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~İ 1'aıreilerinin dün şehrimizi reşrtflerl esnasında huswS f otograıcımı:r.ın tesbli ettiği lniibaliırdan•
q· zi l {z. geceleyin de-

~de tenezzüh yaptılar

~ b:lh ~alkı

dündenberi büyük gazilerini aralannda gör-I

~, N· tıyardırlar.

~ta 1!~~Yet

beni İstanbula getirdiniz » cümlesi ile latan~ ~ ~fat buyuran aziz misafirimiz, şehrimizde BüyUk

~·.••sinin kilş~dından «15» gün eveline kadar kalacak·
ltıııj

'tbt}"1
)-}'

.
Şereflendirdikleri müddet zarfında Dolmabahçe ve

saraylarında ikamet buyuracak olan Gazi hazretlerinin

~-....,.· ~ ~ İstanbul
.~be tcdir.

mülhakatma

kısa

bir seyahat

yapacakları

a~retleri dün gece saat «3,30» a kadar Dolma bahçe
&:ı. ~alnıışlar, «3,30» dan

intihabatın

sonu

Muhaliflerin Atiiıa tehremini
hükômetle teşriki mesai edecek
Atina, 6 Belediye intihabatını kazanan muhalif fuka
namz :di yeni Şehremini ( Merkuris ) gazetelere beyanatta
bulunarak şehrin menafii namına hükumet ile tqriki meaai
edeceğini söylemiştir.

Cemiyeti belediye

takımı
lzmirin Altay futbol takımı
bugün saat 2,5 de ismet pqa
vapunı ile şehimize gelmektedir.

Altoy

Cemiyeti belediye bu,nn ·
öğleden sonra mevcut aokak
isimlerini harita Uurinde tel•
kik edecektir.

-"ı...tıu

,. .
~"ti
.

Yatile Marmara
"; ~"'- Çtnde bir tenezzüh
."itli ""trn 1
\ 'aha uş ardır. Gazi haz)1tlı t ba karşı Beylerbeyi

'b

~k

tşrif

/ngiliz harbiye
nazırı Çanakkaleye geliyor

buyurmuşlardır.

be}" llıüncinin bugünü
t~ti:........ııı ı lsarayın d a ıstıra
. . h at e et'1
muhtemeldir.

İngiliz harbiye nazın M. Tomas ile Ostralya nazırlanndan

b..~YCkilimiZ
l'ili
.rıttta
)e
p,

b.

~~t ıs
.....~t

6 ( A. A. ) -

Vtki}·1

tt11ı~e
ııı_llıtı1.t
ş
, lt,

Şükrü Kaya
Şehrimize muve harari:tle

·

' Buyük müncl lslikbalcilerf, y~nf milleti araJında

sir Fabyen bir lngiliz harp
gemisile Çanakkaleyi ziyaret
etmek üzere ingiltereden b..
reket etmişlerdir. Bu ziyaret
hususi mahiyette olup harp
mezarlanna kartı bir harmet
nişanesi ibrazından ibarettir.

·.
2 Sahife

Son Saat

•

iyi hir _şe)

La h•l kOnfe

Gura a na~tanesı

Tamamen Sıhhi•
.:·:ye vekaleti ne Ineiliz
!

..
ıtl
Cocuklarımıı

ansı

maliye nazırı mühim şey er söyliyor

;!<;!:,~~1.!f{Y~!İy•

vekileti bugünlerde İstanbulda· 1ı
Londra, 6 ( A.A.) La Haye konferansından bahseden
fti. yeni bahçe guraba hasb· Times gazetesi, bütün alakadar memleketler efkarı umumiye
nesini

almak

için evkafla

görüşmektedir. Mesele olma,,
bitmit gibidir. Şimdiye kadar

Evkaf tarafından idare edilen
bu hastahane artık diğer has·
tahaneler gibi Şıhhiye veka·
leti tarafından idare edilecektir.

Be1~!f}...a tta

.Komunfsf şebe-

kesi yaka/andı,
fevkıfaf Vur
Belgıat,

5-

Zabita, vasi
bir komünist şebekesi mey·

dana çıkarmıştır.

Tevkifat yapılmıştır. Mevkuflardan bir çoğu darülfUmın talebesidir ve hepsinin
ii1ıerinde büyük mıktarda paralar bulunmuştur.

tn,mere-Mısır
Londra, 6 ( A.A. ) -

Mısır

~ralı

Fuat, Mısıra avdet etmek üzere bugün Londradan
Parise gitmiftir. Müşarünileyh,
mufarakatinden evel hariciye
Deı:areti müsteşarı Sir Ronald
Lindsey ile uzun uzadıya
görii,müştür.

Paris, 6 (A. A.) Mısırla
lngiltere arsında hasıl olan
itilaf üzerine dönmekte ohnı
Mı.su- kralı Fuat buraya gduı4tir.
-------

- ----------·------- - ---..__.___.

Arsen Lüpen
Muharriri

Moris Löblan
Birkaç eüne kodar
tozetemizde
Türle karilerinin
tanıdığı

hırsıza

meşhur

pek iyi

Centilmen

ait yeni bir eser:

Asri korsan
ens dö Jeriko

müliim bir Fransız gazete\s.inde tefrika edilmektedir.
«Son Saat», pek yakında
okuyueulanna bu yeni eseri
takdim edecektir.

Yeni romanımızı
bekleyiniz

.

sinin konferanstan kat'i neticeler çıkmasını talepte mütte·
bit ve musır olduğunu, eğer murahhaslar tekliflerini serddederken konferansı meşgul edecek meselleerin asıl ve
menşeinl göz önünde bulundurmayıp ta yalnız Aurupanın atisini düşünürlerse bu tavır ve hareket.erile paydar bir itilafın
husuliinü pek ziyade kolaylaşhrmış olacakl~rını yazdıktan
sonra
bundan
evvelki
müzakeralta
İngiH:ere hükümeti,
Y oung planını kabul edeceği veya etmiyeceğine
dair hiç bir taahhüt altına girmediği için İngiliz heyeti murahhasasımn bütün serbestii harekitına malik olduğu halde kon1 feransa iştirak ettiği ilave eylemektedir. Amele fırkasının mü
revvici efkarı olan Daiyli Herald gazetesi, heyeti murahhasasının
Ren havalisinin süratini mümkine ile tahliyesinde ısrar edeceğini ve
sair devletlerinkine nisbeten zaten cüz'i olan Alman tamiratından
.hissesinin Fransa ve İtalya gibi bazı devletlerin menfaatine olarak bir kat daha tenkisine ingilterenin razı olmıyacağını yazıyor.
ı

Snowden diyor ki..
La Haye, 6 ( A. A. ) - « M, Snowden »in nutku öğleden
sonra aktedilen bütün celseyi işgal etmiştir
M. Sno Wden «Spcı >) itilaflarile İngiltereye tahsis edilen
tediyat miktarında yapılan tadilatı tenkit etmiş, mütahassısla·
nn bu tarzda tenzilat yapmağa salahiyeti olabileceğini kabul
k
M 5
etme istememiştir.
. nowden avam kamarasının yeni bir
fedakarlığa katlanamıyacağını da beyan eylemiştir.

•

Atinada niza

Atina, 4 ( H.M.) - Sirkat· 1 en işlek bir cadde üzerinde
ler ve şekavetler çoğalıyor,
iki sivili° soymuşlardı!.
Bu, bir Atina gazetesinin vuDört beş gün evel de, yeni 28
kuatı zabıta haberleri üstüne
temmuz günü akşamı Papari·
koyduğu bir serlevhadır.
gopulu caddE>sinde kain ve
Hakikaten Atinada ~on :zakıymetli evrak sandıklarının
manda sık sık tekenür eden
bulunduğu bır
bınaya gir,!miş, sandıkların ikisi kırılmış,
ve mutat fevkincle görülen
iki milvon drahmi kadar bir
sirkat ve şekavet badisderi
para a~ırılmıştır.
gazetP. siltunlannı fazlaca işgal
liu :son sırr 4İ
hadisesietmektedir.
nin en anlaşı'mc:ız ciheti biBu cümleden olarak bundan
nanın g !Ccleri muhafaza altın
bir müddet evel şehrin en
d
ı bu.ımmasıdır.
merkezi bir yerinde ve güpe
Fakat blr kaç gün evci de
günd2z haydutlar tarafından
iki resmi po1 i~ mem~ru şehrin
biri birini takiben üç otomobil
bir keparmda bir dilenciyi saydurdurulmuş içindekiler soyulmamışlar mıydı?
muş ve failler ferah ferah fiBu kabil vukuat nazarı dikrar etmiştir.
kate clınırsn Alina!ıların en·
Gene bir müddet evel asdişeai maha siz olmasa geker elbisesini labis ;ki kişi
rektir.

* ",{

eeıiyor 1

/erde baknıal:;;

Diş tabipleri cemiyet~ oı"
bir teşebbüste bulun~; ·dal"'
redir. Çemiyet, Maarı ~,ısSI'
sinin )llekteplerde diş b• et~
hasi ile ciddi surette ıııt·cletl
··fet 1'1 •
olmasını sibhiye ?1u
tı1!#
gibi diş müfettişlerı ele dif'ti'

Yunan setiri eeldi

Ankaradan bildirildiğine gö· 1
Yunan sefiri M. Papa An"
re Hariciye vekili Tevfik Rüştü ı karadan lstanbula gelmiştir.
beyin perşembe günü İstan·
Sefir
ronıat.zmasını tedavi
bula hareket etmesi muhte·
ettirmek üzere Eı. si ebene gi·
meldir.
decektir.

Ja'

olunmasını, çocuk!arıo

nin muntazaman muayeıı~ rd,1
11
mesini, çürük dişlj çocok ,.,etı
zenğin olanların - Şeretıl j#
ve ya Maarif idaresi tarı ,O•
• ere
dan açıla<:ak - dispan~ ,,ııf
cüz'i bir ücretle, fakit t.lt'
oC~~

•

ların da bu, zengin ~- ur
rından alınacak cüz 1 ~
karşılık gösterilerek znec.:~
1
tedavi edilmelerini

cekt.ir.

işlet'

.

Hır çoıc bastalıkl;ı~, d ırsid'

çürümesi ve

· hazım
•
nm

binnetıce

· ·
vazı f esmı
·ı
ı erı'

ifılljJ"'~
~.:ııl

bcr"lo~
•
•
. O•'j
güre, çocuklarımızı kUÇ ıc'
diş~crine itinaya sevke
fikri gayet doğrudur.

. d en
memesm

ızhk

iki polis, sokakta, bir
dilenciyi nasıl soydular~l

Hariciye vekili

idişlerine mekteP'

grev

Bükreş , 6 ( A. A. )

*:"

günlerde imza edilen ~~ tP
mukavelenin tevlit ettJğl ~
nuniyetsizlik üzerine. « f
Lüpeni ve Karo!ina isteıJ'
ki >> kömür ocakları ~
grev ilan etmiştir.
Miktarı 3,800ü bulall

ciler alektrik fabr~k~:;ı~tl'
etmiş cereyanı kesnı Ş

ba ve makineier"n işle~'jJ
mani olmu"tur. Bu ~Jel"
büyük tehlike ibtirıı'
yol açmıştır.
Vak'a mahallerine .:
askeri kıtaat gönder1
Bunun üzerine 'bir ıııus~O
o!muştur. Grevcilerdell ;
ölmüş, birçok kimse de
lanmıştır.
/.

Bu ucuzluk itti
allah doğrııdıJ
Ticaret

odası, teııııı>ı.ııj5V"...

na ait hayat pahaJılığ1

tiğini neş?"etmiştir.

