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AKŞAMLARI NEŞROLUNUR

AGUSTOS

1929
...

•

Nüahuı

her yerde $ kanıt

: Gazi Hz. leri İsfanbulda•••
'ndikte İsmet Pa.nın evinde istirahat ettiler

Bfiyük reb
Bir m6ddet sonra
belki Trakyaya~
celdcr ve Şile el?..
nm da ziyaret cdeceldcrdlr.
askeri ıellmbyuak içeri,.
Jirdiler, muzika fmld41....,.
f11U çalmaya bqlaclı, Gul
hazretleri kendilerine malaaua
daireye pd.iler, pek kıla IHr
mUddet kaldılar, IOlll'& çalraiak
nbbmda ufbe.te duru raWtan ve aakeri aellmı.dıM• ,
tetyle ıele .ıevatuı 6al8cl•
ve

ıeçerek

vaıonlarma

~

ytbildnler Ye vaıonun .,hele
Fevzi pap baretleri ile vekillere veda ederek trene W..
diler.
Anbranın

su

işleri:

Cazi baretleri bu laaa mtWdet zarfmda bBe ıme Aalra·
ranm ifleri ile metpl olmllk·
taa Jeri durmuyor, Nafıa veklli

ile ŞelıremiDiDe:

-

Bllbuaa m iflermı..: ••·
kadar ballecl....

detlerine

Sahı1e '

2

So11

A~

Sut
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İsmet

Kazım paşa ar ıle birlil te

ve

oUiı ~m~~a:;~il~~l~~k~~.riod~?ş~~~ü eşri~eisic~!ur !~~~;:~~

•

1 dı
. arK~tar tam Oailt ( 5) "e
hareket ettj • Şbsıdi Aakara
binaları , halkı vo 111em1,1r&.rı
ile g .hayatına
....... "'"'utat
daldı, fakat Gazi olmayınca
bu k°" şeb:ir bom~ot gibidir.

Oo~tmldn maiye#:
• Relslcibnbur Hazretlerinin refakatlerinde katibi umumi T evflk, Kttta~ meb'usu Nuri,

Kıbç Ali, Recep Ztihtü ve yaver 1-..1.r vardır.
~
OaufftılH treni:

Gui .._..etlerinin treninia
llftıAruı (5501) dir. (9) va•

1!1"1dM

mürekkeptir. Bu ve·
bir tanesi Y"'"*

~dası

..

~udm,.Birl de l1l"8İ dair~·
tıilı;Ur. Gazi Hazretlerinin yatak
~ en IOll im·

..lan

. . . ~ ~ektedir.

~. 6 ( H. M. ) .._etleriai htaabulı
MllNa
tr- burada (1-0) da·
•
~ kalk tar•fuadu
kik& -..ı,
~- Gazi haıretlerinia
ftf.katMıi&ıde bulunan bari·
• • ve Nafıa vekilleri bumda

~

•,,

..

•

~--iad·!J.~.eda

ederek trea·

w..

WP

Altlıaesutta bir emir:

GazlliUretkri burada..-..nalk

hir ve zJraat işleri hakkında

malfımat aldılar.

/zmH bayra'1J yapıyor:

lzmit, 6 (H. M.) -

Şebrinıiz
ba-.tan
başa
donudı.
cephe7
•
sinde aylı yıldızlı kırmızı bayrık dalgalaa111ıyan tek ev,
tek dftkkin 'v oldur.
İımit
ı
bayram ypıyor.
•
Filomuz lzmitte:

İzmit, 6 (H. M.) - Filomuz
doaanQl.LI olarak buraya "eldi,
demirledi. Gazi.Uzin iıtıkba-

lilıe iftirak edecek.

KılaJ'U% trenı
f1~ 6 (H. M) -Rei~ti•·

bur ~ıretlerbıin

kılavuz

fOl açaa

katarianna
tren saat 6

da buraya geldi, içinde Gaıi·

adda maiyeti otomobHleri
varclw.
a-ı Hz. /•mitte 1
• ..,

lımit 6 (H. M) - RefsicUnı·
ltw Hazretleriain rikip oldukları

trcsa tgı ıaat (7) yi (11)
ı~o ·buraya geldi ve limanda
duran gemilerin top sesleri
ile selAmlandı. Gazi Hz. vagonlarında istirahat buyuru·
yorlardı. Trenin durmasından
iki Uç d,kika sonra ıahanlıkta
göründüler. Halk

il ~, d...Uer~i ıor<kı,

arasından müthiş bir alkış tu-

Qlrendilderine gire V@li beye
eJN- y,çrdi, sonra 9,-iJ:likte re~Bı' . iibrılmasına müsaade
bu)'uid\l.
a t~lisi ve Şehr,paioj
•d ki
P
k
ya a 6ar ıf ece t r.
Sskifehit ( M) - Ga-

ra yoluna devam etti.
<.i~ lb. Tuzlada:
=
Ga
Tuzla, 6 (H. M.) zi

bTuem~y.y·~- ~:!. !~~rı~dali~

::

~

w::..

v.

hey tfJ'afından kar.ıılandı. Ga'Ha~tler.i galenlere iltifat

fanı yijlueldi.. Tren burada
(9) dakika kaldıktan son-

t••

L$U

•

huretteriııin trenlerini

İıt_.1
Mvlıl\tin

burada,

Şehremini
ŞUkrü Naili ve

Va.Mi ve

bey,

Jiakb Şin~i paşalar ve bU·
t~ halk Jatikbale gelmişti,
bir müfreze asker de selAlll

Gazimiz

arasında

mırıltı başladı,

dur lu.

Gazi hazretleri trenden indiler, arkalarında gümüşi bir kos·
fmm, aynı renkte bir kıravat, başlarında da bir panama vardı.
Emanet gayet gtizel bir buket hazırlamııtı. Bu buketi Erenkö y lisesi.ndenLuJbir hhanım kız Gazi Hazretlerine takdim etti:
8 ütün 1stanL un lirmetleri ile.. dedi, Gazi Hz. buketi teşek1'~f ile alp\\fir, sonra mil.at4t~biline iltifat ettiler. Kumandanların,
mtb'uslarm bi,rpr birer ~ilerini sıktılar. Bu arada· Ahmet Rasim

bey üstadınuıı d~ gt),rmUşl~rdi:
- Rasim bey bütün arka9•şlar bqradasına dediler, sonra
kıtaya dönerek sordular:
-

-

N~aılsmız asker\e.r?
Te~'!kkür ederiz ra~aıd

u:azzmzz

en

~

te\1"

30

bulundukları noktad a ~ ~ .

kuf ediyorlardı, S • &r::. d
intizamla hareketini fi/ ~
··ıç'ın on tane motb•
,1
v

verilmişti.
J'~TJ'
Halk liaz.isinirı ~~
ş· 1ıe•·
Seyriaefain ile . ı~ ,
~ ~
riye Halkın Gazisınıh I "*l ıJ
görmesine imkan ıı 4, ~"

ile r:~zotecileri de lütfen ka..
L
~b d ı
s;Ql U}'W' u ar.
~ • • p
d •kt

e:

'd

ı..~;

~
.
aw-·
~

Pendik, 6 ( H. M. ) - Gazi
hazretlerinin rakip oldukları
lardı. GUlcemal, Anr.e.r ~ ~
tren geldi. Başvekilimiz ile
beli ile 71 nurnar•
ı.,.
li
·
·
·
·
t
d b k
,..
"
mec s reısımız ıs asyon a e emrine amadeydi ve Of
k.
liyorlardı. Tren durur durmaz ,
· ı r
""Q
vagona doğnı ilerlediler. Gazi
yin hareket etmış e 'ı1r,
~
hazretleri bu sırada dışarı çıktı,
sahilinde cephe alpııŞ
~
mtisafaha ettiler, sonra beyanı
liyorlardı.
ut
'r
boşamedi eden fırka mutemeGazi hazretleri ı11 ,yJ_ ~ •
dine mukabele ettiler.
ren seyahat buyur~,
i"'a
Başvekilimizin otomoibfli is- duklan için hak arıfl
tasyon haricinde bekliyordu,
mt,;r&sim yapılmıyaca~.,
Gazi hanetleri İsmet ve KadabJ.I""
ıım paşalar hnzeratile dışarA Haydarpaşa garı
çıkarak bu otomobile bindiler haricen donatı!mış, J1J
ve başvekilimizin köşkUnU teşrif nlerine de halı doşen!ll
oO
ettiler; tren bekl iyor.
Beyaz caketli ı'k'ı "·
Gazi aramızda;.
rezesi karşılıklı m:\I~
Reiscüınhur
hazretlerinın Diğer taraftn da sıY
şehrimizi 'teşrif -edece\deri ha- leri ile ist' bale ~et1
beri İstanbulun üzerinden bir
zevat ve büyük Unıfo
sevinç dalgası halinde geç·
askeri erkGn vardı •
mişti. Haberin tahakkuku güim*zı*n
1
nü yaklaşınca bunun hissi ve
.ıf
fı1i bir tezahür haline girdiğini
fGlilVl'.,.I
gördük. Şehir donandı. her
G zi hazretlerinfP ~
pencereden bir tane ay yıldız
da bir ay k~dar iiti~;d'
doğdu.
yurduktan sonra Tra
Limanda, Haydarpaş11da: seyahat yapmaları ibtı l

"?.

6:az

1.

h'l

u_

ucehri ticaret wüdi.ıriyeti li-

.J

di

ı \O~e r.
. iıt
Gazi hazretlerıJJJ Jt•
adasında ve ya Ş~~ ~
mesqt\a olduğu gı ··yO
.mune çiftliği ve
ile .ımeşgul olmayı dit·
dükJeri sdylenaıekte

manda tertibat almışh, ynıkn
sahillere işliyen vapurlar Gazimizın Dolmabahçeyi teşrif
edecekleri sırada seferlerini
tehir ediyor.
Hareket haımde bulunanlar da

Dolmahahee

ciaat (10) u (15) geçe mü8takbilin
bir
Oa.zi Hazretlerinin ırikip oldukları treııiıı Pendikten hareket
ettiğ:ine dair bir telefon geldiği söyleniyordu. Filhakika haber
yanhf çıkmadı ve (40) dakika sonra tren geldi, rıhtıQada

sus yatın yaklaştıgın

Gazi hazretleri vagondan
inöiler, askeri teftiş ettiler :
- Mei lıaba1 ile iltifat etti..
ler, ıonra halk ile, mektep
u_
·ı
k
t 1
ve
çoçuauan
ıl e l onuş ub'ard' l r
t e krar vagon
anna
ın ı e ,
İstanbuldan
gelen
heyet

kd•

sarayn da ..

çalmıya beşlamıştı, Ga~i

istasyondsıt

Milzik:
ha:r:retleri
/,
iskeleye teveccüh ettiler. Söğütlü yatı iıkeleye yaJJııf'°
Maiyetlerindeki zevat ile Reiscumhur hazretleri yst:
ler. Ve yat hareket etti, on beş dakika eonra liınaPd 8,~ı
len düdük sesleri Gnzimizin Dolmabahçeye "'
lstanbula tebşir ediyo:-du.

