.

Yeni kabi

pelin perşembe günü sabahı uat 3 e doğru hareket
edecelctir.
S. S. - Balon 9evri alem
1 seyahatine çıkmaktadır.

Grevciler ile zabıta arasııı•
da şiddetli arbedeler olmuştur.
Rotarlyo şehrinin tam ortasın•
da yaptıkları Larikallat arkaıında tabasıun eden grevciler
polislere atef aç.mııtır. iki
taraf aruında bir çok kurtun

ilhak!

Mo•kova, .30 (A. A.) -

• Jf.

~=:___:

Zcppclinin
seyahati

Venlzcloı

mUtıhede

taam bu 11n• mıhtulUaUıı
ta. . . .n ıatılmat oldutunu

- __:=:: .

Effando muharebeler
Peja\ er, 28 (Hususi) H~Unbullat

a

kaı·şı htır·eket

eden ,. ~d'r han ku\'vetlerlnln yeni bir muvatfa•
klyetılzllOI hahet· veril·
ınektedlr. Bu nıüs~deme
iki gon kadar de,om etmiş olup maktullerJn tııl.k•
tara ep ) ükseklfr.

.

•Il

Blr poıta batmüdür lüfü kalktı
Adana posta ve
başmüdürlüjü

te Igraf

kaldırı!Jmışbr.

nnı

para ,·e

ya~hetmişlersc de)
ıııışlardıl'.

Bir kı%ı kaçıl
ornu, :Jo (ti

J.,1JOJh tl lr J.. o~ 00
seyhıln kızı .\l ş"'ı ı
hr-ri yöz dil,(•«.,,
kanla tararımtort 6 1
larak duija ,k.uld&t•

ede takitH~ çıkafl
malar,

nen(:

ıuıı

mışlardır.

111

San Ali

...

f

yaP-i)
1'okat, 30 (ff Uills

seneve tmthNOJlf

pi!hdneden r•rttr'
izini J\a) rt

sonra

ıntlvaffa.M:

olali

~lf'

yakayı ele 'errJJlf

iki

kişiyi "ıır

11ust1

Hopa, 30 (
Salihli köy üıtdDP
o{tlu Allnlo evi ~
U.rai'ından sarııarıt 1J
para ve eşyaları

3

tir. ~fukav,~roe1 'IJJf
Sami ile

karısı

lıeydut1ar tar•~ f~
ralanmı~·-ır. t11Ji
jaodarr~ıalar,

ya "amıya

dtf

mu••

~şlurdır.

fnayetunab

1'ahruıı, 28 (~-ti"
Sahık

E yan k.,.-J

nullahııı bfrad1
lul'alı h~•n

aile

beraber burava
.. lJ6'

NÜN

l«J lakkıhuzur~ neola<"ak? Yufka,tath

1( AEiını Bazı ko~isy_?n arı toplae t\rar
mak mumkün olamıyatı bil. arkadaıla·
k erat ettiler
cak 15nibi, f a.ka.t••
sıfatile
ve

iri.at maznunu
l!)ub:ğır ceza. ~ahkem~-

-.ı:
ı~~ ol kernderı ıcra edıl'lı~ dG•n l<~driye H. ve rü..~~la~ lttü~afa anamelerini
L"t ' neticede cürümleri

~tt olmadığından

cümlesi
bir
h.ain
m unyet "'
L \'erdiği bu Adil ve
~ara
'd
d rı şı detle alkış\ı.~ it. Aynca halkadliye
~ aniinde tezahüratta

ı~tnı'şlerdir Kesif
. ıtlltleai cil ·h • .

"

~llttur.

. l.ırdarın
İstanbula av••
ltıutt"k
· m('ıst antik
tt il.
.. tp.

a-1111

kJ•tı

aleyh ııde dava
c )e :6yJenmektedir.
\ıt k e~-leti levazım ve
'-•t ?l"düıii Hüsnü B.
tQ 1 buçulcta Ankah'~~t ahrken cürmU

'd,a ınde

t

yakalanmıştır.
ec:~ z ı.1Urnrüklerini tef-

Rıfat bey

tl...: n. hsan

lib~lh:·
inJ•nıbı~de bir H. Ferit
'~r t ır genci iki el

Barem kanunu ortaya yeni
bir mesele çıkarmışhr. Mezkur kanun komiıyon ve encümen
içtimalarma iştirak
edenlere verilmekte olan hakhuzur meselesini
bu hususta bı'r karar ı'tti'ha:ıı

kı

hakkını

ketmiştir.

halletmiş,

heyeti vekileye ter-

Heyeti vekile henilz bir
karar ittihaz etmemiftir. Bu
ıı.ebeple meclisi idare, komisyon ve encümen azalan bir
karar itti haz e d i 1inciye ka d ar
·hakkı h uzur a lamıya\;&&Jar
__ Lı dır•

Halbuki, bazı kimseler için
hakkı huzur ehemmiyetli bir
kaJ.aDç menbaıdır. Alelekser
yalnız elini kaldırmak veya
indirmek mukabil'nde her içtima için 25-50 liraya kadar hak-

mJıymetli

Atletimiz Besım
Macaristan t•mpiyonasıgirmek üzere Pqteye davet
edilmittir.
'[qfeyrisefain ile milli vapur

1.YJ

-~ Unkapanında ya- ~kumpanyalannın arasında-

İci~

ailelere aşk mektuplan
ltnç en bir genci .öldü-

~llıektepli
~trrıcaine
tt Caktır.

Sacit Ef.
bugün de--

8 1blidnru umumiıi
• bugün

....
'"

ıehrimize

Etf
•--k· alin

çocuklann~ il
d b !ı.l._ ı. Y~tın an ÜyUA
..... ''•aarıf vekAletince
..Q ... k
~~ teplerine tevzii
·
~ · te~tfon. tirketi hak-

~baııştir

~ İflla

.

iı b nıevzuu bah·
eyan edilmek-

~ iı

Yunanlılann

~\'t

ıefiri

' \'~e.ldifiııi reddet•
Papa

~ t edilmiştir. De~ illlıbt~meldir. Bat-

~ .\ıı~till J<ımn

bey

~ t~~ .Ya t~ecektir.

~. lattt,,a~~ b~m. c~••·

lf. ~

-aaıeaı m •.~~e--

~~it....:_
~

_, edilmekte-'

~ ._ ~:~anını
1
~.

..

izaleye
-~-: 8Yon diln altı
illa karar ver-

ki ihtilafın halli için yann
Seyriaefainde bir içtima daha

yapılacaktır.

Bu içtimada Seyrisefainin
mukabil metalip listesi okunacakbr.
Jmlukııla Kayseri hatbnda
~25 temmuz perıemb gftnft
akşamı Bar istasyonunun temelleri atılmıştır.
milfvride tahkikat yapan vilayet heyeti dün avdet
etmiftir.
IJmanet heyeti fenniyeai bir
nevi takai hakkındaki tet-

kikabnı bitirmek

nzeredir.
enç ressamlar 1 eylnlde
bir sergi açacaklardır.
ahiliye veklleti son Ankara yanflDI mlbıuebetile
vilAyetlere gönd e rdiji b ir tamimde kerelte mataza1annı
kartıl
ıehfr haricine çı
muının

m

m

emretmfıtir.

D

zmir futbol pmpiyonu
Altay takımı Galataaara·
yın lzmlre vaki olan aeyahatinini iade etmek tızere Ağus• i ....n o hri ·
tosun yed ınc ...o ıe mıze
gelecektir.
irkecide Sanasaryan hal
nında dericilikle iştigal
e-een Edirneli hacı Mehmet
\ Ef· 100
.... ı,ı
Şe'{
. ,000 lira •~•
iflü t~tmfttir.

kı

huzur alan ve ayni zamanda 5-10 şirkette birden meclisi
idare azası bulunan bazı kimseler bulundu~'ll gibi, hakikaten ihtisas sahibi olan ve içtimalarda fenni
'b
d k
k iki ür
eyan e ere anca
' r
lira ücret alanlar da vardır.
Hakkı huzura dair bir karar
verilmediği takdirde, içtimalan
muhakkak lazım
olan bir
komsiyonlan toplamak

mütalealannı

kısım

müşt{ül olacaktır.

B'lh
ı assa satış k omi syon1an
bu meyan da bu 1un maktadır·
Binaenaleyh, hakkı huzur meselesini hallebnek, fakat bunun
eskisi gibi bazı zevat için sadece bir kazanç menbaı olmasına meydan vermemek lizım-

dır.

lf.nlaarif müsteşarı Kemaf
llil!Zaim B, şehrimizdedir ve
maarif işleri ile mefgUI ol•

maktadır.

muamele vergilerini vermeWıUI dikleri için fabrikalan
kapatılan 35 deri fabrikacısı,
fabrikalannın açımluına ve
borçlarının ceste ceste ödenmesine milsaade edilmesini
istemişler, defterdarlık bu talebi kabule kanuni imkan görememiftir.
mün zahire borsuında yeni
heyeti· ı'd are IU.UI
.. _ intih'a-

batı yapılmııtır.

mqvekil ismet Pqa Hazretleri dün bir motörle
lstanbula inmişler, otomobile
binerek
cihetinde te-nezzühte bulunmuıı.lardır.

İstanbul

Y

Hllili ahmerde yanı hayati idare

Hililiahmer cemiyeti Beşiktaş kaza kongresi don gece
Halk fırkasının Beşiktaş nahi-

ye merkezi binasın d a içtima
k
h
ederek i~ifa eden aza eyeti idaresi yerine şu zevat
intihap olunmuıtur:
Tüccardan Cemal, müderris
Ethem Akif, şair Sıtkı, Baha
Kimil, İhsan, Hnsnll, vilayet
encümeni bafkAtibi Zllhtu ve
ihtiyat azalıklara da Osman
Nuri, Şevki, Mazhar beyler.

Üsküdar bankası

Bazı müteşebbislerin teşeb-

büsü ile Osküdarda bir banka
tesisine teşebbüs edil11?-ifti.
Müessesenin ismi Ürsküdar
bankası olacakbr.

