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t liilkat garibeleri...

lt defa da ayaksız
~n---~-- . civciv çıktı

bir ·

~etılai ;a~a~1~rda ıak sık

göriilen hilkat garibelerioe dtbı bir
~?~toru~ ~ ıltabak etmiştir. Bu bir civcivdir. Beıiktqta diş
ltİtlden ak er Osman beyin kuluçkoya koyduğ'u yumurtalardan
~Ullıu~ an bu civcivin hiç ayağı yoktur.
t hü ü'sından ayaksız olarak çıkan ve gayri tabii bir ıe·
lll,~ta K bir kafaya malik bulunan bu civciv halen yqa·
~~nltıak~ JYakları olmadığı için olduğu yerde kanatlarile

!

it

kad a ır.
•nın doğurduğu kaplumbağadan , iki kafalı keçiden ,

İ" i b.

r Mabadi 2 nci syahifede 1

41

ır şey..
fta~~fluncuğa
·11L>a

Oaktıd Uşünü/iyOT

~llğa

t

tramvayının Kuz·
l\~ekte~~ar temdidi düşü-.. Utg
\llr_ S011
1ard 8
'~·lı-tıcuh
zaman
ıc_ 1kat :ı:ı n. nüfusu arlmııtır.
~· o,~t~cesi milsbet çıl\lat "'YlJıuı ~dar
- Kadıköy
1
'"'ııcuğ d'••ından sonra
~l
başlin~caktı~anıvay intaC 1_

~ Clt'[
2S d
8
1lbah
t, }~e Çtk hararetCrCCC
derecesi
~ttlıt llrar,~· Öğleden son(2s

eıneı JfÖr(i~aha artacağı
Yor.

b. k

.

civcivin resmi

..

enı

Bir polis

ır
omısyon
Firarilerin e-mlıiki tesbit ve kıy- Hırsızı kovalarnıetleri

/

~'tsı d . . . Y yapı -

•

Ayaksız

takdir edilecek

vermiştir.

Hilkümet, lstanbul vilayetine mühim bir emir
Bu
emre nazaran, lstanbullu firari Rumlara ait emlakin tesbiti
ve takdiri kıymeti içlıı Muhtelit mübadele komisyonundaki
Türk murahhaslarmdan birinin riyasetinde bir komisyon
teşekkUl edecektir.
Bu komisyonda iakin ve polis dairelerinden de birer mu·
rahhas bulunacaktır. Komisyona, ikinci murabha11mız Nebil
beyin riyaset etmesi muhtemeldir.
Komisyon İstanbul Defterdarlığında içtima edecektir.

A vuıturalya - İnQilterc hava ıeyyohati

Londra, 28 (A.A.) - Southem Crosı tayyaresile AvustralyaJngiltere seferini yapmıya tqebbüs etmiş olan yüzbaşı Kings·
ford Smith ile ilç arkadaşı seyahatlerinin ikinci merhalesine
gitmek Uzere bugün Derbiden aynlmışlardır.
Hava müsait olursa tayyareciler Singapurda karaya ineceklerini ilmit ediyorlar. Havanın muhalefetine uğrarlarsa Cavada
karaya inmeleri muhtemeldir. ·

Nleç

davası:

Son safha

••

Olen eencin ailesi, temyize müracaat edioyr
Bir mliddet evel Gödepede iki genç meçle oynarlarken biri
diğerini birkaç yerinden yaralamış, yaralanan Ali Nihat B.

ölmilf, yarahyan Muhittin B. hakkında tahkikat yapılmış, kaza
ve kasıt iddialan mevzuu babsolmUf, Üsküdar ceza mahkemesinde ölüme sebebiyet maddesinden muhakemeye ba,Ianmışb.
Kasıt iddia eden mUddei taraf, sebep olarak ilci genç tarafından bir kızın ayni zamanda sevilmesini gösteriyor, davanın
katil maddesine temas edeceği noktasından ağır cezada rii'yetini
istiyordu. MUddei umumi de m&hkemede aiu' cezaya havale
( Mabadi 3 üncü. sahifede ]

ken diJşQp
yaralandı
hınız takip ed•~
bir polia ağır surette yara-

Dün gece

lanmıştır.

Yıldız polis mevkii m...,.

lanndan Ekrem efendi clla
gece yansı nokta bekleri•
bir karalbnm ciYar bahçelerden birine atladıjmı 16rmlf,
derhal peşinden kopmftar.
Bu esnada polia efendiala
ayaj'ı kaymlf, tqlar GzeriDe
diifmüftür. Ekrem efendiala
kafa tası yanlmış, amudu ffb.
risi zedelenmif oldujwıclu
hastaneye kaldınlmqbr.

•

Türk-Yunan miitakerah ve bir sayla
Türk - Yunan müzakeratı bu defa da bilmezse,
Yunanlılara karşı bir tazyik hareketi yapacai)ımı•
za dair Beyo(jlu Rumları
bir şa'yla çıkarmışlardır.

idam karan
Bolunun Mestçi çelebi karyesinden Korucu Aptullalu
katleden Turmut oğlu lamall
ağır ceza mahkemeaiııce iclama mahk6m edilmiftir.

2 Sahife

.Son Sant

·haberleri

Dah" de:
Tabancal: hanım hiç bir
şey söylemiyor!
Üsküdar müstantikliği dün
tabanca
ile cerh meselesinden dolayı Aliye hanımı
iaticvap etmiştir. Aliye hanım
bitkin bir haldedir; esasen
bir şey söylememiştir. Madam
Manniğin zevci Kiğork Ef. de
isticvap edilmiş kendisine bir
~ok sualler sorulmıştır.
ş bankası müdürU Celal
bey İt bankasının faaliye-

a

tinden uzun uzadiya ~ahset
mit ve [ 5 -10 milyon liralık
işler için hariçten vasita ara-

sa

lrMl}tetkik için kitapçılardan
bir heyeti Ankaraya davet
memurlardan kazanç verği
DUJ si kesilip kesilmiyeceğ·i
mevzu baliS oluyordu; esasen
Eylulda tatbik edilecek olan
Baren kanununa nazaran memurlardan mahalli verği olan
tarik
bedeli
naktisinden
başka
vergı
kesilmemesi
ilzam geldiğinden kanunun
tatbikına değin

kazanç vergigeleceği alaka-

si kat'i lazım
dar devaire tebliğ edilmiştir.
ün katil Mecidin muha-

m

kemesi icra

mumaileyhin

edilmit ve

hapiıaneden dı

flUl çıkmasıııa müsaade eden
bapwuıe müdürü Halis bey
hakkında takibat icrası talep
edilmiştir.

m

ebekte
çetesi

yakalanan hırsız
efradı
adliyeye

verilmiıtir.

a

odası hapahalılığı hakkında

ttanbul ticaret
yat

bir grafik vücuda

getirmiştir;

bunda harpten evel (946) kutuf& aldığımız bir malın bulflba ( 14,000) kuruşa alındığı
uilmektedir.
•
ayri müslimlerin Bursaya
serbestçe seyahatleri İstanbul vilayetine tebliğ edil-

.
ti

rikaya borçl~

Yunan hariciye encümenindeld içtima
bu geceye kadar devam etmiştir. Müzakerenin en hararetli
kırmı emlak meselesi etrafmda temerküz etmektedir.
içtimada M. Venizelosun kendi noktai nezarını müdafaa ettiği ve şiddetli bir itirazla karsılandığı söylenmektedir. Vaziyetin ne şekil alacağı malum değildir. Bu vaziyetin Ankaranın
ve bitaraf ~zanın da snhrını bitirmesi ecnebi mahafilini endişeye duçar etmektedir.

f-Ii~kat

5ari beler.i ...

[ 1 inci E2.hifeden mabat ]
doğar doğmaz } ürüyen bir nevzattan, 4 yaşında bü!uğa eren
Mehmetten ve nihnyet ayaksız · ve büyük kaLlı olan bu
civcivden sonra akla ihtiyar l~aclınlar ge!iyor.
Kadınların doğurduğu k.np.umbağa ve acayip şekilde mahlukat
karşısında, g·ebe olan kızı.ırının ve ~elinlerinin başında « Acaba ne doğuracak?» Diye bekleşen ihtiyar kadm!ar, bu hilkat
garibesini kıyamet alameti addetmektedirler.
Son zamanlarda sık sık tesadüf ettiğimiz bu garibeler,
insana bir düşünce veriyor: •

-

etmlftir.

ve bol

Atina, 27 (Hususi) -

Devlet bankasının
güzide gençlerden istifade edeceğini Umit

lllılfetinhı tasfiyesine baılana

Fransanın .Attı

r

it. bankasındaki

cak ve sermayeyi teşkil eden
·• 500,000 » lira tevzi edilecektir.
lfiilaksim meydanının düzeltilllllmeeine başlanmıştır.
maarif vekaleti taleplerini

Ne olaca~

almadı

İş y

mamalıyız.

ederim ) demiJtir.
lft1alul ğaziler Muavenet hey-

ır

Acaba bizden bir ka nesil Sonrak· irc-anfor ve hayvanlar

masalların

yecüc mecücü mü olacakl. ··.?

Edebiyat ş be&ı:ı Y cıp- ..'acaı? yolri dağ·ılıyor rnu?
lar icin
ji

Sanayii

11<•''io.;1•

h·ı

Jiüi
(<f f »

edebiyat lnır:.;;untlan
ıiza istifa etmı~tir. nıunfor
birifüle bazı ldmselede
le~rlki

mesai ~demlyet·~k
lerini beyan elml~lerdir.
İstifa edPn i'ıza !ionurPnin
lopıa·nmasııu
istemel te ...
dlrler.

Hnlk

fırkasından

ih-

kararı
Son ihtiyar heyeti intihabatında C. H. Fırkası listesi haricinde çalıştıldarından dolayı
Anadolu hattı üzerindeki nahiyelerden birinin imamı ile
azadan iki zatın ·Fırkadan
ihraçlarına umumi divanca karar verilmiştir.

raç

ciye müdöriı Avııi beyin riyasetinde bir heyet gelmiştir.
ktısat vekaleti pirimlerin
sureti tevziine dair uzun
bir talimatname vücuda getimiştir. Pirimler yeni mamumştir.
lat için verilecek o seneye
. mfusyaya ihraç edilen ve
mahsus olacaktır.
Wjibtilafı ınücip olan deri • ı Jonservatuvar için Avrupameselesini tehdk ebnek üzere
dan bir plak mütehassı·
İktisat vekaleti Ticareti harisının celbi tekarrür etmiştir.

D

Yeni yollar kanununa na:zaran yapılması tekarrür eden
büyiik yc!_;ar Nafıa vekaletince

11 mmtakaya

ayrılmıştır.

En

evel merkezi hükümetle alakadar
yoHar
yapılacaktır.
Müteaddit Amerikan ve Fransız gurupları bu yollardan bir
kısmını inşa için hükumete
müracaat etmişlerdir.