~-----------------Sahte İnQiliz paraları ~ M. Papa gidiY
Turino, 5, (A.A.)- Evinde
600 bin liralık sahte lngiliz
parsı bulunan Primelli isminde
bir şahıs tevkif edilmiştir.
Bu adamın şeriklerinden o·
lup bu sahte paraları sUrmeğe
çalııan yedi kişi daha tevkif

olun.Qıuştur.

1

y

fi . M

unan ıte rı

psP'

·.

Ankaradan hareket

ed-'
e - .......

Ekslebene giderek ,,~t· ~
tini orada geçireceJ'o~.ad'
d.
t .
~ . bı:ı1'Y
e ıp e mıyecegı
kiimet merkıimizdO
yoktur.

·~
~flıst
08

1

••

b

AIR.1...,11

'10~ nıüzakcre

~ ıhtılaf halledilmiı·~
~~ ~diriy
~ ha)ledildiğ'i
• .

·

;n

*

1".
d" •tanbul Ticaret mü~ l~'lk ~n geç vakit içtima

Yoktur asan teceddOt diyemez ferdi zaman
Dinlemez mahkeme davayı muhalü butlan
işte asarı hurufu bize canlı burhan
Bahşeder milletine taze hayat her gelişi

~ ~ ıö ~sya ihracab meıe

~I,. Lbıtcr rtllfllllişlerdir.
~ ~İt li &raftan Moskova

ae~ ~' ~rı~ıcyin Ragıp B· de:
~ ~~ı~ Sarada İktısat veki;~ '~nltıcs ~~et ticareti harici'' ' hlfla sıllıği arasında bu
~- ltı Yıcak olan mfi:ıake"'til, t,~.hcdenin kendisi ne
, ,1 l"~lli r ıkatına aittir.
, ı(J ~O>ta~taret muahedesi için
~ ik·a Yapılacak müza~"-tı1111 Uç aydan evel baş
..,, t) ıtı tahmin etmiyo~trtıcktcdir.
hdda 927 - 928 senesi
•ene~ ~92,513 ve 928 :ıarfında

•lr •

lı vaıiyet hakkında
~· lllUt~Pılacaktır. Bu tetlııiar assıslardan maada
h~· da ittirak edecek-

\liit

~ di.,,11
~

hta

-il

dUn

Mahmut

Paıanın vekilleri

r

\ı.: idd~erdedilen müruru
S!tli.ıı •asuıı reddetmiş ,
\ ) ey~~~ebi Uzerine muhac talik olunmuş-

tif

• c"ek·ı
0 ~ a ;ti bu sene ta~at \' irafiya, fizik, kimya
~:ı ttı t e tabii ilimler zilm"t\ıt .. ahan i · A
~

~d~ ~ond

çın

ırupaya

~~ ~t erecektir.
~ ntcrVekaleti müstesna

~),ıUdae Nafıa, lktııat ve

~

~ondfaa

~b,

velcaietleri de
ereceklerdir.