•

yoğurt..~
şıiııdıir, /e~a

Ga:etcler iki
mal satlıkları ıçm beledıge
iarafmdan malları imha edL
len esnafın listesini basıyorlar. Hele bu list~nin içintk
pek go:e batan bır şey var ki
çok iğrenç: (( Labım ıuyu
ile yikanan elli okka balık» .
Bunu okuduktan sonra gd
de lstanbulda
ile balık ye! Anla11lan bazı
csnrıfiu insafın Jılç namı kal•

arlık ağız tadı

mamz§.

karsı
ne yapalım
\ '
•
çeşmeler kup kuru, ne ile yıJJuna

kayalım?

Denileme=. Çqmekutu ise şehrin her tarafını
kuşatan koca denizler de kurumadl
yal
Gazetelerle
neıredilen bu
listede eksik bir ,ey vardı,
yeni olduğu için bari onu dn

ben famamlıyayun.

Pazar güm1 akşamı Çarp
kapısmdaki yufkacıdan yarım

okka yufka aldım. Bir de 6 lai sabah yufkayı açıp baktık ki ıistlekiler bembeyaz.
içtekiler mas mavi, küf içinde... Bu küflü kumı tabii al-

dık, dıin Beyazıltaki. belediye
mevkiine getirdik ve bir memurla beraber mahut dükkana geldik. Fakat, dükkdncı
sıcaklardan, aradan iki gdn
geçtiğinden ve bilmem Mden
dem vurarak ifin içinden
sıyrılmak için gürültüye ltalkışmasın mı? Berekd veraln.
memur .zabd tutarken orada

tatlı yemekte olan bir JaılellU

genç birden

kı 11tı:

diikkô.ncıga çı-

v

"·

•

Bu ne çqll tauı ber
B
l d ... ·z
L--bat
.u lal L egz , apacı ver
-

bır şe~/

D 11" k ancı
•

onu da

t'-zı. .

kalkıştı:
- Acı değil efendlm. llmon

el1l&C'

lozundandzr.
- Hayır canım. acı Pi! ltokulu. bu yenmez.
Çocuk tatlıyı yemedi oe o
kalkarken bu stfer de ôleld
masada yoğurt yiyen bir
adan1 vJt.nu" ndeki kaseyi ':l._llA.lrerek.·
- Bu yoğurdun içindeldle
ne böyle siyah siyah?
Demesin mi?
Dükkancı ona da fU ceoabz verdi:
·
-

Bi şey değll, yoğurdıın

kaymağı sıcaktan e$mtrlqmiş!

.\femura dedim ki:

-

Yufka

kliflı1. bakloa aeı.

yoğurdun içinde karalar do-

ltı.' Bıınları ayrı ayrı d~:Jlil.
:ı

toplan !fekıln ddk/\ nı imha
elseni: nasıl olur?

KiJrolla

Tırpan

işler

tarlada

Saçımıza baktın da bizi
başak mı sandın, çelebi?
-

68 -

Ômrlnde el sillesi yemediii· için yumruğunu demir
gGlle DI111eden T.okat efeai,

mi

yanağındaki bet kırmw
c:lzginin acısile
alık
bir
~
almıştı ve o alıklıkla

metresinin tuyikma tabi olarak drllkleniyordu. Fakat ak.mimel gecikmedi; bet· dakika
eıııel koynunda yatan bir fahifmin kendisini davmesi, sü~emesi kabadayılık hissini
incitti. Hele kansmm, fU ıe Qelerdenberi koynuna ahmya

He

layık görmediği kıymetsiz

Jrmmmo yanmda bö,'le bir
llaksrete uğramak bftsbtttiln
~

gitti, gözleri bu infial

le kımıdı, kan
d&DdD.

çanağına

kanauu da, kay dilberini de
cllltnuek içın ~ bir ar_,. kaplldı:
onnpu - dedi - kanma ym:mmak için bana el
lllıfdadm ha; seni de, onu da,

- v.,

~·
Simdi bir silih,

kesecek,
parçahyamk bir feY arıyordu.
ı..mm da,gulan ve insani
dBlhaz im, mütehen:ir zani-

~
..;;:tı> ::::fe~
.. w'-ı>u)'d ve siHelendiğini
g&9ı kamını behemehal
dlitlıiek istiyordu.

Nibadm

öl-

b8tUn

iradesini
~ ~ıyan bu dilek,
~ ve iri bir ,.tan hallne getirmişti. Knnm kıvnm
1ıvwapm; kmkunç bir ihtilaç
• eğilip bnküliyor, dişlerini

dnpWnma yapışbrmak, mtıhlik
aelrili doya doya kusmak
~çvpımyordu.

Qfjllli ~ ~tebentiriinkadar de-

jiftirdiğ

huf olar?..

sıma

ne

Saçlar

ma-

dfkleıir,

dikenleşir.;

gözler )'a - içine
bir tatam kül atdmıt sa gibibatamr, yahut - arkaımda kı
wılcmılal' oynıyu. cam parçafİln gibi - kızıl bir iltima g&tıerir; dudaklar rengini kaytic>der; nefes ya kesilir veya
-.1c1afll'.
Nihat ta öyleydi, ürküdü~ü
bir çehre almış ve kuduz bir
~ ~ası hiiviyetine büilbımüştü. Ônüne geleni paristiy~ bu mandanın
, o kıTilıın kıvrım kıv-

=

-.an kana yı1amD ~ yoktu.

Muharriri: M. Turhan
ve kanlı gözlerini dört tarafa
gezdirerek bir taarruz silakı
anyordu.
Nihayet gözüne bir tırpan
çarpb, kerevetin altında demiri ışıldıyan bu keskin silah,
mütehevvir adamın murdar
çehresinde soluk bir şimşek,
bir lem' ai haz parlattı ve o
hakiki bir yılan gibi kerevetin
altına süzilldü.
Kadını, biraz evel muhabbet teraneleri fısddıyan, göğ
süne sıcak buselerden zevk
hileleri itliyen erkeğin timdi
azraillqmek i.tediğini görünce
vahşi bir kahkaha kopardı:
- Tnpan -dedi- tarlada
itler. Saçımıza bakıp ta bizi
buğday bqağı mı zannettin.
~elebil Göziinü aç. aklını baflOa devtfr. ·
Ve ıoma, yüzü koyun uzanIDlf olan Nihadm iki bacağı
arasına elini daldırdı, yakaladığı
şeyleri olanca kuvvetile
sıkmıya, bike büke sıkmıya

Sokak mı bu? ~

Lozan muahedesinde Garbi 1
Tırakyalı olup 1912 senesinden
evel burayı terketmiş Türkiye
cumhuriyeti tebaasınm mallanna sahip olucaklan ·musarrahtır. Bu gibilcre Muhtelit
mübadele komisyonu ( Yunı.n
murahhssları da dahil ) he.yeti umumiyesinin tasdikından
geçmiş birer vesika verildi.
Guya bu vesikalar üzerine
Yunanlılar mallanmızı hemen
iade ~deceklerdi.
Yunan hükfımetine ibraz
edilen o vesaiklerin hiç bir
tesiri olmadığı görüldü. Muhtelit Mübadele komisyonunun
verdiği karar ve vesaiklerin
kıymeti yoksa bu komisyonun
hikmeti vücüdu nedir? Müzakerat meyanında Garbi Trakyalı Türk tebasının hukuklannm da nazan itibare ahnması lazımdır.
Garbi Trakyalı

çıkarıl~, az evel içinde oynaş
tığı yatağa ahldı. Onun uryan
yerlerini görmemek için Şeh

naz gözlerini kaparken oruspu da, şalvarını '9e yeleğini
giydiriyordu. İşini bitirdikten
sonra hakimane emir \'erdi :
- Ardıma diiş, dereye gidelim. Dalaştan çıkan ite dönmüşsün, yüzünü temizliyelim.
Şehnaz, tabii bir endişe ile
sordu.
- Efendi ne olacak?
- O biraz sonra kendini
bulur, ayılır. Yapbğına da nedamet getirir. Ya gelir senin
ayağını yalar. Ya burada bekler, bana yaltaklanır. Er dediğin öyledir. Yalvarırsan kabanrlar, diş gösterince sinerler.
Şehnaz hiç te bu kanaatta
değildi. Onun nazannda erkek,
daima söven, döven ve inciden
bir mahluktu. Nihat ise o in·
safsız mahluklann en azılılanndandı. onun şu macerayı
hazmetmesine imkan yoktu.
Kim bilir neler, ne rezaletler
ve cinayetler yapacak, bu bayğınlığın intikamını kim bilir ne

ba,ladı.

Cinayet işlemiye hazırlanan
zani, bu cans6z tazyik albnda,
böğrüne bıçak sokulan bir
öküz gibi acı acı böğürdü ve
iki - üç saniye içinde bayılıve
rerek kerevetin albna yıkıldı.
Köy dı1beri, erkekleri kudurdan uzvmı onlar için merkezi acz, merkezi za'f olduğu
mı da biliyordu. Bir erkek
yijreğinden yaralanmıya, ciğerin~en parçalar kopanlmasına belki tahammül edebilir.
Likit şöyle bir tazyika - imkim yok - dayanamaz. Kadın
lar bu hakikata erkeklerlden
ziyade vakıftırlar. Kocalannı
o suretle öldüren hanımlara
tarihte bile - meseli İlhani
küçük Hasanın karısı! - Tesadüf olunur.
Köylü fahişe, Nihat efendiyi
bayılttıktan ve bariz bir tehlikeyi bu suretle atlattıktan
sonra Şehnazı, yatbğı yerden
kaldırdı :
- İnlemeyi bırak - dedi herifi yatağa atalım. Tut teresin bacağından!
Şehnaz, şuursuz bir halde
bu emre ittiba et~. Kocasının
çıplak ayaklarına ·yapıştı. Güzel köylü de baygın zamparamn başından tutuyordu.
Bu suretle Nihat kerevete

•

Ahmet

şekilde alacaklı?
Şehnaz, bu ciheti dütün·
mekle beraber münakaıaya

l

girmedi. Çünkü takatsizdi.
Vücutça mustarip, ruban muazzepti. Gördüğü, itittiği şeyler . 5?rakini tarumar etmiş,
yedıgı dayak ta bedenini hamura çevirmişti. O çınlçıplak
derağuşlar ve gene çırılçıpla'
güreşmeler, Nihadm sillelt" f
mesi, bayılması, kendisine ·a

,br.