Bir sinema sahibinin
mahkUmiyeti

İzmirde Karşıyakada Mnddei umumilere nezaketsizlik
gösteren Hale sinaması sahibi
Necati efendi «100» lira nakti
cezaya mahkum olmuştur.

Ankara.da yapı
lacak aparfı

manlar,_,,
Maiiye vekaleti, Ankarada
«3» seııe
zarfında
azami
9000000 lira sarfile memurin
apariwanları iıışasuıı münakasaya koymuştur. Yakında iha·
lesi icra edilecektir.

Paris, 27 (A.A.) - ~e~
san meclisinde M. fraıı t
Bouillonun ha.zı söıleriııe
mih eden M. P oincare
sözleri söylemiştir: «Eğer
müşkil müzakerelerde ı:ııd
fak olamıyacak olur:;aJ( ~
nın adaletine müracaat e~
bizim için ihtimal kafi gel .
cektir.» M. Franklin !3°ıJ
şöyle cevap vermiştir: d•
\<Bütün Fransa arkaı:ııı 9
Fransa kafi teminat olrt' ~
· ·ıı re•·
ça mı·ııi mümessı·ıı erını
62 senelik bir taahhüde
şilmekten imtina etme~ t
kına maliktir. (her tarıı~:
kışlar) encümenlerin 1111.1" •
re ve müşavere ediln:ıesı
içti~a saat 2~, ye ~.ehir ~
miştır. M.
f ranlmn . d
!onun takriri şu şekı~
« Bu anden itibaren ve
planının yeni bir hadise ,

J

sı dolayısile mecli~, bü1'~
iki senedenberi basi9 e

olan muvakkat tediyata d
olunmakla beraber ist 0
ait vade!erin 31 kanuPııebb
tehiri için icap eden teşe
lere girişmesi hustısföıJJJ
let ve mezuniyet

verV

sarhoşuo

18

Bir

yaptı1'

Beşiktaşta köyiçinde ~
komisyoncu Kemal efeJ1
gece fazla sarhoş oldu~- ıığ' i:;ı
sokakta bağırıp çagır, ~eııı".,
merkeze götürülmek ıs
yolda ellerini dükkif! ' ~f
rına vurarak kesmiştıt~·rle
1
kezde kanlarile evrakı t e
ve memurlara bakare .;e
Kemal efendi adliyeye
miştir.

di

.

~
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a?ır:ın

........:
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Son Saat

ti~aı Liman şirketirie
~ugünkü

dair Y ar11n.ki

Fatih

Tenezzüh için k·raya ve1

5

:Uüsabaka
~!~!1bu
~~[
~!t
a.~!h~~ri~~.
!
~~gilJı
ıızhktan
vermiştir:
« 700 » genç Taksim
h~ onıunda Atletizm müsall:trııilaı Yapacaklardır. f<aza..Vilaet ve
HedQ,eler verile-

~~ara

Şehremaneti

~irndan
V:

'1i •ekil" M h" .
ltıiisqb ..L
ı
u ıttin be1
~ ~la.rda h

bw

~

•

aw
~
C l.asaraylıların moçı

AJtt;1-t.aaray

lımirde
bugün
mubtelitile

[~~hiın.. ~~rşıyaka
~l}'•L

lr

~ .._, .. Alt

llıaÇ yapacakbr.

~11ıı..,.ııt~~~::u:·
tvelk·anlaşllmaktadır.
~Yla 1 tnaçlarda Galatasaray'
~~ış « 2 » ikiy~ beraber
lı 1.15))' 1 arşıyakayı sıfra karl l'lJtt e Yennıi§tir.

·f

~~ ~ kaptanı

Nfbat bey

~t ~ıl olmuştur.

[~ .d~\'cuı,, ıon safha

~.

1

'CU~t

11~ Sahif d

b

e en ma at

-.

~Qiııd........

J

a ~ehbulunmuş, mahkeme

htıSarı t· ~l görmemişti.
-Q

oıu~cı}

kanunu

dolayısile

dd ~~~ ~sebebiyet davası
oıci~!O \'clciJi ~ışbr. Fakat, mft-

~;-"111, ı, fıılde kasıt mevcut

~~tli J~~rıun ağır ceza~a
~'4~ huı' gelen ve tecile

~a~ ij~o~~::da~ev:!]:hi;~;
r~ etnı· tı. •.ürınuş, karan

tem..
'~~ v~i"et.:
ıştit· ı.....
"'Uddei umumilik
•f ~e tetk·
' \40 .b·ır kere de t~mi~~e buı tki İçln resen tem~
Ol\t tarar~nursa, dava, her
~ak, te~ . temyiz edilmiı

l'~ıı~'tilece~ız tnahkem~sine

\>i..::•t

llılldd eir. Aksi
takdirde
vekil' · t

~i;'l~ 'd

~\~ il tcekr

.. ını~ em-

lit, ~entıı ır. ~uddeı umu1

~Gd~lnunen
~eınyıı etmemi~
'-"'ti !'t""' eoıyiı için daha
~ ""Aerni§tir.

ve tahmil,, tahliyeni'il
zamanında yfpalşıpad.ıiın.dan
şiklyet edilirken diger taraftan linam
iç.i•
ve
kiraya
verecegınf
Din
etmektedil" Bu Jıal .al4kadarlard.m
.
'
buılanaın ı!klyetini arttırmış
Liman tlrketine
mlracaat ettik. KAtibi umumi

ıirketi, t~ezıüh

izahab

işte ya:ıyorum, st= de mim

" - Bizim tenezzüh için
kiraya
rdikleritDiz hususi
motör ve
liman

muşlardır.

koyun!
« Fatilı » y(lruı İstanbulun

BunJar

Pangallisi ve Edirne kapı da
~?tar
muş
işlerind'! kullanılmaz. ŞişlisidJr.
malıim a, görünen
.. . .
k"
köy kılmm;; isleme;; derler.
Esasen tenezzub ıçın de ım1 .. .
K"
Falılıle Edirne kapısı da,
se romor rnr ıstemez.
1rl\Ya
görıilliyor ki, gillikçe başka
olduğundan
vmeo h:qsusi motörler de
laşıuor. eski ntl!=belelerin, çişirr;ı..di bo~rur.,,
le/ıane!crin, klimcslcri11. tcnbel uatağı kahve ocalçlarmın
sız 1'11
yerlerine yeni yeni b(nalrır.
mağazalar, bal•çeler yapılı
•
•
ı
yor. Eskiden buralard(lki arsalarda,
rıiranelercle ba~daş
•
. TUrkistan mecmuasmdan
Tatavlada l;>üyijk Akarcada kurarak akşam ~efa.,ı yqp(1n
Ôzbekiıtanın Ferıana eyale- (96) numaralı hanede oturan yeldirmeli, başörliilıi han..ım
ley=eler, şimdi medeni roplatine tabi ŞabmerdaJ\ kasabaOsmanlı bankası müstahdemrile
Falih parkında hava
sında Ôzbekistanm merkezin- lerinden Nikonuo ~vinde kaaltyor, Kara gümrük - Acı
den g6nderilen Hekf mzade İs·!:
çak rakı yaptığı haber alın·
çeşme arasmda lıamm haminde birisi, bir kaç ay
ltij§, evi aranmış, ( 100) kilo
nımcık pıyasa ediyor. sur
o~ada ç-1ış1p. «All~hşıı\ar .ce- rakı ile (22) kiloluk bir kazan haricindeki Peyler beyi korumıyeti» namile bır cemıyet bulunmuştur.
· t
sunda masalara lwrlup akyapmıı ve c:emıye mensup)f Sultan Selimde oturan
şam yemef/ini y;ynr, ka::ıklı
la,n kulnpte allahtan başlayasağır Hayri isimli bir eıdaıılla,
bo..ğda gram ofon ile bir /ıafı:
rak Peygamberlere, Evliraya
Topka, Jı Şükrü, Fatihte Çık
Mehmedin ga::elfoi çalarsa,
söyilp saymaya bqlamışlar,
rıkçı
Kemalettin
mahallesinde
arkasrndan
bir de « danşn,
nihayet bir iÜl1 bqyüı se1>ekömOr<:,ü
Mehmet
efenı;lilerin
espanyola )), yahut cc Şehradir o1'da yatan Şahmerdr n
de
evlerinde
kaçak
rakı
yap~i bir evliyaııuı meurım
:at )) çolLuor. Fakat ikinciyi
tıklan
haber
alınmış,
imalat·
yıl\mıya !<arar vermişlerdir.
çalan, biriciyi çalanın kızıdır.
Bunun üzerine halk kıım'f haneleri taharri o lunarak
Zaten bi: de yarından
ve gWi gizli toplana,rak buncijmlesi cürmü meşhut: halinde
bahsediyoruz. Kız böylelikle
lann tftrbeyi yıkacakları gün
yakalanm~br.
hem buraların mes'ut yaruu..uzer1erıne
· hü cum e d erek H e- ~~~~~~;=!~~~ m hazırlıyor. lıem de dıinün
· yanlışhk vardır. Zira son ge- yetiştirdiklerine, bugünün ve
kimza d ey ı parça parça etmışlerdlr. Vakayı duyan Ôzbekialen telgl'.aflar Hekimzaqeyi ölyar.znın iris ıw zevkini tattıta\l merkezi hemen oraya bir
dürenlerden dokuzunun idama
rıyor.
ili teftiş mahkemesi gönder- yedisinin müebbet küreğe ve
Cuma günleri otomobillerle
mif, ahaliden 54 qiyi kµmı19 kişinin de Özbekistacdan
buralara akımya başllyan
na diıdirmittir.
tebidine karar verildiğini bilkarşı taraf balkı da gittikçe
S. S. Bu haberde bir
dirmektedir.
çogabyor.
Karşmm her ta........
rafım göre 9örc artık oralarSıcaklar
6
dan bıkanlar, ne 11akıltır ueni yeni man:aralar görmek
için !fClZ gLinleri buralara
dökülüyor. Tramvayın buraya gelmesi ise bıı i(frajları,
karşı taraflara dalıa çabuk
yaklaştirmak için bir vesile
oldu. /lele fslanbul tar-afmı
büsbülun ihya edecek olan
Gazi bulvarı ile Gazi köprmü
de bir yapılsın, si= seyredin
o =aman Fatihle Edirne kapıyı .•.
Zaıen karşı taraf nöbetini
savdı. demektir. Arlık biraz
1 da İstanlnılun garbı =iyalanşrn, biraz <la çilrke:;ler şen

Ra ı{]. ı{a t
k
cemıyetı.
ça çı arı

All a h la

-----11111111-..-..---....------böyle nider e ...

Bir iki gün

'

Dıinkü Fatihi. dürıkıi mishada yazm1şlık. Şimdi !Jl!leLım blr de yarmki Fali/ıe:

şonra

1·

lensiııl

9ollarda görülecek manzaralar.,.

O-.an
.