~ t, t-.ltınd

k
c.,. ha alan Zaro
~~~lllat~ Pllfa hastanesi-

~>'t

\..°" ~e

r. Sıhhati iyidir.
kadar evine dö-

~İctit.
~I ·
,,:"lt.~t~'~An ın6diirü

ff ...

\, l..~lrlc · fthrimize gel~t•ç. ıtın kalacak,
i•decektir.

i

tırmışlardır.

Fakat kiracılarla « 2 • 3 »
seneliğine kontrat yapmıı olanlar vardır ki bunlar arbra•
; 1 mamaktadırlar. Haber aldığı·
l mııa nazaran bu kabil mal
sahipleri Maliye vekaletine
müracaatla kendilerinin de ev
kiralarını arbrabilmeleri için
bir karar ittihazını rica etmif·
lerdir.

1

*

Kalbi Gazide vatan var, ona sevda vndır
Sevilen bu vatana nefhai ihya vardır
Aşku acvdası:ı olan kalpte ne mana vardır
Bahşeder milletine taze hayat her gelişi

*

Bir hakikat bize var ki o da malumu cihan
Yaşıyorsak bizi alemde Kemaldir yaşatan
Y aşasm sevgili Gazi yaşasın aşkı vatan
Bahşeder milletine taze hayat her gelişi

6 ağustos 1929
lstanbul ağır ceza mahkemesi reisi
Hasan Lutfü

Feci bir cinayet
Tire 5 Bundan birkaç
gece evel Tirenin Akkoyunlu
köyü ovasında çok feci bir
cinayet oldu.
Köy muhtan muharrem
efendi ile zevcesi Hatiçe ha.mm
uyurlarken meçhul kimseler
tarafından balta ile parçalandılar. Katillerden biri erteai
gün lzmirde yakalanmıf ise
de diğerleri henilz bulunamamıştır.

da

~ Y'lan kesilmiştir.
ıv..~tı11~ V-.!klletinin nezareti
ı..~._ .,} memleketin her ta~ t

ı

Artıyor;

Yeni tevhidi küsurat kanunu
mucibince musakkafat vergi·
lerinin ehemmiyetli surette
arttığı malumdur.
Bu vaziyet üzerine bir çok
ev sahipleri ev kiralanm ar-

I

""

.~d:•ne bildirilmiştir.
~~'tile tdolayı Ticaret oda-

erı

•

Gülelim oynıyahm, zevk ile şadan olalım
Fikri maziyi ahp bale nigehban olalım
Mehi tel'at diyelim nuruna hayran olalım
Bahıeder milletine tL:e hayat her gelişi

lkWat
•en lstanbul Ticaret

1

nuıl

Almada kalbimiz ilhamı kemalat andan
Seviyor milletini sevgili Gazi ca:ıdan
Edelim canımızı biz de feda bir yandan
Bahteder milletine taze hay:.ıt her gelişi

~ dlltj . a~ırlcnmız arasın-

31 h

dlldade

lf.

">ıfi~va sefirimizin
'-1 im bey4natı

fi

bir kısım mal sahiple1
rinin müracaatı

1

olmasın alemde kişi
•
Şarku Garbın üzerinden doğan irfan güneşi
Bir günqtfr ki anın var mıdır ilemde eşi
Bahşeder milletine taze hayat her gelişi

Ona

a~
'1sltlrla
lrla t .

Kiralar

Gazi Kemal I-lz. için

1

NUN

11

Sahife 3

Son Saat,

mnddciumumi Kenan bey
:!IMlbugiln Ankaradan ıehrimi:ze gelecektir.
rntdapazannda bir evin i:ıbe·
ifil ıinde altmıtı mütecaviz
talebeye Arap harfleri ile
ders okutan bir hanım cürmü mqhut halinde yakalanarak adliyeye teslim edilmittir.
moskova ıefirfmfz Hnseyin
~Ragıp B. dün tehrimize
gelmiştir.

m

iyarbekirle lıviçre arasmda bir otomobil rekoru
yapmak istiyen aeyyahlar gelmiştir. Aradaki meaafeyi 7
günde katedeceklerini söylemektedirler.
icaret odası tarafından
daimi olarak antrepo, ve
tahmil tahliye buhranile mqgul olmak üzere aynca bir
komisyon tetkil edilmiftir.
ktlsat vekileti tirketler
müdOrü Hamit Tahsin B.
memleketimizdeki ıirketlerin
(1928) senesi vaziyetleri hakkında bir rapor hazır1amıştır.
Bu rapora nazaran, Türkiyede
(4,563,000) lira sermayeli (23)
anonim ıirket(l 928)de(S02,304)
lira temettü temin etmiftir •
Bu kazancın vuati'li yüzde
on birdir. Ayni umanda ( 4 )
milyon lira sermayeli ( 17 )
şir~et
bilinçolarmı
zararla
k!lpamıtlardır.

ll

D

Hariçte:
munan efkan umumiyesi
IUJ Venizelos aleyhine dönmüştür. Son belediye intihabab bu neticeyi vermİf, bqvekilin nıtmıetleri bir çok şe
hirlerde kaybetmişlerdir.
!Flilraf zeplin Amerikaya var-

IWJ mıştır.
IA!ırplar

Bulgar hükumetine

~çok şedidülmeal bir nota
vermişler ve bunda tealimi icap
eden bazı kimselerin tahliye

Resmi mühürlerdeki aylar
Bilumum resmi mühllrlerin
üzerindeki aylar evelce aaj'
tarafta idi. Yeni harflerin
tatbiki üzerine bunun tamamile
sol tarafa hakkedilmesi alı
kadarlara tebliğ edilmiıtir.

Bir tevzih

Türk Matbuat cemiyetinden:
Cemiyetimiz, bir kısım haf.
olunmasından şikayet etmiş
talık
mecmua sahiplerinin
« gazetecilerin mektep Alemi•
lerdir.
ünvanı albnda bir deniz te' nezzühü tertip ettiklerine Ye
müessesab maliye ve iktıa
kazıklar diyeye müracaatla ficrct mukabilinde davetiye tevzi eyleKilyos sahillerine dikilmiş
bir alay direkler vardır ki çüdiklerine muttali olmuştur.
rüyüp gitmektedirler.
Türk matbuatı ve Türk p·
Bunların kıymeti 5000 lira
zetecileri namına tertip eclilea
kadar bir şey etmektedir.
tene:ızühler esasen muayyen
Evelce bu direkleri dikip have idaresi de matbu'at cemiyemam yapmak istiyen kimseden,
tinin şahsiyea maneviyeıine
hazin':! bunlann gümrük resmitahsis edilmiı bulunduğunda
ni almak istemiş, sahibi ortaTürk Matbuat cemiyeti idare
dan yok olmuş, direkler de
heyeti salifn:ızikir tenezzühten
suda çürümiye mahkum kalhaberdar olmadığım ve yapı
mıştır. Şimdi, malmüdürlüğü,
lacak tenezzühün bittabi Tiirk
bunları denizde bırakıp çürütmatbuatının manevi şahsfyetile
m ~ld:en ise satıp hazineye varidat kaydına taraftar bulun- alakadar bulunmadıiuıı ilb
eder.
maktadır.

Ki/yastaki sahipsiz

Son S•at

4 Sahife

~ariterimizden

çıkarken
Bazıları eksik etek · eörmeyi meşum sayarlar

Yola

-

74 -

Muharlrir: H. Turhan

Biraz sonra kulaklara çarpan kuvvetli nal sesleri Nihadın hareket ettiğini bildirdi
ve bu sesler tedricen işitiimez
oldu. ·
Şehnaz, sinir 'oynadan kara
bir dolu bulutunun ufuktan
uzaklaşdığım hissediyor gibiydi ve nal sesleri uzaklaştıkca
asabı, mütezayit bir sükunet
Wı düşöndfıklerim yanlıştır.
buluyordu. Filhakika merak
Herif 'Emineye kıymamışbr.
içinde
idi, bu nağihani gidişin
Bu sırada, Muzafferin yaşı
sebebini anlamak istiyordu.
na v e başına yakışmıyan müLakin, kocasından uzak kal tah:.tldm sesi tekrar çınladı:
manın doğurduğu sevinç, o
- Babam bekliyor. İki ça ·
pul'li hali
heybeye soka- 1 meraka da galebe ediyordu.
Uykuları tarumar olan, hala
madm mı?
ve kızları. Yatakları içinde bu
Şehnaz hemen cevap verdi:
hadiseye mana vermek için
- Hazır oğlum hazır. inditeatii
efkar ediyorlardı.
riyor~~m.
Fakat hiç biri makul bir
Çocak tuhaf bir tehalükle
ı6z süyliyemiyor ,
dillerinde
atıldı, heybeyi anasının elin·
biserübün
mutalaalardönen
den aldı:
dan, esassız tahminlerden ibaSen inme, ben götürürüm.
- ıNeden ?~·· babanı gör- ..retti. iala H, işin içinde kadın parmağı olduğunu seziyormiyeyim. mi; belk bir diyeceği
du. Zu'mönce Nihat, müstacel
vardır?
bir davet üzerine yosma oy- Hacet yok. Ne söyliyenatmıya gitmişti. Lakin bu
cekse bana' söyledi.
tahminin\ açıkca söyliyemiyorŞehnaz sustu.
Kocasının
du , kızlannın yüzlerini yırt
kendisini görmek istemediğini
maktan korkuyordu. Hükmünü
anlamıştı. Ve bu halden de
ancak Şehnaza fısıldadı:
memnun olmuştu. Usule ri- Gene kadın işi olacak.
ayet etmiş olmak , halayla
Kırkına
vardı, hala bıkmadı,
kızlarına o günün macerasını
usan~adı. Nitsek bilmem, osezdirmemek için - canmı dikutsak mı, afsunlatsak mı?
şine alarak - aşağıya inecekti.
1
Şehnaz, kulağına söylenen
Kocasile karşılaşınca hakaret
bu mahrem sözlere açık açık
görmesi de me'muldü. Onun
cevap verdi:
kendiliğinden yüzleşmeyi ret
- Kötü düşünüyorsun hala!
edişi, çekingenlik göstermesi
Adamcağızın
günahına giriyorhoşuna gitti, halecanı geçti,
sun. Boyunca evlat sahibi olrahatlaştı. Y almz Eminenin
duktan sonra da avrat peşinde
kania mülemma gürünen hagezecek değil a, içime hiç şüp
, yali, beyninin ta derinliklerinhe gelmiyor. Acele bir işi çık
de melül bir irtisam ile titrimasa gece yarısı yola düzülyordu ve o hayali bir türlü
mezdi. Allah selamet versin
oradan çıkaramıyordu.
diyelim de susalım.
Muzaffer, anasını aşağı inŞehnaz, her ihtimale karşı
mekten menettiği gibi halası
kocasile kavga ettiğinin anlanµı da - gösterdiği arzuya (aişılmamasına itina ediyor ve
men - babasile görüşmesine
onun
için Nihat hakkında dosmümanaat etti:
tane lisan kullanıyordu. Hala
- Babam - dedi - yola çıH. kendi kanaatini baltalıyan
karken eksik etek yüzü görbu tezkiyeden hoşlanmadı, gemek istemiyor, ayıp değil a,
linile
eğlenmek istedi :
şom [ meşum 1 tutuyor. Siz de
- Gene içine şüphe düşgörünmeyin.
Şehna%, kendisini

vehleten
sevindiren bu mülahaza üzerinde sabit kalamadı. Üç-beş
saniye sonra mülahazası değiş
ti. Hayalinde Eminenin güzel
çehresi. oynak endamı canlanm, ve bu sefer - içine. rıkkat
ge!di, gözü yaşaroı:
- Oh -dedi- yazık. İnşal

bir rica

Kari sütununda dercedilmek
üzere mektup gönderen zevattan rica ederiz: Bu mektuplar
okunaklı yazılmalı, sarih adres
bildirilmeli ve mektup kağıdı
nm behemhal bir tarafına yazılmalıdır.

Bu şeraite riayet edilmeden gönderilen mektuplar
dercedilmiyecektir.

iş

anyorum

Mektep tatilimi geçirmek
üzere İş arıyorum. Türkçe ve
konuşabilecek k'!-dar da İngi
lizce biliyorum. iş vermek istiyenler <r Son Saat» kariler
sütununa bildirsinler.
Rıfat

lf-

19 . yaşındayım orta ticaret
mektebinden çıktım usulü defterinin her kısmını bilir, ayni
zamanda az çok lüzumu kadar fransızca ve daktilografi
bilmekteyim. Şimdiye kadar
ticarethanelerde çalıştım, muamele bilirim, kendime milnasip bir iş arıyorum.
Arzu edenlerin adresime