I_

Haziran ayma nazaraJJ /
muz ayında gıda ve ~P/
kat fiatları yüzde on oıS
de ucuzlamıştır.
'

b

Son Sa

..

b~ .....

•

tı ası

)) . İktisat v kili
~il
.
1'ı~ltıl ~elıruni;:,e f!;Pldi
ı:- elr.etin
'<~Jlet

zirai flciisadi

"
ve meselelerini
lkt· tınlatıyor
~\>· ıaat v k'ı·
ı

ı ı Şakir bey telllek üzere mezunen
~tc}~fe &"clıniştir. Şakir bey

edil e

lthtitn·

Cıtı~r nıeseleler
...... ~t ki;

hakkında

~lda. ~~alığını yeni değildir.

llll rnulır ay kadar kalmak~
temeldir.
h. senek· . 'h ~
.
...a.... • ı l"tı salatımınn pı6

ı · ~•l ıhr1

Çiıı, bu" Yacahna kafi olduğu

~~~. ~d:y

sevkine başlan
,'l'lf,...1 Ugday ve un gümri.ik
~ ~ ndek'
Qıııı k
ı tenzilata artık

~ettd·a~rn?mıştır.
' ihrtstihsalatımız
1

piyasa·

ta~~ b Yacına kufi oldugu"' na

u '

"llİ!ıtı

ar'
ıçten mal celbedilip

~i~ ernesinde bizim bir endi'), Yoktur

~ ~a·

.

trık.1 Vaziyetin müsait suret-

di~Şafı ve bu seneki geniş

l)i &er 'kt'
ı., tc . ı
~· Stt(c

•

ısadı

sahalarda da

r husule

{

..

getırmek-

~ ~sya
~eU Ya ihracat

meselesi~a:ce Muahedenin ical~ 1t:t·· 0 lan kontenijan mal'~r:ıakeratma Ankarada
~'1tı ıştır. 928 senesinde
~ td~l devam olunacak, iaetilen derilerimiz tekrar
•d ~tektir.
~ ıtı:~İr .h!rliği kadın polis
~ttt
C.Sı ıçin yeniden faa~ Reç •
ete ~ış ve yeniden hü-

~
~

Q11 ;ıuracaat etmiştir.

~,,.dc~u nka~adan gelen mlid~les· llıunıı Kenan B. irtişa

~ı.~a.nt;kıi~~kkında İstanbul

~iYet gı tarafından ademi

~da~i n:a~an verildiği hak-

~· lahşr:1Yatın doğru olma'oyı k!kata devam ettiernı..ij
tik1 ~ r.
~1 ltcll gece Çatalcada iki
t

hafif Çarpışmıştır.

iki ağır

lltd Yaralı vardır.

~t~~tı l:n~repolarında yapı
b· u rnırat ve tadilat bitil' ı. ~tred·
~ttıs 1 llld ır.

tnşaatı

biten
bitltdıt a makineler kurul-