C~trU&l
~
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Hazi~

Son Saat
=

lf:·L
soruyor ve cevap istiyorum

Keziban
Acaba zelzeleye mi
u~rilmışh?
-
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Zira, büyük hanımın bildiğine ve inandığına göre, her
kız bir kale idi. Bu kalenin
ancak duvarları dibinde oturulur, burcu barusu gözle . ve
elle okşanır, kapısının zorlanılmasından behemehal içtinap
edilir. Kalenin maverayi cidannı görmek zevç olacak miftahdarı ezeliye munhasır bir
haktı. O miHahdann alemi
gayıptan zuhuruna kadar kale
kapıları, tılsım} bir nesne gibi
mestut kalırdı.
Şu halde bakirlerle temasın
izi görünmemek, eseri belli
olmamak lazımdı. Bir kale
duvannda parmak yeri kalamıyacağı gibi aşk oyunu yapan kızlann· teninde de diş
yeri görünmemek gerekti.
Gerçi, kocaya varmadan
gebe kalan kızlar ve zifaf
gecesi baba evine iade edilen
mücrim gelinler görülmez değildi. Onlar, o karatalihliler,
müthiş bir zelzele tesirile derü divarı münhedim köhne
kaleler kabilinden şeylerdi ve
nevadirdcndi,
Boynunda bir dizi altın top,
gtiğsünde dizi dizi nişanei muhabbet taşıyan Keziban da
acaba zelzeleye mi uğramıştı?
Büyük hamın böyle bir bakikatle karşılaşmaktan ürküyordu. Gül gibi karısı,
gelir geçer mahiyette olmakla
beraber, bir haylı da oruspudan dostu olan oglunun şu
köylü kizini berbat etmiş olmasına inanmak istemiyordu.
Çeşni :değiştirmek kabilinden
zararsızca oynaşmak ve sonra
i:ath tatlı hamama gitmek
varken ve bu canlı rüyanın
,~vki de diger nevi sevişmelerden farksızken işi cinayet
derecesine getirmeyi aptallık
addediyor ve sevgili oğlunun
höyle bir mümısehetsizlik yapacağına ihtimal vermiyordu
Şayet korktuğu şey vaki olmuş ise şüphe yok ki mesulü
Kezibanch. Kabahat öldürende değil elbette ölendedir.
Kancık yalanmadıkça erkeğin
dolanmadığı ise köpek!erde

Muharriri: M. Turhan
bile görülmektedir.
Büyük hamm, oğlını hem
tahtic, hem tebriye ederek
mülahazalar yürüdürken vukuundan korktuğu facianın
avakıbini de göz önüne geti~
di, hizmetçinin, sevmekten ve
sevilmekten bir gön gına getirip namus davasına kalkması,
ele - güne karşı bir rezalet
çıkarması ihtimalini düşündü
işte o vakit aile
haysiyeti
berbat olacak, kızlarına koca
bulmak bile müşkülleşecekti.
Nihadm anası, hu melalengiz ihtimallerden son derece
müteezzi oldu ve Kezibanın
göğsüİıdeki lekeleri göı:ile ta·
dat ederek cevapsız kalan
son 3ualını tekrar etti :
- Ne sustun kız, söylesene
oğlum sana daha ne verdi?
Keziban, zaten pür feveran
idi. Saadetini hikaye için, geçirdiği anı vusleti lisanen de
yaşamak için vesile arıyordu.
Seyrek bıyıklarına dililc intizam vermiye çalışan kediye,
üzüm taneleri üstünde gagasmın kuvvetini tecrübe eden
kargaya, hatta mutfağın yağh
taşlanna bile bahtiyar mace rasım, sabah·.. kadar imtidat
eden mes'ut musavelesinin in·
celiklerini" anlatmak için yüreğinde bir heves dolaşıyordu.
Büyük hanımın, sualini tekrarlaması üzerine
o feveran
canlandı, o hevn kanatlandı
ve kızın ağzından mes'ut bir
tebssüm gibi şu cevap döküldü!
- Daha ne verecek? Dudağım verdi, dilini verdi, ciciğini verdi, vannı yoğunu verdi.
Büyük hanım, bu cüretkarane
ve
hayaberendazanc
mukabele önünde kızmak mı,
utanmak mı lazım geleceğini
tayin edemiyerek mütehayyi• rane sordu:
- Ya sen ne verdin?
Keziban, önündeki tencercye başım eğdi ve ağzından
çıkamıyan kahkahaf fnşirahıru
omzundan kalçeılarına kadar
titrederek mırıldandı:
- Ben de kendimi verdim,
neyim ,·arsa hepsini verdim?

Şimdiye

kadar fuhş ve bilhassa
gizli
umumhaneler
hakkında şiddetli bir mücadele
açıldığından bahse~ildi. Ben, bu
haberlerin fili tezahürünü göremiyorum. Hatta bunlar azalmak şöyle dursun gittikçe
çoğalıyor. Misal
göstermiye
ve adres vermiye lüzum yoktur. Alakadarlar, bunu herkcaten daha iyi bilirler. Bu
hal ne vakite kadar devam
edecek? Umumi ahlak namına soruyor ve cevap istiyorum,

Şefik
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Ben de Yatan

evladıyım .

On sene bilafasıla vatanıma
hizmet ettikten sonra ekmek
parası çıkarmak için fstanbu!a
geldim; vc4'ikam ve fotograflı
cüzdanım, yedimde mevcutken muvakkat nakli mekan
için dört ay evel Hırkai~erif
Nüfus dairesine müracaat ettim. Arapgirden istilam edildi;
ne cevap aldım ve ne de
kaytolabildim; yazık, ben de
evladı vatanım.

Arapgirli Mehmet oğlu

Adres aranıyor
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Bileceğin Yunanlılar tııb#'

hndan işgali üze~ine kas3.ıu·
nın tahliyesi ve Istanbula
ca sırasında polis olan
hamla annemi k!lybettin:ı· f~
Babamm ismi lbrahiııı e b•'
di, annemin ismi Rukuye ~11
1 ...,
nımdır. Kendilerini bilene
• Jv
beni haberdar etmelerin1
saniyet namına rica e~..J'i~·,~ı
. Emlak ve Eytam baJl #
Istanbul şubesi odacılatJıı<İ
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Hamdi efendiden mub ef
maaşıma ait bir muamele ·yl'
rakı «7-4-929» tarihinde pı
de şubesine gitmiştir.
9~
Aradan bu kadar ıaıJlçı'
geçtiği halde hala orada" ş~'
karıl uüadı. Zaten piyade 3r•'
besine gidinciye kadar
dan iki sene geçmişti.
Jıt
Bir şehit ailesine bu "\j~

müşkülat çıkarılmaması ~i~

nazan dikkati celbetJll
r:ca ederim.
1\
Fener: Taş merdivep No·

!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~u~s~ta~f~a~~i!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
- Tu, otanmaz, bu yüzkaw
rasile yarm nasıl ere varırsın.
Hizmetçi kız, başını çevirdi,
ihtiyar kadını müstehziyane
süzdü:
- Sen ne ürüyon - dedi efendiden gayri ere bakan
göz, kör olsun. Bana onun
safası dünyada da yeter, ahrette de!
Büyük hanım, meşru gelininin büyle ağır bir cevabını
değil onun hatta sesini işitme
mişti. Şehnaz, o eve geldi
geleli kaynanasına karşı dilsizdi. Her meramını işaretle
anladır ve kaynanası yüzüne
tükürse sesini çıkaramazdı.
Kaynana - gelin cidali ezelisinin önüne geçmek için eslafımız tarafından Vazolunan bu
kaide, gelinlerin aylarca ve
hatta senelerce kaynanalarına
söz söyleyememesi mçburiyeti
ne kadar iyi şeydir? Bu iyiliği
analarile karılarına daimi müşatelerine şahit olan erkeklerin takdir edecekleri gibi
Nihadın anası da şu mutfak
muhaveresi Uzerine yana yana
anlamışb. Bir pasaklı h1zmetçi
kız, göğslinün siyah lekelerini seve seve ve saydıra saydıra
kendine pay veriyordu. Gelinlerde de söz söylemek hakkı
olsa, kimbilir Şehnaz da b~

güne kadar ne

çeşit katŞ~eJ'

verecekti ve onun gusul ~J'içi~
tine bile müdahale ettigt 9cJ
o kanlıklar kim bilir ııe
olacaktı?
·
<le
Büyük hanım mesti ı:ıŞ~' ile
mesti visal olan hizı:netÇÇoıı'
daha fazla konuşamadı.
jlt
kü kı:T.m galebei sevdll ,eti
göğsündeki çürükleriP ~~ıf'
tahadüsünü hikayeye ~rtııtl'
ması, leyli zinanın tafsı ~ı.11''
anlatmıya başlaması da ··1'0t11
temeldi. Binaenaley sil ,f
evla gördü ve mutfakt811
rıldı.

Kezihan, gayri ıneşrU

"ııf

nanasını:

Ata vurdum bellen:ıe
Gir koynuma terleJJl,
Her yerim senin oJstıP
Uçkur bağım ellen:ı~·· , ~~
0
Koşmasile teşyi edJ)" 1'e"Jı
sonra bu nagıneniıı adıB'~~
macerasına uygun o .[JJ eııeıı1 r
o gece adam akıllı
fll'''

1

bellendiğlni

sanki

e~ıı. ol"~

hala bıyıklarile rneŞgu. aıe
.. ··
k"tükieJ'l
.
k e d ıye,
uzum
u
ttıet'(
rindeki kargalara, teoC~ıltif"
ve sahanlara anlatmak .-.101°''
gibi kahkahalarla gu
'
gölüyordu.
;ıı
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sarayını göz

Hııharriri:

M. Turhan

kanali- Belediye ve vizasyon şirketin layet firka guden müşteki!
ruplarında,,
Terkos şirketi müdürü, Emanete müracaatla, kanalizasyon hafriyab esnasında amelenin dikkatsizlikle su OOnıla
nnı
patlatbldannı, bunlann
tamiri için şehrin bazı yerler'nde suyun kesilmesi zaruteti