Şubat ortalarında ~

T arlabaşı Yazıcı so
yıkılan bir evin en~
kağın orta yerine ~., 1
ve el'an kalclırmadıklatS )
mahalleye ne bir
bir otom.obil girebiliY°''~
Bundan sarfınazar Y~. l
şiddetli bir yağıanır b~)
mur deryasına gark .
Nazan dikkati

arabU"

celı.ed~
N.

lf

Mısır çarşısının
Mısır çarşısının d
önündeki kaldınmlarJll
dar bozuk olduğunu .Ş _it
kacet
yoktur;
an~
girip görmek kifidit•
yürümesini şaşırıyor. ,ı
Şimdi çarşı esnafı

ar

para toplıyarak talllit .
cekler imiş. Bari bel ~:I•
yardım etse de bu tr"
parke taşlarile döşe°'İ
Karilerinizdeıı: '
ya gibi geliyor ve yD
payansız bir korku .,e
duyuyordu. Mabaıa
ayrılmayı da elzem b ,
Bu sebeple köy dilb le
dma takıldı, dere
kadar gitti.
'ff
Muayyen düsturlar• ,o
lü faraziyelere istiıı•d
lilata girişen ralıiyUll•
kadının yan yana
hilafı tabiat bir şeY •
ceklerdir. Ve NihadJJI t
metresinin
ruhen
eı
( antipathic ) hasıl etıP
zaruri olduğunu söyliY i
dir. Onlar, yani bU ~
bulunacak olanlar, bef
hunu sarf kitabı san,.., ·
perestlerdir. Ruh, t_
sım muğlak olduğU • ·
celliyab da esrateO P
Onu düsturlara rt
miifkül değil muhal,
lık davası da bala dl
bir hayaldir. A~~:,
rülmiyen ruhi hadfscırikada sık sık
bilir. Bu, talikki

cetY(

doğan aynlıklardır·

Mamafih, ~·'tll'?!."1
caaına k.•ar
'..A.&

hissiyesJ.ıiaya ~uv•P""'

tik. ~l'dır.

~r1~ayefuDah

Tahrnıı, 28 (Jlılf
Sabık E yan kıt,#
ııuUahnı blradetl
lul'ah han aile efı
beraber buraya {lf1

ÖNÜl:bEN

''Son Snat ,, in iaue listesi

l;öNüLE
Hize f elAketzedelerin
vardım ediniz...
~Ursa emrini verdi.
el

emre töre şimdilik
"nadolu yakasında
ll

kalınacaktı

~
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~ ..:,alq((?tiı uyanmadı, çü:ı- j şey bıriıkmadı. Dünya

O havdlide iufan f eldlceiine uğrl)'an, aç ve
1Jçıkia kalan 011 binlerce km-deP,mize y1trdım
etmek mukodde$ bir 114Zlfedir.

Rize, Sürmene ve ha~alisi müthit bir felaket geçirdi.
Zarar ve ziyan büyüktür. 40,000 <!en faıla kuc1efj.aiZ
yurbuz ve bir lokma ekmeksiz kalmııtır.
Memleketimizin en zer.gin ve çalışkan bir mıntakasıpda
vuku bulan bu felaketin bı:pimizi dilhun e!tiğine şüphe ~.
Böyle bir vaziyette, f eliketzecfolere yardım ebne:c hepimiz için bir borçtur.
Bunu nazarı itibara ıalan « Son Saat » bir iane lı.tesi

ne ka~rrı.. .~· Y etm;§ altına yıl dar deği9miş ki koca bir top~~rıun ilk güneşi üstüne rağa be:::ıim adımı veriyorlar.
açmııbr.
~ 6buarı 4Uınduğu ve bektediii Bu ne israftır, bu ne lüzum~~ha: aleme sefer etmişti. suz ikramdır. Sevindim desem
Bu ianeye işti?ak edenlerin hediyeleri tarah~ızdan
~t~ler, büyük bir harp yalan; doirusu üzUldüm, utanHilAliahmere devredilecek ve isimleri gazetemizle neıre
0
ler gibi vaveyla içindım. Senden, Apturahmandilecektir. Az, çok, gönülden ne koparsa vermek ve on
ellerinin
dan, bütün
utanbinlerce insanın alamını bir az olsun tahfif etmek Jizımdu.
L· •tıyarak
Kandıraya
dm
Q ... t
ı .
Haydi vatandqlar, vazifemizi yapalım.
~ epeye ~ömdüler.
Kunur Alp, yfiziinil ektide•
...,~·~ - d kılıçlarını kından
k
d·
lene
liıtesi
dar '
çadırlanmlan
re cevap ver ı:
11ar
Bu
sözü
ben
duydum,
Kuru~
Kunış
, 11ıııııı._ j_ matem tuttular.
......-..-dan beri orada başka!ı duymasın, gücenirler.
24325 Dünkti yck\m.
200 Bahar Peres B. tMön taciri
· l'~~denizin dalğalaBir avuç toprağa senin adm
500 Hrrmıın. 1cıpırrr tütün ti •.
carcthanesı.
-. -.Un .. bazan şad,
veriliyorsa ne oluyor aanıyor•·-'4.d olan_ nmğilı ve sun? Yapılan şey seni yük) "lflhıni dinliyor. Ne kaseJtmek için değildir. Sen zat~k ki Akça koçanın ten yükseksin. Maksat, topra- her şey ve her şeylerini verirgirdiği, zafer kazandığı ifidil•
~/a!ttguıı bugün hatır- ğı yükseltmektir. Her gün lerdi.
memişti; ancak Hergfil ka&rr
~harına bir gül fi- bir sürü Rum senin önünde
Mütereddi milJetlcrde, fira·
kuvvetli, Hektar kadar ceaar
diken yok.
diz çöküp müslüman olmıyOl'
zesi bozuk, temeli sarsık biiküblka'yemize ıiicu ed~
mı? Bu da onun gibi hir şey. metlerde unvan meseleai hli- oldağu noknmada her kel
ittifak etmiı g6ıluftyordu.
· Rene Akça kocayla
Şu kadar ki toprak senin adıyük
bir
rol
oynayor.
Bugün
Onwa ölümünü is- nı alınca bizim gibi Türk oAmmenin bu zehabı neden
k~aıchk, hikayemizin loyor. Bunu hepimiz ve herkes bile bazı milletlerde bu ma- ileri 'feliyordu? Ba rarahetln
nasız meyelinın çok gtılünç
kdar kendisini buhabilir.
sebebini rumlerin tereddismde,
teceUiyatma şahit oluyoruz. Her
ruJıe. tefuaubuda .......ı.tır.
_>\_
lld
hangi bir hllkümdann IOtfen
Len içiDde ·~ ....i.
~ kltdi ve nihayet Burtı t
tefenlh edeceti bir ketime
el'kekli fuhş içinde Jtiı~,..
~a'bı geldi. Karşı ya d
ile kendisini «pep muhterem!»
şayatlan ~akiketta aürih• il•
:')~e nıcselesinin- tevelBugün Saman ıra dediğiOlmUf
addeduler
henüz tea, aalaifeler gibı .-lıt fi aelr.1
miı köy, hikayemirin cereyanı
~uhtem.e! olan ih- sırasında mühim bir kale idi. küre üzerine mevcuttur.
ten ibret alan o kavm . .
•ebıte- bılahare ka· Bu ehemmiyet bir ka~ sebep·
Bu zihniyet nereden dojar
araJda dara bilmek lair ..,,
Cağı ve şimdilik eski ten ileri gelfyordu: Bir kere nasıl yaşar, orası mevzuumu- bir saniye pncıe bakmak bir
~ Anadolu kıyı- metin idi, itina ile yapılnıııh, zun dairei tetkiki haricindedir. cesaret, Keklik
sitmek
d tdf!n tathiri emir müdafaa •uıtalan mlllc:emaael·
aslanca hir celadetti. Biltiia
Ancak, muhterem olanm bedi. Sonra lstanbulua yaknwada
fermanlarla
değil,
u1viyyat , hnttıo nezihİ)'yat
·~~~ iltveten bir de j bulunuyordu. 0:.küdar, büyük ratlarla,
anlar için - mafcvkattabiyyat
~{ İımit yarımada- şehrin bir mahallesi demekse vehbi ve kiıbi meziyeti inQJ an sonra Kocaeli
SamaP.dıra da Üsküdann bir. s~e ile kabili lıu.ul oldu- arasına girmiıti. Silahıurluk,
muhariplik , ada:et , ha1'ikat
ğunu bir kısım hemncvimiıin
;:~tağı, b.inaenaleyb mahaUesi snyılabiltrdi.
aşkı ve bnn!11ra mlimasD olan
bala takdir
etmemelerine
muhaveratta bu
Bu iki sebepten bafka
her şey, ı;ım lekvf", Sim u\tba
llılqıa~ı, halka da üçüncü bir sebep daha vardı acını.
1
gibi
ıtnll'şılmaı, kinden çı1al
Samandıra hakimi de iıtt
ve kalenin ehemmiyetini ma~ konma meselesi, nen ~albyordc. O da kale böyle bir «muhterem» di. lm- mn nıefhum1ar halini almıtb.
<Jlftıne.tô
~~itı_in ~~edileş- hakiminin Rumlar are11•da peratoruo bir ıatırı ıümüş, bir
tik 'f• bUtün mu•
bir Hergül, bir Hektor naesa·
Bu 'Aksam
sabrı eltın suyile yazılan fer~~~ya
o terefe
besinde tutulması ve o efaTAKSIM BAHÇESiNDE
manına bilistinat kendisinin
."lifi ile bizin? kocaya nevi kahramanlar kadar kıy- muhterem, hem de pek muhVALTON
1'ttredilmeıi m~Jdı.
metli tatnlması idi.
terem olduğuna İnanıyordu.
ve meşhur arkadaıları mtızik·
bu
Halkan bu :zunrunca, bü peLul trajidieni
i tamir edilmekte- 'r / restifkir muhabbetine Bizam Mamafih onun - söylcdij'inaiz MATMAZEL VlVIAN KOLiN
"eçlıile - lıalk arasında da töh.
.
1 hükumeti de lakayt kalamadı
reli, mlimlaz bir şölırcti vardı.
ıcrayı hıbıyata başlayorlar
ğından Samandıra hakimıoe
buhranını izaleye
~komisyon dUn alta e, ·esmen « Papinerse bastos » Cesareti, silıih istimaliacleld 3 Apstos Cumartesi akwı~
Şerwa111 verilmifti.
hlehareti, tevatüren rivayet 1 yeni tuımarılarla yeni progriMııa
lrlasına karar ver·
olunuyordu.
Geıti bu mayetler lokantada alakart taam ve tabiiflas1u unvanın Türkçesi « pek
teremh> dir ve Bizans ridelile müstenit defile.ti •e ıne- l dot 200 lmruştor. So&alanmz•

