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Sanayii
teşvik için bir karar
'-=
.
Ekmek 11 kuruıa
ıehlmalıdır !
Yarından itibaren

Dün gece feci bir cinayet oldu

Hüviyeti meçhul bir

}lakadarların n1ütaaaJarını neşredi voruz

Birkaç Çineene

fiailarının pa'"llılığı hakkında ileri
~l'iilen iddiaları yaz>tıış, bunlara iştirak et1. _l!kmek

Bu sabah, Ayasofyada tevkifhanenin hizasın
daki mağaralarda başı taşla ezilmiş bir ceset
görülmüş, derhal tahkikata başlanılmıştır. Bu
ceset ayağında çarıkları olan bir Karadeniz
köylüsüne aittir. Fakat henüz hüviyeti anlaşılamamıştır. İlk tahminlere nazaran bu adam
sefil bir şehvet kurbanıdır. Zira ceset üryan
bir haldedir. Şalvarının cepleri, belindeki
kemeri boşaltılmıştır.

ht.~11ıekle beraber şehir

>tı kın1.11

meniaatı na-

~na bitaraf ve müie~ ss

_, 1Jir heyet ia.rafzn-

111 ~ tahkik olunmalarını

r

}1e11ıı1tik.
Grından

itibaren

erkeğin kafası taşla

ıeh-

ezüdi

karısı yakalandı
Tahmine nazaran maktul civardaki çinğene
kadınlan tarafından aldablmış, ve en hassaa
zamanında tam başının üstüne 20 kilo sıkle
tinde bir taşla vurulmak surctile öldürülmütttiL
Başı bu taşla kaldırım arasında kalm•p.
Hila bu vaziyeti muhafaı:a etmektedir..
Zab:ta vak'ayı müddei umumiliğe haber vermiş ve üç çingene kadınını zan altına alDU§br.
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~~:~f~7~7;İ::~~:~::
İngilterede
amelenin
kat'i
zaferi
i rnütal.9.alarını neıİngilterede yapılan
t-e

1

Lonba, 31 ( A . A. ) intihabat neticesinde muhtelif siyasi fırkaların
yeni vaziyetleri hakkında öğleden sonra neşrolunan bir tebliğe nazaran «287,. mesai fırkasına mensup hi, « 251 » muhafazakir, « 52 »

4şlıyacağız.

..,._1!'!_ suretle hakiklJt ta~h edecek, 4laluıbtt nuıkamltırın ne ya~ları tınlaşıltıctıktır.

liberal ve «7» müstakil intihap olumn..-,u..
....,,•..
Birkaç münferit intihap dairesine ait netice•
ler iki üç günden evel öğrenilmeyeccktir.
Londra

ve 1<embiriç darülfnnunlar
(Mabadi 2 inci sahifede)
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Ahlaki mücadele farzoldu
Aileler umumi yerlere çıkamıyorlar

Eldeki nizanı da kafi değil

gelmesile beraber sokaklara dök;"'1azın
en nıü
t b · f h·
1

tel

'

pteze ve muayeneye a 1 a ıahlakıyenin şiddetli bir

cr zabitei

ıurctt

h

lardır ~ arekete gelmesine sebep olmuşFkilvaki bUtün kış evlerind. e kapanan

bu

d

ınlar şimdi bütün lstanbul so Ak arını istila etmiş bir haldedirler.
cid::~lBı isti~dul caddesinden , Sirke Galatad eyazıtten, Şehzade başından,
bu na an . dnha bir çok caddelerden

kakl a

· olrnadanıenınlerin

«

duçarı iltifatı

»

Cuma vgeçpbilmek bir mazhariyettir.
bunlarla :
azar günleri mesireler de
çol: ailelerolu olduğundan maalesef bir
~aruretini hi evlerinde kapanıp kalmak

Zabıtai ah~~k~tnekted~rler.

ınak için şid l~T bu hallere mani olHer

akşaıneeh e harekete geçmiştir.

fahişe toplanın ker muhitten yüzlerce
edilmekte muey",_nta, ve,sikaları tetkik

'
"' eye gı'tme d'kl
l
tdanlar muayene
ı erı· ana-

Bunların yüzd~e s:uke~~lmektedir!er.

olduğu görü!dilgünden e~~nın has.talaklı
lenmiştir.
nıucadele şıddetBundan br,.-tlca kalabalık Y
..1
·
er1erge gece
1

I

kontrolları icra · edilmekte, lokanta, birahane, bahçe ve sair gibi yerlerde terbı'yesı'zce hareket edenler hakkında kanuni muamele yapılmaktadır.
Memurlar bilhassa yangın yerlerinde
her gece tarama yaparak cürmü meşhut
halinde bir çok kadın yakalamaktadırlar.
fuhşun . mümkün mertebe önüne
geçebilmek için b~gün tatbik edilmekte
olan nizamnamenın kifayet etmediği
muhakkaktır.
Haber aldığımıza nazaran yeniden
b ir nizamname yapılmasına karar veril-

. miştir.
Ecnebi fahişelerin memleketimizi terketmeleri evelce tekarrür etmiş, fakat
bunlardan bazılarının henüz gitmedikleri
aruaşılmıştı ... Bulıların derhal hudut haricine çıkarılmaları için emir verilmiştir.
Bu meyanda « Roza >) isminde Fransız
tabaasından bir kadın da vardır.
· apta1 mahaileŞehreminind e D enız
sinde ( Şahende ) isminde bir kadının
evinde gizli fuhuş. yapbrdığı anlaşıl·
mış, evinde taharnrat yapılIDJŞ, c~n
meşhut halinde vesıkasız bir kaç fahişe
yakalanmış ev kapablmıştır.
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Yavuz..
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Son Saat
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Hazıran

•

Telgraf . aberleri
Mühim bir karar

Eylül sonunda
ll\1uhakkak..
Marmarada tec- Sanayi birliğinin vergiler hak- T. Rüstü B. in
riJ.beye çıkacak
hındaki teşebbüsü neticelendi
Yunan müzakeIQavu.ıun tamiri bitmif, bü Ankara, 1 (Husus~) Sanayi birliği heyetinin derdesti
ı·atına dair
lllJtün yaraları kapatılmıştır. tahsil bulunan vergilerinin müeccelen ve taksitle tesv;yesi
Eyl61 sonu11da geminin Marmahakkındaki müracaatı kabul edilmiştir. «928» ve «929» senesirada tecrübeleri yapılacaktır.
ne ait kısımlar için tedabir düşünülmektedir.
Elekbik tertibatı en son
Bu karar mucibince mUessesattan alman ° o 6 muamele verhıkamnlata göre yapılmakta
0
dD'. Büyük bir amele kasabası gisinin 1927 senesine ait ode beşi hükumetçe k<lnunen
verilmesi esasen kabul edilen prim addolunmuş, mütcbakı yüzde
elan GOkilk'"e mektep ve
postane açılmışbr. Gölcükte bir de sekiz ve ya 12 foksitte 1929 sonuna lindar hükumete
büyük bir teraane inşası için
tediyesi münasip gürülmü.ştür.
•
A
•
pilinlar hazırlanmıştır.
llilstanbul Türk ocağı, yerli iş bankası
•
•
lllJkumaşlardan bir moda
umumıyesı

heyeti

çıkaracaktır.

m

ugibı Ankarada, Muhafız

gOcünün yıl d6nümü münasebetfle müsamere veril·
mektedir.
ugUn aaat 17 de , Gazi
hazretleri tarafından çift·
5klerinde bir çay ziyafeti verilmektedir. Davetli sefirler
Ankaraya gİtmiş bulunmak-

m

tadırlar.

Ankara, 1 (H.M.) - İş bankuı heyeti umumiyesi bugün
toplanmaktadır.
Bu içtimada
sermayenin beş m:lyona iblağı teklif edilecektir.

(1 inci sahifedl!n mabat)
hahabaın neticeleri yann, diğer d11rülfünunlardakiler de bira2 sonra ncşrolunacaktır.
Fırkaların saat yirmi bire kadar kazandıkJarı reyler şur.~ardır.

Pazartesi günü yapılacak olan iutihabatta
Amiral Konduryotisin Reisicümhur intihabı muhakkaktır.
Mumaileyh, Çarşaruba günü
merasimi fevkalade ile tahlif
edilecek, bu münasebetle as keri bir resmi geçit yapılacak,
ogün resmi daireler kapalı

olmuştur.

kalacaktır.

m

m

m
m

m
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Ankara 1 ( l-!. M. ) - Ali
İktisat Heclisi, bugün sant 1O
da Ankarada merasim!e içtima ediyor.