Cemiyeti belediye ve viliyet meclisi umumisindeki fırka gunıplannın mesaisini ta.
zim, programlarını ihzar, takrirleri ve çalışma esAslannc
t~bit için biret" gurup idare
heyetleri teşkiline karar ve-

sahanlar, kaşıklar billü? tabakhasıl olduğunu söylemiştir.
rilm~.
~~tns . getirerek bir Türk
lar ve bunların üstünde renEmanet, kanalizasyon şir
Gemiyeti belediye gurubu
~t bir~ 11i n de ona mümasil girenk nakışlar oynatan bin""aın;t ~01ınazsa müşabih bir bir kandilli avizeı yemekten ketine tebligat yaparak haf- heykti ichu-esi Sadettin Ferit,
hukllle~alı~. malik olduğuna sonraki ahenği safa;... Bunla- riyat esnasında su bondanna esbak şehremini Tevfik, Avni,
d~ İl'tı ebılırsin. Nitekim ben rm hepsi, hepsi, gözümün dikkat edilmesini bildirmiştir. Mehmet Ali f t Tevfik bey~ 13.Parator birinci Vasilyo- önündedir.
Badema su boruları patlabllerden teşekktil etmiştir.
)~ili 8:ıansa. yadigar bırakbğı
Vasilisanın '<Sen Etyen)) ki- dığı takdirde kanalizasyon
Yakında viliyet umumi mecilt;ı a tayla kendi kendi evimi lisesine giditini de, en hurde şirketi tamir masrafını ödeyelisi gurup heyeti de intihap
b(i~t\. llıakayese etmekten tafsilatına kadar tahattur edi- cektir.
olunacaktır·
Q ~tih· il tevk duyuyorum.
yorum:
18
'
ttı arayın yeşil ve kırOnun yüzlerce kadından ve
Sizim on çadmmız var. Biri
~~ıı ıee~rner sütunlarla mUzey- sürü sürü hadımdan mürekkep kılırsa yakında bq - altı odalı
şık bir ev sahibi olaeağız .
0
Kocama, biri bana, biri seyisi laş\ı~~ salonlarında az mı · bir alayla, Manolyalar arasınRum mali ve Rum yapısı evlere, ikısi misafirlere mahsus~P'-ralo :· Ya imparatorla da zerrin bir kelebek gibi, lerde ohırmayı haşmetmeab
tur. Biri mutfak çadmdır.
hit tlıa.btıçanın yatak odasını saraydan çıkışı; ehalinin, bül ~lYaa\t et kadar rengin ve yük rütbeli ademlann yüzleri- zevcim - nedense - istemiyor, Dört tanesi silah ve mUhimyeni bir ikametgah yapbmıak
mat i~dfr. Bunlardan mada
~gi!~ d~· ~ö~düğümüz o hac- ni topraklara sürerek bu albn fikrini
besliyor. Eğer harpten,
iki hala çadırı varclır, fki de
unüdurum?
tüylü
önünde dizçökmeleri;
idari ve içtimai bir silrü fşten
«kurba» dedikleri hamam çall' duy le düşündükçe tuhaf
pencerelerden atılan çiçekler,
zaman
bulursa
bir
kaç
ay
dınna malikiz. Görüyonuıı ya,
l-iaf1..R\ı i~nde kalıyorum.
kilisede eğilen bqlar ve çalıiçinde bu fikrini yerine getiBizans
saraylanndaki mermer
o ()da altı beni aldatmıyorsa nan ergenunlar; hulasa elmas,
recektir.
döıcli, rengirenk kumalı ha~ll}it~e~Cltayın en güzel, en altın, sırma ve çiçekten müteMamafih, çadır hayatımız mamlara mukabil bizim de
lı \re d Ve en dilruba nokşekkil bir manzara ki unudu1cidden şahane, yani bahtiyakurbalamnız var. ÔbürleriDde
I a\ran1, a ..eta bir harika idi. ması muhal.
~la ?J:ıtig~~ Yüzü gibi yıldızişte bu habralara kıyasen ranedir. Hele ben o kadar mem- yakm yıkamlmıyor; Beşeriyetin
nunum ki ömrümün sonuna
dişilik ve erkeklik cinslerini
~ı, sad~eWendi; döşeme tah- benim de bir kiişanei haşme- kadar
hay.meneşin kalsam sı
neviyetlerinden şl\plıe.ye düfflı.c tlıliJe e ltlozaikti, orta yer- tim, bir tantanai cuşucuşum
1
kılmıyacağım. Çünkü bu çarecek
fazayıh irtikap olamyor.
•
~ "'Öşed
'IVcn "-"!
bulundugu"na, sokag"a çıktıkça
~
"uyl"u b'ır t avus,
lıııı~ kan ~ Yeşil mermer üze- bütün halkın önOmde eğildiği- dırlar içindedirki Türklüğün Bizim kurbalar, içinde yıka
ulvi varlığını yakından tetkik
nanlar gibi temizdir. Hiç biı
'a:'le>'Ya il b~rı açık, uçmağa ne r.abip olursun değil mi?
edebiliyorum.
Demirleri
eriden,
çirkiıılipı phidi ohnllDJJflir'l'dı.
ır kartal resmi
Hayır, Teofo, hayır. Türkün
kayalan
paçavra
gibi
parçadır ve olmıyacaklardır.
b•ın
~~·~ans
~- yıldınmlarm velvelesı karhyan bu ateşin, ruhlann mini
S~zli başka bahse kaydını
..... tj)i d .sarayını hatırlarken
şısında bile eğilmez, bir saniy:
mini bir çadua sığışlan, bizim
rak mes'ut ikamdjahunma
."'11 lı aı.rcyi» d
tm
karşı esirane serfüru etmeyı
d~ 'lele V . . e unu ıyoulu dağı• mendile sığıştırmak
mefruşabnı söylemeyi unuttum.
~'lltın
ise onlar rilyalarında görürler,
1 asıhsalann çocuk
hayretengiz bir şey••
Şimdi o noktayı da yazay.ım da
~ıı~at a a~na tahsis olunan çıldınrlar. Bu büyijk milletin gibiMahara
onlar, bu dünyaya
seni meraktan kartaıajiiD:
h~den
ası hiç göznmnn muhabbeti ancak kalbi olusığmıyan ejderler, birer kuzu Zevciminki de, misafir çadır
"~ }otsun rniyor. Bu odanın yor. Çocuklannı bile yllreklehilmü sükünile şu mütevazi
lan da, bizim çadır da kO)'UD
't lliitnuşı Ya kapılan fildişi rfnden sevip zahiren lakayt
çadırlarda yaşıyorlar.
ayı ~e geyik postlarile dötelittlet e tezyin
·~
göriinüyorlar. Sanki sevgilerini,
e Sıtma .
ed'lı mıj'LI•
dd
Dünyanın en büyük kahradir. Soframız, çadrrlanmızın
~ ~ı~ek
. ışleıneli, hayvan en meşru ve en muka es
manlarına şerefli birer saray
kurulur·
1
~ •etiJ~~ ?"trini havi ha- sevgilerini de dillerfle söyle- vazifesi gören bu çadırlan ortasına
lkametgibımı, mdnı,atımı,
h;ıQll tı
Şti.
mekte bir riya çirkinliği sezigörsen bayılırsın. Sen impasoframı galiba beğenmedin
l .hYat :tanur dairelerdeki zi- yorlar.
rator çadır}annı gördün. SeyÖyleyse çok gafil ve cahil bi.
~..tllt1}'0~Ptebei gafleti de uDemek ki benim alaylarım
yar gelin odasına benziyen o
Şunu iyi bil ki :
mahluksun.
"}'a,~
rn. Sırma elbf .
ve alay alay sacitlerim yok.
yaldızlı ve atlas kaplı çadır11•
~ı:
ı
tnant
ı
se
b
l?
El
vm
Hayabn, insani hayabn zevkı,
~i ll lledi o u, yüksek serAca a sarayım nası
ye
larla bizimkileri sakın kıyas
1
Cr,,·ı nıe er• h aremagaları
..
çadırda oturduğumuzu söylerfıskıyali havuzlar kenannda.
\>:. .. el'
etme. Bizim çadırlarımız müsırmalı elbiseler içinde, ruürai
'"l~iler .'. Şeraptarlar, ınabe~
sem kasrı haşmetimi de anlazeyyen değil, lakin mükemS01t. •e ın k
miş olursun.
nedimler ve ruhsuz köleler
meldir, metindir, dilnişiudir.
talatd ~ .aralarl [1]
Evet yavrum, şimdilik çaarasında değil, yüksek y.raHepsi pamuk bezinden yapıl
Bursaya, bu
dılmış insanlann semalar kamışbr.
Askerlerimizink_i bir dar geniş ve gene semalar l:adar
yeni merkezi hükümete gel&i2ans sar 1
lt.~ı11.rı n,.,.,.
Rl.iz l . ay arı hakkın- me-..ıen evel y enişehirde iyi direklidir, mahnıtidir. Ustleri temiz varhklanndan tere11uh
e .ızahat A. Refı'k
w
bir kat bezdir. Alplann, ku- eden vicdanfirip lem'alar ara•
~ il ....,.
bir evimiz vardı. Burada bel! ese .nsdımpar<ltoriçeleri»
nü:!! öyle bir mesken tedarik
mandanlannkiler iki direklidir,
sında ikti taf olunabiliyor.
tın c vard
..
ır.
etmedik. Zevcimin sözüne baiki kat bezlidir.

~!l?Jdi b·ı1''ttıy1 nasıJ
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Spor
Futbul aleminde alış veriş - Pazarlıkla satf'
lan ve alınan oyuncular - Bir maç için· 30 bjjı
Frank-bir sağ içtOObin
lira - kendini satayım
derken az daha kansından ayrılan

J

~ yarım a~ır
· bola fCJmpiyonu

siklet

Tummyı

oyuncu

Eski ve yeni zamanda namdar ve şampiyon boksörler:
Tunney. Tommıy Burns, Dempsey, Yack yohnson
şampiyorıluk şddinin önünde

Longhram
Fransada, Fransız tut- yet kulüplerinden biri bu
IM>I timleri arasında müt- oyuncuya göz koymuş,
fazla para tekllt suretlle
blı bir· rakabet mOcadelesl mevcuttur. Bilhassa onu kendi knlübü hesabı
.ılAyet
kulO.plerl Parls na ayartmıya karar vertakımlarına karşı dalma
miş. Fakat rırsat bulup ta
talk olduklannı iddia e- oyuncu ile adamakıllı
derler. Bu sebepten hem konuşamamış. Ancak iki
Parls hem vUAyet kulüp- kelime teati edebUmlşler.
leri takımlarmı kuvvet- Sizinle Parlste görülendirmek için para ile şürüz. Kimsenin fnrketOJUneu satın alırlar. Bu mlyeceğl bir mektupla
oyuncular tabii ecnebldlr- size haber veririz.
ler. Geçenlerde bunlarBir müddet sonra bu
dan birinin haşana garip kulüp, Parlstekl oyuncubir vak'a gelmlştlr.
dan rande\·u almak için
Parls takımı cenup vl- ona şöyle biı' mektup yolltyetlerlnde bir turneye lamış:
çıkmış. Merkez muhacim'
(<- Seni çok göreceğim
olarak ta
beraberinde geldi. Senden hiç ayrıl
kuvvetli ve para ile tutul- mak istemiyorum ve sırf
mu~ bir ecnebi oyuncu
dalma beraber olmak için
varmış. Ancak kulüp efParlse geldim. }'ransa kahradı bu oyuncunun kanvesine yarın ak~anı mutdırılarak elinden alınma
lak gel heni ve gör <(Sevması için onu dalma göz
gili Fanny ».
hapsinde tutarlarmış.VilATabii oyuncuyu kandır·

.