11\ Yıkadılar,

yoldaşlardan

•e
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l plal" ~Öztİ
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Ya

•• Ya kurtuldum

wım

Pofıs haf(yesi ( Rı'it )e ) ·atağından kmııld-<.uıma. Baş.ındı W
yara tehlikeli. 'ionra ölt'irsiln.. Deınişti. Bu; acaba onıı !~
-r.ar fikrindeıı Lızaltlaştırrnuk için 11~1risiı1 bir jJlanı olaffıır
mı idi. /fiil kararlızı <Jerdi. I7a h,aro.. Ya maro ..
J)i)ierek yatağından fir-ladı
Rüt , bqı sanlı , ayaklan
'-Ilı olarak yatak içinde ve
odada yalnız kalmıştı.
iletin bir ınsan olmakla
lleraber akıbeti hakkında haydudun , Tigrisin sözleri onu
Mkh bir endişeye düşürmüştü.
Gizleri duvardaki takvimde
idf. Ayın yirmi üçü.. Cumarte._ Bu 23 rakamı polis hafiyeaiaiıı gözleri önünde büyüyor,
b&yGyor. Her geç.en saniyenin
JDefUm 26 ncı güne yaklaştı
jnu g&teriyordu.
J\yın 26 aında, yani üç gün
_.,., Tigris kendisini öldü-

Jeeekti.
Ah!. Beni öldüreceği gü• ip.dar yaşayabilecek miyim.
Diyıc mmldandı. Firar!. Bu
od.dan, yalmz bulunduğu
ba yerden, Tigrisin elinden
firar etmek..
Ba çok kolay bir §eydi.
-

?encere

doğrudan

doğruya

·'.biçe üstünde idi. Ağaçların
1aziyeti, yatağında yatan (Rüt)e
pencerenin zeminden ancak
bir metre kadar yüksek oldu-

fmm

anlatmıştı.
Atlamak ve koşmak.. Fakat
hqmdaki yara onu kımıldat
mayacak kadar tehlikeli değil
mi idi? Bu vaziyette değil

kaçmak için harekette bulunmak, hatta yanına bile dönemezdi.
Vakıa başında okadar büyük
bir ağn filan hissetmiyordu.
Fakat bu hissetmemek sargı
ve ilaçların te'sirinde olsa

gerekti.·
Bu büşünce içinde iken birden bire ( Rüt) ün gözlerinde
bir nmit tulcai çokb.
- Vay canına.. Dedi.. Ya
tia1le iee1. Ya diitilndü pn

"b"ı ıse
• ..
'
Bana kımıldamrsan hayabnm
tehlikikede olduğunu söyliyen kim?
Tıgris değil mi? O halde
mesela başindaki yaranın ehemiyetsiz olup ta bunu izam
ederek, tehlikeli göstererek
beni aldatmış iset.. Bu pek
mümkündür.
Ben, başımda tehlikeli yara
var diye hiç bir harekette
bulunmıyacağım ve bu suretle de firar edemiyeceğiD). Benim başıma kendimi, kendi
hayabmı nöbetçi
bırakmak
ancak Tigrisin düşünüp bula
bileceği kurnazlıktır. Fakat.
Ya böyle değilse .. Ya ben
hakikaten tehlikeli sıırette
isem... Bu tereddüt polis hafiyesini müşkül bir mevkide
bırakb. Hakkı da vardı.
Ay,aklarını çözüp hiç 1>ir
şey olmadan kaçmak mümkün
olduğu kadar derhal ölmek
ihtimali de mevcuttu.
- Adam sen de .. Ded!. Ne
olur, zaten öldüm demektir.
Herifin istediği mektubu tabii yazmıyacağım, yazsam bile
hükumet hiç. benim ıçın 5
milyon fidyei necat verir mi?
O halde ayın yirmi altısında
Tigris beni öldürecek. Nasıl
olsa ölüme mahkumum . Ha
üç gün evcl, ha üç gün sonra
ölmüşün ne zarar var. Eğer
düşüncem doğru çıkarsa ve
ben tehlikeli yaralı değilsem
kurtulmuş olurum.
Bu karar ancak Rüt gibi
metin insanlann düşünüp tatbik edecekleri bir karardı.
Evveli hafifçe bir kımıldangı

ı

dı,

sonra

yavaş yavaş doğrul

du. Ayaklannı çözdü.
Bir müddet yatak üstünde
oturdu. Sonra:
- Ya öldüm.. Ya kurtuldum.
Diyerek yerinden fırladı. Ayağa kalktı.

Hayret.. polis hafiyesi Rüte
hiç bir şey olmamı.şb .
t,.. dffiindnğü gibi idi.
Tigris yalan söylemişti. Vakıa başında yara ve bu yaranm tt:'siri ile bir sersemlik
vardı. Fakat.. bu öyle ölüm
tehlikesi gösteren bir yara
değidi.

Vakit kaybetmemek için hemen pençereye koştu. Bahçeye
atladı. Oradan çıktı. Kendini
bir sokakta buldu.
- Sen Mişel dağı.. Diye
mınldandı. Demek ben Sen
Mişel dağındayım. Çok kan
zayı etti~ için dermanı kalmamlJb. Bilhassa heyecan ·ve
telaşı onu çok yormuştu. Kesildi ve yere ~üştü.
Kulağıaıın dibinde söylenen
şu sözleri işitti.
Bu
sarhoş
galiba..
Baksa:.ıa na31( sızmış?
- Yok canım. Sarhuşa fi·
lan benzemiyor. Başındaki yarayı görmıyor musun. Zavallı
hasta ...
~ Sahi öyle be.. Zavvalı.
Onu burada bu halde bırak
mak günah. Bari alıp eve
götiir~im.

anlıyarak müsterih •
onlann eline ve ib
terketti.

-7-

nazın, ~

Dahiliye
emniyeti omumiye
otomobil badisesinddl
sen Mişele gelmişler••
yapmışlar, fakat bit
alamamışlardı.

~

Ne Mnksim dö P . ,;
ris ne de poliş hafi>'
ve oğlundan haber
lardır.

Emniyeti umuıni1e
nll fikrince Maksi• d3
yoktu.
Tigris o idi. Polit
ile oğlunu öldürın_~:....
rine otomobil oyuu...-~•
mış ve ortadan k'f
tu. Polis müdüril
nazırı da artık bu
idiler.
Bütün bu had~
sında jllnin, kont f,fİ
ni :ıe yapıyordu.

"e

.J . . . . .

•
:ıs~1'

aninin odasını b
zır camekioh kafıfl
1
Genç kız kaP ~adılt
uman bir yabancı bit
karplqb. Bu kadJll
yol kadını idi
~
Karilcrimiz on°~aıdJ''
duğunu tabii anl• ;;.;oıe
Matm6zel
mühim bef me.sele
mahreır .. görüşmek

;,et'

-

-:

Buyurun.

ıa;JJaana içeri gi:di ·
' Tigrisin ilk. ~o~tıJ

rJ

Polis hafiyesi fazlasını du- ı sim dö PüyısonuJI ~·
yamadı. Bu sefer tamamelk.
dediği sevgilisi ~
namuslu insanların, Sen Mir!nd
gel mislerdi.
babkçılannı elüade oldujr r
,ılDU

Sahife 7

Son Saat

IUllNlllD
"iinün ci den garip vak'ası

~llç

minwrzade 11ıa'.~11kasuıa istenıö ·erek nasd bi;· oyun
11 adı - Yeni bir PeJ gamber - çocukları nıektebP hastaları
doktora göndffmeklen nıeneden bir deli - Fransada
~
bir ga::,ete folof!.raf nwhabirinin kurnazbğl

ı....'rfa k'b
1
'

ti

Gazetecı•ı eı-- )' aınan

ar Alemi, son günlatif bir hadise-

~ d~·en

k..~·~ t ıkodusunu yaşıyor.

~~.~

adamlardır

kahramanlanndan
1
tddaıı aahnesinin en müm~. tG lrındandır. Ôblirü ise
~le} bir miras yedi.