mektupla bildirmeleri.
Süleymaniye civarı Taş odalar sokağında N.
49 B. M. N.
mesin, rahat rahat uyu. O safasında gezsin, sen senasın2a
bulun. Ne iyi kan kocalık bu.
Eşiğin üstünde boy gösteren
Muzaffer, epi uzamak istidadınd 1
bulunan münakaşayı
kesti :
- Yorganınıza başınıza çekin, uyuyun. Evimde gürültü
istemem.
Çocuk, babasından devren
uhtesine intikal eden ev büyüklüğü vazifesini ifa ediyordu. Kadmlara emir vermek
hoşuna gidiyor ve bu tufuline zevki tatmak için şöyle
bir tenbihe girişiyordu. Nihadın gaybubeti üzerine
meydana çıkan şu yeni ev büyüğünün bütün ev kalkma mum
tutturacağı halü halinden belli
idi. hala H, torunu demek
olan bir çocuğun takındığı
vazı amiriyeti, ve o amir~yeti
ret etmek suretile hilriyetine
sahip olmak isterdi.
- Boyuna bak, ağzından
çıkan lafa bak. Bilyük halana,
kendi anana emir edecek sen
mi kaldın? ister yatarız, ister
otururuı. Rahatsız oluyorsan
kapa kapına, gir yatağına.
Muzaffer, kollarını göğsüne
kavuıturdu, halasını istihzaya
girifti:
- Erkek beş:ktc de erkek-

Evlenmek istiyorull
<i
cfıll· .JI

25 yaşında bir ~~il ~J

dokça iyi bir ta~ılil11 ·ıeyİ ~
Mali vaziyetim hır ii
geçindirecek haldedir· bet
Musiki bilen asgari ~
lira nakti veya o lo ile lf
emlaki olan bir hanınıyid'';
divaç etmek emelin~-~ay ·,,
Adresim şudur: KaOJP
restant. K. S.lf- •
~

• Bir

kaçakçıhk münas~ ~

Gazetenizin 4 ağU t~
tarihli nüshasında ( J(•
1
fabrika) serlavbasile0 .gıl'
havadiste bahsedilen J'P
Ahmet beylerle
til'
hanesinde müstecir 51 •
kendi taraflarile 0 ·yel
kısmın hiç bir merbutı
alakası olmamak uıeıebiç
met etmekten başka
münasebetim olmadığıOl
ederim efendim.
~
İstanbul fic
Sanayi odası
• JJ'.le
bese şubesı
5

Raglf

rından aurb.

I(erilll'

tir, sözünü dinletir, aıd~
Porsuk hanım? Bab•~
vekil bıraktı. Sizi ad
saydı vekaletini bana tııaJ
di. Karşımda kem - k})il
mem. Ne dersem,
çakıp (baş üstüne •
diyeceksiniz.
ttİ'
Hala, gene inat e ·
- Tövbe büyük
Senden de
lah şimdiden canıoıı
Çocuk, bu mukabele "
gözlerini aça aça b'

korkac~

başladı:

t&J"'

- Yat, zıbar diy0
ksl!-?
ihtiyar, ürktü; kot~if
nı zannettiği çocuk
rışla kendisini korkUd...
1
- Peki, peki -de

d'

İşte yatıyorum.

1

Ve yorganını bat10
ken mırıldandı:
- Kurttan kuztl çıtJfP
ne kurt çıkar. Babafle
Ne hatır biliyor, ıı 1
Bakalım sonu ne ~~
Muzaffer, galeb idJd~
mnunen odasına çe
H, uykusuna daldı,
larını takip etmekte ~
di. Yalnız Şebnaı
Nihadın nereye ~·İil'IJ
tiğini, Eminenin o i1
baha kadar düşü(~i '

~

Sahife 5

ı ~ e sihirdir!
Dayak!
Hem telgraf ge- Atina karakol·
cikiyor, hempa- larında da eksik
ket

.,Maltepe firar· e ·
4

Yı

niuhteşe
Çesindc bir e

.~ ~~ıaı·

-56- Muharriri: 1'1. Turhan
~ ~~tıp ~en kadınlar, onun Hüsün ile kuvvetin ittihadına

kısk

t

peyman

tepıınç)!k damarları

l!

el

ahtü

. ~ t rheşti,
h~psinde
l1
d
bu e e~vur
uyan ı ·

~ t~~orİk~ işitmemişler

• il'

k ı!
atl'J?'\ı ~ ler, muhteremi de
t trk

ıÇ ~
b' ~\>ıı~l(lrıa neşelendirmek

ı ~( saı nı patladıyorlar,

f

el~ ~~dı. nu alkışla doldu"" ~~ tnperator da veka·

şahit olalım.
Biraz onra, arayın muhteşem bahçesinde, renğin tarh-

lar, sayısız havuzlar, dilrüba
hıyabanlar, binbir çeşit çiçek!erden vücude gelen zarif ve
muattar kümeler arasında do}aşıyorlardı. Sanki bunlar Maltepe firarileri değildi, sanki
Gemlite Kara Aliye teslim
olan rumlarla bu fmperaturun
ve mayetinin hiç bir alakası
yoktu. Hepsi gülüyor, hepsi

eğleniyordu.

Pek muhterem bir müddet
imperatorun ardında yürüdü,
,er.., N~dı:
muhayyel
kahramanlıklanna
il Hergül, aferin
ait bir, iki tekerleme savurdu.
dıra
Ve sonra mahir bir ta'biye ile
~tt~ ~ci~imi, muvaffa- kolundaki kızı, kalabalıktan
ı, v:nının son basarna· uzaklaştırdıt tenha bir köşeye
•
.. ~.. Pek yükseklere
götürdü. Birbirl~rinf kucaklı_.,.._.__,.,._, 60Z:} • L~ _
. fi erı ~ara kara- t yan yeşil dallardan müteşekkil
Q ~Ca.l s de
anlıyordu.
tabii bir sayeban albnda kıza
~~Y.~ye.1 hatta impera- rica etti.
'itli ~ • rtifa noktasın- Oturunuz lfitfen ofuruaı.._..•.. ını b'
h
-.-(Ulıti
ırer ma luk
nuz. Şu dallar ' sizi yelpazele~rtıa.ı:~r~u. Kend~i, sin ve çiçekler sizden rengü
1~
"Uş ve a uçan
nur alsın, koku çalsın!
1 hi
şu meclisteki
Afrodit guldü ve bir tarhm
~~,, rb~ h~ki b.öcek~.
kenarına oturdu. Pek muhte~~c\>\ı .. Yuksellf, goz- rem karşısında taabbütkar bir
,."'f icij~~iv .~u~mevaziyet aldı, yüksek bir hay~d . hilibtigı ıçın .~ez~- raniyet .içinde . bulonıyo~~ş
~ ~~ı.ı.
Yar kuşayış
gibi sessız, sessız kızm yüzu, tt, ha.şrn
.
ne nasbı nazar etti, uzun bir
~ eledi~ ~tmeap! - dı- an bu halini muhafaza ettik'
6dllı
~ 0 nu, 0
Y~P_!lcag~m
ten sonra güya uykudan, yattıclinıiıinsernıgundd~ş- hut sersemlikten uyanıyormuş
ç,L
ınüsaa
i ~tıp kıy
tsi esıle
b'
gı'b'ı b'ırd enb'ıre sı'Ik'md'ı:
t' '-tlirac me ı
ır
Ey! - dedi .. ismen değil
b ~tni b agtım.
cismen de Afrodit olan yer
~ ~o
• aş an sa1onu
t Ad
k"' ükte~ d og6 enılrniy
'
k d
tanrısı.
aşın op
\.. 1(,.,.1.!
en
a ın·
.. . 6 .. d
.~ ~ruı dudaklan
muştu, sen guneşın g gsun en
~~ eli~ nı"te d.
indin. Onu, adaşını dalğalar
il
L
u maE ıyen
nda y ıkanırk en gor
.. dül'er,
~n d
k k
arası
. "!~tekli aalk. l rde
seni çiçekler içinde gülerken
\t... '\il Lef
Ş ar an
.. f
• } jT
i ~ıv~i l\Q aklar 0 gayrı
goruyoru"?· na~ .ey g~ze per .
~ller ~n incindi
Sana sahtp degıl esır olmak
~ l~or, aahneyi ·de- isterim. Sana malik değil,
t }'fjc 11 ttıUnu hissetti~
memluk olmak isterim. Bu
.-........L.A;hd~. ttıhlu bahadır! geceden tezi yok, mukavele~ l\t~ biz uyduk, mizi. imza edelim, senin. kö~en
t ~ak h ta işidip h~
oldugumu anlıyayım, bıleyım.
il b' ıt sözünü yer'ne
Sen de Bizans Hergülünün
~ 6 12 de Affoditle boynuna ~a takmakla ifti~ ~Yaparız. Şimdi
har e~ sevın!
k ~a. hnı, dolaşalım.
Kız, tesrii zifaf için söyle·tı~J•n .aziz misafi- nilen bu sözlere karşı ne diye111§anlına ver.
ceğini şaşırmıştı. Hergiiliin her

-~

~3\lna rağmen dayana-

v

v

v

1

,."

içinde 40 lfrahk kadın et"
bulunan bir paket, Diyarbekire gönderilmek Uzere 29 haziranda lstanbı..l postanesine teslim edilir.
İşin tohafına bakın ki paketin mürseli ileyhi olan hanım,
beş gün evel Diyarbckirden
telgraf çekerek, ben İstan
bula geliyorum paketi g~ndcr
miyin dediği halde kendisi bu
telgraftan evel İstanbula gelir.
.Bunun üzerine paketi gönderen zat istida ile postaya
müracaat edip paketin iadesini ister ve nihayet mezkur
paket dtin İstanbula gelir, sahibine teslim edilir. Bir de
içi açılıp bakılır kJ 40 liralık
kadın eşyasının yerinde boş
bir çuvaldan başka bir feY
yok! Şimdi haf ına bu garip •
iş gelen ajans memurlanadan
Burhan bey soruyor:
- O telgraf Diyanbekirden
neye bu kadar geç geldi ve
paketin içinde\i kadın eşyası
ne oldu?
Postane bakalım, buna ne
yası

deiji ivcrmiş c

~ ~ ~~Plll~ırı . ~froditin aya~ ·~~~ı zerine inhiza·
~
ttrnişı eleı;nini kısmen
P · an erdı. Fakat, şu

boşaltılıyor.

diyecek?

hangi bir talebi ceffelkalem
retolunamazdı. Bahusus o talep, köleliği ve batta köpekliği kabul edecek surette arzolunuyordu.
Bu kadar ince ve bu kadar
mütevazıane bir talebin reddi
büsbütün mütküldü . Eauen
taşıdığı isim de, aşk busmunda nazik ve müsait bulunmayı
kap ettiriyordu [1] . Adaıı
olan Venüs , her gününü bir
çeşit fuhş içinde geçirmit ve
mütemadiyen piçlenmif değil
midi? Asri Hergülle ka11ılaşan
asri Venüsün de yavaş yavq
o yolu tutması lazımdı. iffet
endişesi , usule riayet düşün
cesi ve mümasil mülahazalar
manasızlıktı.

Pek muhteremin bu kadar
tatlı, bu kadar pereatiıkir
bir ricasını - utanıp ta - red-

detmekte tehlike dahi vardı.
Herifin birdenbire münkesir
olarak ve tehevvüre kapılarak
izdivaçtan vazgeçmesi mümkündü. O takdirde ise Afroditin o gün kazandığı şanfi
şöhret berhava olup gidecekti.
Güzel nedime, bir lahza
[1] Afrodit tc Venüs, demektit. Fransızca da «telıvet
arbran bahi» manuuıa müstamel olan « Aphrodisiaque ))
kelimesi de o asıldan m&ftak·
tır.

değil.~
SOn gelen

Una

gazeı&o

lerinden birinde okudu·
ğurnuza

göre,

Atına

polis

merk~zleriııden

birinde
feoa hHlde dövülerek VÜ•

cudünün birçok yerlerJ
çürüJi iç.inde Jrnlan birisi

merkezden çıkar çıkmaz,
darp e~ı·leri taz.c oldu?ju
halde, BaşvekAlete attınıs
ve tam o sırada otomobi·
ltne binmek uzere bulu·
nan ll. Venizelosa dayak
faslını bertafsil izah et•
miş,

tiikayette

bulunmuş

tur.

. ı.

Venızeıos,

müşteld

yl otomobiline alarak polis müdüriyetine göt.örmüş, ı)()tis müdürünü ça·
ğırarak dayok atan zabıta
memurları hakkında tahkikat ve takibat yaptlmasını tcnbflı eylemiştir.

Ayni gazete, polis merkezlerinde son günlerde
dayak fasıllarının artmıt
olduğunu UAve eylemektedir.
içinde bütün bunları düşündtl,
pek muhteremin seTkı hiddetle
kendisinden yüz çevirmemi ı..linde öbür kızların bl!s•l (.J..
cekleri müntalcJ~ neşeyi ele
göz önüne getirdi ve i8'er iıt
ter istemez muvaffakat etti
- Veniis-dedi;-Hergal bdar kavi değildir. Ne kadı.r
dilrüba olursa olsun ub ı.,..
püktür. Onun için size ituıt
etmek, cliJediğinm ~:"'
mecburiyetindeyim. Fa
uııl?

Pek muhterem, farb ıürurundan azkaldı bağıracaktı. 25ra: Afrodit o giine kadar kmdınp ta gebe bıraktığı imlada