Alman

piyonu SelıemeUitJ9d

'il

Bu adamın Dent~
Tunneyin yerini tutacad ~
lcnmekledir.
eO ~
Hu kulüp. yekl ıt".
peşiucn verdiği bll 1~
lıio lnoillz lira~ındıı;tJ~

mak lstlyen kulüıl dlöer
kulübün eline geçer endişesi ile mektubu hu şe
kilde ve bir aşk mektubu
olarak yazmış .
Yazmış ama l~ln belith
ciheti bu ecnebi e\•ll imiş

ve

ınektuıl

ta

l<a bu oyunculara i)Ç ,.P
vele müddeti oıao ft'/
ne zn rfmda lwı· 111:111.11

liarısımn

ingitlz nıaa ~

eline geçmiş, zavallı adam
hakikntı

karısına

YPl'f1

ıaıJli

lmhul ve taahhiH e ~~
Ur.
(tJ~
F"ransanm en ı~i J)
oyuncularından ( tıJ
Clly<•r )de ( nube 11 p ~

anlatıp

ikna edinclye katlar akla
karayı seçmiş.

!
mmda bir maç ) ~ 1
için tam ao,ooo fr8Jl 1.

/ngi/ferede
satıhk

oyuncular
yalnız t~ransada değil ingilterede de ,-ar. Bllhas a
orada da oyuncu ahm ve
Böyle

ağır sikle;~I

mıştır.

.,·e·~

Hu kadar para ıı'"
kulüpler acalJa 110 ,!

satımı

daha vasi..
nıvorlar·?
ıı..
iınna ce,·ap olA~ 1r.
( Arsenal ) Londra kulü bu ( llolton ) takımında ' m1sal kaydetlC'llnJ· p,.t-1,;
Uüenos Ayreste jf)(JI(
oynıyan sa{j iç ( Da,·it Jak)ı taın t0,000 İngiliz li·
milli taknm ne 11t'~
rasına ( 100,000 Türk Hprofesyonel tak1111
da yapılan hir g~a)tltJ
rası ) satın almış. Aynı
zamanda aynı ıuıktar pa- -:ıiıda lıesalıat yeli 1
ra ile bir de sol iç satın I bin lnolliz lirasıfl

'ir ''/

almış.

1

muştur.
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Sinema

Adolf Menju Amerikayı
terk ediyor

Snhlfe 7
#&AOUJ:az:n&WWW i

ı.,.

cw

:t:zımsx

'I

~...,,,....""""'"'"""-=-""

Göleelerle re ·m
Amerikan sinema yıldızlanndan (Mary Briyan) ve (Daris Hill)
bir
mecmua idaresi tarafından serdolunan teklifi kabul
edeı·ek bir yazıya konacak resimler için buzlu cam arkasında
muhtelif pozlar almışlar, bu suretle gölgelerinden mürekkep
nefis bir seri vücuda gelmiştir. BuJ!!arın iki tanesini dercediyoruz.
h

l~aruf

sinema

san'atkirı

( Adolf Menju)

kansı

ile birli:de

Amerikayı

h.tketmiye hazırlan-

a tadır.
tıı:ı olf Menju uzun zamandonbcri ( Paramont ) filim şirketı hesabına çalışmakta idi. San'atkallıi•Ill:ıukavelesi ahiren nihayet bulmuş ve yenilenmesi için tarafeyn biç bir arzu izhar etme, erdir

de~slen .Fransız

giyinen erkeği diye maruf bulunan Adolf Menju,
ÇaJı:tan eden şayıalara inanmak lizımgclirse, Fransaya gidecek ve Fransız stüdyolarında
l< rnıya başlıyacaktır.
'lkaendisinin bu niyetinden haberdar olan Fransız sinemacıları derhal faaliyete geçmişler, san'ttın:d'v~ir çok cazip teklifler serdetmişlerdir. (Adolf Menju) nun bunlardan birini kabul edip
R ıgı henüz malum değildir.
IÖst'5nıioıiz ( Adolf menju ) yu kendisi gibi sinemacı olan karısı ( Katerin Karver) ile birlikte
olan ve

dünyanın

en

şık

ernıekted'ır.

·Yeni bir
·
Yıldız
lb~l~enc
Amerikanın
Bordoni)
ur operet san'atkiirların

el ş
andır
Arne . ·

<t'

•

,,

I'

ıı
ı'

son

posta ile gelen
gazetelerine göre
ene Bord ')
tılık
onı ahiren sinemacle Ynpmaya, sesli filimlerro1 oyn
Al
anuya Başlamıştır.
manca F
liz: • ' ransızca, ve İngi- ·

Ôr tıkan

<:eyı

Lusi
Amer·

a .

ynı
lconu
mu"k ennneliyetle
ıa.n
.. ı
•in
guzc sesli san'atkar
erna
kum
·ı
Payı
panya arı arasında
1
aşı arnarn kt
k~
a a, sahne de
~ iki üç misli par1t

Maruf Alman sinema yıldızt
Lusi Doren Amerikada bulunmaktadır.

v

dır.

/

San'atlcar orada (Billi Dov} ile
birlikte bir filim yapmış ve
çok beğenilmiştir. Lusi Dor~n
Amerikada bacaklanm 1 mıl
YOD dolara sigorta ettirmittir·

-----~
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ı ·c:~

Nakıli

ı uı rseı

idris .Jfuhte/ ı'

I en

-1 1 -

T E)

i

~

J@ğır

fffi11~L~1tM -

Bzı

aM

gece (P(ıris) teki e\'iııı::,e 13~ir·diın ve biitürı tablolarınızı
kllmilen çaldun. Hepsi de kakikaten n~fis san 'at eserleri.
Hüsn~Ü tabiatinı.zi ciddeı1 tebrik ederiıı z . 1 alııız içleriııde /Jif
tanesi taklit çtktl. Onu size· iade f'dı:ı ·onun. Aldığınız J ·er
m,alı1m, ısr. tazıni111,at isteriı1z . ./ f(jrı1ıet vr,
selamlarımıın lca bı ıllt ..
- Tigrisin adresini mi vere. ceksiniz.

yapamıyacaksınız. Çünkü size
bu müracaatımı yapmadan evel

- Hayır.. adresini daha
bilmiyorum. Fakat buna mu-

tetbirli hareket ettim. Maruf

kabil ben sizin amiriniz olacağım.

-

Ha?.

-

isterseniz buna siz mü-

ıavir diyinfz. Rica ederim.
Söztımn kesmeden ciddiyetle

mnleyin.
Bugfuı

Fransada müthiş
bir haydut, korkunç bir adam
. Bu adam gizlendiği köesinde imdiye kadar işlediği
ve ~eyasız kalan cürümlerincesaret alarak yeni ve
müthiş' bir darbe hazırlamakta
dır. Ve bu darbe doğrudan

do}ruya sizi müteessir edecektir. Şimdiye kadar ona
karşı aciz kaldığınız gibi gene kal acak&mız.. Halbuki ben
(Tigris) i mağlup edebilirim.
Uzun zamar,dan beri polis
mesleğine uzaktan heves ettim.
Bilhassa bu (Tigris) beni fazla alakadar etti. Elyevm bir
• iı üzerindeyim. Eğer teklifimi
kabul ederseniz (Tigris) pek
yakında, belki bu akşam, belki yann çıkaracağı vak'a üzerinde yakalayabilirim.
Polis mUdfirü gözlerini açtı,
muhatabını şiddetle süzdU.
Madam ki bu }{adar
kat'iyeUe söz ~öyleyorsunuz ..
- Evet.. H atm:ı ıza geleni
nnlc} orum.. O halde mese' a
ben (Tigris) in bir şeriki cürmü olabilirim.
- Ve}'nbut d a bizzat Tigris.
Mak :m dö Püvizö yüksek
b·r kr.h!caha fırlattı:
· - A 1 koir.un zekanıza poHs
Mil 71 1 trı..'
den<l:, ve ihtimal
ur ~i heni ya Tigris diye
laa ':itıe~ c ve ya. deli diye
tım:u"1anej·~ göndermek isti-

1- .. ı at ..

Euı,!r.:rın hiç bir~sini

gazetelerden birinde olan arkadaşıma ıize söylediklerimi
aynen yazarak gönderdim.
Bana bir ıey yapacak olursanız arkadaşım mektubumu

gazetesinde

neşredecek

ve

neticede hükumet hem beni
tabliye ettirecek hem de Tigris ile mUcadele için istediğim
parayı verecek. Bundan sonra
sizin vaziyetiniz ne olur? Onu
siz d~ününüz.
Polis müdürü hiddet ve asabiyetten kuduruyordu. Maksim dö Püviıö aynı silkünetle
sordu:
- Demek teklifimi kabul
etmiyorsunuz?
- Hayır.. Yüz kere, · bin
kere hayır.

- Allo.. a!lo.. orası müteferrika dairesi mi.. Şimdi benim otfariıdan b'ir adam çıktı,
iki sivil koşsun nereye giderse arkasından takip etsin.
Rut ora.da mı? Pek ala, ona
da söyleyin derhal yanıma
gelsin.

- 6-

Facıa mı? Koı11ed)raını?
..

Beş dakika sonra polis hafiyesi Rut polis müdürünün
odasına

giriyordu.

- Beni mi çağırttınız?
- Evet.. Kaybedecek hiç
vakit yok. Maksim dö Püysö
şimdı
buradan çıktı.
Çok
küstah ve kurnaz bir odama
benziyor. Sözde Tigris pek
yakında yeni bfr vak'a çıkaracakmış. Onu yakalamak için
muazzam bir meblağ talebinde
bulundu.
Bu adam ya bir
hayduttur ve yahut ta. d eli.
Her halde tehlikeli biri. Pek
sıkı takip et.. Haydi.. Vakit
geçirme.. Göreyim seni..
Rut odadan henüz çıkmıştı
ki içeri bir polis memuru
girdi. Elinde bir telgıraf tutuyordu:
- Şimdi geldi.
- Nereden?
- Mlsden.
- Ver bakayım.
M. Konyon t lg:-a.f:ı aç·p
göz atar atmaz. boguk bir

kUfür salıverdi ve henüz odadan çıkmamış olan memuruna bağırarak şu emri verdi.
- Çabuk.. Çabuk bana
emniyeti umumiye müdürü M.
Milunayı
çağırin
ve sonra
yumruklarını sıkarak acele adımlarla odanın içinde dolaş
maya başladı.
- Olur şey.. olur iı değil ..
diye söylendi. O halde bu
maksım dö püsyö Tigris değil ..
Çnnkü Tigris Niste bulunıyor.
T~lgrafı Nis polis idaresi çekiyor. Hem de şahsen pek
iyi tanıdığım meşhur koleksiyoncu Smit Natanın ısrar ve
tavsiyesi ile... "'u halde Maksim dö p üysönun bahsettiği
yeni vak'a bu olsa gerek ..
Emniyeti umumiye müdürli
odaya girdiği zaınan M. Konyon derhal meseleyi an!attı:
- Yjne haber var.
- Kimden
- Tigrfoten.

-

Emin misin"z?

-

Nis zab&ta~ının telgrafı

Sah'~e

Son Saat

Duvar icindeki ölü ı

Aİunet.