' JM

~~~ epey zamandan-

- 'i!

•

gı delikanlıdan bik!'l
~ır Yaz da gelince
11
ltı ıatlfade etmek isleIclonu açmış, biçare

. li

t

~ kararını bildirmiş.

~'Qe Yapsın? Emri vakii

~tf cburiyetinde kalmış.

~'ıı ~nu kaparken, sokakta
~" ~bii Jr otomobil lastiği

l.'

ucunda duran dil~ b' heyecana vermiş.
~ 8tıt otomobile atlamış,
~- ~gilisinin evine koş
~I da rast geldiğ biz' ~ J'1c.lıyıp ıormuş :
t~tlıaıı, öldu mu yoksa?

1'

ı

kadını

Evet,

demiş.

çağırmadım.

Çünkü

-

çağırmıf.

Doktor
mensup

olduğm

din bunu menediyor.
Bunun üzerine zabıta (Peygamber ) i yakalayıp mahkem y : vermiş.
Peygamber:
Ben Allahla konuştum,
demiş. Bu çocuk eğer doktor
da çağınlmış olsa idi gene
ölecekti. bunu bana Allah
~lediği için doktor a-etiril·
-

'ili

, Peygambe-

•

cınayeti

b:

ltı. ı~"'trt
·~t
ltıı..~

F ransada biri erkek, diğeri kız. iki genç bir ahlak meselemahkemeye ve.-ihnişler.
Mahkeme bu genç mücrimlerin davasını hafi olarak rü'yet

1sinden
etmiş.

da (Por-Monmut)
Yer var.

b'

ır peygamber tü-

'

~~

d ..
0
' Uc ko inıdan ~oğruya
h:.. 'Ytt} nuşuyonım. Allah
\""'1ttt~ tr . gönderiyor.
\: "' >'tni bir din kur'~ dine d
k
k
b...a -· e pe ço

,'-i

Eğer doktor çağınlsa
idi kız kurtulurdu. Çağırma-·
dıkları için öldü.
Diyerek ölen çocuğun anasını
evladının ölümüne sebep olmakla ittiham etmişler.
SOnDUf·

bir
t .._~ trıı hiç dönmemek
"YJ t k
~
er etmiştir.

»'ııı

"

Komıular;

Hükumet

~ ~"-~mı anlıyınca,

•

' diye mahkemeye verilmiş. Kadın mahkemede:
- Allah çocuklann mektebe gitmelerini, insanların okumalarını istemiyor. Bizim diaimiz böyle..
Cevabını vermiş. Bu sene
başka bir vak'a olmuş .
On iki yaşında bir kız çocuğu hastalanmıs ve plıııüı.

~..

Hiç kimse mahkeme salonuna alınmamış. Fakat..
Evet .. Fakat kimsenin girmediği ve muhakemenin tamamen
hafi cereyan ettiği salona bir gaz.ete fotoffraf muhabiri gir·
meğe ve muhakeme esnasında :-:ıücrimlerin ikisinin de fotografını almıya muvaffak olmuş.
Bir Fransız mecmuası bu resmi basarken şunları ilave ediyor:
«Hafi mahkeme celselerine isterlerse gazeteciler girebiliyorlar. Kinıse farkında olmadan resim bıle alıyor. ispab ifte bu
vesikadır. Ancak alakadarların şahsına hürmeten fotograflarm
yüzüne maske yapbk. Maksadımız; gazetecilerin r-linden biç
b'
. k
l d
tb
ır şeyın urtu ıra ıgını ıspa r.»

1.

v

•

~ ~İn
esaslarından J-k~tiyen doktor çağınlmamasını 1 cupwu
~eçenmsen-;
bir .k~dın ~Ço,...ı . . . ıriajı zaman ~rediJOl'IDlllıW' kıe llıtk 7FPJ•)

mesini lüzumsuz buldum.
Hikim sormUf :
- Kabahatiıdzi itiraf edi·
yorsunuz.?
- Evet.. Demif. lnsanlann
nazanncla, İnsanların kanunun
~a ben bir katil gibi

görünebilirim.

Fabt ala.ha

karşı

hakiki

Lir peygamber gibi hareke-

t' •••

mır---·

elsiz te efona bugünkü
n1eshur Fransız

\

.

kı)1 n1eti

·stanbul Tramvay Şirk

veren

aliıni

ev

ı

-obüs Servisi

•

Müdiriyel, Beşiktaşı Maçka tarikile BeyoPl11a rapte
Otobüs servisi tesis edildiğini muhterem ehaliye 0111
servis Beşiktaş vapur iskelesi vasıtasile Beyoğlu ile Üs
Boğaziçi beyninde en seri muvasalayı temin ed

Tarafından buiunmuş usu1e tevfikan yapılan radvo
., ahizeleri vakıa taklit ediln1istir.
Fakat hiç bir zaman eşi yap1lan1an1ışt11·.
Ticaret aleminde ( el. el ) namı ile tanılan bu ahizeler
antene -htaç. değildir, kutusunun -iizerlne ~ak1hın ldiçük
bir kadro ile işler, binaenaleyh portatiftir. istenilen yere
götüriilebilir.

.

az

•

HAREKET VAKİTLERİ:
Beşiktaşta:

Ihlamur Gaddesinin köşesi (Şirketi lfB..
iskelesinden l:JO metro nıesafededlr.)
Beyoğlunda: Harbiye meydanı
»
Hareket .her 1O dakikada bir defa

•

evsımın

Evimizden kaldınlıp sayfiyemiz:e nakledilmesi küçük bir
bavulun taşınması kadar kolaydll". Geceleri otomobil ve
ya sandalın içine konulması iıten 'bile değildir.

SEl~VİS

!

Lüsiyen Levi

Tatil günlerinden maada saat 7 dakika 30dan saat
kadar.
/ıl~
Cuma ve tatil günleri saat 7 dakika 30~an sabtJ

Ahizeleri o derece hassasbr ki evde. sayfiyede, otomo·
bilde, sandalda olduğu gibi hiç hava almayan bir mahzenin
içinde bile işler..

~~~
~
Cuma ve tatil günleri hareketler her 7 dakikada bir
olacaktır.

ir tane..

Servis süratli ''e

Lüs~)ıen

{}, 6, 7,
cinsleri

1'1ÜDÜRİYET

Türl-lye iş bankasın

al1ı=eleri11ıl1
8 lambalı nıuhtPl~f
()ardır, ~fiatları ise

Levi

ucuzdur...
Liıtfen
Beyoğlunda
Baker mağazalanna
Sorunuz.
Bu müessesede bilytlk kolaylıklar g: eceğinfıden emin
olabilirsiniz.

200-2000

rahattır

İstanbul, 24 temmuz 1929

Lüsiyen Levi ahi2esi aldığımı zaman kendinizi Avrupa·
nın bütün tiyatro ve konserlerine meccanen abone olmuş
telakki edebilirsiniz. Filhakika Lüsiyen Levi ahizeleri
yalnız lstanbul gibi yakın ve ya Peşte, Viyana gibi kuvvetli istasyonları almaz, fakat ayni zamanda Avrupanm
hem uzak hem de zayıf (40) tan fazla istasyonunu dinler.
Kuvvetine g<>re sesi de son derece temizdir.

•

d"

l-laı1ıiliııe

ait 1-Iisse
riniı1 . kayit
n1iiddeti 10 a"
.,
tos 929 tarihinde bitece
Hissedarlar bu tarihe ka

l1akk1

rüchanlarından

edebilirler.

turi mevee kadar

ltVRUPANIN her stasionını
hopcJrförle aftr

St~sion Ar rnı.y!nl2 Şehir isfm\~ri
Matpudur

KUlfti e!ektrik maazasi

Son !aat

Buz İ ' ı
~ 'llihayetinde

~ 1rkesire gide~ait Yet. Cekler..

· kulübünün futbol ve
'akunlan ağustos niOtad Balıkesire gidecek
ea· a bir hafta kalarak
ylt kulüplerile müsaba·

et 'Pacal-tır

~re :a~e· müsabakası
tı... ' 9 - Evelki gün bat'""Çler
ofr arasında Karşıyak.a-

Aı.tdU~ltne müsabakası

-"tltıotdış.

ter-

ulu Adnan ve Tank

~ nıesafeyi

geçmiye
0
t ı'
lnıuşlardır. Tutulan
tek saat 22 dakikadır ki
· . Ordan 23 dakika ek-

tlıt~~tlı&
maçı
929° heyetinden: 2 ağus

c ~a günü Kadıkö
&aat 17 de Fatih - Da-

htnüsabakası yapıla• •kenı İzzet beyair.
·~~ı
renkli
51
Q&ralar
•

Ct

ltla81 Raralarının askerlll dası tarafından kul-ı t laklı için bu sig~rala

cıı İ L.t} }
•
}'
JQ\gı ar a
ıma ı
etnıişUr.

t

il nuıdalyası

b~.... '1Crildi
""•tct

~' 30 -

Milli müca-

:0~terdikleri
yararlık
0

blij 'Yı elyevm Demirtl

~a.~

ihtiyat zabitle-

.\~ "tu Ertuğrul, Hu.s.e-

lll e lbrahim beylere

b •dalyası verilmiştir.
'hkçının kollan
~t 29lroptu

Emanet şikayet
leri tetkik ediyor
Bir çokları istanbulda buz.
buhranı olduğundan şikayet
etmektedir. Diln Emanet erkanından bir zat bu şayıaları
naklettiifmiz zaman bize demiftir ki:
«- Bu tayı'a fabrikanın
buz yetiıtiremediii eklinde
ise kat'Jy n yalandır. Ne ıa·
man arzu ederseniz gidiniz,
göreceksiniz ki fabrlkımın deposu lebalep buz ile doludur.
Buna rağmen şehirde neden
buz yok diye bir sual varit
olur. Onun da c.evabını vereyim:
Müteahhit teahhllt ettiği en
asgar'i miktardaki buzu dahi
satmamaktadır. Yani serbayiin
teşkilatı noksandır. Emanet
vaziyeti tetkik etmektedir.
Şüphesiz bu mesele de hal·
ledilecektir.»

şey

diyor
ama ne?

Bir

Dün Emniyet sandığı müdürlüğünden

bir tezkere aldık.
Tezkeredeki ifade o kadar
düzgün ki ne demek istediği
ni bir türlü anlayamadık. Belki karilerimiz anlarlar diye,
harfini bile değiştirmeden aynen aşağıya dercediyoruz:
SO!\SAAT C'BR1DF.I Ml HTE.REME. l'.\'E

« Emniyet Sandığı sabık
memurlanndan Hamdi Efendi
vasıtasıyla
bazı Hanimlann
tevdiat paralannı Aldığı ve
müracaatlarında
mutemetleri
Hamdi Efendi kendi namlarına para aldığı zaman tereddüt edilmedıği yolunda Sandıktan cevap verildiği 31 T emmuz 929' tarihli nushanızda
görülmüştür.

Geçenler"'1e izah olunduğu
veçhile Hamdi Efendi bazı
kadınlardan karzen para al1
. ~ :-, Karaburunun ' dığı Hanımlann ifadelerinden
anlaşılmakta ise de tevdiab
tl .. koyünden deli lbolan
Hanımlardan
yalnı~
tt j.lu « 28 » yaşında
mürşide Hanımın Sandıktakı
il ditı:~nıitle balık tutevdiati binat Hanımı muma~~-ıu:ıt elinde patla- ıleyha müracaat ederek aldı~~ n iki kolunu bir:- ğı ve bubapta Hamdi Efendi~
ıştır
nin aldığına delalet edecek
emareye tesadUf edılmemiş
olduğu ve mumaileyhin Sandığa taalluk etmiyen harici
işlerinin tesviyesi için hatta
d~e bulunan Bulgsr vekaletname
vermiş olan kat..: ~)a akşam telsız tele~~ lh::'
•tıııu zıyaret
·
·
dınlar ile mumaileyh arası!1da
"""firı
etmış,
sırf şahsi muamelelerden ıln~t "t-. trirniz telsiz sa~ U ıurıc
ı·et bulunduğu tahkikat vakı ..
~Le b Ve Bulgar maraC!'an
anlaşılmıt olmakla tav~dırlltı, Türk havalan
zihı keyfiyet olunur.»