kıyas olunamazdı. Saraya measup ve sarayın çok m"'nMı
bir goncesi idi. Öyleyken ilk
teklifte yumuşamış, temmi
nefse razı oluvermişti. u,dmw
ma kahramanhğmı para,la,
hilekirlıkla şişiriimiş k.llip
bir şöhretin şu sihreng:iz
te'sirine bizzat muhterem ek
hayrandı.

lmperatorun koynuna ~
mckte belki naz edecek derecede mevki ve c~mal sahibi olan şu kı:ım kolayca gösterdiği teallmiyet, malna ı
şöhrete
mec!ubfyett~ ileri
geliyordu.

l~

Son Saat
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İkin.c;.
Muharriri:

Jlarsel Alen

kitao

Haydudun aşkı
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Sizi tebrik ederi111.

işte.. Elinizdeki kelepçeyi çıkarıyorum. Fakat.. Onları tek 1
bileklerinize geçireceğime enıinim. Bugün sı= ga/JjJsinfr,. geı
mağlubtLm.
Odanın

içinde, birdenbire
bir hayret havas~

tlejifCD
vudı.

Polis hilffyesi ( Rüt ) ün.
kat'i iddialarını bir hamlede
96rliten bu maddi delil, yapılmak üzere oian bir hatanın
tam zamanında önünü alını).
ve tamamen esrar içinde gö·

ztiken bu hadiseyi artık ac;ık
to · ·acığa aydınlatmıştı. <i
ı-amana k~dar Maksim do
PIWfsönün bir kardeşi oldu·

tuna

dair i2dialanna hemeu
hemen kimse inancak iste•
~ği içindir ki Tigris me·
~si esrarengiz bir mahiyet

alıtıJşb.

~buld

bugiin Tigris !!c
dö PüvisönUn ayh

Mfksim
ayn ve başka başka iki ~:ıh
sijet oldukk~ı anlaşılmıştı.
Dahiliye nazın ile po!.is ve
emniyeti umumiye müdt::lcrinin fikirleri bu noktada idi.
Ancak pclis hafiyesi R::t

hiÇ bir

şey

~öylemiyorclu.

· ·.Maksim dö Püvisö bu umumi sükut arası:ıda köşeye çekilmiş oturan matmazel Jani·
ne yaklaşh:
- Oh sevgilim.. Dedi, gö·
rijyorsun ya hak ve hakikat
er geç m~sıl meydana çıkıyor?
Artık hiç üzüntümüz kalmıya
cak. Artık rac::.t ve mes'ut
yaşıyab ileceğiz.

Sonra (Rüt) e doğru tfirü·
dü:
· - Azizim Rüt.. Dedi. Siz de
hatanızı nnladmız;. İnsan hali
bu. Herkes yamlabilir. Maamafi siz beni kardeşim olan
o mel'un Tigris zannederken
bana karşı bir garazınız yok-

uııııtma_r_ın, heııim de iııti,~amırrıı
alacağın'l gün gelecektır...

411cak

tur. Bunu biliyorum ve aizi
kazanır. Böyle olduğu halde
mazur görüyorum.
ben yalnız bir şeY. bil{rim.
Ben efendiler tam yirmi senelik
Artık hep beraber çalııır
ve belki de oğlunuzu kurtara- bir polisim. ve bu kadar senelik muvaffakiyetli tecrübebiliriz. Siz de benim fikrimde
lerime
binaen diyorum ki bu
değil misiniz.
adam çok müthiş, çok kurnaz
• Rüt, gözlerini kırpmadan
ı ve emsaline hiç tesadüf etmeı
Maksim dö Pövisö ye dikti.
diğim bir hayduttur.
- Hayır.. Dedi. Ben siziu
İşte bu kadar. Ben emir
fikrini7.de değilim.
albnda bir adamım. Bugün
- Nasıl.. Yolr_,a bu kadar
vazifem itaatten başka bir şey
kat'i deliller karşısında hala
değildir. M. Kanyon; Emir
fikriniJ:de Jarar mı ediyorsuveriniz, mösyö dö Püvisönün
nuz?
elinden kelepçeleri çıkarayım.
- 4nim için yalnız bir de- Rilt.. ~ca ederim, niçin
lil vardır. O da gözlerim ve bu derece •.
kulaklarımdır.
- Hayır, hayır, tafsilata
- M. Miluvanın sözlerine
lüzum yok , anladım. İşte kebir itirazınız mı var?
lepçeyi çıkarıyorum . Hem
- Şimdiki halde yok.
esasen bunun benim için hiç
- Şimdiki halde mi?
ehemmiyeti olmadığını siz de
- Evet Mösyö dö Püvisö..
bilirsiniz, onu çıkardığım gibi
Şimdilik yok. Ancak şunu söy·
zamanı gelince gene takmasını
liyebilirim. · Bu işte yanılan
da bilirim.
ben- değilim, M. Miluvadır.
86yle söyliyerek Rüt ce- Yani ben Tigrisim debinden küçük bir anahtar
mek istyorsunuz.
çıkardı ve kelepçenin kilidi- Evet.

- O halde, size başka bir.
teklifte bulunayım.
- Hacet yok. Ben haydut·
larla pazarlık etmem.
M. Konyon müdahale etmek
istedi. Çıitkm bir çehre ile
Rüte hitap ve ihtar etti:
- Rüt rica ederim. Söyle·
diğin kelimeleri tartta öyle
söyle.
- Artık tartmaya filin lü·
zum görmüyorum. Biliyorum.
Sözlerimin hedef° ve vahametini müdrikim. Hatta eğer bu
sözleri
dışarda
söyliyecek
olursam Mösyö dö Püvisö benim aleyhimde zemmi kadih
ve müfteri davası açar ve

ni

açtı.

İşte Maksim dö Püvisö
artık serbestsiniz.
Şizi cidden
,
tebrik ederim. Beni mağlup
ettiniz. Fakat unutmayın. Ben
intikam almasını ve b.u mağ·
ltibiyetin acısını çıkarmayı bi ..
lenlerdenim.
MakaJm dö Püvisö, elinde
kelepçe çıkar çıkmaz derin
bir nefes aldı sonra sakin bir
sesle:
- Nasıl arzu ederseniz öy
le yapm Miiayö Rüt! dedi.
Ben, bilirsiniz hiç" bir şeyden
çekinmem. Hatta bir gün gelecek siz ben~en af talep

-

edeceksiniz.

mırıldandı.

Dahiliye nazın :
1
- Hem inatçı heıl'
rurlu ..
Dedi.
~
0
Polis müdürü M.1'
şu sözleri söyledi :
'" - Maamafih çolı
't
ve çok muktedir b1
murudur.
JJ
Bu esnada Maksid'
scS sevgilisi Jaııfoill
tutmuş,

den
lazım.

s :>rmuştu·

ttf/

Janin.. baıı•
evvel senİ11

söyle..

artık beni mücrİIP

müyorsan ya.. . .,.,_,Maksim dö P~ .

~l

Son Saat

SaMfe 7

UNU

,,

~· ( OlUnı e i)nin

esrarı!..

kadın, dşıkı ile beraber kaçnıak için, sigorta primine tama
ederek lcocasl111, kay11aııa ve lfa)ı·ıı,atasıııL, iki

tr

o8lılılll ııasıl :=:elıirledi?

11..~-triJ(

~t Aıt ltıın (Beler) vilhe1
~
Hatti isminde bir
111' r
"\! ~ var.
~ ~ kt dın, sırasile ölen ko~bG)'ij~nana ve kaynatası
.J )at Y•ıı oğlundan sonra on
tt"- -t:_ıt ":daki küçük oğlu ile
ttl;~ ~-~ lck bqına bir evde
" ) ~tadır.
' ~ b~2amandan beri oğlul~~ 1~İn~ığını, kalp illeti
~ "I< en sürmUş, komşu
~lt 0canıı, kaynanamı ve

il%

~tt~~·

'

büyük oğlumu
en sonra bu biricik

'-.~ıııı

~y~,:a kaybedeceğimden
k Ilı, demiştir.
11

•

"•kıa biraz zayıftır.

'\-~· .:;: döylediğine bakıhr
~tkt ~ kalp buhranları

~- ~o~ ;dır. Evladının .üze·
~ aQa •zla dUşkiln oldu .
~tkt teren kadın hatta
~ eptcn bile almıf, ya-

'J

/ .ı~ ~ırınamıya başlamııtır.
.

...-.

n Yemekten sonra

'

\..' ~"ne be

·
~- lidc _? bu gece sil \ ~~ 8 c.egfm.

l

~ unun üzerine anne·

'

"'-' J.t. tın Yanında:
~- a Jır Yavrum. Olmaz.
~-~ kalbin tutar.

l\:~ ~

1 Ver?1if. Komşular:
~ ;rıı bır şey olmaz.

~~•tıuaunu kırma.

Nı

göndermiş,
~~t. •ına ertesi sabah
~'lld~r feryat, bir figan0

da

' ~ ı'-lll ar.
?.; bi ~~ğu sabaha kart~ lrak ölmüş

)\

~~ -.ıııe:
.,~tla ~etneclim

mi? diye
'-~ 1Dfular teseliye~ ltr ~; aradan bir
0

~'"iti -~~nıış.
\ ~ h~Ye rnüracaat ede·
~~lı

ır ihbarda bulun·

~ ij,tti
~ 'tt 8• ' dostu ile kaç~~"eli ııort~ primi almak
~ ~ ~gunu öldürdü-

u.c
Baylcdi.»
~r
'dli iizerinc
Ye Ve

harekete
zabıta me-

işledikleu sonra, Filoridanm en şık plôJmda yLkamnzya
adaletin pençesi yakasuıa yapışma/da geçikmemişlir.

Ralli ana, en son dnayelmi de
gitmiş.

f akal

murları hemen kadını · tevkif
edip istintaka çekmişler ve
neticede hakikaten oğlunu ze-

mıtlar.

Çünkü oğlu öldüğü
zaman hiç kimse ciı a etten
şüphe bile etmemiş. i..avallıyı
kalp hastalığının öldürdüğüne
:ıahip o:muşlar ve hatta ka-

Kadın, çok kurnaz bir ha·
reketle ve üstüne şüphe ge-

dına acımışlar.
Adliye işi biraz daha tamik

hirliyerek öldürdüğilnU

tirmemek için,
tastnim ettiği
mazdan evel
hastalığını ileri

anla-

çok evelden
cinayeti yapoğlunun kalp
sürmüş.
Kurnazlığında da muvaffak

olmuş.

edince daha feci bir hakikatle karşılaşmış.
Kadın, aııkı ile kaçmak için
bütün ailenin sigorta primi
olan 1,800 dolara tamaan evveli

kocasını, sonra sıra ile kaynana, kaynata ve büyük oğlunu
zehirlemiş.

Ölenlerin topraktan çıkarılan cesetlerinin de muayenesi
bu neticeyi verince kadının
mücrimiyeti büsbütün tahakkuk etmiş.
Kadının ikamet ettiği ve
bütün cinayetlerini işlediği
eve komşular artık (ölüm evi)
ismini vermişler.
1

Son Saat
183?77

l miskal inci bir altın kan:a~ ı alııtl

Mücevherat sahş il&nı

1S4f 77

köstek 1 aloniğne 4 altın düğme l
elmaslı 2 çıplak ta$ ı altın bi1t'zik
8 buçuk dirhem.
1
yüzük.
ll'at'CM

Borçlunun ism

184788

Emniyet Sandığı müdürlü-ğünden:

Merhunann cins ye nevi

ikraz No.

1 altın

31394

151872

boro~

kordon l

,,

161208

,,

•

ı altın

dirhem

168799
168857
170619
171141

172630

1 altın kol saati
1 roza menekşe iğne
1 çift roza kuş küpe

i\l. ~faladas
Samiye H.
kordon I 1
Şeref H.

Mehmtt I\izarnettin B. •

Mukbile H.
Hüseyin Hüsnü B.
t alun saat 1 altın bilezik saati
Faik B.
ı çift mza küpe ı roza tarak igne
1 roza bilezik ı çift roza küpt (alt-

lan zümrüt)
Seniye \'e Xö,•ber H.
ırsön ı inc:ili yüzUk
Şayeste H.
178211 t gümüş tuvalet takımı 98! dirhem
Mehmet Ziya B.
Fatma Pakize H.
11430 ı ı altın wt
Sanihs R
114980 ı çift pırtanca telctat kU9e
1~56- ı pırlanta yüzük ı pulanwı bilezik
Adile R
ı elmaslı altın ~
ı ?605S ı çift pırtınca ıelctq ı ı>ırlinra tek·
Hamdi B.
rq yilzilk.
171571 ı çift psrlanta tekıq kUf't ı roıa
eeaa. yuıuk
ı elmıtlı Mit 1 alaft habbe ıerdın·
~ınet H.
!Jk ıas dirhem.
1 altın mineli ~lplı ...ı (mlnesl kı·
nk) ! roza yülük
Hati~e B.
t791'8 1 roza tnırka yüzük ı fjmUf ıaNkt
ı gtimüt bMcon Mp&ı
Vahan tf.
ı altın mtdalyon
Bthl~ e $erift H.
119toı
Fatmt .H.
J79i9i f çift roza kUpe J roıa rti:Uk.
!.Uf Ef. vertSt'i
J86309 J 375 dirhem rümut.
181 S71 J çift pırlanta lcüpt (1 ~ nolcun)

Fatm4 K•mtr H.

1816!9

I roza men~lqe lift' hlr roıı kut
lgne r çift roza kU~ S ad11t altın