\Takılı':

Cen1aleddin

•
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1

DC)4rroR

ı

Mustafa Hamdi
•·ındıkhda

caddesinde köşedeki (2)
ııtımarah hanesinde
hlhinuım dahili "hastnları
muayene ve teda,·ı eder.
PerŞ<"mhe
ünleri

Haydi çocuklar...
8 u meş"'ıım yerden hemen

Tütün

.

ilerilediler.

.ar halini alıyor, sanerme atthp boyunlarına
ıibi ~cak bükülü ip parçalan
F ıvnhp bükülüyorlardı.
\'en:~ teheyyücün asaplanna
biraztş dolduğu bu gerginlik
01'1ra
aha devam edecek
~t'a~ çıldıracağını hisseden
ltıle Zambarof boğuk bir

kaları kaldınlmıı genif yağ·

&atıl

murluklar, baılannda gözleri-

ne kadar indirilmif
kaları vardı.

';al

ıoför ıap-

hayd· a~di, çocuklar! dedi,

l'~d~n g~delim, bu şeametli
1-t;tta bır an evel uzaklaşalım!
'dam köşkün kapısını bile

müdürlü~ündcn:

umum

Bu iki kişiden bir tanesi
haydutları hamil bulunan otomobilin uzakta, bir d~nemeçte
gözden kaybolmasını, bqmı

İstanbul Posta ve TelQraf

sallayarak seyir
etti ve hafif bir tebessilm, ince dudaklannı buruşturdu;
sonra her ikisi de san köıke

Hük memuru yetiştirilmek üzere otuz lira ücreti şehriye ile
18 mülürim alın.ıcakbr. Yaşı on sekizden aşağı yirmi beşten
yukarı olmıyan taliplerin şeraiti anlamak üzere nihayet temmuzun yed" ıci gtinüne kadar baş müdüriyet tahrirat kalemine
müraca;u etmeleri ilan olunuur.

başmüdüriyetinden

yavaş yavaş

-. fi

inhisarı

Müstahdemine kumaşı idare tarafından verilmek üzere ve
mevcut nümunesi veçhile 130 takım elbise imalettirile.ce~~Ur. Talip
olanlann nümuneyi görmek üzere her gün miiracaatları ve
1-7-929 pa7..artesi günü saet 10,30 da Galatada mübayaa komisyonunda yüzde 7,5 teminab muvakkatelerile bulunmaları.

Bu fki kitinin arkaaında 7a-

ki ilzer~

tranıvffy

130 takım elliise imali

uzaklaşalım

Şinıd· b
tında ı u iki harf karşılaİğrj sil~hllanıyor l Korkunç ve

dahil oldular.

(Bitmedi)

tına b.akıllı kapamayı akılla
it doı~le getirmeden otomobi-

l}l~t

b'!.akıt

mahalksi
~>ka~ı
Liruri Mehmet efendi Emin cami

o-

kaybetmıyelim!

~ Aı ~gınyordu.

~d ahı vicdaninin ne olduqab,:n o zamana kadar bi-

o~d olan alçak herif manen
d~~ ~.itg_in o derecede zebun
fa olın tu kı hayabnda ilk de'-fıl'Jtı ak üzre ne yapacağını
1
•ciı b.fe Kendini idareden
l'1n))uy0;~u~evkia büşmüş bue.
farrn~,~t·e düşüp mütekallis

1['1"arından,
. 4ltan
. . sanldıg"'ı

ı
1

k sımıninin, yavaş yalated:Y~ığ_ıni hisseden bir ka-

htr ii ~hı Marsiyal Zambarof

0

yavaş, yavaş

l~Yor~rd ~ırer. üfu~üne şahit

rı;ııdi b'"r~rın hır yeıs ve nev-

~tn i~iln meycudiyetini ted8anke .8 edıyordu.

tı~ da n tın bu hali Laranşa~ş olrn:İ:~ dikkatini celbetUablitün 1 mutat korkaklığı
-. V .artarak sordu·
,.
azıy ti b
·
•ı nıi tclakk· u derece umit8u au
ı ediyorsun?
1
~of, den: ~arşısında Zamba1
{fornıu,
~ ~ibusdan uya-

lll~~diiıe geFJ~ı,
z~pl_ıya~~k
'41lt da)
ı ve şerıkı curltıakta ikfrn bi~ bakışla bakw

Zamb arofua n~lti.

ll:leg·

r...ı ı

ise

lo

cevap verme....-.CUttu w.. ranşan daha fazla
Ye b:t &unden d b'
d \lZÜlü k 0 a ır köşetlin b· p aldı ve yolculuk
'llld ır sUku.._.,_ b .
a dev
"u aıfane araarn etti
ti llJıbarofl
·
~bir korb r~kadaşlan deltıtıd evden çınde alelacele
d .. ı_.det sonra ska~ş~ktan bir
~~ı küçUk
oşkun etrafınçıkt
ornıanhktan 'k·
ldar ~· Bunlar 0 zanı~~
l\l!ıdukıar1aasut1a rnqgul bu-

'c

tertibatı 'ardır.

Aydınlığı

ısan

eve

dov

gru 1

cb

:

tahunda iki dukkanı

camanııııııı

ı..ı, mLtİ

Yardır.

HaJAda e\ "afı muharrer apartımanın bedeli 'eki/. taksitte odcnmck uzcre '20000 lira hcddi
muhammen ile ve kapalı zarf usulilc '!-:- .92q tarihine mu,adif ..ah gunu :-aat 15 tc icrayı muza~ cd~i mtikarrerdir. Taliplerin bedeli muhanrnıcnin ylızde yedi huçugu n\~bctindc l !=iOO lira tcmin~t
ı~cPl<'rifn \C ,·a mu!c~cr banka mcktuplarilc rm,·:ıli nıetrııkr ~>t': komi-.ycwuııa mıırnc:wl ır.
fl,l/,11 C) c .ı

mahallesi
Mlka~ı
katip Mustaf& çelebi caddci kebir atik
ve klıçilk par- fi~-1
mak kapı
3-5

N.
cedit

k1~ nıeti

ne' i
v1Idız

Jıi:-ıl ı.İ•'--1111

muhammcncsi

lira
25flOll sekiz taksitte
38000 mefsuh bedeli
mukarrcri
i.\1uştemi1Aa KAp;ir ve iki kattan ibaret olup caddeye n:ızır olan kı~mın<la iki oda"ı 'an.lır.
1 loca~ ı, uzun ve geniş ve müzcy~ en c;incma alonunu ı c ayrıca antircyi havidir YC iki hala~ı

namilc ma-

1-3 ;:; ruf sınema
'l 1.Q3.q5

ı
'ardır.

Balada c,safı muharrer ~nemanın nısıf hi--~csinin 38000 lira mcf.,uh bedeli mukarrer ile 6·7 •129
tanhinc muı::adif cumartesi giinü saat 1fi te paıarlık c:uretilc icrayı miiıauede~i mukarrerdir. Taliplerin teminat makbuz ve ya muteber hanka mcktuplarile emvali metruke . atı~
eylemeleri.

İ\omic:yonuııa

ınuracaat

N.

mahallesi

nt:vi

ıcarı

lira

Kiıçükpaiar

Karanfil
Mustafa
Rasim pa~
San demir

Balat

Karabaş

Btiyukada
Balık pazar
Kadıköy

Hacı

Kınalı ada

Büyü.kada

Nium
«

z

k'i

ne\ i

muhanımcnc i.
muştemil apartımım
lira
'..Wooı ı ·ekiz tak<.ittl'
\1u~tCmil!itı: Bodurum katile 7 kattır. Bodurum katında kapıcı oda,ilc 8 adet k6m\irluk ';ml!r.
Birinci 'e 6 ıncı daireleri üçer oda birer sandık odaSJ birer mutfak .,. c birer hala. 2-J-4 ,.c fi inri
daireleri 6 ~ar oda birer mutfak birer halı\ 'c birer han~ o ,-c elektrik \ e terk o ~uyu tcsi ... ı

can

~l\ş

"' bir rtııdi~in

:

\'~'

. . . _ ulcır. Banker muttasıl.

~'trıl.liaydi. çabuk!..Ça~uk

'}

Huseyin

iği

Kamerhatum

karakol
cadde
!'io~utlu çc~mc

karah.olhanc
Balın caddesi
Zeytinlik «
Nizam
Yanarös
Cakotni
korucaddcd
karakol
Arna' ut
Bilezik
Narlıyan

27
95
JQ?

11

15()
25-8

hane

100

kagir lHikkan

ıso

((

rnagaza
dükkan
hane

20

«

3

ahır

57
3

iradı

72
180
f20

550
200
120
120

hane
arsa

39

5
50
180

67

240

11

1'ı

hane

sen"' t
((

«
«
«
((

«
«
«
şehri

sene'i
«
«

5 şehri
31
((
4
Bağdat caddesı
4Q6
dukkan
Bıllda evsafı Ynoharret emllkin kara rabttdilmck üzere t 6-7-92<J tarihine musadif salı
uat t 5 tc nıü~a)•cdelerl rtıukarterdir. TaUpk:rin t:m'\'ali metruke icar

10 Sahife

Son Saat.

Seyri sefain
Merkez acentas1 : Gabt.ı
köprü başında. Beyoğlu 2 36~
Şube acentas1: Mahmudiye
hanı alttnda . İstanbul 2 740
( nMET) upum 29 Haziran Cumartesi ı 7 de idare
nhummdan hareketle [Geli~
bolu , Lipseki 1 Çanakkale •
lmroz. Bozcaada] ) a gidecek
ve [ Çanakkale1 Lapseki, Cclibolu] a uğravarak gclqcd.1:ir

pestası

( KONYA ) ,·apuru 30
Haziran P,?.ır to da Galata
nhnmmdan hareketle [ lzmir,
küllük , Bodrum, Rad~, Fethiye, Fınike , Antal a ] ya
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelclerlç Birlikte [ And: ili ,
Kalkan , Sakız , Çanakkale
Gelibolu ] ya uğrayarak gelecektir.

tarihine musadif
Pazartesi Trabzon birinci pQ
ta.:;ı Yapılnm acaktır .

görulduğunden münakasası ~
Temmuz 929 tarihine tcmdlt

edilmiştir. Taliplerin o gun
saat on altıda levazım müdurlü~ne

gelmeleri.