S

~~&---r'-'-ta-le_b_e

~· telefo ılı da
\'i

S

.

,

.

\l.

1

Scyrisefain
MerkeL. a\'.:entası : Galata
koprü başında. Beyoğlu 2 562
Şube Acenta4'1 : Mahmudiye

TAVİLZADE

MUSTAFA
ve biraderleri vapurları
Muntazam Bartın ekspresi

Tavil· zade
vapuru

hanı altında. l~tanhul 2j 40

Trabzoq

l a~u!:'to~
perşembe akşam·

ıkincı postası

{IZMIR) vapuru 1
Perşembe
rıhumından

aJ;~amı

ağu"tos
Galat.ı

hareketle [ Zon
uldak, lnelıolu , Sinop, Sam
un , Cn)te , ]·at a, Ordu ,
Giresun , Trabzon , Rize J ) t.
gidecek 'e [ Of, T rabznn •
Pulathane , Giresun , Ordu ,
hu.sa, Sam un, inop \C inebolu] ya u~ra~ arak gelecektir.
postası
C(,ÜLCE. IAL) \'apuru 2
at:ustos cumn 14, 30 Ja
Galata rıhtımından hareketle
cumartesi sabalu lzmirc gidecek ve pazar 14,30 da lımirden hareketle pazartesi
sabahı
gelecektir \' apurda

Izrnir sürat

mükemmel bir orkcstre 'c
cazbant mevcuttur.

Kok kömürü

münakasası

Şartnamesinde yazılı e\•saf
mucibince (70) ton fonderi
kok kömüriınun k~t'i ihalesi
ı 9 ağustos 929 tarihinde icra
kılınacaktır. TalJpler şartnameyi
görmek için her ğün ve münakasaya iştirak eunek üzere
tarihi mczkıirda saat J 6 da
lcYazırn müdürlüğüne gelmeleri .
Barlın lüks ve sürat po lası
Elektiriklt mücehhez muntazam
kamaraları ve güverte yolculanna
mahsus muferrah mahalleri havi

ı v,1~~~
Perşembe

Türkiye

saat ı g de irkeciden hareketle
[ Er~ğli , Zonguldak , Bartı_n ,
Kurucaşile , Cide, İnebolu , llışe,
Abana ve Ayancık ] isk:lelerinc
azimet ve a,·Jct edecektır .
Faıla tafsilat için Eminöhü
Rıhtım han 2 numaraya müracaat. 1 clefon : 2684

\~erli nıalı

sergisi

Sanayi birliğinden:
1 - Yerli mallan sergisi
6 ağustos 929 tarihinde Galatasaray lisesinde açılacaktır.
2 - Sergiye eşya kabulilite
baılanmıfbr.

4

Ağustos

929

tarihinde eşya kabulüne nihayet verilecektir.
~
.

·3 _

Trıkataj, derı, saracıye

fabrikalannm istical etmeleri
ric eılu&wr.

rıhtımından hareketk
ımıtat
i~keJelcrc u~rndıktan
onra Bartın 'e Cide\ c :ııiınct

:irkcci

'c aHfet edecektir.

Muntazam yvalrk ek presi

ea

et

'a punt her p.. rşem be ıılc(,nmı
Sirkeci rıhtımınd m harek:tle
mutat j..,kelclcrc uğradü :an
onra Cuma ~ıınu Edremit
\ c Ayqılı~ .ı n.,m•,1<;~l.1t \ c
PnY.:tr

~iınu

A\'\ :tlıl<tttn h.ırc.;

ketle

p~zartc

i 1 tan hula a' det

edecektir.

'\ emi$

M:ıhallı

müraca·ıt:

Tıl\ ıl

zndc bir:ıderkr.
telefon 1 t: 2:.co

Şehremanel· ilAnlaı
Şehremanetfnden

:

Bedeli
keıfi 27410 lira 51 kuruş o·
lan Belgrat ormanlannda kain bliy&k bendin tamiri kapalı zari usulile mfinakasa•
ya konmuştur. Taliplerin fartnameyi anlamak, keşif evrakı
m görmek için her gün levazım müdürlüğüne
gelmeleri
teklif mektuplarını da ihale
günü olan 21 ağustos 929
çarşamba günü saat on beşe
kadar mezkür mndnrlüğe vermeleri.

*

Şehremanetinden: Unkapamnda Hızır bey mahallesinde
taş

tekne

sokağında

bulunup

3 rubu hissesi Emanete ait
olup bir yeni ve 11 eski n~
maralı 3 katlı ahşap hanenın
icar edileceğinden isticanna
talip olanların :Ağustosun 21inci çarşamba günü saat 15 te
daire encümnine gelmeleri
ilan olnur.

*

Şehremanetinden: Bılk~~a
sinanpaşayi ati~ mahallesının
Hasfınn caddes1nde 6 numaralı dükkan pazarlıkla kiraya

varileceşinden
Ağustos

taliplerin 4
929 pazar günü saat

beşe kadar levazım müdürlii·
ğüne ~elmeleri.
Doktorlarınızdan

sorunuz:

BİOLACTYL
Mide ve barsaklardaki
tahammur ve tesemmümii
temizler, İSHALLER1 ve
SANCILARI defcde1·.

10 Sahife

Son Saat

. trenrıı.
Bir endişe .. -T renrıyım
İthali memnu
ecnebi müstah-zarat ve bir hile

Son seynhatim bana yeni
bir hastalak daha keşfettirdi:
Tren hastalığı!
Yağmurlu bir akşamdı. istasyonda beklerken bağa gözlüklü bir adama tesadüf ettim.
Takdim edilmeye lüzum görmeden bu zat yanıma yak-

A

Ktiçtik

1ıikaye

Fırancal'
! Naı·htan fa11'
1

l a

-Şiiphesiz .. Tabii s~z dese-

;atan ar

vin; hisediyorsunuz. Fıoransalısınız sanının.

- Hayır...
- O halde nereli olduğulstanbulda bbbi müstahzanuzu sorabilir miyim?
nt yapan eczazılar son zaman- Bendeniz cc trenli » yim.
larda bir mUşkil karşısında
- Anlamadım!
kalmıflardır:
- Anlaşılmıyacak cihet yok
laştı:
Bir kanun He, Türkiyede
ki
dostum.. Ben trende doğ
. - Tam yirmi dört dakika
imal edilebilen bbbi müstahdum.. Ben trenliyim... ( Gürötard var - dedi - siz farkın
zarabn memleketimize ithali
da değil misiniz yoksa? Bu tümsiyerek ilave etti ) trenlimenedilmiş, ancak memlekeyim trenli ...
lokomotifler o kadar uzun
timiz de yapılmıyan ve yapı·
Hayretten ağzım bir karış
katarları nasıl çeksin?...
lamıyan müstalızerabn ithaline
açık kalmıştı. Delikanlı devam
Bu, uzun boylu, solgun bemüsaade Olunmuı bulunmaketti :
nizli, narin bir gençti. Gözletadır.
<< Ben trende doğdum.
rinde şık bir gözlük vardı.
İthali menedilen tibbi müsSonra
da
daima tren hasreti
Her yerde aksilik etmcl\ten
tahzarabn isimleri mahdut ve pek hoşlanmam. Dünyanın biiiçinde yaşadım.
Küçüklcen
mnyyendir.
« tren daiissılası » na bile tutnn hazinelerine mukabil tek
Alikadartann haber aldığı
tu
1dum. Doktorlar bir istasyon
bir düşman bile kazanmak ism nazaran, Avrupadald ecza temiyen bir adam varsa o da civarına taşınmamııı tavsiye
fabrikalanndan bazıları, bu
ettiler.
benim. Karşımdakini kızdır
menedilen müıtahzaratın eski
Bu suretle trene binemedimamak için malayim ve tatlı
isimlerine bir «neo» yani «ye- bir cevap h~zırladım:
ğim zaman hiç olmazsa onlan
kdimesi ilive etmişler
- Doğru, -dedim- yerden uzaktan seyrediyor, lokomo·
tifler:n sesleri ve düdüklerile
Ye gQya yeni bir ilaçmış gibi
göğe kadar hakkınız var...
avunuyordum. Bazen da istasbunlarm Türkiyeye ithali için
Keratalar haltediyor..
yona girip çıkan trenlerle yamlıı4Cl4t eylemişlerdir.
Bu esnada tren de homur
rış ederdim. Cep defterime
Tlrkiyede tibbi müstah%arat danarak istasyona giriyordu:
bütün trenlerin muvasalat ve
yapc11lan endifeye sev.kcden
- Zatıaliniz nereye teşrif
hareket saatlerini saniycsile
leJ budur. Bu müstahıaratın
buyuruyorsunuz?
kaydeder; vap:onlar hakkında
ithaline mliade edildiği tak- Floransaya•
lcapılanna varıncaya
kadar
dilde Tlh'k müstalWrler feci
- Bendeniz de ..
not
tutardım.
bir .akutu hayale uğrayacak
- O hnlde birlil.tc seyahat
Nihayet bilyfidilm. Kendime
Janhr.
edeceğiz deme!{..
bir meslek seçmek İcab etti.
- Hay hay...
Affemin
bütün ısrarlarına
hanım
Kompartımana girdik.
rağmen
babam
ticarethaneTrenin sarsılmasile beraber
sini bana bırakmak istioyrduyer.i yol arkadaşım derhal
trenlerde kondi:ktör oldum.
Sigara kağdı kaçakçılığına
saatine bakb.
mani olmak için tütün inhisar
Sonra bu işte canım sıkıl
YUzUnc baktım. Zihninden
idaresi yeni tetbirler dOşUn
mıya
başlayınca vazifemi deuzun ve karışık bir hesa;ı gemektedir. Bu cümleden olmak
ğiştirdim. Fakat daima trençirdiği belli idi. Nihayet memüzere kadınlar için ayri tl\Uin
lerde kalmak şartile.. Hatta
nuniyetle gillümsedi:
paketleri yapılacak, aynı mikizdivacım da
trende oldu..
- Saat 1.24 te varniamız
tarda tfttiinu havi olan bu paEvet, ben trende evlendim.
icap ediyordu. Halbu ki nncak
ketlere enleri dar fa!:at adetSanşm,
gU:ıel
bir
kıtia,
1.49 :da varacağız. Haydi farzleri çok ıigara kağdı konumehtaplı bir gecede
tren
edelim ki makinist kaznnsa
lacakbr.
ormanlar
arasından
geçerken
kazansa beş dakika... O takHanımlara mahsus
tütün
tanışlık ve seviştik... Tren
dirde gene 1.44 ten evet
paketlerinden «40« tane sigayetişmeyiz ...
hayatına başlanğıçta o da razı
ra kiğdı bulunacaktır. Kiğıt
Ben, tabiatile, aval aval
olmuştu. Fakat sonraları dailann darlaştınlması, hanımla
karşımdakine baktım. Bunun
ma trende ömür sürmek ona
rın ince sigara içmelerinden
ağır gelmeğe başladı... Ve bir
üzerine muhatabım dedi k::
dolayıdır.
sl\bah yataklı vagonda uyanBütün bunlara lakayt
dığım zaman kanmın kafesten
kaldiğmızı görüyorum.. Anlau~uğunu gördüm. meğer bişılan böyle şeylerle alakadar
zimki, benden gizli, trende
değilsiniz... Re)'biyun mesleki
tesadüf ettiği bir piyanistle
felsefisine salik olduğunuz an« Tan » gazetesi, sabık Efmercimeği fırına vermiş ...
laşılıyor...
gan kıralı Amanullah hauetiki yıl oluyor... hali dönilp
- Hayır, -diye cevap verlerile aile efradının ağustos
gelmedi.. Artık geleceği de
dim- Felsefe mesleklerinden
ortasına doğru lstanbula gelip
yok sanırım ... »
hiç anlamam . Tavşaı:cılıkla
yerleşeceklerini haber vermekDelikanlı sustu. Anlattığı
meşgulümdlir..
tedir.
hikayeden
kendisi de mahzun- O bahsi ahar.. Her halYunan oyanı
laşmıştı. Birazcık ~olsun teselli
de memleketinize kavuşmakla
Atina, 30 - Ayan meclisi
içinizde bir sevinç duyuyorsu·
vermek Uzumunu hissettim:
de içtimaabnı tatil ~ylemiıtir.
uuz ya ...
Dünya bu... - dedim ·•