~~~lad
~<>ıg:dehnrar<:t derecesi
tıtıird

37 dır.
~ l~t 1 nı hkum komünist~ l et ~klarındal<i kararı

i

1

'ltb~a~ "lerdir.

~~~llttıent UEuın müdürü Er·
t~ •at<tda
krem bey, dün
.ı • •·
n
""'h
. .
1 .
11 • ~\ıllı . "'' rtmıze ge mış-

\i~eti ı.ı aıleyb, Matbuat müt~ltd'llıunıiyesini muhafaza
lt.

ıaı

r y

~

"" ..
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ş arı-
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İş arıyan an.yana.. Bun-

Tabiplerin ihtisas vesikaları

hakkında

Şurayıdevletçc

tanzim edilen nizamname İs·
tanbul vilayetine gönderilmiş
tir. Nizamnamenin en mühim
kısımlan şunlardır:

Türkiye tip fakültesinden
veya Sıhhat ve içtima~ muaver.et vekaletinden tayin ve
ilan edilecek müessesattan
verilmiş ve yahut ecnebi memleketlerin maruf bir hastane
veya laboratvarından verilip
Türkiye bp fakültesince tastik
edilmiş olan ihtisas vesiknlar'
aşağıda yazılı üç nevi ihtisasa
şamildir:

1 - Seririyat ihtisasları
2 - Laburatvar ihtisasları
3 - Hıfzıssıhha ihtisası.
Seririyat ihtisasları şimdilik
dokuz şubeden mürekkeptir:
1 - Emrazı dahiliye, 2 Emrazi hariciye, 3 - Emrazi
akliye ve asabiye, - 4 Emrazı
enfiye, üzniye, 5 - Emrazi ayniye, hançereviye, 6 - Emrazı
cildiye ve zühreviye, 7 - Emrazı etfal, 8 - Fenni viladc ve
emrazı nisaiye, 9 - Emrazı bevliye.
Labaratvar ihtisaslan da
şimdilik 6 şubeden mürekkeptir:
1 - Bakteriyoloji, 2 - T eş
rihi marazi, - 3 Kimyayi bbbi,
4 - Tababeti ruhiye ve akliye,
5 - Radyoloji, 5 - Hikemi tedavi.
Emrazı dahiliye ve hariciyede
mütehassıs olmak için bunla··
nn seririyat ve laburatvarlarında üç ve diğer şubeler içm
laakal 2 sene çalışmak lazım-

m

ahiliyc vekili Aymtaptadır. Bugün Meraşa gidecektir.
raırıncılardan icar bedelleri~nin yüzde otuzu değil
yüzde yirmi beşi nispetinde
kazanç vergisi alınması Maliyece mUlhakata tamim edilmişti.
ukulc müderris ve talebe·
si dün Galicya vapurile
Rumanyaya hareket etmişler
dir.
Weşrini ev~'d ~ gelecek sene
tglyapılncak umumi tahriri
nUfusa hazırlık olmak üzere
üç yerde tecrübe tahriri icra

m

dır. Hifzıssıhba

için 4 seneye
baliğ olmak üzere bnkteriyo·
loji, pnrazitoloji ve hıfsıssıhha
lnburatvarında 've ya emrazı
intaniye eririyatında çalışmış
olmak şarthr. Ancak bakteriyoloji ve parazitoloji ile meş·
gul olmu olanlar için bu
müddet 3 seneye indirilir.
Bu nizamnamenin .neşrinden
evel geçen müddetler de ihtisas miiddetlerine dahildir.
Gt:rek hastane ve gerek
laboratvarlarda daimi Asistan olarak halen tabipler ile
tabip diploması olmadan evel
Türk Tıp fokliltesiden entern
olarak çalışanlar hıfsissıha ihtisası için 3, dahiliye ve hariciye seriryatlan için 2 ve
diger seriryat ve leboratvar
ihtisasları için 1 buçuk sene
sonra mütehassislık imtihanına
girebilirler.
Ecnebi mektep ve ya ha!·
tanelerden mezun olanlar ve
ya buralarqa staj görenler
fakültede imtihan edilmişlerdir.
~u nizamnamenin ne.~ri tarihinden,lankal beş senedenberi bir müessesede mUstemiren
mütahassıslık etmekte olan ve
ihtisas vesikasına malik olmı
yan talipler, bu nizamnamenin
meriyetinden itibaren bir sene
zarfında müracaat ettikleri
takdirde jüri heyetleri tara·
fından kendilerinin evrak ve
vesaiki resmiyeleri ve mevcut
ise asarı fenniyeleri, ilmi ve
ameli ihtisasları tetkik olunduktan sonra iktidarları teslim
olunanlara bila imtihan ihtisas
vesikası verilecektir
f[i]Jarem kanununa ait talimat~~name bitmiştir.
Alanayi birliğinin

muamele
müraMaliye vekaleti red ..

~vergisi hakkındaki
caatını
detmiştir.

riçte:
fiT~j-hcy konferansı dün kü~ şat edilmiştir. Konferans

borçlar ve

Ren

meselesile

meşgul olacaktır.

pati~

dolayı

yalmz gezele ida·

rehanelerinin

Atinado

olunacaktır.

munan' ı ara cevabımız diln
llljlstaııbuldan Azinaya hareket eden kuriyemiz tarafından

Atina, 6 - lskenderiye patriki Meletıyosun yann buraya
muvasalatina intizar e ilmektedir.
Mumaileyhin seyahati, aktedilecek Panortodoks sinodu
işlerile alakadar bululllJlakta-

götürülmüştür.

dır.

lmpılarını aşın

dıranlar

herglin birkaç dü:;ıineyi bulur. Tahriren kaP'I.
"iUftinlarma müracaat edenler de başka.
Bir işsi:; adama iş bulmak
kadar dünyada hayırlı ne if
olabilir ve elinden geldiği hal
de böyle bir Jzayzr işlemeyi
kim sevme:;? Fakat_ bu lf
arıyanlar birle, iki ile, bqk.
onla tükenir şey değil ki...

Sonra

bunların

hepsi ek

i.fl

İslanbulda. hem de İsianbu
lun göbeğinde arıyor. O za..
valltlar bôyle iş arıya dursıınlar, 6lede birçok kim~
bu arandan işleri kendi kendilerine buluyor ve harıl harıl çalışıyorlar.
Aradıkları işin yalnız.

rin

göbeğinde

zannedenler çok

fth-

bulunaca~uu
yanılıya~lar.

Şehrin göbeği, hele buradaki
miiesseseler işçi husuıundo

çoktan yıiklerini alml§lardır.
Buralarda ayda, yılda lılr
munhal olacak ta bir kiıige
iş açılacak.. Oh, ôlme yaorum ölme, bahar gelecek. çoyırlar

te sana

yeşillenecek

bir iş bulunacak!..
Uzak yerlerden vazgtçllk.
fakat, Istanbul ciuanndald
koylere hergün cayrr callU"
otomobiller, kamyonlar i,Ziyor
ve sabah gidip akşam gdl.yor,
işle iş arzyanlara pek dld lJi.t'
iş: Buradan ôie beri alıp bu
köylere götürsıinler.
Dün biri diyordu kL birçok
koylu kadın ve çocuklar gramofon dinlemek için ktJnvJr
odun arabalarına bintrek

Edirne

kapısına,

Eyibe, San-

yere, Üsküdara geliyorlarmtf.
Hemı= bir gramofonu ol.auyan bu köylerde açılacak, lı
lelilecek kim bilir ne ham lfler vardır. Laki.ıı lstanbulıin
göbeği dururken oralara itim
gidecek? Tenezzühe olsa hq
gideriz ama işe oldu mu bekleri= ki· o bizim ayağıtnU4
gelsin .. Ne diyelim, gelir in•
şallahl

İıken eriye

•

dan

K6rofla

Cevabımızı

be/eliyorlar
Atinn, 6 -

Tnrkiycriln C9vabı teahhur etmektedir.. Bagüne kadar Yunan hükbatılt

ne te~d} edimcmiftir.

~.f

Sahife

Son S'lat

Bir Garbi Trakyalının

feryadı

ı

Merak etme sen!

Senelerdenberi Garbi Trakyada bulunan emlakimizin Yunanlılar
tarafından
iadesini
bekliyoruz.
Lozan muahedesile Türkiye
tebaasından addedilenlerin ve
Garbi Trakyayı 1912 senesinden evel terketmiş bulunanların emvalini bila kaydü şart
- 75 Muharirir: M. Turhan
Yunanlılar sahiplerine teslim
görmez yanına koşmuştu:
Ertesi sabah, kahvaltı sıra
edeceklerdi.
- Hoş geldin - diyordu Bu muahededen sonra Atiıinda Muzaffer E. emri yevne yalan söliyeyim, geleceğini
ınWini tebliğ eyledi:
na itilafnamesile bu iade me- ikindiden sonra dışarda hiç ummuyordum.
selesi tahtı karara alındı ve
Ölü zannettiği kadını diri
D.lmmıyadtk, geceleri bir yere
hükfımeteyn
arasında imza
görmek, onun sesini işitmek
~,
erken yatılıp
edildi. Yunanlılar gene bu
erb:a kalkttacak. Her günkü ve nefesini hissetmek, Şehna
gibi
kesanın
emlakini iade
zın mürekkiresini altüst et~erden ve eve kimlerin.
etmediler. Muhtelit mübadele
mişti. Çiinkü onun sağ oluşu,
~ gittiğintkn
kendisine
Nihadın savuşmasını esrarengiz komisyonundan 1912 senesin~~t verilecek.
bir şekle sokuyordu. Dündenden evel Garbi Trakya terk·
~r , çocukcaydı • Lakin
beri behemehal bir ölümle
~ manidar göründü .
edilmiş olduğuna dair
bir
Rihadm, Emineyle kendisinin karşılaşacağına kani olurken vesika ibraz edilmesi lazım
işte kacası da, Emine de yaşı
~ göriişmediğini kontgeldiğini
ferden
müraceat
yorlardı
ve biri gece yarısı
ii'al ettirdiğine zahip oldu •
edenlere yunan hükumeti taBbsiidlW. beraber öğleden son- atma binerek kasabaya gitrafından tebliğ olundu.
• oartafım örtündü , komşu miş, diğeri de -pürneşe- müvaZavvallı biz emlak sahipleWn gi~ceğini 8Öyliyerek çık cehesine dikilmişti.
ri,
bin müşkülat ve senelerce
Neden böyle olmuştu. O
~ derin bir heyecan içinde
macera, ne için bu umulmaz
uğraşarak binbir türlü vesaik
~ evine gitti.
şekilleri
almıştı?
ibraz ederek muhte!it komis" Oğlunun ihtannda, kendi
Şehnaz, büyük bir serselJ)lik yon~an böyle bir vesika almaanlayışı gibi bir maksat varsa
içinde bocalıyor, Emineye ceExninenin sağ olma!ı lazım
ğa muvaffak olduk. Yunan
vap
veremiyordu.
.
gd!yordu. O takdirde ise NiKöy dilberi, onun bu p erişan hükum etine İbraz ederek malbadın savuşması manasızlaşı
larımızın iadesini talep ettik.
halinden bazı şeyler istişmnm
yordu. Şehnaz, zihnen bir çık
Gevadı red aldık.
ederek sordu.
maz içindeydi. Geceki hükBazılarımız bundan sonra
-Erinle dalaştm mı yoksa?
münü bir türlü iptal edemiyor,
emlakimizin iadesi için Yunan
aklın yerinde değil.
ltocasırun nagehani gidişi dehükumetine, vesaika istinat
Bıı söz de, Şehnüz için yeni
llle~ile Eminenin her halde
bir vesilei tahayyür oldu. Niederek, kendi mahkemelerinalnı"iş ola :ağına inanıyordu.
hadın
Emineyle
de
yüzl
eşme
de, dava ettik; Yunan mahBu sebeple de onun evine
diği
ve
bu
sebeple
kadının
kemelerinden aldığımız cevapyaklaştıkça heyecanı büyüyoronu kendi evinde sandığı anlar da şayanı nazar ve dikdu. Bir gün evel kerevet üslaşılıyordu.
Zavallı
ma~luk,
tilnde çirkin bir lavha seyretkatti:-. Bu cevap sudur:
mütevali hayretlerle daülücmişti. Bugün ayni kerevetin
muda uğramış gibidi, ağzını
üzerinde Eminenin ölüsile karaşağı çağırdı. Heybe istedi.
açamıyordu. Neden sonra serplqacağını musırren düşünüSonra atma bindi, gitti.
semli:ğini biraz giderdi.
1'ordu.
- Hele -dedi- içeri girelim.
- Nereye?
Avlıya girince, küçük evin
Avluda
durmıyalım.
kapısının açık olduğunu gör- Tokada.
Emine,
yatak
yığınının içindü ve bu görüı, büsbütün
Emine gözlerini süze süze
den temiz bir şilte aldı, ocağın
zihnine dokundu. Nihadın,
bir
müddet düşündü ve mı
yanına serdi, misafirini oturtcinayeti icradan sonra farlı
tu, arkasına iki yastık koydu:
rıldandı:
belecamndan, farlı telaşından
Dilin açıldı inşallah
- Tuhaf, çok tuhaf.
lıapıyı çekememiŞ olduğuna
-dedi- neydi avludaki halin,
- Neresi tuhaf bunun?
ı:ahip oldu, ve bulunduğu yerahras çocuklara benziyordun.
de hareketsiz kaldı. O ;açık ka- Tuhaf ya. Herif sana da,
- Vallahi ben de kendime
pıcla kendisini hem cezp, hem
şaşıyorum, dünden beri salakbana da dargın. İkimizi de
defeden bir kuvvet var gibiydi. laştım. Kafam aşure kazanı
sözde yüzüstü bırakıyor, savuNe ileri gidebiliyor, ne de geri
gibi karma karışık.
şuyor. Aklınca bizi üzecek.
dönüyordu.
- Neden?
Şehnaz, henüz suale zaman
Şehnaz, gözleri kapıya mü- Nedeni de varını
y;ı,
buldu:
teveccih olduğu halde beş on
efendiyi burada baygın bırak
dakika durdu. Bir ölü ile kar- tık. Gece yaı;ısına kadar onu
- Bak -dedi- sormayı unuttılaşmaktan ise geri dönmeyi
düşündüm. Ölü mü, sağ mı
tum. Sen, dün akşam eve
tercih edeceği sırada birdenbilmiyordum. Bir de herifin
gelince efendi burada değil
bire Emineyi, ölmüş zannettiği
sesini işitmiyeyim mi?
midi?
Emineyi gördü. Güzel kadın,
- Gece yarısı mı?
- Değildi. Kendi kendine
Jöğsü bağrı açtk, saçları da- Öyle gece yansı.
ayılmış, giyinmiş, savuşmuştu.
gınık bir halde kapının önüne
- Ey, ne yapb?
- Hani, beni bekler, diyor- Eve girmedi ki. Oğlunu
çıkmıştı ve Şehnazı
görür

Evelallah 3.5 erkekle boauşurum, hiç bir erkek
beni yıldıramadı ...

1

biPtetİ'

•

«Bu gibi eınvalın sa btıit'
ne tahliye ve iadesi ıııua be.iP
ye merbut ve siyasete:w~tııeı
lazım geldiğinden . ıııad
. e ,,116t'
cümlei vezaifi harıcın "et'
mekte ve tahliye kara~ e pU'
1
mektedir.» Türkiyed.e :ıa~
nun tamamile akst
muamele cereyan ediY~~11~tı·
Bir Yunanlı, bura~a ~J1'118.~'
ğt bir vekil marifetıle . ııd~
}erinin İcarlarını Yunasıtııe~ile
alabilmektedir. Heyetı !8.~le'
karnrile bu gibiler~n. E~eftet"
rinin müsaderesi ıçııı
darlığa Emir veriliyor· edi>~

."

Defterdarlık vazıyet "e~"'

Lakin
Yunanlının
,ıı~e'
defterdarhk aleyhine ~ f6~
meye müracaat eder~ ~-"'
adliyesinden hemen bıt ııl
alarak defterdarlığın " r~fl
ettiği emlaki yedi tasyu~~
na tekrar alıyor. İşte . ife
milletinin mahkeıoelerı, 9JS'
bizim mahkemelerimiıidel
leti. Bu hal böyle
· tarı .t
ettikçe ne Yunanıs bil~/
emlakimize sahip ol~ 'I"'·
ğiz, ve ne de buradakı
hların emlakine vazı'y~t lı
lebilecektir. Bu tarzd~~ı ti
ket Yunanlılar için lkı b
kazanç. temin etmektenod
bir şeye yaramıyor.
;
zarar gören biz oluyorıJıı
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perişan kalıyoruz,

Artık bu meseleniJl
bir rurette halli çoktılıı

et

f

miş geçmiştir.

de'r
Garbi T rakyanın De ~
. ızeıı1
şehrinden: Al ı

dun.

-

Yamlmışım. Berı

0

.,~ I
- •

öbür erkekler gibi so~tl