uıt ı roza bor~ (hurdt parçası nok·

18i7S6
f 3~762
18~920

1829!7

rou
,,

yıldız
gerdanlık

rou ay

t rota ,Uıilk

ı pırt.nıa

ukut

,,

ı çift J'1tl&nta ttktıt

lcul'f

1 pırltntalı

Emine Selvet H.
noıcun) 2
ı r~za

biltıik ı rou Pıntantif ( ı l)•rÇ' nôksan) 2 altın kılım ı i ıJmı~h İbrahim Otm~
{~36{1

1S3:-56

B.

çift pırlant'a küpe ı alrırt 5aat
l 450 dirhem gumU* ô adet bardak

ı pırlantalı sırı ta$lı
nnkMn) .
1

F'ıtmı li;e~·er H.

yuztik (

tokası.

'8.

Ha"Ç"Vi

11.

ı roza bilezik 1
Mediha

r roza pandantif
alon saat maa

185563

1 pıriantlı but'da saat 1 pırlantalı pan·

şadlerı.

dantif J

altın

S.
fl.

N4~tf

kordon

ı roza tek ta~ yüzük

Vantolo ·
185640
A-ne Münevver
185894 4 miskal inci
ı çift pırlanta çenber küpe ı taş noksa
186011
I pırlanta yüzük 2 pırlanta bilezik ( ı
taş noksan ) ı roza ağraf ı roza ma·
şallah J pırlantalı kıravıt ignesi 1 ~t
kol
l kut
Emint $öbret f4.
r
tek
Mehmet
V 3sil &.
IS6397
JS6559 ı pırlanta çilek iğne ( 5 t~ı nol<MI\)
alun sut ınaa kostek 15,~ dirhem.
. S.

ı.J.

pırlanta düğmesi
iğne
pırlanta taş yüıük.

~lustaf.a Na.cı

l\I. X Man~;ı
Yusuf Ziya ı
Sa&ttiıi .,

pırlantalı ağraf
I rota )'ilztik
1 pırlanta pandat\tif

186672
1866~4

186850

tektat ytizük l
küpe

>

186779
tektaı

~

pırlanta

M.

186$32 6 buçuk miskal inci 1 rOıa kolye tokası

Vwİİ

M. Vwi'

zümrüt
1 çift pı.rlanta kuıw l rou g«danlık 18
Ah
miskal incl

185910

186934 l
1'869!54 1

çift pırlanta
elmaslı saat

s.ıp er
M~hrliet Tahtr' 9.
,.,,

lpe

Ôm~f faik 1 çift pırlanta kil~ 1 r6ia dil i#he 2

18700~

l:>lr pır1antalı ~

roza tek taş yUiük

1

MUfıtafa AlJmdt Jt

roı.a maşallah.

187190 1 çift roı.a küpe
187191 1 altın çaltu' Mit
J87385 1 pırlanta pandantif

lEakat Sadakat

t.f:

Mekk '
15 milkal

iaci

inci yüzük.

l

MiirüV'\1~

1 inci gerdanl1k l ~tft röta ıtlt!Wüt.
küpe 1 elmaslı saat 1 altın kordon l 9
buçuk
Beblat
187377 2
yilztik.
Rtfi'f

188288

dirheıtt.
pırlanta
1 pırlanta tek

l 88641

1 r01.a toka yüiük.

1S9261

1 rota madaly6n
yüzük.

1-1-

1 t:ı$
Müfide H.

çift rôza l:Ul'" ı rôza bU~t.Jk.
~mail Hakkı

Vukıir~a

B.

t14

yilıdk

kolu

'~tftdh

yımlt ıevıt

fi

lMtııt' 1'

Fatma
mfa kolye

t-

Kanı~r '

~ fola

tütffyt tf;

Y• ft\Uttv11ttıtt i1'1ttki&İ~

isimleri
fQrttilt
de f!m nıyet Sandığından istikraz eylemiş oldukları mtfd'J»1
vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine &ıetusul il\»' '
11!Md teblij

Jart11dar1

edetek
eylul

r

takımı.

183646

,,

Ahmet Sabri S.

pırlanta ruıak ( ı uı
rou yüzuk \, 1 cas. nokU11)

2

,,

kıravu

ıgne

kemer

1850~8

tatma Kamtr ,,

günq ilnt
183404

pırlantalı

•

~

187 ~36

san) ı alun kötcek ı ıumruı yUıük
ı pırlanta tek ıq yUıUk
E'uma Cenan Ii.
Dilrdant H.
t8J700 ı roza panuncif
ı •
Lürfiy~ ,,
ıaı736
Lüdi;e ,,
181990 2 roıa yOıük
J
J
f

ı çift pırlanta kol dütmMl 1 kök
yakutlu yüzük ı altm tabaka. lbrahim
ı çift Pırlantalı etrafı inciU küpe 1

IS42ZS

2 elmaslı

yakutlu yüzük
l pırlanta pandantif

Ayşe MeAU ft
Vff!ft a.

pırlanta tekt~

edildi~I halde fene t•~ei dcyn eyte~mif old~

~cna~t

yukarda gôsterilett

...ı.ılttlirt

ff1M Jdfl,.-

rt11kdarı sandık ~ant l.mtr1 i1e itti. mtmdf"tt htttttrll~ ~

o~ ı~ pef$emhe ve 1-4 Oeii cuml.rt~f titöf~ri saat fô J;f
16 ya k3.dar ve 15 hıci paıar günü sait 10 dan 12 ye """'
sandık satış amirliğindeki umekand& Mfhit v• ıcnri ~

16

ınt1 pataı't~si .güttü s!At 1-4te Şehremaneti Sandal

bedestaniSld'

5atf1ac:ığınc1art t.alfp ölanların teşHİr gdnferi sandık J4
.satış tünü mahalli müıay~dtye ve tediyei de:Yt' ~,'f',
muamele etme~ i&tiyen medyunların hitamı müzaye~

bhmuzayede
amirligine ve

tecdidi

evvel

Sandık ıdartt;iııc

m\lrKaat eylemc&.ri

1iiıwal4 ilad o&ali'

Sahife 9

Son Saat

lstanbu~

·rramvay ŞirYeti
()t<)l)üs Seı~,, isi

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları

Müştemilfıtı e satı ık kagır
...,,

~aık
magaza
~He/ _Pazarında Şeyh I\1ehrnet Geylani ma~<lsı

kafesli sokağında J. ro 0 üstünde :!
~tıla 'ardır. J:.!O hissede otuz iki buçuk hissesi
deJ b~aktır. ~1ezkfır hissenin muhamn1en be~<td ır senede ~ taksitte yeriJnıek şarti1e ~ 1:2;-,
tqktıır. ~1üzayede kapalı zarf usulile yapıla
ltıek/· 1alipler 610 liralık teminat para veva
~tih~Plarile' teklif namelerini 17 Ağustos ~:m
~fte ne ınüsadif cµmartesi günü saat 1.J te
~tdirtdarlıktaki satış komisyonuna verecek.
(~ 'H}
1 1
; n

~i.iştemilfıtiı~* satılık kfıgir

1

Mijdiriyet, Beşiktaşı Maçka tarikile Beyoğhma rapteden bir
Otobüs servisi tesis edildiğini muhterem ehaliye ilan eder. Bu
servis Beşiktaş vapur iskelesi vasıtasile Beyoğlu ile Üsküdar ve
Boğaziçi beyninde en seri muvasalnyı lemin t•decektir.

HAI~EKE'T \' Al{İ1"'LEI~l:
. .,
.
Beşiktaşta:

Ihlamur Caddesinin köşesi ( ~irlHılf HayrJye
i~lwlP ·inden 1:>O metro mc:saf'<'detlir.)
Beyoğlunda: Har:Jiye meyd~nı
»
Hareket her 10 dakikada bir defa

SER''İS:

.

Tatil günl~rinden maada saat 7 dakikıt 30dan saat 21re.
kadar.
Cuma ve tatil günleri ..sa't 7 .dakika 30dan sabahın ine
kadar.
·
Cuma ve tatil günleri hareketler her 7 dakikada bir defa vaki
·-1.

Servis süratli

~ı ~~· 0dası vardır. 1~0 hissede otuz iki buçuk

~ıı satı]acaktıı< ~lezkur hissenin n1uhan11
ıle . ledeli bir senede iki taksitte veriln1ek şar
~~,t~ 'l liradır. ~1üzayede kapalı zarf usulile
\~a acaktır. l"alipJer ~mfl liralık teminat para
t;ihilllektuplarile teklif ı1an1elerini l7 Ağustos
:1tetıe n1üsadif cunıartesi günü aat 1:> te
~~İr-tdarlıktaki satış kon1isyonuna verecek~~- )(iR
. .
( 87)
1

~ b ~UK TARLA: Balta limanında Pire suyu üstünde
~~ık a Çe. yanın 16 dönüm tarla ile ittisalindeki 9dönüm

~'41'' .~tazısi ceman 25 dönümdür.senevi muhammen bedeli
'~cı~ Uç sene müddotle kiraya verileecektir. Müzayede 18
~ )\j~azar gün~ deterdarhkta yapılacatır. (701)
~o ALIK DUKKAN: Divanyolunda Sıhhiye Müzesi allllb .. 146 senelik kirasi 144 lira, müzayede 14 agustos 926
~ günü saat _15·te Defterd~rlıkta yapılacaktır. (697)
.,~' SA.l'ı
\.,~, t LI~ VOLI MAHALLİ: Istinyede Mirgün caddesinde
32
~~k 4 hıssede 18 hissedir. Muhammen bedeli 4 senede
i D~~a.ttile 625 liradır. Müzayede 10 ağustos 929 cumartesi
:ı,ı )\j~ erdarlıkta yapıla~a':rtır. (547)
~ ~lllıtıtı~lIK ŞERBETCILIK MAHALLi: Rüsumat müdüri~tıtsto 1Yesi alt katında, Senelik kirası 74 lira, müzayede
\ ~. (7%) 929 pazar günü saat '15 te Defterdarlıkta yapıla-

1\

~~;,rılll( ISTIMBUT: Aya kapıdan

gümrük mehallinde
~r/~rnen bedeli 1500 lirdır. müzayede 18 Ağuslus 929
\ ~ SA_~ saat 15 te Defterdarlıkte yapılacaktır. (773)
l ~tı c ~Lıl( AHIR, Unkapanında Uskübi mahallesinin Hi<l sa desinde N. 42-52, muhammen bedeli 1075 lira,
,·<9 p:nede ve 4 taksitte alınacaktır, müzayede 12 ağus
'- ~t~artesi günü Defterdarlıkta yapılacaktır. (612)
~ •e ll~ BOSTAN: Topkapıda saray dahilinde Dulhane
nnntıelık kirası 105 Lira, müzayede 25 ağustos 929
\.ı' SA saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (698)

't

~tı·
l'ILIK DUKKAN:
··
11lde
"
1

Tobanede Çarşıbaşı Topçular
~ \lınllı ~skeri mektebi altında No. 441-431 bedeli ( 4) se\ ~i A.~ Şartile muhammen kıymeti 1125 lirad.ır. Müza. (Si~stos 1929 cumartesi günü Defterdarlıkta yapıla-

1

Ye rahattır
Jstanbul, 24 temmuz 1929

~lÜDÜRİYET

magaza

~lles· ~azarında Şeh 1\lehnıet Geylani ına
~ ik· 'llın kafe li sokağında No ı ve 3, üstür~

•

olacaktır.

...,,

ı~lık

•

Ulu Gazimizin lstanbulu teşrifleri
Gününde layık olduğu merasimi istikbaliye için (Saray
burnu) parkının sahil kısmı ihzar olunmuştur. Halkın tamamen istifadesi zımnında fedakarlıktan çekinilmemiştir. Hiç
bir hususta fiatlarda zam yapılmamış ve icap eden elabı nariye ihzar edilmiştir.
Muallim Nuri Halil bey ve Semiha hanımın · iştiraki.::!
(Halk musiki heyeti) her gün ve gece icrayı ahenk
edecektir. Duble bira {20) envai mezeler

Evrakı

{25)

matbua ta

inhisarı
lüğünden:

Tütün

lcuruştur.

'ı:

umun müdür-

İdare için müstacelen tab'ı lazım gelen 3330 adet defter

ile 54,500 yaprak 10-8-929 cumartesi günü pazarlık suretile
ihale edilecektir. Talip olanların yevmi mezkiırda yüzde 7,5
teminata muvakkatelerile Galatada mübayaat komisyonunada
bulunmaları ve nümunelgörmek üzere her gün müracaatları.
Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinir hastalıkları mütehassı~ı

.

.

.

.

Sl\ll{ 1ll~KL\11 S[ Ki{[
~

J L\Zl~l

TYırkiye iş bankasının
( laıııjli11e ait f: Iisst~ senet.lurıııın J(ayt ıTıiiddeiİ ] ( ağus
tos 9:29 iari h iııd e J)it cet: ktir.
lis eclarlar bu tarihe kadar
hal(kl riichan lariı1da11 istifade
e(lebilii·l er.

_.. - ------·-.-·----·-·- -

_.... - -

Son Saat

l-0 Sat1He

Cenupita
İki şel?avet

vak'ası oldu.
Mardin 5 ( Hmmsi ) - Cenuptan gelen iki çete, gene
şekavet
etm~tir.

yapmıya

teşebbüs
:şunlardır:

rülnlÜfj kik.

2-Diyanbckir, 5 (Huıusi)-

Ccnuptan onı. beş .kişilik bir
h1rıız çetesi gelerek, Habeşi
nabiyc ::in "! merbut Hırbeteri
kin karyıeıinden on iki öküz,
yirmi inek, on düyeı bir deve,
bir beygir, iiç merkep, iki
yüz
koyun
ve daha bir
çok effa gasbederek firar
etmekte iken vak' adan haberdar olan karakol jandar~a