ceza
.

rl.

ca1•

Şehremanetı fıran .

:~

~·b"

}arının

narh ile tehi bit I
etmiyecek derecede • 1,JI
duğunu görmüş ve ba f,f~
creçmiştir. Narhtan faıl'
...,dd
eııı,ır ıJ
fırancala satmak ın pc'
Bilhassa lokantalar f~;ıat• .J
30 kuruşa satmakta
ı'.
Dün « 40-50 » yerde~
C>

.

varakası tutulmuş ,,e ıı~
fazla fıracala satanlar 'ı~
dınlmıştır.

Narhtan . IJ"L

fımcala satılmaması

!Çl

"J

0

gelen tedbirler ittihaS

m~ktedir.

/,

lzmirde ,ıtııl
sal~iiDl

t

b''

İzmir 28 - 6Sıtına
çok şiddetli bir salgınbeb
almış ve ölümlere se
vermiye başlamıştır. t~'
Hastalık civar k~z• 1sıı
ş•ddetli bir haldedır.
. . h tar
lerde, tzmırın
e~. adel

m.

sıkı

liir sıtma mu~

baır;lanacnktır.

Ama
lzmir,

Tiryaki
lara müjde

kacıll
1

•

şeymıŞ
20 - Bir yağ l

kasındaki işinden çıka.fi

d're
1

dan dolayı fabrika
bii'
nü öldürmiye teşeb
mekle mevkuf ol3J1
bullu lsmail Hakkı
de biri İzmir bapi
kapılarını,

camlarını

it

ortalığı galeyana vetı~
Bunnn üzerine ken

şıyaka

hapishanesine
1
lunmuş; fakat
mahkemeye çıkanldıJI b
bu sefer de hakfıned•
etmiş, bekçi ve jan
·
dövmiye
kalkıtaııt ı<rtf
zorla zaptedilerek te

1<•'!1

liğo tıkılmıştır.

aldırma... Adıım sen

de···

nün birinde nasıl ols•

Amanullah Hz.
geliyor mu?

raslarsın..

tıı~

Eb
trene binmemeğe t~\1
-

Zannetmem...

Vapurlar tayyareler
trende ne işi var?•.

. * oi',
llr.l~iıde ıustuk. D
~

ycltara dalmıştık. TreJI
• canavar gı'b.ı f}O
bir
·doğru koşuyordu.
Naki

edl

J

'Cel4lettln

•

Sabıie 11

2 '

Takalandı
18 bin paket

Kadının cinayeti
\1'&ptıklarını kocasına

lı-! ~'kailflltz bu
' / ~it& '"tında

tit
~

Gu nün tarihi siltunuoa

vak'llUn tafsilata ıudur :
oiuraft hatrJaİ Hasan iki

ay

~~ evel lıtanbıala i•len hamalın

arkad

aa<ıet
. ı btr111
yaptıklaruu anlatmıştır.
u •kırı11aın
i_
ıerıne urısına:

st- 1 ' N

~ ~ I 'rtı.uaunu

eb ..._

'~

~rı sonra,.,

~lla'rrı b .HftHyln tfi

larından Faik

Hamal Huan

~'i 3 "Ytnan Hı1iyır ee-

~L .r$ llttsının 9ıilındij_ıl.~tır. Şüphe

üzerine
l(\lrt Hüseyin yaka-

'ltııldan
\ ı· .
çıkarıldı
~ta~'~ttaja

saliillerin·
..,,.........__ Ra saplanarak bo1 >'a24fıiımız elektirik

~\lat 'fheıtthwcletı Hida•
ı. llfanıft cesedi gece
~dtı çıltarılmıştır. ffu.
~~ ttıntııM ve- ta-bibi
~ tcıuayE!tıe ve haditde olup olmadijını

~

~ekfetd11·

.

'~~. 0btı kazası

~ t(~ll~·d,. <>ttran bakırcı
~~ Çuıin zevcesi Feri-

> "tQ~[şıkapıda 13 nu,,~, l>ilin alfind• kal....~..fblbı•br, $oför Rem.r
1

t1ır.

Geçen S:arşamba günil Sa•

Kumkapıda Caberın bakkal

ve Ahmet Cavit il4'
da terzi Kivorkun dükkanına
giren Hidayet, Silivri kapıda
1 Apc:lufıah efendinin evinden
eıfa 9aJati Fahri yakala ış-

gelmiş,

bağlamıflat ·

hırsızlar

~ 'tku;fhtı ~'katak d!tin
~.-...: dıltnıjfıt. Bir möd-

nra uykusu

k:~rde iuı;J;.,

1

Yakalanan
dükkanını soyan İsmail Hakkı

~t, 'nııt
80 tımiinde

~~'ll

Bu sigara kağıtları, Hidiviye
kumpanyasına ait bir vap11rdan Çekmece açıklarlnda ve
bir lastik torba derundıida
denize ablmış, inhisar mumurları Keyfiyeti haber alarak
tarassuda başlamışlar, bu torbanın denizden motorla çılıa
nlıp sahile getirildiğini , dto·
mobile konulduğuau giralş
ler1 otomobili takip edip Y .dikulede yak«lamişlatdıt.
Hem otomobil, hem de si..
gara kaiıfları mtlSidere 6fun..

karısı

din
namaz

~~

lardır.

kosasının tabancasını,

~iden çıkftk..

bahı evferınden dı§arı çıkmak

istiyen bazı İzmirliler, kapıla

Çar,ıkapı-

rının dışarıdan kalın iplerle
sımsıkı bağlanmış olduğunu

!ardır.

1

Geliyor demiı ve•.
Maltmutpaştıda seyYar satı
cı Davut, zabıtayi belediye

görmüşler ve bunları zorl& ileser.ek sokağa çıkabilmişleridir.
lzmir gazeteleri şimdi biJ
işi kimin yapttğını polis vl!
bekçilerde:n sormakfadı~.

Bu ne Eüt'et
[ 1 inCı sahifeden maBdf]

kastederek (geliyor) rifi tak-tp etmış, yaludUftJ,
parasını istirdat etmiş, ~ir de
diye bağıran ve bu s retle
baston vurmuştur.
kendisini korkutan satıcı OsBu baston chiffiesiili yıyinc~
manı makasla k }ağından yaMehmet kızmış, l>ıçağını çıralamı$fir.
karmış, &hzat befı ko1an<la11
meöiurufıu

Siearadan

yaneın

Taksimde Firuz Ağada 44
fiumatalı Kevser hanımın evinden atılan sigaradan kaplama tahtaları tutuşmu , er-

hal söndürülmüştür.
Patlıcan hırsızı
Sabıkalılardan

Aslan, Kadıköyünde Acı Bademde Ziya
beyin köşküni'in bahçesinden
patlıcan çalarken
yakafanIDiŞtır.

yaralayıp kaçmıya başlaiiıış·
tır. Bu sırada epey galabalık

birikmiş , polisler yetiımif;
muhacir Mehmet yakalanmış
tır. Behzat beye gelince: Bıçak
damarını kestiği içjn ~ok- kan
kaybetmiş ve t-edevi altina
alınmıştır.

Bu münasebetle şurasllll
kaydedelim ki bu serserilerin
merkezi Yeni cami meydanı
dır. Zabıta bunlatla çok ali·
kadar olmak icap eder.
'

Sui kast maznunu

1 ' ... . .