Atina,31 - Etnos gazetesjnİP
Ankara
muhabirine
Tür!<
h:ır.
Vekili T. Ri!ştü be)'
beyannatta
bulunarak, M.
Venizelosnn isabeti efkar ve
hüsnü niyetine kat'i kanaati
olduğunu, Ankara ht\kfımcti '
nin, buna istinaden, Yunanis'
tanın seri ve müsait cevabma
intizar etme~tc bulunduğunu.
itilafı

gördüğünO

muh&klcak

8Öylemiştir.

fngflferede ameıenzn kaf'i zaferi

stanbula gelecek 35 İtalya
tayyaresinin
seyahatine
meşhur tayyareci jeneral Pinidonun da hususi tayyarcsile
iştirak edeceği bildiriliyor . /
nJnadolu battı idare meclisi
bu ay lağvedilecektir.
arkofta toplanacak· beynelmilel
müsteşrikler
kongresine iştirak için Köprülü zade Fuat bey ve diğer
murahhaslarımız buıriln hareket ediyorlar,
fmaris sefiri Fethi bey, pa gzartesi ve ya salı günü
Ankaradan gelecektir.
ün toplanan etibba muhadeııet cemiyeti temmuz
zarfında Bursaya bir teneı.züh
yapılmasına karar vermittir.
asra körfezi civarındaki
kabileler, kaçakcılığa karşı
kontrolün tezyidi üzerine isyan
etmiştir. İran hük\ımeti asker
sevketmiştir.
lmt elbedilen Alman polis
~mütehassısı, parmak izine
dair Emniyeti umumiycye bir
rapor göndermiştir.
aarif umumi müfettişleri,
~ teftiı için bu hafta içinde
Ankaraya hareket edeceklerdir.
Uzel aan'atlar akademisi
~tarafından tahsil için Parise gönderilen ıan 'atkirları·
mız-:lan Ali Hadi her bu defa
da « Les artistes Francais »
sergisine « Eve=Hava kadın»
ismindeki bir « espuisse » ini
kabul ettirmeğe muvaffak

D

Ali k .i. at
mecl:si

beyanatı

Muhafazakarlar

8,449,~'26

8,265,183
Mesai fırkası menı:mpları
Liberaller
5,155,353
50,614
Komünistler
220,369
Mtistakiller
Namzet kadınlann ka7.andıkJarı reyler"n
mecmuu « 745,107 >, dir. Bu yekun yukarda
gösterilen rakkamlara dahildir.
Mesai fırkrsı reisi M. Ramszey Mak-:lona.lt
Seahanda intihap edilmiştir.
Liberallerin
lideri Loyd Gcorge siyasi bayata girdiği ta-

tfüteuberi namzet gfü::i.:erilnıiş

olduğu

Caru'

arvon intihnp dairesir.den meb'us çık:mştır·
Baş~rekil M. Baldvin Beudleyde, de maliye
ı.azın M. Churchill Eppingde J ., sör lohn Siv"'
von, Sp€n Valleyde intihap Glunmtışlardır ·
Tekrar intihap edilen rı 1 tı krdm namzetteo
başka altı kadın cla!:.a intih:>p olunmuştur.
Liberallerin lideri Loyd Gesrgeun kın Lİ"
berallerden Mis Megan da ka=anan kad.ıı
namzetler arasında bulunmr..ktadl!".
l\lesai fırkası reisi M. l\fak<lonakhn · oğltı
l\ıakolm Makdouna!d ta intihap edilmiştir.
Sabık Dahiliye nazırı mesai fırkasından
Artur 1-Iendersonun iki oğlu da intihap olun'
muştur.

Kaçak tütün ve Ajans delegeleri ı Mü ür ü sandık'
kağıtlar
donuyor
1
ta e varmış?
Pangaltıda
da Hayıkın

Çayır sokağın

evinde dün taharriyat yapılmış iki çuval
kaçak sigara kağıdı ile bir
miktar kaçak sigara ve ttitUıı
bulunmuş, müsadere edilmiştir.

Konduriyotis
Reisicumhur olıyor
Atina, 31 -

Ankaraya giden Ajans delegeleri bugünkü tirenle avdet
etmektedirler.

PoJis tab rıarınıın
bu sabahki talimleri
Bu sabah, Sultan Ahmette
fstanbul, ÜskUdar, Beyoğlu
polis taburları bir arada talimler yapmışlardır. ·
Talimden sonra polis mü·
dürü Şerif B. taburları teftiş
etmiştir.

-Kimsesiz er yurdu
Kimsesizler yurdu ittihaz
edilen Ayasofya medresesinde
badana yapılmaktadır. Yurdun
memur ve hademesi de tayin
edilmiştir .
Yarın
açılması
muhtemeldir.

Dün akşam hamalların sır'
tında iki kırmızı mühürlü san'
dığın Beyoğhmda İstiklal cad'
desinden geçtiği gürülmÜŞ•

sadıklar aç!:ırılarak
içind~ müskürat
tinin bandırollarile

ş~şelı!riıı

müdiriye'
tembit
edilmiş kaçak rakı ve konyak
bulunarak müsadere edilmiştit•
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E#lencell sahife.
Dünya haberleri.

8
9

iki kafadar, Spor ~·e saire.
Ka,ı sütunu,

Kahraman

-

Du~·ıır

a~:ı .

lçlodeitl

ölü.

Polis haberleri re saire.

e

~t·

•

Ber Ec1ınan
Polisimize ne
tavsiyelerde
bulunuyor?

Dünkü spor faaliyeti
Lik maçları bitti, tenis te
•
•
Istanbul lzm·re ealip

lier Edman
lll Ankara, lstanbul ve

diğer

ahallerde tetkikatta bulunan

h

teu;

"oli.- ınu··te h assısı Her Ed man
ta ıkatı neticesini bildiren
t~td~ Dahiliye vekaletine
~ 1lll etmek \izerdir.

~ti u ~etkikntn n11zaran meş1101.:etın ba~mda kurulan Türk
ı~,;~ teşkilatı en asri bir teş1~ ltır. Raporda polis maaş
ba~tıın ~yidine, ufak tefek
tak°htavsiyelerden mada şahsi
<tt meselesi mühim bir
Yer tu

!

B

lınaktadır.

g·b. Una nazaran bar ve saire
I~ 1 eğlence mahallerinde dotifi:n:ar ... ya varidatı masanın <len az olanl&r takip ve
Ra r~kabeyc tabi tuhılarak bu
e/ııı ıneşru kazançları tetkik
sııi ~ek suret:le bir çok hır
çık 1bl~r ve sairenin meydana
a ı!ec ğin~ di!.kat davet

'*

olunmaktnd
-

ır.

tnadolu h&ttm...
ü ienzilütl~ tarife
BugU
banliy·· n

Anadolu

lı at tının

rifenino 'c:~sbr:- ~da tanzilfitlı ta~
-ılnne başlanmıştır.
•

AJans

Dun
lllUrtthhasları
eden A · Ankara dan hareket
Janslar k
ra hııas~arı b
ongresi nıuınuvasalat ve ~Rtln şehrimize
lerine avdet rdenb rncmlekete ec k'
~erdir.

Gi enıed·ı

Kö pru··ı··u za de Ful

er

Peyami Safa ve 'il.' at, Mes'ut,
'"eş,.t Ö
beylerin Rusya tctLik mer
hatleri ( 15) gü
seyan teehhür
etmiştir.

ve bu mevkii ona bir sayıSon haftanın spor dediko kazandırdı.
dusunu teşkil eden birinci
Fener ikinci devrenin baştakımlarımız arasındaki son
langıcında yaptığı bir golle
lik maçı dün Taksim stadyo galibiyeti hemen te'min etti.
munda yapıldı.
Dün biitün takımı küçüklerF enerbahçe • Vefa arasında
cereyan eden bu maç netiden teşkil eden Fener bu
hareketile isabet etmiş olducesinde, Fenerbahçe (1 )c karşı
ğunu da gösterdi.
.
(2) sayile palip geldi.
Bu maçtan evel yapılan Is·
Vefa diln Fenerbahçenin
tanhul spor - Üsküdar maçı
karşısında bir kaç edfa gördüsıfıra karşı sekiz sayile İstanğümüz güzel oyununu oynıya
bul sporun lehine neticelendi.
madı. Bilhassa Hayn Ragıp
Altınordu ·Hilal
lirasında..
bey evelki oyunlarına naza"
ki
maça
gelince,
bunda
Altın
ran hiç te iyi denmiyecek bir
ordu « 2 » ye karşı « 3 » sayı
oyun tarzına kapılmıştı.
ile galip geldi.
Berbat bir tarz. Kemal be·
Tenis maçları
yin hakemliğile yapılan maç·
Diln İzmir va fstnnbul tenis
ta altıncı dakikada Fener petakımları arasında
yapılan
nalhdan ilk &ayıyı kaydetti.
dört tek müsabakadan üçünü
Vefa, bu sayıdan sonra bir
lstaubu 1:azonrnışbr.
müddet faik bir mevki aldı
---------------.-ı..~------
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Gelen muhacir-

Kadınl~r ı...,;r/ıı·u
U ı.'

ler birer suretle ğinde yerli ma/ ı
soyuluyor.. ı ve fohuın sergisi
1

Bulgaristan, Romanya ve
Sırbistandan irili ufaklı kafilelerle TUrk muhacirleri gelmektedir. Bunlardan Bulgaristandan gelen bir muhacir
ltafileıinc Sirkecide tesadüf
ettik. Hepsinin elinde, Bulgar
metruk ve kimsesiz çocukları
menfaatine çıkarılan piyankonun geçen martta keşide edilmiş biletleri vardı.
Muhacirlerin anlattıklarına
göre, kendileri Bulgaristan•. ?O
dan aynhrken her b ırı « .. ?>
leva kıymetinde olan bu pı
yanko biletleri bir az da zoraki olarak kendilerine ::;atıl
mıştır. Bu biletlerin g~.~miş
keşidelere ait olduğunu e;grenen muhacirler, zarar ve teessüflerini, ana vatanda az z.e.manda müstahsil ha!e gelmek
suretile telifi edeceklerinde
teselli bulmuşlardır.