lan karfl)anna çıkarak hayli
müsademe yaptıktan sonra
eşya 9C hayvanab kamilen istirdat ctmiye muvaffak ol muşlardır.

teşakkur

Zıyaı ebedisi kalplerimizde
fltiyaqı

bulmaz .bir yara açan
Saff.eti Zıyanın fifu1üuden dolayı höcrei fela!u~timize kadar
gelerek kanayan yür ~ ~derimize
bir reşhi teselliyet bahşeden
w merhumu hapgahı ebedilhıe kadar teşyi etmek· suretle alicenap ve kadir::;inaslık
lanm gösteımek liitfunda buhman zevatı kirama samimi
flkmnlarımızı takdime muhterem gazetenizin tavassutunu
iairham ederiz.
Merhumun
zevcesf
hem;iresi,

Nuihe

Lufiyc.

Kısa bir müddet evel, Tarabyada yazlık FranSlZ sefaretanesi binasında ika edilen
ciil''etkarane bir hırsızlık vak'asının tahkikatı adliyeye inti-

kal etmiştir.
On dört temmuz gecesi
seforetanenin müsteşarın ikametine mahsus olan kısmına
açık bulunan bir pencere duvanna merdiven konulmak sureti!e bir hırsız girmiş, o odada yatan ingilh bir mürebbiyenin bavulunu açmış, içindeki
el çantasını almış, geldiği yoldan çıkıp gitmiştir.
Çantada kıymettar bir altın
saat , bir bilezik , bir miktar
para varmış ki hepsinin kıymeti bin lira kadar tutuyormuş. Malı çalınan mürebbiye
o gece bir aralık yatakta
uyandığını, bir elektrik lambası şuaının buvarlarda gezindiğini gördüğünü, bunu
boğazdan geçen Şirketi Hayriye vapurlarından birine ait
p?'ojektör 1'ığı sandığ;ını ıöy
lem ıtir.

Şüphe

hattının

sonundaki fazla dönemecin
kaldırılması için hattın di.izgünlüğüne mani olon bir iki
evin istimlaki daha dnşnnnl
mektedir.

Qn

'J

flJ;,.'
~~

mükcınlllel

Gaip ayaiyat ıııaz~,J
askethel~.r~

Ankara, 5 (Telefon)-Yeni
kanun mucibince teşdit edilen
kaçakçılık takibatının daha
tesir!i bir surette yapılabilmesi
için rüsumat idaresince yeni
otomobiller mübayaası tekarrür etmirtir.

Tapu müdürü umu- Dünya futbol
birincilikleri
misinin faaliyeti
Tapu müdürü umumisi Atıf
bey İstanbula, bilhassa yeni
yapılan nahiye teşkilatı il~
meşgul olmak {jzere gelmiştir.
Atif beyin buradaki faaliyeti meyanındn, vaz'ıyet edi~
lecek Yı "lan emlakine ait
listenin ihzarı meselesi de da·
hil 'old1~ğu zannedilmektedir.
Atıf beyin İstanbulda ne
kadar zaman kalacağı malum
değildir.

Yeni serbest
limanlar
Bükreş. 5 - Resmi gazete,
Kalas, İbrail, Y oryevo, Kös-

tence limanlarının serbest Uman olduklarına dair kanunu
neıretmektedir.

'[:\

uzerine bahçıvan
isticvap olunmuf, fakat bu
işte bir alakası görülemiyerek
U
serbest bırakılmıştır.
2
O gece, sirkatin vukua geldiği sırada dışardan bir ıslık
En
sesi işitilmesi, bu işin bir kiti
Hilllfahmer A~
tarafından yapılmadığı kanaB. M. M. reisi . al~
atini uyandırmaktadır. Diğer
Hz. oin· himayelerı ~
taraftan sefaret binasına haağustos perşembe a bir
riçten
girildiğine
dair de
yiikadada yatkulUpte
~
emareler görülmüştür. ·
verecektir.
et ~
Şimdiden şunu bab ~ ?
'Geçen s'!ne ayni binaya ge·
biliriz: Hililiabaıet ,,,.,. ~ ~
ne bir hırsızın girmiş ve sefire
mevsimin en kibatrbeı'o'I'
ait bazı eşyayı çalmış olmuı.
celi, en mükemmel •
ikinci sirkatin de sefaret bincaktır.
..-~
asının dahili taksimabnı bilen
bir adam ve belki ayni adam
tarafından yapıldığı zanmm
Sultanahmet
kuvvetlendirmektedir.Tahikkanamına 13 kiloluk .,aı
bn tamiki dördüncü milıtan
alınmak üzere yapıl';
tik Salih B. e havale olunmuş
mazbatası zayi ol
tur.
itc
hnkmti yoktur.
Sefaret kavasından ve diHer kim bulmuş ·;
ğer bazı memurlardan malfı
sına vazolunmak iiı
mat alınmışlar. Tahkikat e•
tanahmet şubesine ,,ı
hemmiyetle derinleştirilmekte
meal ve ya getirdi
dir.
olunur.

Kaçakçılık takiistimlak batı için otomobil

~atih - Edimekapı

gönderiyorl~ -1

Yuioslavya hli~ ,1
günlerde hükôaıe t•~
dine yeni bir sefir .
mek üzeredir. Yetti iki~
tayininden ıoııra. bel'~ 1
111
kômet aruındak•.
yasiyenin halli içıll
reye giritilecektir.

Ne b~tmez
,tt

ı

Yeni bir

10CO liralık e~~ra çalındı- Hırsız bir
kiı;;i mi. sefarete hariçten mi girdi?

Bu vak'alar
1- 26-7-29 geces: cenupta
Karaamaniye köyünde mukim
,ekavıet erbabından sekiz kitfük bir çete şimale geçerek
Aviıae ci~annda bir katil fili
işledikten sonra Hisar köyünün davarlanm a~ınrlarken
kuvvetlerimiz tarafından istihbar edı1erek takip edilmişler
dir• . Mü s :ıdeme neticesinde
pkiler birşey aşıramadan cenuba firara mecbur kalmışlar
dır. Şakilerden
Karamanili
moUa Abbas oğlu İso adli
biri ele geçirilmq, ciirınün talıaddtis ettiği Savur kazaımca
laakka·da takibat yapılmak
lzcı e .merkum Savura şevk
edil irken muhafiz Hasamn
dalgınh&ından bilistifade elindeki ~. ilahı 1< aparak firar ve
istimali sil~a teşebbüs eyJemi.ytir.
Geriden gelen diğer muha·
fız h.:!diseyi görerek firariye
durmumı ihtar etmiş ise de
aillha davranmış, fakat aldii-

Aleni

Sırplar

Tarabyada Fransız
sefaretinde hırsızlık

Peşte, 5 (Hususi ) -

ÔnU-

miiztleki sene, burada dünya
futbol şampiyonlukları icra
edilecektir. Bu tümuvaya İn
giltere de iştirak edecektir.

Osmanlı
bankası tubcıi

Adana
fngiliz

lirası fırlarken Türk

parası ile muamele yapmaktan
sarfınazar ettiği için Oımanlı
bankası Adana tnbesi hakkında

hükftmetçe tahkikat icra ettirilmekte oldugunu yazmıştik.
Bugünkü posta ile gelen
Adana gazetelerine göre banka müdüriiniin b:ı hareketi
sabit olmakta ve evrak ile
teabit edilmektedir.

<ienç sil

arıyanıat

F eriköyde, Paşa

J

sinde, Bekçi Alidell sıJ
malıdır.

Sevahatten
ol

Bahçekapı,mda

caddesinde 25 nu01'
tabibi Mihran K
Avrupa aeyahatiııd~
ctmittir. Müıterfl~t
ıibi ıaat 9-12 ili
kabul etmektedir.
1

_.,,,

Sünnet
Himayei etfal c.
heyeti faalesi rif
Aguatoaun sekizincı
günU kimsesiz çocu
edilecektir. Vesika
hemen mtiracaab.
1

Tayyare piyango •
mil •
Nümuneai veçbil• (
adet san kalın zatf i
ve tabettirileceğindell
taba talip olacakları'
çeleri ile birlikte s-8".,..

ıembe glinü saat

a•

piyanıo müdürlilğilO
ıekkil tayyare aıilb•

misyonuna müraca•

Q

·Salıife

Son Saat

Şakir B.

e

irtişa...

f

""

~n0
.~ şta gezen biriı
~~surette

i ağır

Uıere

~ 24•~anında Yeşil tulumbada
~.llıeçhaşlınd.a Yusuf dün gece

'1 /~l~ 2•Yıi

1

muktedir olan Yusuf

miştlr.

Cerrabpaşa b&stımesine

Romdnyada

petrol

~~ t ~fendi, yUz dirhem rakı yüzünden kavga etmişler,
~di de ~k'. .Ahmet efendiyi iskemle ile başından, Ahmet

fi'

aıkı bıcakla sırtından ehemmiyetli surette yaralahu mecruh Cerrahpaşa hastanesine yatınlmışlardır.
1

rıtr 'L•

~ bit~ocuk ôldü, Siıbıkab bir hır-

' ~:d~e yaralı

d1.

~

o..
~cııxl6~1nda Manol ile po·
~ııi:er ~uavJni Ali Rıza

d~n ~lu 10 yqında
~ltl enikapıda kova
'all an bahçesinde salın
)ert•narld.rken ip kop-

11

1 \

~ ~

be <1.Uşen çocuklardan
h,~i Pathyarak ölmüş,
surette yaralan-

~t~i~te~ıda
c . h 0 6~U ldu

,!

'IA- ~~ dt 9Sdıt Alipaşa ma-

(yr,

S'~ ~ı'-~t
u çi

numarılı evde

Şerafettin

1

ef.-

~\\hç;d Yatında DUrriye
Uı, bo: 9Ynarken bavuıa
gu1muştur.

9

t1

'~ıı ~dau ağlf surette
'de .. mı avnacı
o rtıUştUr.

Mığırdıçın
dü
girmiş, eşya çalarken

kanma

lanmıştır:

Ahmet

sinde

Arkadaşı

kini

Cı L~t~. lcadlyede don" ~ Utak'ü, ~eyyar sebzeci
1

l.,

~\!.~ bı

bır kin yüı:ün

t~ı,, ~~kla

sol kolundan

~. ı>tc 'ç.tıııştır.

~:~1~te h1r derdest
t'<,'4
4S Odalar sokagında
•
~ y

11 ya ında hırsız!
Kadıköyündc Modada yeni
ısokakta oturan Saffet beyin

biımetçisi 11 yaşında

Cemile:
evden para ve eşya çalmış

kaçmıştır, aranmaktadır.

1) ~ lire~016,00;
9 i D ı 9,13;

~ ı öl~

Frank

İsviçre

Al 47 ,62.SO; Da-

76.

lan 885; AnaR~nıeli 6,75;

ı..at\1ıtas büvun
196 ' 00 •
.;
1

Dün gece saat onda, kömUr amelesinden dilsiz Osman
sarhoş olduğu halde Karaköy
Aptullah efendi lokantası önünde Bebek tramvayına bin-

mek

istemiş,

muvazenesını

Bueüuldi hava:

'~ tlil\ltij
~~1f,liı
0
l lı 5~·~S;
t'~v 2,~Q.

kesildi

borıa:

iıf\.J~enkın k iıtirahatini

'-

...

v\\ ·alanmıştır .

~'tn~ &e~:' d~ Arap Ham~t1 . bat bagırıp çağırmak

ından alınmıştır.

Prag, 5 (A. A.) - 600 ko·
münist cuma günü Barhnava•
d• binlerce l<atolik Yunanlı
nın ziyaretgahı lllan bir yere
hücum etmişlerdir. Zabıta ile
askeri müfrezeler imd.lt almış
olan komünistlerin üzerine

yaka-

kaybederek romörkün altına
clUşmüş, sol bacağı ile sol kolunun parmakları kırılmıştır.
M~ rkum Sen Jorj hastanesine
Y'- tırılmıştır.

111

çıkardılar

kaçmıştır.

Mehmet

~d~~ltıacının

Komünistler buyuk bir lıadise

Son on gUn ıarfında Kumkapı civarında müteaddit ıirkatler yapan asker firarisi Ali
dün gece arkadaşı Ahmetle
beraber Telli odalar cadde-

Tramvay altında
~ tUrı Ôldü,..
~~lat\f tvel Galatada Haoarma.kları

~'et

Pragda

sız yakalandı

Yenimahallede

Kandilli rasataı·esinden
alınmıştır:

DUn azami hara:-et «29>>
derece, bu saba!. «23» derecedir.
Bu g·ec:! rüzgar
hafif ve mütehavvil hava
acıktır.

kuyuları

yanıyor
BUkreş, 5 (A. A.)- Noreni
petrol ku}'\lıunda yangın çık·
mıştır. Yangın yakındaki kuyulara da sirayet tehlikelerini
göstermektedir. Zayiat 200
milyon Levi bu m~kta~ır.

_, / \!,,~tik Pazarında oturan sıvcıcı Eğinli Ahmet efendi ile bak-

~

buıün şehrimize ıel

Müthiş!

" · yara~ Oo dirh em ra k z, ı"kı· k"ışının
JI ~t''lıık /anmasına sebep oldu
~~~. tı