dikçe köpekleşir saıı 1Y

Yanlış anlamışım.
-

O ' nedir, ne

.

keıt

diııi,~
'!.
.).

ğenmiştir, ben bilirıl1l· a~-1'

öldürmediğine bin kere şel~J
- Ölmek habrılll3 f..ı
Benim gözüm, ondaJl !~~

J,

tir. Evelallah, üç·
boğuşurum.

beŞ e ~-~

Şimdiye

01,

kimse beni yıldırıııı\,etİ~ ,
onu geç te haşhaşa ııt·
pirincin taşını ayıklıysb
niçin gitti?
·tti /
- Ne bileyim ben, gı Jı·
- Bana kalırsa utsı> :ııı'
··ıv

nin de, benim de yiJ ıı İ
bakmaktan sıkıldı. oıı"

savuşt u.

[Bitıı>etlı1
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Son Saat

~ece yarısı, b r
\rcıbaşı

bu ""z e
d'ıvmuş, fena · ·
kurmuştue..

t.~tk

-57- Muharriri: M. Turhan
~~ "-Cte d erem, bu noktayı
temeldi ve bu tesadüf olunaQıı- ı. ttıuht

'-lıL delil fa ve çok parlak

't~ı, h e anladı, gururu
~ ~cp Jr muhali temenni
d~. e ecek derecede za'
1

~~O<liti
~ lll

meclup ve teslimi

I ~ ll~cbur eden o kuvvetin
~. ~lti~lli tr ~eM neler yapa'I ~ '2c duşundü. Büyük
,1 ~~tbe~e .. ~üteakiben de
el ~ ia huhumetle impera-

~/ ~ Çokgeçnıek kendisine ko~ &ün~olay göründü. O

all. \~.

"{

ii .. e bir kaç Afrodite
mümkün ola~~llıaf\
~•ti 6o, yerde sürünen
t\' d~ı enijz bulutlar ara~ k&fan hayallere feda
\ıı~• Yearar aptal değildi,
~'%ı k r eşmeden evel Af~ ~t znuna girmeyi tercih
ı:
ııın sualine cevap

~ Pturnıek

~ S.rıa k

~

S.~Ukseıe ~nat veriniz, arşı·
gt} ~ıın, geceleyin °-

•tttkall:i•m. ~1ul:ıtdaç ~lddu-

t.\ft~t!.

ı>ı dıt 'k
..,~\tak'. 1 i

\t~t!tıiaa;l

) ~tk

musaa enız en

01

\a;' llı.uht

elini yüzüne

ur -

dedi - gö-

~;tı. S

erem kılıcına da"!Jc,. alondaki
edayi mağL~ belki .. ..

~ ~Ot

gorurler _ dedi _
t~ttc,.'knler Bizans Hergü..
h
ı.;- 'k re berlik ederler,
\~'tt
td
ı"l\ 0dit blllezler.
ltt~llkt~ .. b u palavraya da
'ıl~ ditti 1 keraber gene mü'\~ıttda k ahraman aşıkım
,~ ~0tdu
& . abut etmiye razı
b. ·~r.ıl'd~ka

~ ~ \ı ..

b·

8

- • ıt

çare bulun

~t~l'kııy0~1 dama almak·

Sill ~Uht nı.
tttd~ e~c?1, korkak dil\1 4kin ckını izale edebi-

-tıi ~Cte ız:ın odasına çık·
~ t '
Yarısı - zampara
i k sara
..
~ar ttıriis· Y ıçınde dolaş-

~'1\dıı, Mu~ de tehlikeli go-

, ~t1 !lda

11

af1zlardan, Harem
lif Cdil Usaklarclan birine
l?ıtk kuvvetle muh-

cak şahsın, asri Hergülü tanımıyarak veya tanıll:'Jmazlığa
gelerek silah istimaline kalkışması da mümkündii. O vakit işin rengi değişecek, Afraditin zevkı vuslah gibi kendi
şöhreti celadeti de uçup gidecekti.
Pek muhterem silah işlerinden ve silah oyunlarından
tab'an müteneffirdi. Onun itikadınca silah ya dilde ya
belde gezmelidi. Silahı elde
gezdirmek budabılıktı. Destiye ok atmak kabilinden bile
nümayişleri yüreği titriyerek,
yüzü sarararak yapardı.
İşte bu sebeple Afroditin
noktai nazarını kabul etti. Fakat. kahramanlığa da leke
getirmek istemediğinden bu
kabulünü, kendi fikrinden rücuunu büyük bir eseri nezaket, ve eseri muhabbet olarak yutturmayı da unutmadı.
Korkmak -dedi- esasen
gülünç, benim yanımda o kelimeyi kullanmak ise feci! Ukin size bütün benlig"imi verirken ve b enliğinizden de bir
şeyler, çok tatlı şeyler alırken
yüreğinizin sakin olmasını isterim. O sebeple haclegahımızı intihap etmek haklonı
siı:e bırakıyorum. Beni ihya
ediniz, bu gece benim olunuz da yeri düşümeyin. Odanız olmnzsa burası olsun!
Afrodit için nrbk itiraz imkanı lca!mamıştı. Saray korusunun şu en kuytu koşesinde
rakın bir zifaf odası yaratıla1 • bi!irdi. Pek muhteremin gös1 terdiği istical, b ir nok l~ d an
1 genç kızın hoşuna da gidi~·ordu, gayrı resmi bir zifafın resmi izdivacı te~ri etmesini tabii
buluyordu. Onu, l cıhraman nişanlıyı odnsma kabul etmemesi de hep cılvekarlıktnn ve
hilekarlıktan ib retti. Odasına
nişanlısını deg· ıl, ~akak debkanlılarını .bile almak - kendince • rnUmkün ve çünkü saray bu çeşit işlere tamamen
1 mUsaitti.
Afrodit cilvekarlıgının seme·

-

Bu sene topatan pek bol.
Daha (f rı bollaşacak diyorlnn.
redar · olduğunu ve kudretli
aşıkının kendi dilediğini kabul
ettiğini görünce zarif bir eda
ile başını eğdi, mahçup bir
kız rolü oynıyarak hafif, çok
hafif bir sesle son aözü
söyledi.
- Peki, tam gece yarısı
burada!
Celadetmeap, bu kat'i cevabı muvafakat üzerine hemen
eğildi, kızın elini öptü.
- Emin ol -dedi- adatının
ruhu, bu birleşmeyi kıskana
caktır. Çünkü o, ne senin kadar güzeldi, ne benim gibi
kavi bir aşık bulmuştu.
Onlar, bu anlaşmadan sonra
İmperatorla maiyetinin bulunduğu tarafa giderken ağaçla
rın arasından bir baı, avcıba
şı, Kontofresin başı göründü.
Hiddetinden zangır, zangır
titriyen herif, kollarını kavuşturarak söyleniyordu:
- Koca Kayser , zavallı
eşek! Gel de Hcrgül dediğin
hergeleyi gör, şerefine neler
tertip ediyor. Maamafi hakkı
dır ve sen her hakarete müstahaksın. Bu kadar öküz olduğunu bilseydim tacına yalancı taş değil yaldızlı iki boynuz taktırırdım ve onlar sa•na daha iyi yakışırdı.
Avcıbaşı, bu yolda bir hayli
söylendikten, pek muhteremin
de cinsine, cibılliyetine bir sürü küfür savurduktan sonra:
- Hele dur teres! -dediKantofresin göz koyduğu kıza
el atmak kolay mıdır, bu gece
görürsün.
Ve müteakiben, korunun
sık ağaçları arasına doğru yüvüdü, gözden kayboldu.

*

O gecelci ziyafet hakikaten
mülükine idi. Para bulmak
için tacındu.ki elmoısları aatan
imperator, an'anai saltanata
riayetten kıl boyu ayrılmıyor

du. Beş - on kazanın v.uidatı,
birkaç yüz memurun maaıı

mutfak masrafma karıılık totuluyordu. O kazalar halkı
vergilerini vaktinde vermek
için didinirler, o memurlar
ekinck parası bulamayıp stır6nürler, likin •matbabı amire>>
nin kaıanlan mütemadiyen
dolup boşalırdı.
Saray için iyi bir ahçı, mahir bir kumandandan daha
kıymetli idi, ve saray ahçılığı
meratibi devlet arasında batın sayılır bir mevki tutuyordu.
Mutfağa verUen tahsisat Te
ahçdara gösterilen ihtimam
yüzünden sa ay sofralan dai·
ma zengin ve muhteşem oluyordu. Fakat o gece mutat
olan ihtişamın birkaç misli
iltizam edilmiş gibidi. Sayısız
yemekler, çeşit çeşit şaraplar,
renk renk yemişler, misafirlerin ittihasına kendilerini arzediyordu. Bütün huzzar, yiyor,
içiyor ve gülüyordu.
lmperator kendi ıofraıına,
pek muhteremle nişanlısmı
almıştı. Diğer davetliler, ayni
salonda olmakla beraber ayn
bir sofrada bulunuyorlardı. Şa
rap kadehleri taaddüt, neşeler
tezayüt edince iki sofra arasında

aynlık, gaynlık kalmı
yordu. Bazen bir kız, g6ğsft
nün gümUş rengini titreterek
imperatorun sofrasına geliyor,

sakilik yapıyor, bazen pek muhterem öbür sofraya yanqarak
sarhoş kızların en ıubunden
bir kadeh şarap dileniyor
ve onu yudum yudum içerken
kızı da uzun uzun oıkışhrı
yordu.
Patriğin
serpuşunu kendi
başına giyen kadınlar, peska.poalann iis...L\ivanemsi b.,ııkla·
rına şnrap doldroran lwııar,
bu münacP..hetsi~Hklerini affettirmek için patriğin kucağı·
na çıkıp>rl~r, peskaposların
dudaklarını emiyorlardı.

'Bitmedi)

Son Saat .
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İkitıci kitap

Ti.~ris
Muharriri:

Jllarsel Alen

Haydudun aşkı

Nakıli

İdris lfuhtef/
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Adliyede bir hadise
Koridoru dolduran halk kalabalığı bir işaretle ellerini cef
Zerine soktular. .Avuç avuç biberleri pcüslerin yiiz ve {J;·Ötı'
'ferine attılar. Bu kargaşalık esnasında da 1l'gris, bayıfJll~ ~t
olan fanini kolları araslrıa almış oe kaçtı·ıııLştı.
Polis hafiyesi Rüt polis mil:
Rütü görür görmez gözlerini
muhafaza
runda oldukça kalabatıl< ~
Tigris &yle adi haydutlardan
M. konyonun
hayretle
Akşam üstüne doğrtl :;J.
lazımdı.

dtırii

odasından

ve müdüriyet dairesind~n çı-

açtı:

Bu hal ( Rüt ) ün hayretini
llnlCİp oldu.
Genç kız niçin nışanlısından
aynlmış, ayn çıkmıştı.
Bir an içinde karar verdi.
Tigrisi beklemiyecek, Janini
takip edecekti.
Nasıl olursa haydudun sevgilisine gelip bulacağına emin

- Siz, Siz ha?
- Evet matmazel, ben. Sizinle bir az ve hususi olarak
görütmek isterim.
- Hay, hay.. Esasen ben
de sizinle görüşmek arzusunda
idim.
. • • • • • • • • .. •
Rot ve gen~ kız-ne konuıtular?
Bunu hulasaten söyleyelim.
Yanin de polis hafiyesi gibi
Maksim dö Piivisönün sözleri·
ne ve iddialarına inanmamıştı.
O da Rüt gibi Maksim dö
Püvisönün Tigris olduğuna
emindi.
-Ah Mösyö Rüt! demişti ,
Tıpki
ben de sizin gibi
hem
Maksim dö Püvisö,
hem de Tigrisle karşılaştım.
- Sahi mi?
- Evet.. Tigris bana geldi,
kendisinin Tigris olduğunu iti·
raf etti. Beni kaçırmak istedi.
O adamla biraz evel polis
mi.idürünün odasında bufooan
Maksim dö Pövisö arasında
hiç fark yoktu. İkisi de ayni

idi.

a.lamdı.

Genç kız, takip edildi~inden bihaber mütemadiyen yürüyordu. Harekabnda adeta
bir endiıe, bir üzüntü mevcut
olduğu aşikardı.
Rüt, ne olursa olsun Jani·
nin yanına yaklaşıp korruşmak
istedi. adımlarım sıklaştırdı.
ı
- Matmazel!. Matmazel!.
Y aain geri döndit karıııında

Polis hafiyesi, kendi fikrine
iştirak eden kuvvetli bir yardımcı bulunduğuna sevindi.
Genç kız:
- Şimdi - d~di - korkuyorum. Tigris serbest kaldı. Beni muhakkak kaçıracak. Kızımı M. Rüt siz himaye edin.
Rüt düşündü. ]aninin hakkı
var~ı. Onu hem himaye, hem

lonca

uzaklaşmadı.

Karşı

tarafta ve kaldınm
&zerinde bir elektrik direğine
1aslanarak durdu.
Maksim dö Püvisönün çıkmuını bekliyordu.
Mücrimler, serbest kalınca,
ek.eriya kavuştuklan llürrlyetin sevinci içinde ilk iş olarak
terfki cürümlerini gider ve
'6rürlerdi.
Rüt ifte bu nazariyeye istinaden Tigris olduğuna şüphe
etmediği Maksim dö Püvisöyü
beklemekte idi.
Orada bir müddet geçti.
Soma polis müdüriyet daireilinden Matmazel Mis çıktı.
Janıa yalınızdı.

değildi.

Binaenaleyh genç kızı
haydudun hilelerinin erişemiyeceği bir yere saklamak icap
ederdi.
- Buldum.. diye bağırdı.
Sizi muvakkaten tevkif ederim. Tabii başka bir isim altında. Doğruca tevkifaneye
götürürüm.
Tevldfhane müdürü ahbabın,
bu gece orada rahat bir
odada kalırsınız. sonra, usulen yirmi dört saatten fazla
takip için mustantik kararı
lazımdır, Tanıdığın bir mustantik var. Ona da meseleyi açarsın. Ehemiyetsiz bir sebep
gösterir ve sizin tevkifanede
ikametinizi temdit eder.
Başka bir isimle kaydedi.;
leceğiniz için bu sizin şere
finize hiç nakise vermez. Ayni
zamanda Tigris gelip sizi tevkffaneden kaçıramaz. Genç
kız tevkif edilmek fikrine, şa
kadan bile olsa itiraz etmek
istedi. Fakat (Rüt) ün tavsiyelerine ittiba etti.
Polis hafiyesi dediği gibi
yaparak janini tevkifaneye
götürdü. Sonrada tanıdığı mustantike gider.ek' işin iç yüzünü anlattı.

Mustantik, ertesi günü akşam üstü genç kızı isticvap
ettikten sonra genç hir baha·
ne icadı ile tevkifaneye yollayacağını vadetti.

. . . . . .. .

..

korido-

tevkifaneden kap ah ot~ /
ile getirilmiş, müstantik111

sına götürülmüştü.

~ \

Polisler, mübaşirler,
ün aldığı tetbir' sayesinde
ridordaki kalabalığın at
herkesi tetkik ediyor•__.....,
Bizzat Rüt te gehııif~
olur ne olmaz , belki 1
haber almış olmasırıd~
Janini kaçırmak için

şeQbüsünden korkuyorO~

Nihayet Janin, mnst
odasından çıktı. Ayni ı•
da halk kalabalığı at•
bir ses yükseldi:
- janin!
Rüt başını çevirir
Maksim dö Püvisöyii
Mübaşir ve m'!lhafız pO
daha mütekayyız davt'

rını söyliyeceği sırad~
dordaki halk birden "''
girdi.
Bütün polisler, aıil
hatta Rüt te dahil
halde ellerini yüzlerİJl~I
rerek acı acı feryat e1'
Salondaki kalab•lıl<
adamları idi. Aldıkl~
üzerine ceplerine dol
ları biberleri avuç a~~,
lerin yüz ve gözlerit1e~
lar ve Maksim dö pii Je
·faO
bu kargaşalıktan istı i~J
rek düşüp bayılan Yafl6'"
caklamış.

Kapının ~

duran otomobiline at
çırmıştı.

\

~

j

Son Snat

lıdivaç

d

0

clkocalı ve 652 nişanlılı bir kallı kilisede 51 inci defa evlenirken eski kocalarından
biri tarafından foyası

~tk
meydana cıkarıldı
~ i~akında ( Brüksel ) de ~uş. Eski kocalardan
'Jı.k ıvaç dolandırıcılığının

..Jı.

ıı

eınes·

ine başlanacakbr.
olan_dırıcılığın kahra~"'d Adrıyen) isminde bir
tA it.

f1"

d

1111

jl. ' (

l:;J
JI
O"

11\J

L~
~~

defa
evlenmek ve 652
•
11

ittih~fanlanmak cürümleri

~dti ın ve zan altındadır.
Yen 1
..
san saçlı, maı.• ıoı) ..
~ d u,
İnce
bedenli
ıt tel, çok cazip bir ka-

a.
'
~Ql\a)
'b tı, anası babası ile

~~er

...~

~~i

~'tı

biri de
tesadüfen kilisede bulunuyormüş, gelin hanımın
kendi
karıs: olduğunu gören adam
derhal kilisede bir rezalet