Poliste imti~~n ı

Türk

kadın

birliği,

yerli
malların
siiratle taammüm
etmesini temin için bir yerli
mallar nümune meşheri açmıştır. Bu meşherde Mardin,
piyarıbeldr, Ereğli, Devrek,

Izmir, Bozyük ve sair yerlerin kumaşları teşhir edilmektedir. Birlik ayrıca muhtelif
tohumlardan küçük bir sergi
vücuda getirmiştir.

Rum n-ıekfebinde
yeni harf kursu
Dün Galatada Hiristos kilisesi sokağındaki Rum mektebinde 1000 kadar kadın, çocuk kız, ve erkeklere yeni
harflerden diplomalar teviz
ed'lmirtir.

Seııe ~onu

·mt·hanları

Bugün polis müdürıyetinde ı
Yüksek mekteplerde bugün
l<omiser ve muavinlik imtihanı
imtihanlara başlanmıştır.
yapılmaktadır.
1

yakısı
açsınlar...

Pehlivan

Sö:de Uııgıin Fatih -E-

-

dirnekupı lrcınıııaymrn kıişat
resmi yapılacak.it dc!f il mi?
- Adam sen de clıişıindü
fjıl/1 şe.ye

raınlma:sa

bak.

ynpı/maSl/l!

}'apilrp [a ne 0-

lcıcak'! Aln yıi: senedir yaya
yıini:ıiiye alışımş insanlar,

/Jufl{/an sonra lrwıwaya bineccklcr de başlaı • göiJe mi
erecek sanki?
- ..4/ JJeme ôyle... Traml'ay
başkadtr ·
- Evet lranwny başkadır
ama işlcmediklcu sonra kaç

JHll'a eder:' jşfe, rltJrt. l>l'Ş .~cnedir lıırlıi hcyamolalarla,
nihayet bir şeye ben:iyen
hal, bu{ILİ!l karagl)zün !fÖS-

lcrmd(<}i gibi ortada bir yös·
kaldı de-

lcrmcliktcn ibaret
mekliı..

! lemi, dere kenarmda am
sıkuıtıs1 ile r.nmurdmı wlıım!ar yapan heklaşinin:
- Hı:kım vermedil\lc11 sonrıı işin ynf.·sa wlw11 yap.'
Dedijii yihi, hi::. de işletme·
diklen sonra İ§İmi::. yoksa

şehrin
Jıcr larafma birer
trcımvt1y ynlu yapahml Edir111' kapıya

yapa/un. ıllelrbe
ırnpıya yapalım. Siliori kapı-

ya yapaltm uc

1Jİ:

yapa/mı

da el/Jl'l !JÜllÜn birinde bir
lıayll' salıihi çıkar, bunlan

i~ıetir.
- J>cf\i

uma.

nıe11u•sinin

sebebi tdyraf kab-

bwıım işlc-

losu imiş!
- l~uel. bu yün kablo sebep
rıl ut.

!J w· lll elı: P<l r 11 uw i ! eş
k il edt'I', öfıılryıin !l'lf/mıırlar
haşlar. fakat bu lra:11u11y iş
ltmfı,•e bir Wrlıi baslanw:.
- ı 'c yapsınlar
cam m.
yola cereyun yelinn: telgraf
/\al fo.'illllllll !Jl11'111flk feJılikt:Sl
olchı!Ju için onu gcriue afr1ıak

.

.

/<i:ımmı§!.

- J>ekôlıi kaç senedir buyof 11 yıi:lerce dt'fa keşfeden,
dlçt'll, biçen, al!·rıllwı, ylikselte11 ue her ay başl oraya ay ..

n birer §t'kil ııere.1 bu kadar
ımilıeııdislerin, fen meımırla
ruun eve/den ulizlfrırı nerede
imi!j'I 1'a/dle yol yapılırken
im kabloyu neden

düşünme

mislcr'I
:_ Git onu, aldkadar ma-

kamlardan sor ve de ki. e/'jer
bıı lıallm çabuk işlt'lne:;i 1<.i=ım.rn ofrsinr berisine bira:.
pelılimm yakısı açsınlar. .
KIJroğlıı

~E
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Q ~-n
.iL
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·rektire

başladı
Daha ayagının
tozu ile kocasım
dinlemiyenin hali budur dedi..
Şimdi aşağıki

odada Niha dın iki hemşiresi, hizmetçisi
ve yenge kalmışlar, hepsi de
Şehnazın etrafında halkalanarak sormıya başlamışlardı.
Canım! Ne oldu? Bir
şey mi kırdın, hizmette kusur
mu ettin, ne yapbn, kocanı
niye kızdırdın?
Gelin, bütün bu suallere
başını sallıyarak mukabele e diyor ve mütemadiyen ağlı yordu. Yenge, tecrübelerinin
temin ettiği nüfuzu nazarla
vakıanın hakikatini hemen hemen anlamıştı. E1bisesi henüz
berinde, potini de ayağında
duran şu gelinin yataktan kowlmut olamıyacağmı dtlfDnerllc bu kavgamn, ilk gecede
kanyı korkutmak fikrinden
dotduğuna hükmetmişti.

Binaenaleyh, ne telaş, ne
tı,essür göstermiyerek Şehna
z!n yanaklannı okşadı :
- Artık ağlama, - dedi sonra gözlerin şişer de çirkin
olursun. Erkek kısmı hiç yoktan celallanıverirler: Onlan
hoş görmeli, yanğına körükle
gider gibi karşılanna geçip te
« nisoet
• » vermemeli, ne derlerse yapıverıneli. Sana kocan
« soyun » mu dedi, hemen
soyun. Çınlçıplak kartımda
dolaş dese yapacaksın, ne günah düşüneceksin, ne sevap.
Fazla nazlanmanın sonu işte
böyle cılk çıkar. Bereket versin ki evde yabancı yok. Ya
içimizde öyle biri buiunsaydı
halimiz ne olurdu? Herkes ıe
nin kocanla katır cilvesi yapıp
dayak yediğine inanmaz.
Bu işe bin türlü kulp takarlar, hepimizi malamat ederler. Onun içiıa ağlamayı
bırak.
Şu tek yapışbrmayı
da çıkar, ılık su vardır.
Yüzünü yıka, hem yüzünd~ki
yumurta akları, hem şu yaş
lann kiri çıkr. Soııra güler
yüzle kocanın yanma git. ilk
~eceyi. berabat edip bırakma!

Garümce hanımlar ve hatta
hizmetçi Kezdan da yeDge hanıma peyrev olarak hep bir
ağızdan ayni nasihati t~krar
ettikleri ve derakap liğen ibrik te getirdikleri için zavallı
Şehnaz iatemiye istemiye denilen ıeyi yaptı, yuzünü yıkadı
yaşlanm kuruttu ve yetimane
bir teslimiyetle kaynanasının
avdetini bektemiye koyuldu.
Ne garip bir halki o dakikada
gene köylerde gördfiğü ayğır
larla kısraklan d6şün6yordu,
bazı
aygırlann - kanatıncaya
kadar kısrakları, ııırdıklanm
zavallı dişileri insafaızca hırpa

ladıklarmı

görmtlftü, kocaaıle,

azgın

ve bırçm aygırlar arasında
ne büyük bir müşabehet vardı.
Şehnaz, zihnen yürüttüğil
bu mukayeae aeticesinde adeta ferablanck işittiği sözlerin,
kaybettiği

yüzgörümlüğünün,

yediği

sillenin acısını unutur
gibi oldu, ve artık mfiteessir
olmadığını yanındaki kadınlara

da anlatmak ister gibi gülümsemiye baılaciı. O sırada kaynana hanım da - yüzü azgın,
katlan çatkın - yukandan inmit ve gelinini tekdire baıla
mıştı :
--: Daha ayağının tozile kocanın sözünü dinlemezsen halin böyh o~ur. Oğlum, « istemem de istemem!» diyor. Gel
de pirincin taşını ayıkla bakalım. Dfiğiln-demek diye etek
etek döktilğüm paraya mı yanayım, aslan yavrumun gerdekte
tıztıldtığtıne mi yanayım. Vallahi
ben de tatırdım.
Şaştım ama ele güne kUfı
da bu rezalet olmaz ki. Ne
yapanın, iti yoluna koymaktan başka çare yok. Ben de
fU ak saçımla yalvardım, yakardım, «ananım, Yer elini
öpeyim» dedim, yüzünü okşa
dım, bıyığını çektim. Güçbeli
hiddetini geçirdim, gönlünü
yapbm. Haydi, · tövbe et te
yenge hanımla yukan çık.

Af gnrmiyen makkOmlar

saatieri

teciline
dair ahiren bir kanun
neşredildi. Bu
kanunla
ceralml adiye eshalu iJdye tefrik edilerek bir kısmımız
tecilden istifade
ettfrilmedlk. Sirkati san'at
ittihaz etmiş Ye cürmünün
t"addüdii hasehile nıovak
kat cezaların son haddi
olan 30 sene ağır haı)se
müstahak ve o suretle
mahküm olanların ceza·
ları tecil edildi de katil
kasti olmaksızın ika edl·
len darptan mütevHlllt
telefi nefse sebebiyet vermekle «5» sene hapse
mahkum hulunanlarm bir
günleri bile eksiltllnıedl.
Esbabı mucibeslnde hu
kanunun Şarkta yapılan
tecili mücazat kanunlarına mütenazır olduğun
dan bahsedildiği halde
oradaki emsalhniz topraklarında çift sürerken hiz·
ler ısllrap ve intizar elemleri lclnde lnlh·oruz
ve
.
inli yece(j iz.
Mezkur kanunun hizl~
re de teşmilini istirham
Bazı cczalaruı

.

yolunda Gazi hazretlerine

ve n. ~·· ~·· riyasetine
melfnf telgrafı çef(IJ ;i.
l\Juhtercm
gazeteni·
zln de bu sahada temini
müsavata hadim hitrü
mual-·enetlnl istirham eyleriz efendim.
Umumi haı•lsanede nıahkinulardan:
~luslaf"a
lsllrhamnnızın

ahnmasmı

dikkate
yaşları

nazarı

n«•z

içinde bekliyoruz.