Yeni f ramiz

:ıtate

navaiı
istintak claıresince
Firkateyn l<aptan. (Auveray)
tevkif olunan Şahin Nuri efen- ,
F ransanıo Ankara aefareti •·
di dün isticvap olunmuş, ve
taşe navallığına tayin edilmişbir sui kast teşkilatının mevtir. Bu zat, ayni zamantia
~udJyetini tekrar etmiştir.
Fransanın Bükreş ve Sofya
Şabiti Nuti efendi buğiin
elçilikleri ne.tdinde de ataıe
tekrar lstiEVap (!dılicektir.
naval vazifesini görecektir.
j
A!tıntı

Klidnye H. ve arkadaşları

Tütün inhiaar memudan
dün Y edfkulede bir otomolil
derununda 18 bin paket kaçak sigara ka§ıdı yakalalllJ-

kısa•

temizle demiftir. SaHha
g{ln kendisln'n yaptıklarını kocasına söyliaramış, tıihayet bir gün sokakta tesaüf etmiş, iki
tt!Qfıtir. Hadise bundan ibarettir.

~,ijç_ırınfş,
iki
1

Izmir mul1akemesind\e ·sonra...

kaçırı/ıyorduu

evel tarlalarda
kalan
Sabiha
kocası dönüncfye kadar

a Uıere dıiarıya iilttıiştir. Yalnız
nçte ınünasebet peyda etmiı,
lıt lııuıtur.

•

k8.ğıdı

sigara

söyiemeı için vur" b.ı
mak istemiş
~ ' &ahahki refiklerimiz Unkapannıda bir kızın bir genci
1'~ " •I~~ n. Yaraladığını yaıdılar.

/Jtr r.okia

aihayet beraet ettiler. Cüm·
huriyetimizin hasaas ve şaşmaz
adalet terazisinin milcrimlerle
ınasumları birbirinden, ayınp
baldahnı tamamen vermekte
yanilmıyacağı, zafen muhakkaktı.

Fakat Kadriye hanım mese~
1estmde, henüz herkesin hdı
ra!indaö Çıkmamış olan bazı
sathalara itfı nazar etmemelc
elde değildir. Ztra bıı safhalar
o kadar y~ian btr mazide
c&eyan etmiştir.
Evet, :Kadriye hdnıdi v~
itliiCfAŞlab bugllh B~ra~f etmiı bulunuyorlar. Fak t l>u
eatri
Takİİ
iki ay eveJ
lstanbul adliyesi taktir edip
cümleai hakkıtida ademi mes' uliyet kararı vermemiş midi?
Koskqca lstacbul adliyesinin vardığı bu neliceyi nazarı
itibara
a~mamaİc, mücrümleri
1
serôest ve cezasız l>ırakmak
giöi bır lıalayı adliye meydan
verffiek endişesine hafrllohınsa
Dile, beraat katafı kar~ısıiida
bu etıdişeiliri varit oliiiadığı
ve bfllkis lsttcn1>ıil ad1iyesittıır
00 meseled~ d~ pek adillfle
ve pek yefliidf! hir karttr 'tctmiş olduğu arilajılmıyor mu?
O lialde, İstanbul adliyesi·
nin bu ~ok dtirbinane kararına
rağmen Kadriye hanımia arkadaşlarının düne kadar mevkuf
kalmalarına
sebep oian1ar
llakkınaa tatbik edilecek Gir
kanun matldesi yok mutltır?
Bir masumun ceza görmesindense, bir kaç mücrimin ·
cezasız kalması bile mureccah olduğu hakkırltİaki adalef

düsturunu a91 ünuUiiamak li-

zundır.

Tilrk vatandaşlanmn hürriyeti, her şeyin ~evkınde ve
mukaddes hitulmalıdır.

İnfiliz Ilrası 1021!
lngilii lirasi bu sabıdi 1018
de açılmış , süratle 1021 e
çıkmıştır.

Bu tereffua Ziraat bankası
ile Banka Kommerçiyalenin
piyasadan fazla miktarda ittgiliz lirası mubayaa ~elefi
aebep olmuştur.

Bugünkü borsa:
lngiliz 1021 ;
Frank
12,12; Liret 9,09,00 ; İsviçre
2,47,00; Dolar 47,50; Dahili 95,00; Altın 889; Anadolu 22,40; Rumeli 6,75;
Tramvay 79; Düyun 195,50.
İş Lankasından alınmıştır.
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( Lan ero )tarafından ta...siye ı:dilmisur

l'cra~·ıı,
.ı
"') onm bank· ur Dö' ı;hıucl
\h•rknı Beri ~ı; ııb lc·.-ı 1 ını

Pam. ha tahaneleri

h nk

mlitaahhitlerı

Şatelen müessesatı

r

buıg, ı,tanlıul

l,.alıtı ,,. ı.,ı::ııı
. Jırrıır.
(,al ıta in mı telefo Re\ o~lıı
;;?4:- 24J, 684, 685

lıul

J ı nbul kl"lllt tcll· on
284.1.

J~ıanbu

284~

.

ı5

damla (inme)
fartı semen
romatizma
al&mı mafsaliye

Depo u· İstarılıul Tuıun gmıı
rüğü. Tclefoıı: lı.ıanhul .J22:".

bijyük mükafat

Billımunı banka muanH l:ttı ıc
n 'C' hu u,, 1 nc:ı:ılıır rar oLınıır.

L:ımm bctrl (asit urik> ile zehirlenmi$ dam ve ınırabab.n
tahb tehdidinde bulunmuş olanlar 11nc:all

Üsküdarda Selman ağa mahallesinin karaca ahmet çarşı
caddesinde kain 9 numaralı
ve Moskoflu demekle maruf
ekmekçi fırınının nısıf hissesi
Selim Sipahi beyin borcundan
dolayı
mevkii müzayedeye

sayesinde lınl..s olabilirler. Zira urodonal; hamızı bcvll
luılledcn yegane- maddedir. bilumum ecz.ahanelerde sablu

konulmuştur.

Müştemilat: F ınn dört duvarı kirgir, dahili
aksamı
ahşap 11ina edilmiş olup ze-

min katında zemini kısmen
toprak kısmen çimento ve
tahta tezgahlı bir ağızda
300 ekmek çıkaran frın, bir
koridordan girilir, odunluk, birinci katında bir merdiven
başı üzerinde zemini tuila
hamurbane ve zemini tahta
taraıayı havi oda ve bir koridor üzerinde iki oda bir
bati ve bir yıkanılacak mahal, ikinci katında bir sofa
üzerinde bir oda ve Elektrik
ve kumpanya suyu tertibatını
havidir.
Hududu: Bir tarafı Ocaklı
zadeler ve Hüseyin Şevki bey
varislerinin bakkal dükkanı
bazan yine onlara
ait şekerci
,
- dtikkinı, bir tarafı Mihrimah
Sultan camii halaları ve hazan
Eğinli Mustafa efendi şekerci
dükkanı ve önü Karaca Ahmet tramvay yolu caddesi
arkası hamam sokağı ile mahduttur.
Derunünde lsmail efendi
kiracıdır. Mesahası 153 Arşın
terbi indedir.
Tamamının kıymeti muhammenesi 13000 lira bulunup iş
tirasına talip olanlnr ve daha
ziyade malumat almak ;stiycnw
ler'n ·kıymeti muh<lmmenesınin
yl' zde onu nisbetinde pey akçesi ve 927-9642 Dosya Numarasile İstanbul Adliye binası içinde dördüncü icra memurluğuna müro.ıcantları ve 5
eylül 929 tarihinde saat 14 ten
16 ya kadar ihalei evveliyesinin yapılacağı ilan olunur.

. atılıh. han hiıh:-..i. t:.ılıa. d.ı Kcmunk~':' mahalle indl' 1l ... 'ılp.ı,u cıkaj~mda 'lanukynn ~~
maruf .Jb < dadaı ibaret 't: .ı .. un ...or 'c kalurifc .. 'c alektirİk \ c.: krko' -.u) u te bat ve tcrtl
h:n i b.ının h uim:\ c ait m-..1t hı ·c.:inin btdtli 1:kil t.ık. .. ittc odcıımck L ;.ere 69:.300 lir
muhammen il~ 'e kapalı z.ıı. usulilc 4carıhın_c _m cı..iıf !xı1.ar ır~nu nac _ı 5 ce. mutJrfı
ml1k. t ·t!n.l t. 1 llıplcrııı hecklı muhammcnın ~ uzı.lc , .:>O he.: .ıbılc tcmını:ıtı hav'\ teklif ıs

-?29

'ııl ti

mu·n 'er.den

cın\ ·ıli
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metruke

~arı,;

k

mı-.'

n nı
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li Nmcleri.

sinema

· T<ontratosu müddeti gelecek 15 Eylülde hitan bulacağı evelce de gazetelerle ilan edilmiş olan Beyoğlunda İstiklal caddesinde vaki Yeni sinema (sabık Kozmoğraf) namiyle maruf
sinemanın kiraye verileceğinden ihalei kat'iyesi ağustos 10
onda saat «15» 1'.>n beşten «18-> on sekize kadar Beyoğlu Sakızağaç Türk ermeni katolik kili$esi dairesinde vaki
« Mütevellılik umumi » dairesinde icra edileceği ilan olunur.
Talip olanların dairei mezkureye müracaat eylemeleri mercudur.

Azim mevrudat-Yaılıl, "tııı
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Sultan Ahmet fU
Sultan A~met askerUI'
sinde mukayyit olup
makta bulunan biicuıoi'
zabitan ve efradın
-'
sult
.
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.
.
1ennın ıcrası ıçın
met şubesi hesap
na müracaatları.

y

sanayi

Şehrimizde toptan mcmifatura s~tışlarında muayyen ölçüler
istimali hakkında odamız meclisince ittihaz olunan berveçhi
ati mukarrerat alakadaranm nazarı dikkatine vazolunur.
1 - Toptan manifatura satışları ancak \metro) ve (yarda)
gibi muayyen ve sabit ölcüler üzerine yapılabilir ve satılan
miktarın hakiki ölçüsünün fatura ve hesaplaı·a serahaten derci
mecburidir.
Top ve kat gibi gayri muayyen tabirat ve sabit olmıyan
mikyasat ile mat satılması memnu olup top ve kat adedinin
faturaya ilavesi zaruri olduğu takdirde dahi yanlarımı sabit
ölçülerle hakiki miktarlarının dercedilmesi lazımdlr.
2 - lstanbul ticaret ve ,sanayi odasının bu kararına riayet
et mey enler Ticaret ve sanayi odaları kanununun beşinci maddesi mucibince tecziye edileceklerdir. Mal satın alanların bu
rnukarrerata dikkat ve icabında odayı haberdar etmeleri
tsıva·v "'lunur
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