vekilimiz
apandisitten

lktısat vekili Şakir bey
apandisitten ameli3•at olmak

vurdu ar

f'l

lktısat

rahatsız

oturan boşta gezer takımın
saat yirmi üçte evine gider"..J ~~llıtı.~ bır adamın tecavüzüne maruz kalm:ş, ağır surette
ıılq ~tır.

I

•

11

yUrümüşlerdir.

Ekmek
ve fırancala
Şehremanet' '3en: Şehri halin 6 ncı Salı gününden itibaren
fırancalaya yirmi dört kuruş
fiat vazedildiği ve ekmek fiatında tebeddül olmadığı ilan
olunur.

Yeni Prag sefirimiz
Matbuat umum müdürü Erc.üment Ekrem bey Prag sefaretine tayin edi!miştir. Bu,Un
Ankaradan gelecek olan Ercüment B. yakında itimatnamesini alarak mahalli memuriyetine gidecektir.

Y n.ani tanda

İntihabı muhalif-

lerin

kazandığı

teeyyüt ediyor
A 'r a 6 [Hususi] - Reyler'n tasnıfi hitam balarak mubalıf parti namzetlerinin belediye
intihababnı kazandıkları taayyün etmiştir.
Muhalifler vilayetlerde de
memuldcn fazla mevki kaıan·
mışlardır.

Bir çok kimseler yaralanmJJ•
tir. Müteaddit kimseler tevkif
o~nmuıtur Bahmava belediye
reisliğini ifa eden ve bu hi·
reketl haıırlıyan komünitt
şiddetle aranılmaktadır, fakat
bili izi bulunamamışbr.

Zayi
markalı ~ numaralı
motoıiklete ait ve 2887 No

Ayrel

ebliyetnamemi zayi ettim.
Bqiktq Abbu ağa Yılc'ıs
caddesinde No 27 Orhan

Eter keskin ve sağlam
istimal edencniz
kendinizi rraş etmekte
hiç bir müşkülata n>aru&
bıçak

kalmazsınız.
CiU~ne bıçakltıı pd;

q,rftickl

Mllam

çditiıu:tm D'lllnQl'd\R.

'Yob çılurmciaıı 1Wel bir oe.
keı ·~ dCThaur c4ıııız.
·~

~

.~
''t"

.Gilleue
•

-

.

-

·---------

.

-

-

--

-

12 Sahife

~krl-a

z

;h:~ııt.ısı :

kopı u l aşınd.ı.

-

Son Saat

w

.ı

1 /

-'

lı.ıl.ll ..

Beyog!u ~) 6~

ul •: r.:entası: ,\ı ..hmudiy~
ham aıund.ı i . . t:ınrul 2 - 1 ı

Tr<AJZOn ikinci posta3ı
(ANK".R \) \apmu 8 uğusto..,
Per·~nıbt:

.ık~amı

Flit, Pireleri öldü.rür I
U yku ve istırahatınızın ciJ ?man : ota n rı·
reler c ıdden hayatınızı 1ehd ı t -edencr. (Flit) ı
t<endi tu1umbas:yte .,,1onı~ ve t'wini.71 en
muzir mikroplar.n vasıtaı -;ır~yrıi otan pı
relerden, \ahta !<uaularmıbn, Sınc,_ ve :.ıvrı
sineklerden kurt a rn C'alctır .
Flit i l2 ti i ~ kuıııtarın , \canric1na-ıın veya

G.ll.ıt:ı

ııhtımmdcın kırcke th: .. Zon
guki.lk. lnelıolu , Sinop, Sam
;ım, UnYe, l ut!-.1 , O r.J u,

Gire::ıun , Trabwn , [{.;, e J yı.:
giJecek vı.: 1 Of, 'l' rabzuıı ,
Pulathane, Cir~su n , ürJu ,

hamam bôc: e klc-rinı P. g11IC"ndikle"1 . yuvaları

tahrip, yumur1alarırıı ıfn.ıı ,·e t>ilümulll haşô ·
ratı ıtlaf t'dt'ı. vt: "Y"' /<imanda s ıu d~ nı

Fats.ı, Sam..,un, Sinop \ e ine
bolu 1''J ugravarak gdcctktiı.

rarı dokunmaı \~ ltat' h·~ıı ı ıakt' bnal<m•t .

Ye·.. va posia&i
Cum
Salı, Çarşamba
günleri fv 1:1.me rıhtıınınJJn
ı,alkmakta olan 'ı a\O\ a pO$tn
l.ırı agu tosun 8 indu1 itib .ır~ n
yapılmı\',t.:aktır. Btına mokJhil
9 agu::ıtl>" l.ı.ınud.ın itibar~'n
haftanın Cumct, Pazar glı nl.!ri

(Flit) i ~a•r h,.~ar~t oıdiirücu adi ma
yilerle karı?lırınaınahdır • l>a ha büyük "e
daha kat'i k si rl .,,izt' mt'rn n uniyetbah~ ~e ·
mt:reler lt:mın t'dt'll·kti r .

Tulumbasıyla Sıkınız
baya'a t
atları.

yapıl.11:aktır.

Cuma pl :.ı!Jn : K~)prud ... • ı
8 30 da kalK..ır.ıl, ı~.ıdıl.0' ,
t~kmil . \ala , hurtal. Pen~\ıı:; ...
tıgra\'.ıral- 12,15 te Y:.ılo\'ay.ı
, ı.. \
• ~ı ... l ı i ~ ı > k lrnll .ı
r..k 18 ,o J.ı P1..:ndİ.f,t! bd~ı.:1.:i..
P~ndiktcn 8.40 ta hard,t..th.:
tekmil JJ..ıl.ı. \'t: k.ıdıh.u \ unt!
ut.ıravJrJk
2 1 dt:
h ôprüyt!
o ..
gclect:ktir.

Tlırklye tçırı umum ! rtevnıııu •

l•ı.nluılda Gaıaı.ıaa Vapuoe H•ıı "'-

gaz

1

Bü\·uka . .la \ .ı
burad.ı
1\oprüden 8.25 ı~
~alk:ın \ apurdJn <lige r a<lJlann
a\..'ta'"ınn,ını alup ı O, ı O d.ı
harcktıtle ı ı ,40 da Yalovaya
gidecek \ c Y<tlm ..ıd:ın ı ~ d__.
kalkarn1<. Bu~ ül-ada' a gdt.!C.!k
\ e buradd dığer adal .. nn ak-

duğnı

tarm ulannı

yerdiktı;n

~eınr.ı

doğru l\l)prü vl! gcleLel,t;ı.
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Taklitlerinden sakınınız.

d·

Sun ıSaa tin ildll ttl

Toptan alan satıcı esnaf için tenzilat

tiıfl'
1fı nrı
ııahifede sarı
'il
1.:3.12.11 , JO uncu ıı
9,8,3 üncü
>
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varJır.
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Deposu: Galata Okçu J\lu~a cnddes:nde Şiş3ne karakoluna giderken

ikinci ctn1ekçi fırını ittisalinde RAl)İlJ~1

ı
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Abone rsartLO,
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1•
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' ı·t 1er.. ıçı
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. (j) •·"
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mı:ml ekeıler

3000, altı avlık 16()0,
· kuruştur.
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A~ke-ri vesıkamı, nüfus tez:
keremi ve
~ehadetnarn cmi
kavb ettim. Yenilerini çıkar·ta
ca ~·imdr.m
csl.:s·nin hükmü
olına d ığ1111 ilan ed erim.
Gala~ ,\\1~ Meı t ebani sokağında
Y aklıl ha m· kapıcısı Aziz oğfo

•

ın c ı

.

,.

Malatya a:;kerlik ~ubes!n'..len
n!mış o~duğum vesikamı kaybettim.' Yenisin! buradan ala. Fağı:ndan eskisinin h!!kmii
ı yoktur.
Malatya, Gündüzoey köyii
molla Mehmet oğullarmdan
İbrahim oğlu
A hmet 311

"

J'elgra(: lsta11b 111
1
İla n muhıevinıun11-ır"'"~'
1rıİ.

J!CP.J; E1 : :At- E~ i

Zari

e !<enci

ocak;arı

Petrol gazı ile yanan, sarfiyatı gayet
az, istimali gayet kolay mavi alevli, kokusuz dumansız RADİUM markalı gaz
ocaklanmızı her yerde arayınız. Bugün
piyasad a bulunanların en alası ve en
ucuzu olup asla rekabet kabut e tmez.

P::i' r r::ı t,ı\aıı: Toph.\i1cL e
~t:yri s..... :ıın rı htımın J:ın O d .ı

kalkarak

ı

J . 1:1ı:;;1n v .. ~ÜREı< A:i ı

(.üne~

Bekley'iniz:
Basılıyor.
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L>g lı·
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ı 6, 13

dc' ·~

1