~··

Kul - köle gibi didinip kocana
yaranmaya çalış.
Gelinin bu derece ezilmesini
muvafık bulmayan yenge hanım, fırsatı kaçınnıyarak hemen
söze karıştı:
- Hamm! - dedi - bunlar
olağan teyler. Belki oğlunuz
da kansını ağlatbğına pişman
dır. lyiıi iti uzatmamak.
Ve sonra Şeknaza döndü:
- Kaynananın ea.ıi öp te
ardına dilş.

Talisiz gelin , kabahat işle
mİf te liltfen, affobmmuş gibi
kaynanasının elini öptü ve
yengenin ardına talalıp kocasının yanına çıktı. Nihat ef.
bu esirane ve pek zeliline
rfc'ati sDkOnetle karşıladı, yengeye hitaben :
- Nasıl -dedi- bu vurdum
duymaza anlattın mı? Koca-

Geçen akşam Şirketi hayriyenin saat 22de hareket edecek olan vapuruna yetişecek
tim. İskeleye geldiğim zamall
vapurun kalkmış olduğun•
gördüm. Saat yirmi ikiyi bet
geçiyordu. İşin garibi Seyrfsefainin saat 22 de hareket
etmesi lazımgelen vapuru daha
kalkmamıştı . Birbirine gayet
yakın iki iskele saatleri ara"
sındaki bu tezada hayret etmemek mümkü değildir.
Ömer

Gene

*

kıpti kadınlan

Bir kariimiz Beyoğlu caddelerinde gene çarşaflı çingene kadınlannın gelen geçenlerden para istemek suretile izaclanndan şikayet etmektedir.
)f

Şehremanetinden

bir rica

Karilerimizden biri gön·
derdiği bir mektupta yazıl
sayfiyeye gitmiyen 1s tan bul halkının yegane bava al·
dığı Taksim ve Tepebaşı belediye bahçelerinde fazla ve
fahiş para talep edifibe~ini
Şehremanetinden rica etmektedir.
ll-

,.,,

Sokakların sulanması
Aldığımız

kaklann

bir

mekttıf*l

sulanmasına

so-

15

Mayıstan

itibaren başlanacağı
yazıldığı halde hiç bfr tedarikat ve ihzarat görülmediğin
den şikayet edil mektedir.
ların

hiç bir sözü yerde kal·
maz, bunu öğrettin mi?
Yenge, mütemellikine cevab verdi:
- Ben anlatbm, o da anladı. Artık elinizi öpsün de
kusurunu bağışlayın!
Güvey, biraz evel sille vur•
mak için kullandığı eli uzattı
gelin; kendisini silleliyen o eli
dudaklanna götürdü . Şehnaz,
rubunda bir buz parçası tesiri
yapan bu zaruri busei hürmeti başına kaldınrken yer
ge:
- Allah safayı habr venin
güle güle yatın!
Teranesile odadan çıkmlf,
Nihat ef. ise hemen sırtındaki şam bırkuını çıkararak ve
yatağa uzanarak şu garip .azleri .c>ylemişti :
[Mabadi •ar)

•

, ; 'Haziran

j

Af kararı

Emniyet Sandığı müzayedesi

Mahkemelerde

haylı iddialı
sahnelere sedep

.oluyor

Kat'i karar

merhunatm cins ve nev'i
borç:lumm İılll1İ
Ne.
17058 Beıiktqta Kaptanibralıimaia m.Wesinde ICöçeojlu ıob.•

14910

12000

ğında eskf ve yeni 2 numaralı ve yıkanma mabalii lİÇJÜ%
ve camekan mahalli üçyüzotuz sekiz ~d.n ibaret erkekler
tarafı on üç kumalı ve bir biyijk mermer tqJik etrafmda
iki katlı Ye altkab dört ve üstkatmda kezalik dart oda
soyuuma mahalli ve kadınlar tarafındaki ayni tabimab ve
sekiz ytiz altmtş ild UfUl b~eyi haYi ( küçUk hamam )
namile manıf iki kısma münkuim bir hamamın tamamı ,

•nın tatbikine

devam olun:antadır · l ,i.intak daireleri
. ve tecilin şümulü dahilin~
~~n davaları,
müddei umu'lll J"
• d
~ ~e ıa e etmektedirler. Bu
lıı bıl evrak alelusul hıfzo-

1

•

nacaktır.

..
it Diger
taraftan mahkeme-

~r de bu kabil davaları ayır

\ aktadırlar. Davanın maznunu
azır bulunup tn muhakemenin
d~"anıını isterse, muhakemeye
l'tl "anı olunmaktadır. Bazan
d 'Ztıunlardan biri davamn
ia~"anıını istemekte , diğeri
>'~?nemekte, devamını istemib. ç.ekilmektedir.
bi OJrıncı• cezada cereyan eden
l dolandırıcılık davasında
lllJı e olmuş, m&znunlardan
akemenin devamını istiyen,
h en mahkeme salonundan
l)~aat kararile çıkmak isterim.
kt'lllandmcılık etmedim. Muha~ eme devam olunsun » de-v-J öyle Yapılmıştır. Bu da ~ab şahitler çağırılacaktır.

d

b:

-a

tı ulq,»ıahkemelerinde

af

- l,~cilin şamil bulunduğu
ald~ >~ kadar dava mevcut
~tahmin oluıımaktadır.

ll Susuzluk

l~ sene Heybe1aday1 rağbet

ten d''uşur
,, d''u..

ilinı

ikraz

muhammin
kıymeti L,

müzayede
bedeli L.

Qı Af ve tecil kanunu ahka-

'lt

Sahife 5

Son Saat

Halil B.
on iki bin Ura

Yukarda cins ve nevile mevaki ve muştemilitı yaıılı bir hamamın tamamı
bedel ile müşterisi üzerinde olup 3-6-929 tarihine müsadif paıarleai günü saat on albda kat'i
karannın çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip. olanlann me.zldir atinde aut on allaya kadar
Sandık idarasinde hazır bulunmaları lüzumu ilin olunur •
•

..-:r:w- -

İ stanbul vilaveti emvali nıetruke ınüdüriveti
ilanları
.,
sokağı

mahallesi

kıymeti mahammeneai

nevi

N.

atik
cedit
atik
c~dit
lira
Kadıköy Cafer ağa Lorando Şair NeH 1 mükerrer 1,3 ma bahçe köşk 13850 8 taksitte
Balada evsafı muharrer ma bahçe köşkün 13850 lira bedeli muhammen ile ve kapalı
zarf usulile 10.6·929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdir.
Taliplerin bedeli muhammenin yüzde 7,50 hesabile 1038 lira 75 kuruş ve ya muteb~r
banka mektubile emvali metruke sahş komisyonuna müracaatlan.
kıymeti muhemmem.'Si
mahallesi
solıağı
N.
nevi
lira
Cafer ağa
atik Nisbiye
2I
klgir hane
cedit hacı Şükrü

Müştemil~o:

Cç kat

Ye alu odadan ibaTet oJup

10000 sek.iz taksitte
bir nıutbak iki hal! odunluk ve kömürlük Ye

hava gazı ile kumpanya ruyu tcrtibau vardır. · •
Balada C\ safı muharrer maa bahçe hanenin mülkiyetinin 4-6-929 tarihine müsadif salı giinü
saat 15 te pazarlık suretile icrayi müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde
yedi buçuğu hesabile 7:;o lira teminat akçeleri ve ya muteber banka mektubile emvali
metruke sanş komisyonuna mürac.:ıat cvlemeleri.
Beyoğlunda tramvay istasyonu karşısında sıra servilerde 19 numaralı hanede mevcut zikıymet
cşy:ı:yi beyti ye 2 - 6 - 929 tarihine müsadif pazar günü saat 1O da mahallen bllmüzayedc ~atıla
caktır. Taliplerin mahalli sauş komisyonuna müracaat eylemeleri.

ş

a-. ;hreınanetinin yeni yapılan

Yüı~osunu tathir ettirmemesi
•ahiple~n reybeliadadaki ev
larara d
u sene pek çok
L
uçar olmuşlardır. Ada'Vln sak·

edenler . ın kısmını tercih
liye gitr::diy~ .kadar Heybe·
•us'UZlukt te ıdıler. Bu sene
rağbet ~~l dolayı Heybeliye
kabil ti~J.ıneıniı, huna muheınen hi ıyc kadar hemen
• Knıaı
ra~
.. be t gormıyen
.. ·
d • 11eç bil
•-aları çok r ... aasa Burgaz
lst T agbet görmüştür.
• icar t
1stanbul
otomeb. ~UdUriy tind .
cem. . .
o ılcı
e
en.