SOÇETAİTALYANA
Dl SERVİTS MARITTIMI
(Kon ..tantinopoli )
•apuru 3 Tem-

muz Çarşamba
[Burgaz, Vama,
Köstcncc, Suline , Kalas , ,.c
lbrail ] e gidecektir.
(ALBANYA) v ı puru 3 Temmuı
Çarşamba [ 'apoli, Marsilya ve
Cenova ] ya gidecektir.
C.\IlLA.i\JO) \'apuru 6 Tcmmu7
Sah günü (Si tınar le' ant ck~pre'>)
olarak [ Pire, Napoli , :\larsilya
ve CenO\·a] ya gidecektir.
Tafsilat için Galat.ıda merkez
nhtım hanında umumi acentesine müracaat . Tel . Beyoğlu
771 - 772 \"C ya Beyoğlunda
Pcra palas altında Tatta 1\a yonal Tur~jş mris! accn::ıİ) \.:
T-elefon Be) oğlu 3599 \'C ya
Tokatlıyan karşı ında beynelmilel
yataklı
'agon kumpanyasına
Tel. Be) oğlu 2 H O ve yahut
l~ubulda Eminonünde lzınir
sokağında 8 nuınarada acente
vekiline müracaat.
Tel. lstanbul i79

Bir
şikayet
,,

ı Uskudar polisin- Defterdarli~ın
otomobili ve
de hilafı usul

iNÖNÜ
'apunı

1 Temmuz

Pazartesi
gunü akşamı Sirkeci rıhtımın·
dan harekede [ Zonguldak ,
lnebolu, inop, Samsun, Ordu,
(ıire un , Trabzon, Slınnene,
\'C Rize ] i kdelcrine azimel
1.-decektir .
Tafs 1it için Sirkeci Mesadet ham altında acentalı~ıtıa
ınuraca.ıt.

Telefon st:İ anbul 2134

tevkif?
Balıkçı İbrahim tamiad• isi·
ri, Dahiliye vekaletine telgraf
çekerek ÜskOdar poliai tarafından hilafı usul tevkif edil·
diğini bildinlliftir. Vekilet,
süraUe tahkikat icruım emretmittir.
Keyfiyet Üsküdar pOlisinden sonıl111Uf, gelen cevapta
İbrahim efendinin evelki ıecc
sarhOf oldup halde Oıktidar
polİ'- merkezinin camlarını in~ğ\,

e4ij.cljii
Hant.\1 zade 1 a) '~r

vapurları

AYVALIK - iZMIR pomsı

Tayyar
vapuru
;30 1Iaziran

PAZAR

1 Temmuz

( 3o) kalem malzemei kır
tasiyeye 'erilen fıatlar pahalı

zade

. Birader) r vapurları
l(aradeniz ınuntazan1
ve 1üks postası

postası

Bozca ada

intalya

Sad1ı.<

1

unu saat J 7 de Sırkcci nh-

tıınından

hareketle [Gelibolu,
Çanakkaie, ve Korfez tarikilc
yva1ık , Dikili ve İzmir] e
azimet \'C a\"det edecektir.
Yiıl 'e ) oku için Eminonu
.l1;şadh c caddesi Rthtı111 hanındaki idarehanesine müracaat
rc1. İ tanbul I 977 . Yoku
bileti \ apurda <la veıiUr.

Yenı

eser!er

~IUHİT
« 9 » ncu nushası çıktı
Kaprğmda: kTaunıs dağla..

rmda enfes bir man7.ara tablosu. İçinde: Münif Fehimin
üç renkli bir tablosu ( Neqimane hayat)
Yazılıtrı e.r~smda: Na;;yona!izim - milkt sevenlik, büyü~
inkilap, Dirilen mumya ( Kenan Hulusi), Clıllı Ayı ( Celalettin Ekrem), İpek çoraplar,
vs. vs.
Ayın tarihi
Mart,, nisan, mayis aylarına
ait sayıları bir arada intişar
etmiştir.

İngilterenin 1838-1929 arasmdak; hal ve vaziyeti, Yugoslavya Devleti, terki teslihat meselesi, İsveçe ait tetktkler, Denizlerin ıerbestisf,
«Litvinof Protokoluna iştirak
ettik » unvanlı bentleri ve 3
aylık dünya şuununu havidir.
Naşit

bey temsilleri bu gece
Üsküdar inşirah tiyatrosunda
kfuı

main opereb 4 perde

b~ se~ple
bildidlnaiıtir.

dvdeat
Maanaafi

Viliyet aynca tahkikat yap·
tınnaktadır.

t.ta~'bul 1cra daire.emden:

Fut Arif beyin

p~

A,ydın

va·

dörtte ü~be sahip
lıluatafa z.ıa be7de11 alacatolan 1700 liranın temini tah·
ıUi için borçlunun mezkür
npatdald dartte ~ lti1Se ~
hem hamule ve _gemi yolcu
nakline müBait 200 ton bacmı
istiabisinde ve içinde 60Q
beygir kuvvetinde bir adet
tirpit makine ve bir kampa"
vunt kuan ve bir müstamel
zais çift dnrbün üç admiraltf
demiri ma~ 13 kilit .zencir
1 il'ivafişka matafqru. 1 ır..
pt 2 vin~ ma~ ~ _birisi
üç ve diğeri 2 çift can kur..
taran sandal 131 can korta..
ran yelek 1 rQ<Ja lif ~at 2
otuı k~laç tulunda lif halat
l adet barometre 1 termo..
metre 1 paraketa maa takım 30
muhtelif harita 1 duvar saab 30
muhtelif anahtar 2 mengene
1 pafta t.kımı ımaakılavuı 4 çe.
kiç ve süngü gelberi ve tımak
ve ateı l<Dreii ''e 48 battamye
Ye _9 y rgan 51 çarşaf 30
yasbk yüzü 2 sofra örtüsö 3
kadife masa 6rtüsft 3 muşamba
örtü 1 O beyaz kanape örtüsü
ve muhtelif müteaddit çatal
piçak kat•k tabak bardak
kaqeh ten<:ere tepsi tav• ve
ottan 30 yatak 8 k~dife
dalon takımı 12 sandalya 1
kosol maa ayna ve safre eı
yası ile Aydın
vapurunun
dörtte üç hissesinin ftırubtuna
karar verilmlt ve üçlncll müzayedesi temmuzun 7 inci pazar günü aaat 10 dan 12 ye
kadar Sirkec;ide Rüsumat dairesi önünde bağlı Jt.lqıaacak
mezk.w vapurun içinde icra
edileceğmclcm talip olaaılann
yevm ve saati mezkiırd., va·
purda hazır bulunacak memuru Halil Rifat beye 800 lira
pey akçeıile mii'acaat eyle-

meai ilin

olwıur.

400 liraH"

Defterc:larbğın otomobilİll'
mukaddema başka bir q~
bil ÇWpmıf Ye ~an

ot-:;,

bilin şoföründen ahn•n

lira tazmiaabn

ıulıalli

..it.

,..••

gösterllmem;,ti. Maliye ~
Jeti bu ifin tahkikine E
milliye müdürü Ah.et
memur etmiştir.
..,_,.,.

Jandarma~
tlmizi vuranla'(
Bir buçuk

ay eve!
kumaııclaaa

jand~

milia:iın

Ali

bulunduğu

isi~
•

Rıza "1, ;;;il!_

faldll'

bir evde
tarafından öldfirülmtlftlr. ~
Caniler hudut beriade r
pılan bir mllsademe netlet'
sinde yakalanmıştır.

Bir

kohı amOJll

takdir

Cezik Duran haydud~
vilcudüu.ü iJalede bOyilk ,_.oluı Adana jandarma

danı Htımo beye

kta•_.

•ekll8W'

bir takdimame 'ftrilmiltir•

~

Yunan Üzüm~61dl

Son senelere kadar Y~
niatanm Korent lbiiml~

müşteri olan İnptere; Affl'

ıüıe~
o taraf• tev

tralya üzümlerinin

si

üıerine

etmit ve bu

yüıdu Y~

i\züm taçirleri büylk ar~
uğrUQışlardır. Et- YUJP""'.
b0k6meti tiiccara
mezse; Korent tizllmctll
hali fena olaca~ı siyle~

yard:.;

4 senelik tütl1t1
istihsalatımıS
Muhtelif

~iraat .ıa~

rımızd~ 1925, 1926 l~!~...,
dört aenellk ttıtu. ..-

19~8

sallbmız tudur:

"'-

1925 te (60,639,M6), 1 lf
da ( 59,020,229), ( 1927) ıa
( 69,270,280 ) ve ( 1nl) ıır
(34.,810,911) kilo.

7"""'

Ticar~t o~~

Ticaret oclasında inldW
den iki azalıktan biri~
di~ri

111lleueşab

olacaktır.

1icaret

1~

il~~

MWıaln beyill riy-.tillclekİ

tihap beyeti bu

hafta

ııarak müntehibi ..mı.,.
•et fiiDW kar...._,-~

0

"fhiş şey

Bir gece miisad nes

•

8i tahlisiye, b · r
re

ve b

çarptı

V ~?n gece limanda bir müsademe
a a şudur:

olmuş,

ı

batmıştır.

bir motör

c·~ece

saat ( 23) de Kadıköyünden köprüye gelmekte olan
bi~!nh~riyet tenezzüh motörü Sarayburnu açık!armda birdenit~.1~~andan süratle çıkmakta olan Semperparatüs tahlisiye

'M~ .. ıle .~ar~ıl~şmıştır.
1

.

..

.

ol
tor suratını derhal kesmışse de uzerıne doğru gelmekte
lea;. geminin önünden kaçamamış, şiddetle müsademe etmiş
d~ ır. Miisadenıe neticesinde motör derhal batmıştır. Denize
\a~en Ali kaptan ile Dursun tahlisiyenin taifesi tarafından kur-

rlardır. T"i~i;;misine birşey ;mamıştır. Ta f
!!

Gece yarısı

bir birine
~ .girmişler

v~

t?

biraderi Bahri ailcletekkhi:H~te mesdut Özbekler

l(!r cı:sının bahçesine girmiş
başr t ağ<ıçlarını silkelemiye
c!e <lıtıışiardır. Geceleri bahçe-

l1t·Y.at~n AbdUlhakim isminde
l~ı

d

<>!nı~k .

l.t sı .kelemiye mani
tniş 'l b ıstem:Şse de dayak yetı:ııştfıi. •çakla başından yaralan-

C~h..
~ı~ı
4

!turşunu

Zabıta bir ırza tasallut vakası hakkında
maktadır.

dün

çalttrken

yakalan·

-----~--------~40 ç" I~ navı Kıbrıt

2 kurı.ış P 15 kibrit kutularının
ll~taya ~
çöplülerin de 100
0

yap-

Aldohiyi kand ırmış; evine götürerek küçük kızın namusuna
taarruz etmiştir. Boğos yaka-

otomobil

Şunları·~ e,~adc camiinin kur-

tlııştır. na

tahkikat

Dolapderede Şişane sokağında oturan «30» yaşında
Boğos isminde
bir dülger
kendi
mahallesinde oturan
Karabetin kızı «9» yaşında

altında

çalarken

~ec~ ı~a~~ardan Mustafa

0

tlııştir. ..atılınası tekarrür et·

----( 4J--;. a-şz-nd_a_k_i
..