çıkarmış, kadının kendi karısı
old ugunu isbat edince polis
yeni gelini tevl<if etmiş.
Ondan sonra artık her gün
yeni bir koca veya nişanlı
meydana çıkmaya başlamış.
En son yekün kocaların adedini 50, nı anlıların 652 olarak
göstermektedir.

Kocasını zayıflatmak

için evde
aç bzrakan bir kadın onu dışarıda
bir lokantada tıka basa karnını
doyururken cürmü meşhut halinde yakalıyor ve talak istiyor
mı,.

Nevyorkta Mis Samuel isminde bir kadın kocası aler
hinde Nevyork hukuk mahkemesine bir talak davası aç nedir bilir

Kocasının şişmanlığı.

tam yüz elli

Halbuki sarraf zayıflıyaca
ğına büsbütün şişmanlamıya
başlamış.
Kadın,

.

~ mayan bu noktalardan
0

.J
IC".
"itb

~trı ~ Avrupanın hemen

Ütün büyük şehirle'ıiıı en büyük ot'!llerde
~ . adamlarla beraber
~•. ~l}'c b

\it

~·

~

'ıtııİt

\

'4tı

b'

aşlamış.

ırer

birer

kaodırıp

d,'Para}
11 k arını alır, sonra da

ı

~l\!)· aybolurmuş,

~ ~•ııler

. ._

t•ı

.

ıse bir

· ~İtıd g endikleri
A c roı l

miiddet

bu kadın

f••"~}'e .. ~ uk koşr:•azlarmış.

~l)et nın bu hfö• ~k muvafSeri ·
·
\t)ı k,~51 zengin hir Ame~ 'Idık •ese koyup parala·
~ .... t:ııtan. SOııra başlar.ııştır.
\ ~\J gııı olan serc.~ri kab ·~~ b"dcfa bütiın dünyada
."'tt lt 8 h
~ 8tııt d eya ate çık:nı~, ve
b.ı. ~da
evanı den bu seya~"tç t b!r rı-Ok k'ım3e1erı.
~ı'L Uıaa.na d .. .. t"
~ q'Yet o•
uşıumuş ur.
~~l'lbit geçenlerde yakayı

dan

'

~.,

rUkselde kilisede
ç merasimi yapılıyor-

kocuma ancak bir
lokpıa ekmek yedirdiği halde
erkek zayıflamaz, ayni zaman·
da da:
- Ne yapayım karıcığım?
Görüyorsun. Elimden geleni
yapıyorum. Yemek bile yemiyorum. ne çare ki zayıflaya
mayorum.
Allah istemiyor. Kabahat
benim değil, demiı.
Kadın ıtipehe etmiş. Evden
çıktıktan sonra kocasını takip
ettirmiı ve bir
lokantada
tıka basa kamını doyururken
cünnü meşhut halinde yak:ıla
yarak mahkemeye mtira.:aat
etmİf. Mahkeme, şart• riayet
etmeyaı ttnun J:oc::ıyı kansın

~L :

~. ~il •8B~kın nasıl:

scv-

lenmiılcr.

kilo sıkletinde im~.
Nevyorkta bir sarraf olan
bu adam kadını şiımanhğı
tedavi için mcıhur olan (Ma·
rinbat) kaplıcalannda tanı-

~~ l olnıuş, nasıl etmiş,

,;.I

~örünce

ş iş

Evlenmek teklif etmiş.
Kadın razı olmuş , fakat
bir şartla. Erkek zayıflayacak.
Bunun için de çok az, hemen
ölmiyecek kadar yemek yiyecek.
Şart kabul edilmiş ve ev-

misiniz?
Kadının kocası

o zamanda

mİf.

mıştır.

Kadının şikayeti

Adam

manmış, kadını

Yaşarken birden bire
esnıiı, e'>eveyninin
rkederek serküzeşt

'-ı ~·ı

olurmuş

öylesi de

~a. a •tılnııştır
11

Sahife 7

•--

www

Bu
Jdlo

f\,ıdm,

} irmi hir

ıkl(•li11dP

~ aşmdaki
dürmüı~,

yasında

ve iam iki yuz on

Uor..ı isminde bir lrntil

aşıkmı

Şlkagoda

sonra da ce edini
ha pisanede iken alınmı~tır.

e\·vela

kadındır.

bıçakla

yakmıştır.

l1e~

S2

lw 111 ölResim, kadın

ayırmı7Lr.

T ayyarc piyango
müdiriyetindcn:
Nümuncsi v~çhi!-: (250,000)
adet sarı kaim zarf m.ÜDsyaa
ve tabettirileceğinden itays ve
taba talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 8-8-929 perşembe günü saat on beşte
piyango müdürlüğünde miltetekkil tayyare mübayaat komisyoauna mliracaatlan:

..f elsiz telefona bu\Yünkü
kıymeti veren
.._.,
n1eşhur Fraı-1sız alimi

L""_

iyen Levi

usule tevflkan Y.3S~
l~n radyo ahizeleri vakıa taklit edilrrı•Şur·
Fakat hiç bir zaınan eşi yapı1an1arn 1 ~ eıer

Tarafından bulunmuş

Telsiz
Hakikaten

şirketimiz..

ıslah

ı:icaret aleminde ( el, el ) namı ile tanılan bu abt~çOJ
anten"' mühtaç değildir, kutusunun üzerine takıl~n ~ete
.bir kadro ile işler, binaenaleyh portatiftir. İstenıleP
götill·ülebilir.

ed1lebilecek mi? '

zkaldırılıp11 evsiminde

Telsiz şirketinin paraca sıkıntılı bir vaziyette bulunduğu bir ı
11rada en aşağı bin lira harcederek İstanbuldan pekala hal '
edilebilecek bir mesele için müdilriinü Avrupaya gönderdiğini
yazmıştık.
Bu gidişle telsiz şirketinin inhilal k~!.':kesine
maruz bulunduğunu da söylemi~tik, aradan çok zaman geçmeden evel telsiz şirketi yazımıza bilvasıta cevap veri i, gazetelere aksettirdiği bir haber ile:

Evimi:zc!en
sayfiyemize nakledilmesi kilÇÜkil
bavulun taşınması kadar kolaydır. Geceleri otoıııob
ya sandalın İçine konulması işten bile değildir.

Ahizeleri o derece
ki evde, sayfiyede, otoı:;
bilde, sandalda olduğu gibi hiç hava almıyan bir nıabıe
içinde bıle işler..

Şirket müdürü vakıa Avrupaya gitti, fakat lüzumsuz yere

değil,

dedi, oradan llç tant; mürsile aleti getirecek.

ir tane..

Bu aletler Darülhedayie ve Konser salonlarına konacak, halka
canlı konser ve tiyatro dinletilecek,. Radyo ş2rketin!n te~ebbüs
ettiği her yeniliği takdir edenlerin başında bulunuruz, görtlüğftmilzü yazarız, alkı~lanz, fakat yanlış hareket!crini ilan
etmeği de unutmayız, bunu bir vaıffe biliriz, binaena!eyh
söyleyelim ki bu mürsile aletlerini almak !çin bir Avrupa
gezintisi yaparak bin lira sarfetmeğe hiç lüzum yoktu, hu iş
(7,5) kuruşluk bir mektup ile pekaia halledilebilirdi.
Hem şurasır..ı da ilave edilim: Darülbedayi ile kon1er verilen

Lüsiyen Levi ahizesi aldığınız zaman kendiniıi Avtd;:;
nın bütün tiyatro ve konserlerine meccanen abone ~lele"
telakki edebilirsiniz. Filhakika Lüsiyen Levi ahıı .,
yalnız . fstanbul ';İhİ yakın ve ya Peşte, Viyana gibi ~
vetli istasyonları almaz, fakat ayni zamanda Avru~ et
hem uzak hem de zayıf (40) tan fazla istasyonunu dıııl
Kuvvetine göre sesi de son derece temizdir.
,

Lt'isi) "(!ız

l.-1e\'İ alzizeleriılt

,:;, (): ~·, ç !dnıha!t muhtel.
riı1 sler·i V(Zrrlır., _/İ.lı tları

salonlt-ra birer mürsile koymak tasavvuru yeni değildir, tamam
3 sene evel heyeti idarede kcmı~u1muşbır. Diö-er taraftan bu
işte

mühim olan üç a!e:t satm almak değil, Bıi aletieri asıl
mürsile fotasiy0nu olan Osmani} eye kablo i 1e b1ğl:ı:naktır.
Küç!.ik aletlerin lcıymeti gıyet aıdır. Hu'.asa bun arı almak

llCll~rflJT..•

1

Lre=en.

için Avrupaya gitmfk, ( 1000 ) lira harcetmr:k lüzu:nsuzdu,
fakat ne diyelim, olan o!mı.:;tur. (1000) lira eks"k ( 1000) lira
fazla bundan bir şey çt! mıyahilir.
mu\·affok•ycJ t~menni

Bfyo[landa

Baker

ır.alazalanna

uğrıY1

sorunuz.
~
Bu müessesede büyük kohy'ıklar göreceğinizden e
o'ab''irsin"z.

edelim.
~~-----:::::::::::=:::=:::=;:=:::;:·:c:e&!55!!!:!!!!!5!!!5!l!i!:i'.!!!5!E=:s=s=:: ~o

1~e·~~iz
flia-- dolandırıc1iı- 1

ga alet oldu

,e

Lüsiyen
Levi
hassastır

1

-

t,il
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P.. a!:a.l·a ziraaf bankası .

~

Istatis~di~~
Neyi ~~~sf ~..,

nıüdürü
A .lcara z . aat bankası mü·
Şehrimize gelen
dürü Raşit bey Ankara.dan , darülfünun talebesi ş
r.e~r'mize O'ehıir.f r.
bugün saat 21 de Tür1'
ğmda bir balo verilece

•

rıyor

Almanya, İngilter~ ve Fransada
yapılan son :statist'k er
de ara sıra yapılan at yarışla
1
bu
memleketlerde
!:.er (20)
rının en cazip noktası şüphe
.
ailenin
bir
ah;z,~ye maLk o.~
yok ki müşterek bahislerdir.
',.f.;r,
Bu bahisler bazıları içir. bir ' ! ~tıkl;ıırtnl jl'ÖStPt'....,wwwwu-seou-aw
Dün sabah Pendikten 6,52
eğlencedir, bazıları için de bir
kcçüK ve g z ı b.r m~ı·..,.ı. 1 de har ket eden tren yolda
kazanç menbaı.
merkezi yapmış, ıvıunih {eh.
gene bir arızaya uğramış,
~ur~sını da kaydedelim ki
rinde de bir ahiıe koymuş, · Haydarpaşaya 1O dakika te·
bu müşterek bahislere sadece
bu ahizenin başına ortağını 1 ahhurla muvasalat etmiştir.
yan~;ın yapıldığı şehirde işti
oturtmuş, Berlinde yarış vaTren Suad:yeyi geçer geç•
pılır yapılmaz neticeyi bEd rrak edilmez,
koşuya giren
mez m··s1cülatla ilerlemeye
hayvanlarm isimler;, eskj. kamiş, Münihte bulunan ortağı
başlamış, nihayet cami önünde
bahislere girişmiş, netİceyi
biliyetleri belli olduğu ve her
durmuştur.
Meğer
firen!er
bildiği için bittabi kazanmı~tır.
yerde bilet satı 1 dığı için oyu·
kendi
kendine
s?kışmış imiş.
Fakat, her nas?ls3 zabıta
na çok uzak yerde oturanlarBu sebeple
kondöktörler
işten habercbr o'mus ve gizda iştirak edebilirler.
çekat iste bu imkandır ki
li mürsile merkezi kurdukla· henden aşağıya inip firenleri
açmışlar,
tren
de
rı
için herıfleri tutmuştur,
h.lman\'ada mühim bir dolanhareket edebilmiştir.
dırıcılığa meydan açm:şhr:
) mevkuflarm haklarmd'l. dolandmcıhk ithamı ile ayrıca tahkı·
Son hafta içinde Berlinde
Şimendifel' idaresi
firenyapılan yarış münasebetile j' hat yapıhp yapılmıyacağı bel- lcre iyice ve daimi şekilde
li değil dir.
açık göziın biri bu ıehirde
baksa hiç te fena olmıyacakbr.
Avrupanm büyük şehirlerin·

1renin }Tenleri

Giııette

szkışıyor!

bıçaklarının J
sağlam Sheffielo

ı

çelıgınden rnamôl ,.t yaverilllıt
rck kcsltın bulunınuı tıcr ıs~
m~stcrih otarn traş ol3bıltntt'11

re

mın

eder

YC\la çıkmazdan cwcJ bır paı:eı

almanırı dcrharır edınız

ı

Gillette

1
. rareti

3 briye ınel tc- Makdonya Dalgınlık..

: {\fisj ı üdürliiğ .. nd n: Diyorlar ki ya
YJ~Iün
ee~,.·

beşıncı
· . gunu
.. - tedrısata
.
·ı ·d
ı Jtı ar e.tır~'Mden talebe kayt re kabulüne başlanti): ı ektep Nehari ve rncccani olup sefaini
esi ey~ kaptan ve nıakini t yetiştirir ve dekil ~Uksektir. pfahsil nıüddeti ikisi tali oll-'j· ze~e. dört senedir. a1i hirinci ınıfa ]ise. j
tq )
ebe alırınci sınıfa li e dokuzu ikmal c.rlemi
J(l l' ınır ve liselerin onuncu on bit·inci ı· 1'~~.dan n1iinakale suretile talebe kaytedi.:.
% Hp oJanların ey]ti]ün Y dinci Cun1a rt~ İ
l'rı.n) e kadar j tidal~rııl' atideki e' rakı ra t
'"< Ortaköyde Çırai!an sara)'I itti alinde
lh
•ı n1cl
l .
.....
ınej,..'-l'J. <te
)e
her
g·ün
övl
e onra 111-11, caat
ı.
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1
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B.

~Zlnl(hr.

ol

~1eJ Uvıyet cüzdanı.

2-

şı şahad

tname. i.
a dıktıarnesi.

~la \tep şahadetnanıe 'e ya
Znun

n1

e nıüttehenl o]nıadıt!°ına

aİr po-

~tı· Usaddak iln1ühaber. 5 Dört adet kar.:ll)l Vesikalık f otograf. 6
Teli, veli) e)eriU addak in1za suretleri.
Q~

' t

eti

4t4

dttrj

1 .

~are s~aıl Hakkı bey tarafınd!'ln (Demokrasi mefküre~ g"" ~erbıye) haldcmda 8 Ağu tos tarihine milsadif Perat~j u saat dort bu çul ta Darülfünun ittihaz ed len müle IJrrt n zarcti binasındn edcb 'yat coğrafya darülmesaıa ma sus olmak üzere bir konferans verilecektir.
erin teşrifleri ilan olunur.

istiklal kazanır,
yahut ta,,,

Sofyadan yazılıyor:
Her sene olduğu gibi bu
sene dahi «İlinder» namındaki milliyetperver teşkilatının
kongresi aktedilmictir. Kongre
~
müzakeratı üç gün sürmüş ve
bir çok hatip gerek Yunanis·
ten, gerek Sırbistan aleyhine
pek şiddetli ıııözler söylemişlerdir.
Bu teşkilat Makedonyayı
münhasıran Bulgarlara ait telakki eylemektedir. Müzakere
neticesinde kabul edilen mukaneratta Makedonyanın ve
dolayısile Balkanların ve binaenaleyh dünya swhunun temini
için Makedonyada müstakil,
hür bir
te ekkülü
siyasi
tesisinin Cemiyeti Akvam ile
büyük devletlerden hak, insaniyet ve medeniyet namına
talep edilmesi, aksi halde
N.akedonyanın bu mukaddes
hedefini istihsal için, binlerce
misali olduğu üzere, kahra-

yetiştirmekte kısır
kalmıyacağının ilanı takarrür

manlar

etmiştir.

Kongre, Makedonyanın istihlası uğrunda fedayı hayat
edenlerin hatıralarının .:.i)'&dile
ve o yolda çalışanları selamlamakla müzakeratma nihayet
vermiştir.

l
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: 18,000 13,000 12, 00

t-atıı, ·ı
Q ' ı <ramiye!er
l.l

10,000

ve ıo,uoo l'r k bir mükafat
e.şıdede cem'an «;),900» numara kazanacaktır.

it •

\I~lltva ·

~ı~l«ltın

naz

rı

i

atine:

~ill~e"ak~leti celilesinin 16-3-29 tarihli tebligatı umumiyesi
~: l bılumum taksitler senenin iki ayına inhisar ettirild'llda ....... Mart ayı zarfında satılanların taksitleri her sene
~ a~ t:ylulde satılanların taksitleri eyliil zarfında. 2
Nit~ . ta.~~ls ~ayesine kadar olan müddet ~arfında satılan
~'ile k l erı her sene eyliilde. 3- T eşrinı evelden şubat
'll flıatt111~ar olan müddet zarfında atılanların taksitleri her
~~arı

..
Iranın Anka>~a

~ tesviye olunacaktır. Bu müddetler zarfında mal

~~ ıaı-fı llıüşteriler taksit bedellerini her sene mart ve eylul
~~~iy nda vereceklerinden taksitini vadesi hululünde testt ~ll.lr:nenler için tebligat ve bir g"'na huküm istihsaline
~~i il ~ksızın derhal tahsili emval kanunu ahkamı tatbik
an olunur.