.. ıyetının idare h' şo'.ör ve işçileri
gün~e yapılacalctır eyctı intihabı iki
Birıocı gt1n: 4 h~
dan 12 ye kadar Bra.n salı saat 9
16
cyo;ı
ya kadar Knralca . b'U. ı 3 ten
kadar ve ikinci g6n: :/~n. Bebeğe
§aınba tıaat 9 dan 12
~ıran çartanbul cihetleri taksi Ye lı:adar Is.
"e saat 13 ten 15 e kadnıahaUerinde
nı 1_ •
. ar c-·
erır;ezınde al:ikadaran reyi . -~ııyet
1ll k
etın 1
{___ üzere ham bu!uonıa:ı
ver.
f)•unu:r.
arı ilan

HAMIZl stVLIN (ıAStf UlUK ) ~ ~
Ttp abdemiSi rdd "abOO prcdeO
( ~ )anfmde mwtye edfWllCb
Parts baratwne6ed ~

Şatelen

15

d&mla (inme)

müeseeaall:

büyük mikAfatA

semen
romatizma
alamı mafsaliye

fanı

hamm be•I (asft .ıfft6 ~M:llitmmif. ..... n dlll. . .
tahtı tehdidinde buiaPIDUf olanlılr anmk
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Son Saat

.E(Jlenc~li.
KBçüğii

sahife

iyi idi

Ôa6&de incir prmiyea
biri, bittesadtif bu
görür, ıekli hOfUD&
aicler, bq OD tane sabn alır,
ine seve yer. Alb ay sonra
tene kasabaya gelince incir
•anuya koyular. Adını bilmecliii için gazlerile arqbnr.
.tllrkAncmm biri onun qağı
jtlbn dol..muuıc:lan ve aeb·
aelen, meyYalara gaz gezdiriPndm bir ,ey araclıpu anh-

Post restant

' - Ben bu yaz adaya ,#.
yorum borçlulanm gelirt'
adresimi ver?
- Nereye?
- Konya - postrestant.

klyllhılu
meyvayı

••

Oyle ise peki
- Hakin:ı efendi. Artık bu sefer bir şey diyemezsiniz. ispat ve delili ile gelerek karımdan
ayrılmak istiyorum.

,.U--=
-

Hemteri ne anyonun?
- içi dan, d1tı deri bir fey
,......_ Ona lll'l)'ONM.
Dnkkincı, şu tarife gare,
)lyllnGn patlıcan aradığına
alip olarak eline bir tane
,.tt.cm tutuşturur :
- içi dan, dlfl deri, işte

........

İsmine?

Herifin biri kemali teliş
ile doktora giderek:
-Feliket-der - fındık sıçam
yuttum. Doktor, istifini bozmı
yarak cevap verir:
- Bir de kedi yutunuz,

- Desene ki evleniyorsun.
- Evet.
- Kocan olacak adam bari
genç mi?
- Hayır. Yetmif yqında.
- Yetmit yaşmda mı? ismi
ne?

kmtuluraunuz•

Kiyi& ' evelce aldığı mirin
mDruru zaman ile büyümüş
elabilectjine hükmederek pat.Jmu.
jçiain tfneli

-......_..u.
f

Kedi yutunuz?

cıldaiımu
g6rDnce
mahzuz
-., ısmr, ve hemen tükn-

_..,

- Bire meret -der- knçllkken bal gibiydin, şimdi zehir
lemutsun!.

Bendeniz de!
Bir balo danftşflnde otomobiliDe binmek üzere bulunan
ekabirden birine, züğiirt davetlilerden biri yanqır:
- Mnaaade buyrulur mu
eler, paltomu otonuza koyayım.
- Peki efendi ama paltomızu nereye bırakacağız?
- Oraıım dil şilnmeyiniz
beyim. Çnnkü paltomun içinde
bendeniz de bulunacağım!

-

3=1

Hannn uzak bir yere misafir gider ve buradan koc1B1Daf(Syle bir mektup gönderir.
«Kocacığım. Ne yapacağımı
bilmediğim için sana mektup
yazıyorum ve ne yazacağımı
bilmediğimden hemen bitiri yorum.»
Sevgili karın

Patriklerden biri metropolit
ve ~ gibi ruhui reislerin
altmlf yaşından aşağı hizmetçi
kullanmamalarını ıediden emrettiği halde büytık papulardan birinin yirmişer yaşlarında
piliç misali Oç körpe kız istihdam ettiğini haber alarak
kOplere biner ve papudan
resmen ~iz.hatta bulunur.
keyfehli papas, bu sert istizaha mukabeleten fU kısa mektubu yazar:
- Altmıt yqmda hizmetçi
bulamadım. O haddi doldurmak için yİrmİfer yqında tlç
kız almıya meebur oldum •
Üçthı bir aayılm•n• zaten
alıfık değil miyiz?

kalaydım
- iııkir mı ediyorsun. Dnn
aeni Saidin evinden çıkarken
16rmlifler.
- T &hafsın yahu. Elbette
çıkacaktım, Geceyi orada mı
ıeçirmemi istiyordun.

MiJhimdi ama

geçti

- Efendim. Evelki ,an
aize bir mektup gelmişti. ver•
meji unuttum.
- Çabuk getir. Belki içlnae
mlbim bir fey Yardır.
- Açbm okudum efendim.
Vakıa mühim idi. Ama geçti.
Sizi dtbı için hemşirenizin ce-

....me

çataıyorlardı.

I

Milyoner.

Mektup

Gecede mi

- Garson! Bu t&rap tottl(
lu. Başkasını getir.
- Hayır efendim fard.'
tortulu değil. Bardak kirli.
- Ya!.. Öyle ise peki.

- Kasanızı soyan·
yirtrii bin liranı~.Sa
lan hırsızla muhal<e
n1eniz ne oldu? , .a....
- Hırsıza kızih11 ver'

dim

anlaştık.

Ne ·acı..
Bu zavallı içi
bir yer yok
muydu?
Uzunköprü beledlyesL
baca(iı kırllmış, kan9relJ
tehllkeslne maruz << t 5 '
yaşlarında bir çocuOu. 1
lanbula göndermiştir. ~ •
manet sıhhlyeslnlo el
verdlOI tezkere ile has~
ne hastane, topallıya t
palhya dolaşan zavallı ~
cuk, ye~ olmadı(fı « 1O.,
15 ,, gün sonra mflraeJ.at etmesi cevabı ile k~
~daşmış, Uzunköprüye .lr
de edilmiştir.
Baca()ı kangren

- Oö-lum! Büyük İskender hangi muharebede
öldü?

- En son

yaptığı

muharebede.

oıma•

tehllkeslne maruz ota•
bu ytıvruca(Jın lstanbUI
hastanelerinden hiç blrinde sıOnıacalı. yer bula'"
maması

teessürü m"'c

1 delllml?
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Bir senei devriye

Her tarafta intihap hazırlık-

Jl.1 e \ T~lJ l J)} l.
hrı faaliyeti hararetle devam
etmektedir. Umum intihap 30
!Je_lc,'i.ka intih'abrna halk /nkayt
mayısta olacağındanNamzetler
çok bir
~
şey kalmamıştır.
Kzbrzt lS
· f erzz
• 1 B d
değilse bile kısmen
• - e QVQ k l"b rit da- temamen
tesbit edilmiştir. Bunların mikğıt~yor/ar - Halkı toplamak icin tarı 113s kadar tahmin olunb l [
'
maktadır ki şu suretle taksim
a o ara, _eğlerıcelere çağırıyor- edilmiştir.
muhafazakar' 569 işci,
lar - l C!Zbantl l!Y l Q propag·anda 567590liberal,
39 Komünist ve
· BHalkı.n lakaydisine sebep ne.? 33Bumüstekiı.
1738 namzet 615 meb0

Bulgarların tarihinde mühim

11

p

İngi~~ ~evs~m~ Avrupada intiahap mevsimi denilı;e caizdi.
tihap ..~:r.e mhh~p var. Fransada intihap var. Belçikada in-

t
zamam hep mayıs ayının sayılı
ha~th ıçınde~ir. Diin başhyan intihap için İngilterede partiler
F an çaıışıyodar.
Vc bütün bu

gü l .· . .

1

e

· t'h

ın

1

ap arın

geldi. Bu haber:cre nazaran bu s~ne
tij .~ilca
intihabatı pek
sö~ük
daha doğrusu gürül•uz, pcttırdısız pek sakin geçmektedir. Vakıa partiler ka;annıak için paçaları sıvayara){ miitemadiyen propaganda
k•Pıyoriaı·. Yapıyorlar amma halk aldırış bile etmiyor. Her
b~a. kendi iaşe derdine düşmüş mücadele eden partilerden
g rı tarafından Belçikanın 3000 kişi alacak
büyük tiyatroç~~da bir miti~g ilan edilmiş. Muhteşem ilanlarla bu mitingin
Mitinmuazza~ b!r içtima olacağım bütün gaz~t~ler y~zmışlar.
lar dg gecesı tıyatroya gele gele ancak 200 kışı gelmış. Bunihr a kahve köşesine gitmektense tiyatroya gelen çubuk tiryakisi
•Yarlar.:·
Ko n f erans vercek h abp
· b und an mu.. t eessıren
·
•özler·
fU
habaler

1 aoylemiş:

ıı
J)

ı -

usluk içindir. Partiler arasında
mücadele pek sıkı olacağına
benziyor. Vaziyeti içtimaiye

ltsizlcr aleyhine
Sofya hükümeti, komünist•
likle mücadele vasıtalan arasında işsizleri de takibe karar vermiştir.
İşi gücü olmıyanlar hemen
tevkif edilmektediı:ler.

ve hizmetleri itibarile rakıpsiz olan beş namzet şimdiden
mebus intihap edilmiştir. Bu
beş mebusun beşi de muha-

b't
t~sad~ belediye intihabatı bir çok dedi kodulardan sonrd
1
~
üzere.. Belçikada meb 'us intihabı ise geçen pazar
~nu yjıpılacaktı. Tabii yapıldı. Neticeyi henüz öğreneme- fazakarlardandır.
.. ~~ I<. Fakat Belçika intihap hazırJık!arı hakkında çok . . .- . - - -.,- - - - - - .