~elikanlı öldiJ.
r rabzond

an şehrimize gehalde k ve 4 Yasında olduğu
8 ~dHen e~isinde erkeklik his8abah k · ehnıet evelki gece
a ·a ..ş 1 f
hıleh
· ve at etmiştir.
t h
tnet b·
h
ba atsızla
ır
aftadanberi
alde
nınış ve bayğın bir
~t .
Yatnıış
·h
. t!ııştir F . nı ayet vefat
s'l'ld
· ameliye· e bu· ethı rn eyıt
blıler- .. Çocuğun btHün
·
ı uıe~.d
gan11 1
tac·ıgerin·
• e toplad - k
ıgı
n-

•tilen

•aı:da ol~:-

solda

tır. Vak'a şudur:
Çatalcalı
Fatma isminde
bir kadın on beş gün evci

Çatalcadan

şehrimize gelmiş

Hasekinisa hastanesine teda-

kalbinin
gu görülınUşt"ur.

Laleli caddesinden geçmek·
te olan şoför Mehmedin idaresindeki «240» numaralı otomobil İbrahim isminde küçük bir çocuğa çarpm.ştır.
Çocuk

hastaneye kaldınlmış

şoför yakalanmıştır.

Sıcak .. ar

tahammü .. ii

aştı

Birkaç gündenberi ~ehri
mizde şiddetli sıcaklar baş
göstermişfr; termometre dün
(30) dereceyi geçmişti.
lzmirde hafif bir zelzele
olmuştur. Geçen seneki felaketi gören h~lk bu .yüzden
telfi.ja düşmüş ise de lehülhamt
hareket tekerrür etmemiştir.

Tevfi bey
fıi :yor

Riyaset.cl.imhur
başkatibi
Tevfık B. bugünkü trenle şeh
rimizden Aııke. aya gidecekt:r.

gitti?
Kadıköyünde, Yelde ~ i ··n~
ninde Çınar sokağınd~ h-ci i_'-\ı
Haaanın karısı A.1\.'Se
ft>vav
·:.!,YJ
;;,,,
.... • .J
etmiştir. Zabıta genç ~ ?.J.::ı
aramıya başlamıştır.

Arozözün
kurbanları

vi edilmek üzere yatmışbr.

Fatma firengi ile malüldür.
Hastaneye yatbktan bir hafta
sonra Fatma ölmüştür. Fakat
daha evel Fatma müddei
umumiliğe bir istida vermiş ,
Çatalcadaki kocası Hasanın
kendisine bu hastalığı bile bile
· kasten verdiğini , evden kovduğunu, parasız olarak İstan
bula yolladığını, ölümüne ko-

Dokuz yaşındakiı casın:n ı;ebebiyet verdiğini
kıza ta 1 ruz 1 bildirmiştir.
Bu ihbar üzerine dUn Fatmamn cesedi mezardan çıka
'
etti

lanmıştır.

sab

Müddei umumiliğin ernrile
dün Edime~ apı mezarlığından
bir kadının cesedi çıkanlmış

4

nıezarcılarmdan Arif

tij •aın

!

Bir adam, karı
sına kasten fireng·i aşılamış

ırg
Genç Ayşe i~a~
nım nereye

rılmış,

morga

nakledilmiştir.

Diln Şişane yokuşunda vukua gelen arozöz kazasmc::m
sonra Beyoğlu zük~r h::ıst::ne
sine n:ıldcdilcn m<-crubl~rı:ı
vaziyeti değişmemiştir. Bunların hayatlarının

l-u..--tulacağı

ümit edilmektedir.

Ankara - lstanbul te!efonu

İstanbul - Ankara telefonu
temmuzun (2) inci günü umuma açılacaktır. Posta ve Telgraf umum müdürü F ahrj B.
bu
mlinasebetle ıehrimi.ze
ielecektir.

..

İstanbul at yarış

lngiliz amele

larına doğru

fırkası

26 temmuzda fstanbulda at

koşuları başlıyacakbr. Koşular

6 hafta devam edecektir. Bu

koşular

Ankara yanş
larına iştirak eden belli başlı
hayvanlar İstanbula getirilecektir. Bu meyanda İamet
paşa Hz. lerfnin ve Celil beyin
atları gelecektir.
için,

Romen talebesi
geliyor
BugUn- saat «15» de tehri·
mize Romen talebesi gelecek
ve Dariilfünun talebesi tara·
fmdan
istikbal edilecektir.
Bunların geçenlerde şehrimize
gelip kısa bir müddet kaldıktan sonra Mısıra iiden
Romen terbiyei bedeniye talebesi oldukları zannediliyor.

Bir iflas daha
Sultan
oğlu

Hamamında

hanında

Katırcı

elbise ticareti

yapan Moiz Rozomun iflasına
karar verilmiştir.
•

Londra, 28 (A. A.)- Amele fırkasının parlamento grupu, dün başvekilin riyasetinde avam kamarasında ilk celsesini akdetmiştir.

fırkanın müstakbel fçtimalan
hakkında

cereyan eylemiftir.
Amele fırkası muhalHet mevkiinde bulunbuğu aıralarde
fırka gnıpu müzakere nıma-

mesindeki siyasi mes'elGlerle
için haftada bir defa
toplanmaktaydf. Fakat timdi
icra komiteıinin bütOn uul
iştiial

hükUınet erkanından olduğun·

dan

Dün azami hararet «33»
derece, bu sabah <'20» derecedir. Bu gece ri.izgar ha... '
l hava aı
ve murcııav\'
! ,
f .f
çı~:tu·.
ia1Sllf1<

''M *ffSWA

artık haftalık

içtimalar ya·
pılmıyacağı ve ayda bir içtimala
iktifa edileceği söylenmektedir.
Bundan başka, fırka ile
kabine arasında daimi bir temas temini için on iki azadan
mürekkep istişari bir komite
intihabına karar verilmiştir.

Dünkti borsa:

ufliınkü hava:
Kandılli rasatanesinden
alınmıştır:

Mihakere

İngiliz

1009,,50;

Frank

12,28; Liret 9,18; İ&v:~~r\!
'-(\ 2-' ; Do.ar
ı
ıi'",5
. •·
2,·l:.1,
.ıJ, .. ; D<i.114!•

93.00; Altın 87~; / . . rıa..:o
lu 22,80; RuroPii G,E; ·~·~am- Lı~11t
· u!l ..1 ~,
r.
\,"av
o00 ,::>;
... .:>,:>.
,

J

ı~ L<ınk~s:::d:.r:

::.h ır--.ı.;:~·:-. )

Son Saat

12 Sahife

_, *95=··-

f ida sayesinde rahat uyku

Şehrenuınefi il&nları

Y eniköy dairesinden: Bafl
boş olarak polisce tutu~~p
daireye teslim edilen köpegiJJ
8 gün zarfmda sahibi almadı
ğa takdirde sahlacağa iliJI
olunur.

ffJ\ltİH HARIKM&OIR

Kuv\1 ~t ve sthhat
U:uu lb.7u "9 ..ıoıdcrt

61LCUM1.f t1ASAAATI
' MAtW 'il 1lL.°' f t Pli

-

-

'6kYf 10
! ...•

-

odtuı

'

Arsenoferatos
ile temin

edilebilir·
Ecza.neJerle ecza
devola.rında

bulunur.

Seyrisefa·in, Gurabai müslin1in hastanesi, H)J'fili · Ahmer n1ektebi ~~'e
S'air müesscsatı sıhhiyece tercihen istin1al edilmekte olan FLiD..ı\
sinek, sivrisinek, tahta kurusu, pire, güve ve bütün haşaratı yumurtaları ile katiyen imha ve ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kafi ve koku~u
smhi ve latiftir. FLİDA haşaratı öldüren bütün nıayiat arasında birincffiği kazann11ş ve Fransa hariciye nezareti ve Türkiye şehbenderliğince
res·men tesclik edilmiştir. San 'at ve rekabet aleminde dahi en yüksek
me'Vkii şahadetnamelerJe ihraz etıniştir. Çünkü yarı yarıya daha ucuz
ve t * I yüzde yüuliir. Şişesi 50, tenekesi 7~ ve pompası 75 kuruştur.
Ma~ııa dikkat. Hasan ecza deposu.

~~~~--~--~~~
Türkiye iş bankasından ·
16 haziran 929 tarihinde icrl
edilmiş olan müsabaka İPlti..
hanında muvaffak olanla1'
kl!yfiyet, temmuz · 929 zarfınd•
doğrudan doğruya adreslerine
yazılacak olan mektuplarla bil"

dirileceğinden bankamıza pıll"
racaat edilmemesi ifü.umu aaıs

olunur.
_./
Istanbul icra dairesinden:
Bir deynin temini istifa51
için mahcuz ve furuhtu mı karrer lokantacılığa ait üzer•
mermerli on üç masa, otul
s:ındaliye, sekiz kanepe, dZ>rl
ayna, ve on parça tencerf'
tepsi senei haliye temmuz'. '
üçüncü çarşanba günü sa~
ondan iblıaren Sirkecide nıe
riç oteli ittisdindeki kebal>Çlil'
ve Tavukçu dükkanında b
müzayide satılacaktır. Tali~e:
rin o gün ve o saatte ına: 1 :8
linde hazır bulunmaları JJP""
olunur.
~

Vilayet umumi meclisi azasını davet
"8kamı

vil4yctten:

Vila,et umumi mediainin fevkalade ol•ak teplanmaıı lazım geldiğinden azayı kiramın
olarak tayin edilen 29 baziraa 929 cumartesi ginü saat l 4le teşrifleri rica olunur.

i~ günü
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~vtdi

Mai sema

Son Saatin ilan tarif.~,~:
t6

altında

ve 14yam hayret dakikalar

lft!,bu saınimi<eflencelerinizi

.

nrı

13,12,11,10 uncu»
9,8.S. üncü
>
2 !1cı.
>
J lncı
1>

~cçirccet-"ıini ?; ..

ve neşeli zan1anh ··ınızı
ilbsllanmza v:t sevdiklerinize gösternı ::-k ·çi

'j 'el(?
O'f'a(
•

f ot eğ

SO

l"()

»

#

>

4o0

>
ıı

İstanbul saat

nı:ıL:Ju beraber ı;u hususta mes'uli'
k:ı lı u l cdilnı ez.

.
. .
w\tOıJ
Cuıdemııde ıııtışar edt·n V"'
) uzıların lııtl-1..ı mahfur.dur.

'lototraf maAlanıinüt

~
jS

jtan mulı te' ı ı·atına dikkat ol~~e~

K(IDAKr·

kinemize tabü
ediniz.

~ d
. .
sahiıe e santımı

Abo?ıe şartları

ı

ııı

. . ~enel'k
ı-00
~
\ ..ı ,.ayet 1er ıçın:
ı ·
(
ı tı.ır·
a,lıL: 900 üç :t\lık 500 kurı.ıŞ ıil'
•
'
k.
gerıe
Eı:nelti nwmle etler İçin:
ğoO
3000, :ıltı :ıylık 1t.ıOO, uç nr1ı1'
l..unıştur.

raflar için
Miııutero!i

Kartları
l(ui!anınız her ~~
yerde

salılır.

l,,..~~5:.iı~......-.ııı~mrı
.·~~~ ........-er.-

Giiııeş

4,30

Akşam

Ogl••
lkirnli

l~, 16

Yatsı

16, l 6

lmsak

Mes'ul mildür: Selim

RIJ9ıl