İran sefiri Frugi hazretlerinin İran hariciye nezaretine
tayini üzerine, münhal kalan
sefirliğe tayin edilecek zat
henüz taayyün etmemiştir.
İranın Paris veya berlin sefirinin Cemiyeti Akvam murahhaslığı ile birlikte Ankara
.sefaretine tayini muhtemeldir.

Muhasebei hususiyede Barem
Vilayet muhasebei hususiyesi Barem kanununa nazaran
memurların maaşlarını tesbite
başlamıştır.

Feci bir kaza
Adana 5 Koyunevi köyünden Veli oğlu İsa, babası
nın tabancası ile oynarken silah ateş almış, Molla İsmailin
İKİ yaşındaKİ oğlu ,Enveri öl·
dürmüştür.

Bir kaplan,
Kandilliyi
unuttu!

Evelki akşam garip bir hadise
olmuş, 7,45 te köprüden kalkıp
Anadolu postasını yapan vapur,
Vani köyünden sonra
Kand"llı'y
k
l~
1
e ugrama
azım
gelirken, kaptan bunu unutw

muş, Bebeğe gitmiştir.

Bu hal evvela Kandilli yolcularının telaşını mucip olmuşsa da l<aptanın dalgınlığı anla·
1
b t ı~
ı
·k
şı mış ve u e aş a aya ın ılap etmiştir.
---------..---

Bu işi acaba istiyerek mi yapfı?
Adana 5 - Avukat Apturrahman Ali beyin hizmetçisi
14 yaşlarında Zeynep bir
kadar ortadan
kaybolmuş,
nihayet iki gün cvel erkek
e!bisesi ile ve bikri izale
edilmiş olduğu halde yakalanmıştır.

Evkaf
mu
.. tehassıu.
u.
sının raporu
Evkaf idaresinin celbettiği
mütehassıs M. Liman Ankarada Evkaf umum müdüriyetinde tetkikat yapmal~tadır.
Mumaileyhin tetkik atı ya kında bitecektir ve r. tporunu
verecektir.

Azcrba.yca.nda..
Alınan

malumata göre Azerbaycanın diktatörü Leon Mirsoyan vazifesinden azledilerek
Moskovaya çağınlmıştır.

\ az ai ) arı~Jarı
Jh.ı ırürıılııır

Hz.

himayelerinde

13a 'ekil 1 met Ps. Hz. riya etlerıııde )arış \C ı lah encümeni
aJıo;ı namına 1 tanbulda

2 - 8 - 16 - 23 - 30

Ağastos

Cuma günleri alh hafta
Halkın c"babı
iı1tirahatı temin
o unmu~tur. \ arısa )Cllİ ve güzide
utl r ıştırak edecektir. Hususi trenler: Sırkrciden \eli cfendt) e, Veli
cfcndıdcn Sırkecİ) c

Ot LO"l r:

Topkapıdan \i rlı eleıı-

1.:ı\ e. Husu" otom<'bıller

.