~ılip

f,

bir mevkii olan es!...i çarlaraan
Çar Simonun bininci' serici
devriyesi bulgaristanda 'büyük
merasimle icra edilmiştir.
Merasimde Bulgar kralı
Boris te hazır bulun~f ve
bir nutuk irat etmiştir. Başve·
k~l de bir nutuk söyliyerek
Sımonun B.alkan tarihine olan
hizmetlerinden bahsetmiş ve
sözlerinin çar Borise hitaben
bugünkü krallarını evle~miş
ve hayırlı evlat sahibi olarak
gör!l'ek arzusu ile bitirmiştir.

ka11- yfşthe ha lk ın vatan ve memleket işlerine karşı olan alahab; ~ u! Hiç biriniz de kan yol< mu? Mebus ve Ayan intiacıaını oyuyur. Lakayt kalıyorsunuz. Bugu"'nkü lakaytlığınızın
~
arın ç e k ece k sınız.
· ·
rıat'b.

huhınrn~ş~n bu hitabesi

karşısında

halk

fU mukabelede

. - l(·b
G . 1 rit isteriz.
8 atıp gö ..
.
elçikad:un~n bu mukabelenin hakikati daha gariptir.
11
c beraber
bır çok yerlerde olduğu gibi harpten evel tütün
1
var1 • ~•kat ~-· k~tu kibrit verirlerdi. Bu bizim memlekette de
tu Ş nıdı helçik uyu~ harbin iptidsında bu usul her yerde kalktı.
n ya )•kın kib 8 .t köylüsü piposunu yakmak için günde bir kuuS 0 m~ktadırrı sarfetmekte ve bundan pek tabii gayri ınemosyalistler İı
ç~kmek İçin Yü ~~ın bu derdi sayesinde onları kendilerine
çıkad~ bedava ~ ~nlerce kibrit kutusunu günlerce bütün Belıosyalııt partisinj:i1 to:ıışlar. Bu kibrit kutularının üstünde ise
masrafı ihtiyar et Vaıtleri yazılı imiş. Sosyalistlerin bu kadar
temas ve ıntinase:eleri karşısında onlann Rus sovyctleri ile
Halkı intihapla e\~e oldukları şayidir.
edilmektedir.
a akadar etmek için telefondan da istifade

b'

Soıyaliıilerin kibrit ,_

ııtutuıu dağıtmak ıuretile halkı

kendileri

Avıi sltlf"\l.(J,

f f"(lllSa
1

o/

Paristen öğleyin hareket
eden Paris - Bordu treni ak·
şam saat dokuzda 120 kilometre süratle ( Poitiye) civa·
randan geçerken birden bire
yoldan çıkarak iki kilometre
kadar sürüklendikten aoma

Uç yüz köy
su alhnda
Şarki Avrupada
yağan yağmurlar

şiddetle

yüzünden
pek çok feyezanlar olmuş,
nehirler taşmış, arazi su altın·
da kalmıştır.
Ukrayna ve havalisinde üç
yüz köy su altındadır. Henüz
bir hafta evel evlenmiş bir
gelin sular içinde kalarak
boğulmuştur.

1

Irak

.)

durmuştur.

Derhal getirtilen yardım
lokomotifi tarafından demir
yolu üzerine çıkanlan tren
kazayı hafif atlatarak yardımcı
lokomotif ile beraber yoluna
devam etmiş, fakat kırk beş
dakika ~onra bu yardımcı
lokomotifin kazanı henüz anlaşılmıyan bir sebepten pttlı
yarak ikbci kazayı meydana

1

Fırat taıtı.

Basradan bildirildiğine göre
son hafta zarfında kesretle
yağan yağmurlardan Fırat ve

Dicle nehirleri taşmış, Bağdat
ile Basra arasındaki sahanın
mühim bir kısmını su basmış
tır Bu iki şehir araındaki tiren münakalltı durmuştur.

getirmiştir.

Kazanın

patlaması

neticesi
makinist ağır

atCfÇİ

ölmüş,

surette

yaralanmıştır.

ile alakadar ettiklerini gören diğer partiler telsiz telefonla
konserler, cazbantlar tertip etmekte balolar vermekte eğlence
arasında eglenmeğe koşan halka propagandalarını ,yapmaktadırlar.
Da ı
Belçika nazırlarından M, Maks ve kariciye nazın M.
v
Hymans halkın bu kaytsızlığını açıktan açığa ğazet~~İre
söylemişler ve bunu harp neticesi iktisadi haye~a g
.en
ıtbratsızlığm ahvali ruhıye üzerinde yapbğı ma kuı tesare

atfetmi,lerd.1r.

Son Saaı:

8 Sahife

Haziran
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Muharriri:

Nakıli

.Tül 1 ern

idris Jlfuhtefl

Lambaları

söndürün

Fatoş hanımın · l{apısmı zorlıyan
ışı sıze buluvere)rİm

Ve bana bir de l{eçi getirin.
••
mtıcrınıı

Yolcular ( Hisar ) menziline
gide dursunlar, biz karilerlc
beraber ve onlarlardan eve)
bu lıana girelim.
Vakit ikindiyi çoktan geçmi9. Hanın geniş avlusunda
iki kişi yan yana ve sabırs,z
lik allimi gastererek dolaşı

yorlar.
Belli kl birisini beklemekteler. Bunlardan biri Trabzon
eşrafındn Sefer ağa, diğeri
de kahyası Süleymandı. Kaptan Yerhuttan aldıklan ufak
bir tezkere ile buraya Hisav
hanına davet edilmişle:-c!i. Tezkerede hiç bir izahat yoktu.
Sefer ağa:
_;_ Çok şey diyordu. Bu
Y erhut neden <loğrJdan değ·
ruya Tı·abzona gelmedi de
b • buraya çağ rdı. Acaba iş~
becerebildi mi?
Asiyeyi buraya b :raber mi
getirecek? ·
GörülüyAr ki gerek Sefer
ağgın ve gerekse Kahya Sü-

şıpın

yeyi size kaçınnm. Esasen
bu akşam burada geceleyecekk:r galiba.
Sefer a~ yüzü güldü.
- O halde dedi, buraya
gelirlerse hemen ve hep beraber kızı kaçırırız.
Kahya Süleyman itiraz etti.
- Olmaz. Acele işe şey
tan kanşır. Siz bana bırakın
Yerhutu tanıyorlar. Sizi de
yolda gördükleri için bilirler~
Fakat beni hiç kimse tanı
maz kendimi belli etmeden
onla~n arasına sokulur, kurnaz!ıkla bir fırsatını
bulup
kızı

kaçırmak. işini

ararım.

Bulamazsam Üsküdara kadar
yol daha çok uzun olduğun·
dan cebren kaçırıl'ım. Fakat
bu işte beni yalnız bırakmak
lazımdır.

Siz, Yerhutla bera-

b\!r hemen buradan Trabzona
dönünüz.
Nerde ise g~lirler.. Sizi
görüp tanıyarak . kuşkulnnma

ktlmet bulson. Ben kardeşimin
namusuna slirülmek istenen
bu lekeyi temizlemek istermi:
İsminin Hasan olduğunu
öğrendigimiz bu kürt dere
beyi (Fatoş) ismindeki iri yan
yapılı kürt karısı olan kız
kardeşinin namusunu müdafaa
ediyordu,
Hakikaten (Fatoş)un odasına
bir tecavüz, bir taarruz vaki
olmuş midi?
Bu ·ası meçhul ,
yalnız
muhakhak olan bil' şey varsa
o da Fatoş duldu. Kürdüstanri~ tam dört defa evlenmiş
v .. 1 o . "r.=ı• ştı.
~ımdi harar~lini henüz g2: p
etmemiş
kadın mevcudiyeti
ıçin beşinci bir koca avına
çıkmıştı.

onu

Kürdüstaııda

kimse

Çünkü

arbk

nJmıyordu.

Fatoş

bir erkekte11

daha fazla güçlü knvvetli
ve daha fazla hakimdi.
Binaenaleyh seyahatleri kosınlar.
ca aramak için ol<luğundan
Kahya Süleymanın bu tekleymanın Haydarın geçirdiği
kapının zorfonması keyfiyeti
fir ve planı kabul edildi.
gazadan haberleri yol.tu. Bugözleri Üzerlerine celbctmek
Sefer ağa ve Yerhut onu
rada kaptan yerinde bekleriçin bir bahane idi.
handa yalnız bırakarak gittiken Asiyeyi de beraber getiNe de olsa hasso ve bir az
ler.
Şimdi
Süleyman
işini
koreceğini zan ve ümit etmekte
sonra ksrdeşine iltihak eden
laylıkla
ve
zora
lüzum
hasıl
idiler.
Fatoş ortalığı velveleye verolmadan
görebilecek
bir
Nihayet kaptan Yerhut han
erek bar bar bağırıyorlardı:
k~rnazlık düşünüyordu.
kapısından içeri girdi. Halin·
- Namusumuza sürülmek
Bu sırada hanın içinden bir
de bir tuhaflık, üstünde bqın·
istenen bu lekenin temiılen·
takım giirültülü sesler aksetti.
da bir perişanlık vardı
mesini isteri~.
Süleyman avluda olduğun
Onu böyle gören Sefer ağa,
Biçare Hancı :
dan bu seslere bir mana veve Süleyman, ikisi birden sor- Merak etmeyin, dedi .
remedi.
dular :
T
rabzona
haber gönderdim .
Sesler gittikçe artıyordu.
- Hayrola. Ne var? Hani
Çimdi nerde ise baldın ef. geNihayet handan dışarı üç
kt7..
lip tahkikat yapacak hakikatı
y erhut başından geçenleri kişi çıktı.
mey~ana çıkaracak. Hakimin
Bunlann biri kadın ikisi
birer birer anlattı. O anlattıkça
geleceği haberi Kürt delikantrkekti.
Sefer ağa hiddetten küplere
lısını biraz teskin eder gibi
Erkeğin biri, ötekine:
biniyordu. Sonunda adeta ateş
oldu. Hele hancı nın:
- Hancı ağa diyordu. Bu
püskürerek bağırdı:
!
- Bu hakim öyle bir
- Desene ki işi falso ettin. jşi ancak kan temizler. Dün
hakim ki eğer Fatoş hanım
akşam da böyle oldu. Bu akHep senin b~eriksizliğin yüşam da. Hanın içinde kız kar- efendinin namabrem odası
zünden oldu.
nı zorlayanlar va:sa
mutYerhut ne söyledi ise Sefer
deşimin odasının kapısını zorla1':a ve kendine mahsus bir
ağamn kulağına girmiyordu.
lamak Kürt namusuna dokunusul ile meydana çıkanr demak demektir. Zavallı hacı
- Mutlaka...
Mutlaka o
mesi Fatoş ile Hassoyu müsne olduğunu şaşırmıştı.
güzel kızı isterim diye tir tir
Canım
Hasso
ağa
diyorterih
kı!mışb.
tepiniyordu. Yerhut:
du. Kimin yaptığıiu, kardeşini
Bu muhavereyi bir höşeye
- Ağa hazretleri...
Dedi. Merak etmeyin onlar
zin yatbğı namahrem odanın
büzülerek dinleyen kahya Süta Üsküdara gidinciye kadar kapısını kimin zorladığım gös- leyman Kürtlerin çıkardıklan
terin hakkından gelelim.
vaktimiz var.. Ben ne yapar
bu hadise ve biraz sonra
yapar ve bu sefer zarla Asi- Ben ne bileyim onu hügelecek
olan
Kahraman

ağa

ve tevabii arasında bir
plan kurup kuramıyacağım
düşünürken
han
kapısının
önünde gürültülü,
pabrdılı
bir kalabalık peyda oldu.
Beklenen yolcular gelmif,
lcrdi.
Hancı,
yağlı müşterileri
karşılamak için elinde meşale koştu.

Kağnılar avluya girmişlerdi.
Kahraman ı:.ğamn sesi yük-

seldi.
- Hancı!. bize en iyi odalardan üç oda.. at!anmız
için de ahırm en iyi kıs·
mmdan bazıda.. Geceyi Lura·
da geçireceğiz.
- Baş üstüne ağa hazretleri.
- Yann ~abah da erken
erken yola çıkacağız..
- Emredersiniz...
Yolcular daha henüz "tfana
girmemiş!erdi ki kapı <Snünde
bir yaylı durdu ve yaylı-'
dan koca
kawklu · ötri"'~
iri yağ h lumu gibi gövit:Bini
sallıya sallıya ve top sakalını
oynata oynata indi.
' ~
Gelen hakimdi ve han av·
lusuna girer girmez:
- Bütün kapılan kapahn
kimse dışan çıkmıyacak..
Emrini verdi.
Bu emir üzerine hemen ka·

pılar kapandı.
Ortalık ğecenin bastarmagı
ile zifiri karanlık halini almışb.
Hancının sağ elinde tuttuğu
meşalenin
sarımtırak
ziyıı

ancak bir kaç adımlık bir
dairey! aydınlabyordu.
Kahraman ağa Van Miten
Ahmet, kadınlar ve uşaklar
meselenin neden ibaret oldu·
ğunu bilmediklerinden şaşkın
pşkın ve hayretle bir birleri·
nin jyiizlerine bakınırlarken
kahya Süleyman da karanlık
köşesinde geçecek hadisab
seyretmiye hazırlanıyordu.
Hakimin kalm sesi tekrar
aksetti:
- Hasso ağa kim.
Kürt delikanlısı ilerledi:
- Ben.
- Fatoş hanım?
Ki1rt karısı bir adım alb:
- Ben.

[Mabadi var)

··

Haziran
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\rakıli:
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Merak etmeyiniz..

Çantamda bulunan evrakını muntazamdır

idare azalıklarına
) ır kaç parasız fakat şatafat
ı asılzadeyi intihabettim. Bu
~evat çok parlak fakat hepsie asılsız vaiUerim karşısında
~ana isimlerinden istifade
akkını vermiş oldular. Bu
&~retle «Alkanzas petrol anorııın şirketi» bugün fi'len tetekkül etmiş bir şirket telakki
tdil
1 tr. Ayni zamanda beh .eb'I'
b~rı beşer yüz frankhk elli
ın tane hisse senedi de tabtttirdi
k
m. H'ısse senetlen. o
badar mükemmel bir surette
•~lmışlardı ki tarif edemem.,
. arsiyal Zanbarof memnulliyetl~ ellerini uvuşturuyordu:
nı iyi çalışmışsınız mosyo
h.ızmetınız. .
d •lssek·· D ogıusu
erı m mnunum
- Elden geldiği kadar uğ
~'fhk mösyö Zanbarof. Şimdi
~ sse senetlerini ne zaman
itaya atacağımızı görüıelim
~- )ianndan sonra... Ben de
~\ durmadım mösyö... Blus~·· Ben de çalıştım... Ve
llıı ~ oldukları kadar da kate~ Perest olmayan bir kaç
. . ._ .a~ ettim.
herıi l>ekala mösyö Zambarof
teJJa~ elimde de müteaddit
....._ °'l'ım var.
ltla Yalmz şüphe uyandırlllıya dikkat etmeli.
O hususta hiç merak
taza~rnayınız! Evrakım munk-.. · Hatta çantamda Al-.ısaıd 8 k"1
leuı
yeni petrol kuyuCUt.nı~a~otografileri bile mev·
inek b ıa bunları ele geçiroldu. Ça:a biraz pahalıya mal
bir k nkü her ressam adi
ır m
lıaıi fa . anzarasının ortasına
1
JUau
ıyette bir petrol ku-

b. Heyeti

-

hu;

k:

•

-

n

Y\lp

Yerleştiremiyor.

oevhud
etrnerni~i i e Yere para sarf
ı.ı.
n z ~izim ...
nısse
oralarda
senedi alanlar
Petrol k
ve menbaını
uyularının
olmadığını t nhk·rnevcut olup
a ıkı ·
ıaren kasamıza b· erıne intikaymelerinin akın ır çok bank
edilebilir. Sonra ~~ına intiıar
leri ümit ettiğinı;ase senetJÖrecek olurlarsa : t rağbeti
bir mühendis gönderi •raflara
aramak güç bir fey pd:.~trol

1ya!

ıı

Bu suretle aksion hamillerinin
ağızlarını da kapatmış oluruz ..
- Belki de kakikaten bir
perol menbaı tesadüfen keşf
edilmiş olur.
- Bundan daha harikulade
şeyler her gün görUlmüyor mu?
- Her halde ihtiyatı elden
bırakmamalı mösyö Blussek ...
- Merak etmeyin dedim yal.
Yakında biz bütün mes'uliyeti
deruhte etmiş olan heyeti idareyei ileriye sürerek geriye
çekile bil friz. ..
- Bilhassa azizim Blussen
şurasını unutma ki ben bu işe
son sermayem olan yanın
milyon fırangı yatırmış bulunuyorum. İşler aksi giderse
malivoldum demektir.
- Hiç fÜphe etmeyin ki
yüzde bin kir edeceksiniz.
- Allah versin de işler dediğiniz gibi çık"sın....
.