1 edikııleden \ di efcndıye

( h uııo aatın kn) d Sıpahicağmda
'arı<:tan C\ el her h ıfta alı
nk~amına kadar

B ılı!ii mü tc-rek, büfe

10

Snhif~

Son Saat

•

Iranda

l-lınzır cadı!' Yeni tüne]

Milli banka. mu- Dün vapurda ce- iranda, 9200
amelafını tevsi reyan eden bir mefroluk bir
tünel açılıyor
edi1 1or
vak'a ...
J

gazeteleri yazıyor:
lran milli bankanın faaliyeti
inkifa.f etmekte ise de yalnız
Butir ve T ebrizde şubeleri

lran

bulunduğundan, başka

şehir

lerdeki muameleleri ya Şabin
tab İngiliz bankası, yahut
Rus bankası vasıtasile ve
bqka mahallerde ise Osmanlı
bankası ve mahalli İran tacirleri vasıtasile icra olunmaktadır. Hariçte ise bu banka
gerek hususi bankalarla, gerek devlet b~nk:!hırı · ile ala- ,
kadardır.

Vilayetlerde Milli bankamn
birkaç fUbesini açmak dilşü
nftldi!ğünden fsfahan, Şiraz,
Meşhett Kermanşah, Hamadan, Barfrug, A hvaz şehirleri
ne bu iş için mutehassıslar
gönderilmiştir.

Tenczzühten
vaz~eçildi
Dtinkfi yevmi refiklerimizde
matbuat cemiyetinin, aramız
da tertip ettiğimiz bir tenezztıh hakkında tavzihini okuduk. Biz ne mali milesseseIere, ne ticarethanelere davetiye ve bilet vermedik ve bu·
na ihtiyacımız da yoktur.
Maksadımız kendi aramızda
ve dostlarımızla defi gam eylemekti. Mamafih her hangi
bir sui tefehhüme meydan
vermemek için bu tenezzUhten de feragat ettil:::. Vaziyetin bu suretle tavzihini rica
ederiz.
Köroğlu, Akbaba, Resimliay, Resimli gazete Papağan, Sporilcrni
Balıkesir

evkaf

müdürlüğü
Balıkesir evkaf müdüriyetine evkaf kadastro azasından
Hilmi bey tayin edilmiştir.

Bir muharririmizin dün tesadüf ettiği şu garip val~'ayı
kendi ağzından aynen dinleyınız:

Öyle vakti idi, vapurun kamarasında bir genç adamla
bir yaşlıca ve tıknaz kadın
oturuyor ve ikisi de h 1 rldetlerinden hızlı hızlı soluyor·
!ardı. Kadın beni görünce:
- Kes artık - dedi - uzatma
kes!
Genç büsbütün hiddetle bağırdı:

- Hınzır cadı - dedi - ev
bark yıkıcı hınzır cadı! Hay
o kıldığın tamaı:lar, ettiğin
niyazlar sen! çarpsın.
Sen ııe yezit şeymişsin .be.
Hala inkara kalkışıyorsun. işte
demin karnı~a karşı benim
altyhime söylediklerini l"ula·
pımla duydum. Yani ne def ek
istiyorsun, onu söyle! Sen
beni hariçte zamparalık yapar·
ı~en gözünle gördUnmü ki bu
haltlan yiyorsun?
Yat.h
kadın bunlann hepl
sini reddediyordu. Genç dinlemedi ve: .
- Bir daha seni bizim
evde ·~fü;ürseqı ayaklannı kı
ranm hıl1Z!l''1> münafık cadı!
Diyip yukarıya çıktı. Kadın da
arkasından bana:
- Bunların aslı yok evlat,
zavallı çoc-uk evham getirmiş!
Dedi. Bunların hangisi doğru
söylüyordu acaba? Anlayaınadını.

Bir cinayet
tn!ınvvunı
İzmircle Salhanede mukim
kasap başı Ahmet ağayı öldürmek ıçın tertibat alan
Ahmet ağanın
eski ada~
mlanndan İstanbullu Arifle
Manastırlı Hasan, öldürme planını tertip ederlerken yakalanmışlardır.

1 kadına 40 kişi!

ll!i idam.H

muhtar bulunduğu söylenıniye
.bqlanml§tır.

Kula 4 - Geçen .ramazan
borada bir evi basarak Kara
Mehmet zevcesi Havva ana
ile gelini Raziye ve kızı Fatma hanıınları öldü!."en ve Ali
isminde Çocuğu yaralaıan topal Arif ile mandalı Mustafa bundnn üç ay twet Kula
hap\sanesfnin duvarlarını delerek kaçmışlardı .. Bu iki ida!D
mahkumu kat=!, gecen!erde
y.:ık<J.lanmış ve bu gün
idam
edilmişlerdir .

İzmirde Karşı yakada 14
yaşlarında bir hizmetçi kıza
18 kişinin birden taarruz ettiğini ve klzın hastaneye yatı
nldığını
yazmıştık.
Mesele
hakkında yapılan tahkikatta,
kızın esasen polisçe müseccel
olduğu anlaşılmış, fakat mute~
arnzların 40 kişi olduğu ve
içlerinde bir memurla bir de

Tifliste çıkan « Zarya Voı
toka » gazeteainden : Bendergizdeki demiryolu in~a~b işleri
sonuna gelmektedir. istasyon
yerinde muvakkat ambarlar ,
atelyeler ve amele için barakalar inşa olunmuştur. istasyon
binasının da temeli atalmıftır.
Hergün imal olunan traverıin
miktarı 900 e çıkmışbr .
Aliabat - F eyruzkuh mınta·
kasında geçilmez bir dağ bulunduğundan, demir yolu
dikasl orada tünel kazmağa
karar vermitti. İhzari istilqa·
fattan anlaşıldığına göre tünelin boyu 9200 metro kadar
olacak ve 3 yıl zarfında İD§a

•en-

olunacakmış.

muhafızları
Asarı atikadan addolunarak
müzeler idaresine verilen türbelerin muhafızlan tlç aydır
maaşlannı alamamışlardır. Bu
teahhurun sebebi henüz havale
gelmemiş olmasıdır.

Bulgarlar
bugday ihraç
edecekler
Sofya , 4 -

Bulgaristanm
buğday ihracatı temin edilmfıtir. Bilhassa şimali Bulgaristanda buğday mahsulü bereketlidir.

Kumarbazlar nihayet yakalandı
Yüksek kaldmmda alenen
kumar oynnhlurak gafillerin
dolandırıldığı hakkındaki neşnazarı

Hergün bu kadafJcdl-

rakı yakalamyor. F~

ne İstanbvlun birÇO gefi
rinde kaçak rakıdaaft
yor. içenlere Ali ........_,_
bunların içinde . 6~1:,ıı

ları var ki hant 111ııh"'

Lan içeceğine tuz ~ .

1
.:t:,ı içsin daha 'Ydıi9'

iki yüzden iki yü~

dar satılan bu P'1
rakılarla uğraşnıaıı

gelen yer,

yaln~

dikkate

alınmış

ve
nihayet, Avram, Yani, Asali ve Hasan
isimlerinde dört şahıs gene
orada aleaen kumar oynarlar
ve oynatırlarken yakalamışlar
dır.

Bunlar hakkında (<halkı iifal ile paralarını dolandırmak•
ciirmünden takibat yapılma

idaresi değil. aynı etil'
belediyedir. şelı.~emlsta
Çı1nkii.

bugun

[arı tarafından

at#

mp laltlil edilmi!l6!
kaçak olmakla M.r
satılmıyor

ki belı •

fından alınıp

ta

te güçlük çekilsin/

lô.alettayin ayak
rinden birine gi ·
kadehler bir mua
kafidir. Hele lsta
ke:den uzakça se
isim söylemek ld"
ld Balat ciı1arı k
liyi bu pis kokulrJ
hirlemektedir. Şurı
sade kazan, inbih
iş bilmez. Meydan
/\aclelıleri yakalay
/anlardan memle
nammahesap sor
dır ki bu da bel
şer.

Kadın ha,talıkian

hekimi: Doktor

CENAL ZEKi
ııunıar ı.

n

Çarşnınba· ~ünlf'rİ fuka·

rı: ~ <l pıır,t Si~ J-.rı kıl I ",

r

sutılaıı sıhhate m~tlJıiÇ
arasmda birincitidıa[ıf•
hesiz. bu rakılar
~
madan, ulanmada!' 'nı
mı verilen bu pıs• .
.
leş kokulu ve zehır1 i
birçok cahil insanlaf~i
leri memleketin s~hh~e
na belediye de ızdde ıı
etmelidir. Bir bakkalı
mağşuş yağ. küjl~ s
bir kasabın sattıgı
etten bin kere daltll
ihldl, insanın mic
rip eden bu kaçak.
acaba niçin bele

ktadır.

ller tıirlü 1-.ıJıtı rahat-;tzlıklım
ıı ı ,,,ı,{j 'tııdt · lt" !a' i hlcr. ~clı 
ıııd.: ha•ıtıdn l!~\Zİ\t· CJ.ddt·ı:.İ

1

.,

ı

Türbe

riyatıınız

!Kaçak
rakJl

arnavut puapo
gitmftıe de tel«"
rici edilmek nzere

kalanm11br.

wt

WPl

'•

tırt Kanı il ismir

l~i·ı vi1 k ,~e

~arkadaşını

eler

ll

. aiUrn .. k

açınıştır. Mecruh hastaneye yatırılmıştır.

sa

i

denizden iki ceset ç

~t

on dokuz radde- f yıkanırken bogulduğu anlaşılıı b·rıatı adn sahilinde maktadır.
t'stt ır .. balıkçı, derrizde
Diğer bir ceset te gene
\'etltı~ord~ğiinü polise saat on dok~zda Hayua:paşa
~lis ış, bıraz sonra gedalgakıranı cıvarmda denızden
t

de~ernurları tarafından

baytız~en çıkarılmıştır.
~b~ u, 8!Yah kesik bıyıklı,
~ afaşında tahmin edi~lakarnın cesedi deniz-

~"tl~tt~rak çıkarılmıştır.

~<ttiııd bıraz ilerde kum~d e bulunmuştur. Eloı' hüviyetini tesbite

çıkarılmıştır.

Uzun boylu, buğday benizli,
arkasında lacivert elbise, ayağında san iskarpin olan bu
·ceset hakkında yapılan tahkikatta, Konya vilayetinin Uluburlu kazasında oturan 19 yaşanda Hasan olduğu anlaşıl-

1

kücük
llJral1im
,

yapmışlar

tanhul b!rinci ceza
mahk.-mc ·inde büyük Ye

canımı

lnit;ük ild ihrahimin mu-

tabaneası

hakemesi

görülmüştür.

De<lt>afiaçh Ahmet oğlu
khrahinı, otuz beş, lurJi
yaşında vardı. Üzerinde
ruhsntsız

Karadnğ

bir

ta-

ı eıkmı~. Polise ha·
karl•l t"lmlş. Tabancanın
kendine ait olduğunu in·

banca

kflr etmiyor, fakat polise
hakart~ti

reddediyordu.

Şöyle

a ~nm

~ '~ıt.

ış,

h

astaneye

if~t·
tt\, ltra; almak isk.'">tn
~~tg' otomobil
r..J

' '·

~il\.. Şoförıük eden is-

~rı1e'"adıköyUnde Moda

te ~ ~t:t\I{ olonJobili idaı e
g f',, ~ dUkk~unifaturacı Ko-

~ıtı b.. anına çarptırmış,

mıştır.

Kad11köyde iki
L•
fı}
otomo.u:ı ç rpış ar

Şoför Mehm~din idaresind~

ki 2000 numaralı otomobıl
dlin Kadı köyde L..iya beyin
otomobiline çarpmı\, her ikisi de hasara uğrnmışt· .

Bir

taza da

Üsküdardc Burhan je ma~ ~tün camları kırıl- ' ballesinde lJ numaralı evde
ltlaıı
k
oturan nalbant H · ey.n dün
~ Ya alanmıştır.
şoför Eminin kullanJıgı 3510
~ ~teki yandın numaralı otcmobil albnda kal\ı~~t ~Cce saat yirntlde, mış, ba~mdnn yaralnnmış, tıp
~.~ d:kş~da tahafiyeci
fakültesine v ~tırı mıştır.

~

tJ. de bt1<anından yangın
~~L.

·al sönd·· ··ı ü ·tu'"r
3
urum ş .
~~\ığ~d OOO liraya sigorıt-. an tahk.l at yapıl~ı ~t\

t

~\t~\lı~~----•ı
~Ui~ ltıtu borsa:
~' l:re!G~S,00;
'9s Doıa

,13:

•Oo.' rA

Frank

İsviçre

48 ,4,00; Da-

ı~ 22,40, ltın 884; Ana~ "L-~ 76. Dk.~meli 6 ,7 5;

'-tltas'

uyun 194,75.
1
ndan alınmıştır.

Avrupa ıre ı

ecıkti

Bu sabah «9,30»da Avrupadan gelmesi lazım o'an kon
vansivonel 1 iki buçuk saat
1

teahhurla on ikide aPhn c.-tir.

Bueünl'u tıava:
Kandali rasatanesinden

alınmış ır:

Dün azami h rnrct

((32

derece, hu sabr.h «24 derecedi:. Bu gece ruzgar
poyraz hava açıl tır.

tabancayı

taşıdığı

nh;in

müdafırn

ne ile

edebileceğim?

Karadağ

bu işe yarar!
maznunu serbest bıraktı, polisleri celbe karar verdi.
1Ualıkeme

tqrnvuy ara. Bir çocuk pen1'1da kaldı
çereden düştü

ğa düşmüş, ağırca yaralanın ş,
Etfal
hastanesine kaldırıl-

~

...

.

söylüyordu:
- Yirmi beş senelik amıştır.
bılrnhymı ama şimdi ısla
acak bir vesika buHasamn den~zde ne suretle
n<•J'st•ltim. Tütün tar·
~:ır, İlk tahkikata boğu~duğu nnıaşıl~mam:ştı~. hı
Jasında
rençı)eı•lik edip
adamın den:zde l Tahkıkata devam edıimektedır.
ueçiniyorum. Polise ben
lrnlrnret elmedim, ama
f
onl:w beni dövdüler bir
temiz. Hakm vücudüme!
İbı·ahim, gümleutnl, çoı.ılecle s· k
Beşiktaştn Kaptan ağa ma- rabını <;ıkarnuya davran1
ltıatal n ~r cciye ge.en ~ hallesinde 11 No. lı evde otudı. Hö~· ıe bir ldc.llası
ur1 haınvayın basaran Mehmet şefik efendinin bir
sa usulen dava edebilece)d liılı olan Leona,
buçuk yaşındaki oğlu Feridun
6a mukabil cihetten dün evin penceresinden soka- ği hil lrildi, üzerindeki
lll..ırnaralı tramvay
Çarpnı
)at
ış, Leon b aşın1

CS:W

·nde Karadae taban~
s , öbürüne eelince.•.~

~ il tU te Karabaş mahallesinde oturan 22 yaşında

~ ~ •a?ıkah Kurt Kamil alacak yüzünde~ h vg etmiş
k k aını1, İbrahimi bıçakla arkasından agır surette ya-

~

WJ

.

*

Küçül' mevcutlu, Batumlu Salim oğlu İbra
him, on beş yaşında bir
boyacı.

Türkçeden

Rusça da biliyormuş.
- Yaşın küçük ama.....
Sabıkan vardır belki?
- Bllmem, sabıka sayılır mı~! Sirkatten elli
günlük bir hapsim var.
- Ya son hadiseye ne
diyeceksin? Zeynep H. m
iki lirasını çurpmıştın'!
Yok, efendim. Hanım

-

yere düşürmüş kesesinden .. ·ezaketeıı eğilip aldım. « h~yze, al! n Diye
hanıma verdim. Halbuki.
o, teşekkür edecek yerde
benden « Ay, bir liram
eksik! » Diye faizini ist(•·

soruldu. Cevaı) verdi:
- Çünkü, beyim, tütün

dl!
N'etlcede <"Ürüm

larlasındu

olnıamış, beraet
verilml~tlr.

Tenim

c;alışıyorum.

İc•ahmda

yt•r.....

-

Ma\1 nacılar arasında

bir kavga
Dün limanda, İngili% ban·
' diralı Reşit vapurundan eşya
çıkaran mavnacı Salih, Meh~et, Hayrettin, Şevki kavg~
etmişler, Hayrettin, Mehmcdı
bı,cak'""- crC\ziinden varalamıştır.

r·irkiye

başka

sabit
kararı

l'renin altında
kalan öldü
İki

evel yedikulede
tren altında kalarak bir ayağı
kesilen Danyel, kadınldığı
Rum hastanesinde dün gece
gün

ölmüştür.

iş bankasının

I la111iliı1e ait l-Iisse senetlernıın ka,rt rrıiiddeti 10 ağus
tos 929 · tarilıiı1de bitecektir.
llissedarlar bu tarihe kadar
lıakkı rliclıanlarindarı istifade
eclebilirler.
~:
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12 Sahife

Son Saat

TAVILZADE

Scyrisefain

Tavil zade

Şubt acentası: :\lalımudiye

vapuru
8 ağu,t<,.,

hanı altında. lstanbul 27 40

per~enıbc ;tk<:ı~ımı

İzmir sürat postası

ao

rıhtımından

9

Trabzoo
J(.ANKARA)
Perşembe

rılıtımıııd.ın

ı nutat

i::.kdderl'
Curı..ı

\"c Ay\'alığ.ı

Elektirık makinelerıyle belsoğuklu~u.

•ı 1 , amı

lıard

darlığı~

etk

_g ı:mu

\c

· Gillata
Pazar glınl"ı Ay,·:ılıktan lun.:
·
rıhtımından hareketle [ Zon ketle
p:.ız:ırtesi l-.t:rnbuLı .l\·dd
1
guiM, İnebolu , Sinop, Sam \ı e..kcd,tir. .\l.ıh:.uli mur:ıcaat:
sun , Ünye , Fatsa, Ordu , i Yt.!mİ;ı Ta\ il zaJt: biradt.:rkr.
'Giresun , Trabzon , Rize ] yt 1
teldon bt : 2 2 1 'ı
[
.
.
______
~mnmımıiil
gidecek ve [ Of, Trabzon ,
Pulathane , Giresun , OrJu ,
NAlM V APUKLARI
Fatsa, Samsun, Sinop n: lncİZl\ılİR-1\tEf~Sİ N pu~u~ı
boiu1ya uğrayarak gekc1..:ktir.
1

postası

do~;

\la~\ e

ı :,ızl.ı

Site

h:ınsez h:ınındu ı ~ nuın:ırad·ı
nı:entdigine ıntıra..:aat.

Tel.

BcYo~lu ı ı ı~ 1

Karadenız nıuntazanı
postası

Sakarya
· \'apuru 1 ]

ag u:::ıtos

PAZAR
günü ak;ıamı Sirkt..::i rılıtımııı
Jan hareketle [ Zonguld.ık ,
lnebolu, Sinop, Samsun, Ordu,
(;in~sun , Tr:ıbzon, \'L' HizL' J
iskddtriııe .ızimt:t ı:dl.!ct:ktir .
Tafsil.it kiıı Sirku:İ ~lesa
dtt hanı altınd.ı <h:t:ntalığın.<
mura..::aat.

1

1
1

tarmalarını yerdiktcıı
·onr.ı
ı
doğru Köprüye gelecektir.
.
Tekfo:ı 1:-t•ınhıl: 2 ı .1 t
. . . . . . .Iİlllli. . . . . . . .~ l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n:JI·
l\laarif 'ekah:tiııin rııh.;utı rL·~rııiyc!'iııİ lıaiı

T ürk Kadınları Biçki Dikiş
mr•ktelıi ıaltbt• kaydımı hu~lıunı~tır. Talı~il ıııiidcldİ :

3 ve 6 ey, ı v e ı senedir,
O.;

aylık kur!!ta ~alınıı biçki gösterili!'.

Adre• -

B1:yazıt

-

En

ıson ırıetot c:ıklp ı:Jilir

\' c:zrı.:..:ııer

erler
34.

Metin ve hususi bir niko~,.U
gayet şık Roussel keme t11.1P
modası mucıbince size rtı~er.
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Bir borçtan dolayı mahçuz
ve füruhtu mukarrer ayna
makonsol kadife holtuk, kilim,
halı ve saire 12-8-929 pazartesi günü saat on ikiden itibaren Taksimde Çaylak sokağında 43 No. apartmanın ikinci katında satılacağından talip
olanların gün ve saati mez~
kurda mahalli müzayedede
hazır bulundurulacak memuruna müracaathrı ilan olunur.
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ıgelecektir.

Pazar postaları : Tophanede
fseyri sefain rıhtımından 9 da
Jka\karak doğru Büyükaday.1
'burada Köprüden
8,25 te
kalkan vapurdan diğer adaların
aktarmasını
alup ı O, ıo d.ı
hareketle 11,40 da Yalo,·aya
gidecek \'C YaloYadan ı 7 Jc
kalkarak Büyükadaya gelecek
ve burada diğer adaların ak-

Fethiye, \ntaka,

'e ~1er~inJ e gidecektir.
taf!-iilitt i..::in ( ;a!.ıtada

yapılacaktır.
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Fatih dairei belediyesinden:
Unkapanında
Hacı
Halil
attar mahallesinin yeni çeş
me sokağında 5 eski 7 yeni
emlak numaralı 3 katla ahşap
hane ankazı kapalı zarf usulile Ağustosun 28inci çarşan
ba günü saat 15 te satılaca
ğından talip olanların teklif
mektuplarını hamilen yevmı
muayyende daire Encümenine

,ıg-U::ıtü"

PERŞE~1BE
giinü ak~amı Sirkeci nlıtıınııı
l aıı
harektth: [ Çın~ıkkak ,
İzmir. f'ülluk, Bodrum, Ra-

Cumartesi, S:ılı, Çarşamba
günleri Toph.mc rıhtımından
kalkmakta olan Yalova posta-.
lan ağu~to:::ıun 8 inden itibar1..:n
yapılmıy:ıcaktır. Bun:.ı mukabil
9 ağustos Cumadan itiban:n
haftanın Cuma~ Pazar günkri
Cuma postaları : KüprüdL'ıı
8~3 o da kal kanık Kadı koy ,
tekmil adalar, Kartal, PcnJigc
uğrayarak ı 2, ı 5 te · Yalü\·ay;.ı
ve Yaluvadan ı 7, ı 5·tc kalkarak ı 8, 3o da Pt:ndiğt: gelecek
•Pendikten ı 8,40 ta hart:ketle
1 tekmil
adalar ve kadıköyüne
uğbyarak
21 de
Kopruye
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Her ciheti taahhüt oıurı
Umumi acentesi:
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Pllirıtazam Ayvalık
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mutat isk\,.klerc- ugrallıktan
sonra Bartııı ,.1., Cidı:ve a1.imeı
,.t: ank t C'lle..::ckti ı.

cuma 14,
Ja
Galata nlıtıınından hareketle
cumartesi sabahı izmirt: gidecek ve pazar 14,30 da lzmirden hareketle p;ızartesi
sabahı
gelecektir \ •apurda
mükemmel bir orke!'tre \'t:
cazbant mevcuttur.
Akustos

KAPPEL

biraderleri rapurl~ri
Muntazam Bar:ı:l ek5presi
\'B

. Merke:ı: actnta:>1 : Galata
köprü başında. Beyoglu 23 62
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