*

Bu muhaverden tamam iki
glin sonra «Alkan zas petrol
şirketi»

meaelesi ortaya atıl
mış ve mahirane manevreler
sayesinde şirketin beşer yüz
franklık hisse senetleri bin, üç
bin, beş bin ve nihayet beş bin
beşyüz franga kadar yükselmişti. Marsiyal Zambarof keyf
ve neşesinden kabına sığamı
yordu.
Adeta havadan kaaasına
düıecek olan şu bir kaç milyon frankla işlerini çevirebilecek ve yegeninin servetine daha rahat bir surette
konmıya intizar edecekti.
Zambarof bu karışık işler
le meıgul bulunmakla berab• r
kızı da gözden kaçırmıyordu.
Evvela banker, Efyanı her
giin ziyaret ediyordu, sonra
da Zambarofun emri mahsusu
üzerine Fabyen, bu sefil uşak
genç kızın hizmetine tahsis
edilmişti. Bu suretle genç kızın
hariçle temas etmesine bir
mani vücuda getirilmiş oluyordu.
Fakat bir akşam, binanın
etrafmda mutat bekçiliğini ifa
etmekte olan Fabyen genç
kwn pencerelerinin altında,
yere ablmış ICapalı bir zarf
bularak bu ma7rtıfu derhal
efendisine koşturdu.
Banker titrek ellerle zarfı

İstaiıbul kadastro heyetleri
r·yasetinden:
İstanbulda ve Büyükadada kadastro muamelitı ikmal
edilen mahallelerden a,ağıda gösterilen mahallelerdeki
gayri menkullerin tamamlanna ve ya hiseelerine mutasamf
olanlar 9 - 6 - 929 pazar günfinden itibaren yeni senet
ve planları bir tertip ile tevzi ve teslim olunacaktır.
Heyetler
1
Hocapaşa
2
Şeyh Mehmet Geylini
3
Hobyar
,. Mahalleleri lstanbulda

l

4

MoJla F enari

~:~rutiyet

} Mahalleleri Büyükadau...

Bu mahalleler dahilinde gayri menkul malı bulunanlarl..
yukarda dercol';ffian tarihten itibaren pazar ve salı günle rinden birinde Istanbulda tapu dairesinde ve Adada hü kumet konağında ait olduğu kadastro heyetine müracaat
eylemek icap eder. Bizzat gelecekler nufus varakalarını
ve ecnebi tabiiyetinde bulunanlar ikamet teskerelerini ve
heyetlerden mukaddemce almış olduktan makbuz varaka larını ve fotoğrafilerini henüz ita etmemiş iseler ikişer
adet vesika fotoğrafilerini birlikte getirmeleri lazımdır. Bu
senedatm tevziabna temmuz nihayetine kadar devam olu nacaktır. Bu mahalleler dahilinde atik hüccet, temessük,
senet kalmış olsa bile onlara istinaden bir giına muamele
icra olunmıyacaktır. Muamelatı ikmal edilen diğer mahallelere ait senet ve planJann itasına ne vakit başlanacağı
peyderpey ilan edilecektir.

Matbaa ve gazetelere...
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Mühendis mektebı

VukseK
mtibayaat komisyoııundan:

Mrktep binasmm mevcud aksamının tadilat tarafile mu 1 terik
aksamının yeniden inşası 27 mayıs 929 tarihinden itibaren 18
Haziran 929 leri~;n.,. kadar münakasaya vazedilmiştir. teminatı
muvakkate (5700: Eiradir. rniinakasaya dahil olmak arzusunda
bulunan inşaat müteahhidierinin bu bapta malumat ahseylemek
ve münakasaya ait proğram, mukavelename, şartını ve resin1
leri almak üzere yüksek mühendis mektebine müracaat ey'~
meleri ilan olunur.
Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
•ı aç1arlnlZI ihzar
ettiriniz. Reçeteleriniz t~e .ede
l
Aiye ile, ciddi hir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik ıdra
tahlili 165 l<uruşhır.
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t•
yavru1
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büyütür.
Maddei
hayati
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F
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yeyi havi en birinci çocuk gıdasıdır.

Üsküdarhlara müjde ~i:~u~!:!1!:1 :ı~

şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğ~, lastik sonda, derece ibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, dış ~acunu, P?dr J,
g esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokagmda yem ıtrıko1onya,
yat ve Jevazımı bbbiye magazasın da ucuz.ca t e d arı"k e dil"tr.
v

açb ve şu cümlelerj okudu:
"Dayım Marsiyal Zambarof
beni dairemde mahpu~ hu!':"1~
duruyor Meçhul mudafıım.
her
olursanız olunuz, ge·
liniz ve bana muavene~.. e d":nız.
Şimdiye kadar bana okadar

kim"

müşfik

davrandınız ki

geııe

size müracaatta tereddOt et·
miyorum. inşallah bu meltup
. .
r .
,..r
sızın e mıze ge..,.- • R el
Elyan 09 e. •
[ Mabadi ,.~ -

Vatandaş
Ye1ui kanun ecnebileriı~ endişesini

izale etti
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Bovıik ellıi"" fahrik ·.~ının
Müntalınp çcşitlerinıiıi göımcc!en hic lıir mıılıavnııtta bulunın~ymız.

on moda bi.;ıml~rde

Mcrkc.z

acentesi : Galata
köprü başında. Bcyoglu 23 62
Şube .1cı.:ntası : Mahmudiye
hanı alımda . İsambul 2 7 ~o

nıahsus

tcı. ınııtlı cinsten
muhtelif İngilir. 'r fo11t11Y-1 kı.ın aşlıırdıın
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Ko tüm er
l\frşhıır

1

Antalya

postası
( JNEBOLU) vapuru 2
Haziran Pazar I n da Gal.ıta
rıhtımından hareketle [İzmir,
küllük , Bodrum, Rados, Fethiye, Eınikc , Antalya ] ya
gidecek ,.c dönüşte mezkı'ır
iskelelerle Birlil\lc [ Andifili ,

kostümleıri

ve Spor

~)

Ji;ac!an

1ti.barcn
M NDEL HFRG mnrkalı 'c
gab:ır<liııdcn

fn mükemmel

l•rr rcnktf'

Pardesü:er

,
.
,
.
,
1

Ye mOntl"htıp

~

'

o

çcşitJr·de

)

Trı-nçntl:-.r

liradan

Celibolu ] ya
ct!ktir.

o

ve Kassa Trençkotlar

' 'O

uğrayarak

gclc-

Haziran Pazartesi ı 2de Galata
rıhtımından hareketle [lnclıo
lu, Samsun, Giresun, 'l'r.Lbzon , Rize, Hopa ] ya gidecek
ve dönüşte Pazar i kclesik
[ Rize , Sürmene , Trabzon ,
Çôrck, Gircson, Ordu, Ünye

liradan
itibaren

Paııtalotıaar
l'ier renkte

Çanal,kalc ,

T~ABZON BIRİiWİ POSTA:>I
( ANKARA ) Yapurn 3

l\1anto ar
ı ~ f'r..

Sal,ız,

Kalkan ,

itibaren

Hanımlarla genç kızlara mahsus
en son moC:a 'e lıeı· renkte
müntchnp t;"şitler !!aharJin

1

bulunulmuştur.

cyri sefain

EKSEL Si

Beyefendiıere \'ocuklara

ikinci kanundan beri mer' iyete girmiş bulunan, İstanbul
meb'usu Tevfik Kamil beyin
teklif ettiği vatandaşlık kanunun.un bir maddesi, bazı ecnebiler arasıı:da tereddüdü
mucip olmuş, gerek Tevfik
Kamil beye, gerek Hariciye
Vakaletine bazı müracaatlarda

faneıaıardan

S:tm!iun,

lncbolu, Zonguldağ]ıı

uğra) arak

gdcccktir.

Hareket gunü vük

alınnınz.

lzmir -~,arsın surat posias 1
( KOi\YA) vapuru 2
Ha1iran salı 12 de Galata
rıhtımından hareketle [ lzmir,
_\ntalya , AUiyl: , Mı..rsin ] c
gidecek ye dönLişte [I'aşucu,
Anumor Alaiye, Antalya ,
İzmir] e uğrayarak gelect!ktir.

AL'E"'iO iLE d~inyamu

en maruf markası:
Pnrisin "A. KLA VERİıı nm katkerdesi z~yıflabcı
ve lnstiki mayokemer!erj: lüks korsalarin son
modeJleri hazır ve ısmarlama, taklit!crindcn sakı_( (
nmıı. Bütün Türkiye için yegi\ne mümesslleri \
Beyoğlu N, 437.
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ff

şamil bıilunduğunu

bilere

netmişlerdir,

zankendilerine, ka·

nunun mer'iy~ti, kanuns"~"iden
muteber olduğ11 cevabı ~ıcrilmit
Tevfik Kaınil bey de, bu hususta Fransızca bir makale neşr
ederek tereddütleri izale et miştir,

!Ylalımut
paşa

Muhtar
nerede?

Divanı Aliye sevkine J~ar
verilen Mahmut Muhta paşa·
nın elyevm Niste bulunduğu
söylenmc~t:dir.

Piyango müdüriyetindeu:
12 kalem kırtasiye edevatı·
cm pazarlık suretile 2 hwfran
929 Tarih pazar günü saat
on dörtte piyango müdürlü·
ğüııde müteşekkil mubayaat
komisyonunda yapılacağından
verecek olanların pey akçelerile mezkur komisyona müracaatları.

adık

zade

Biradeder vapurları
l{aradeniz nıuntazaın
ve lüks postası

SAKARYA
2
PAZAR
Yapuru

Haziran

ulünde ve ()O) santim J..ut
r 1da serenin kn'i ilıaksi ıo
l I ziran 929 tarihinde icra

gunu akşamı Sirkeci rıhtımından hareketle [ Zonğuldak ,
İnebolu, Sinop, Samsun, Ordu,
Giresun, Trabzon, Sürmene,
ve Rize ] iskelelerine azimet

müna-

Sirkeci Mesa-

'\ uz adet

lJakt lo

Kanunun bir maddesi, Türkiyede doğan et.nebilerin çocuklarının Türk tebaası olacağın
dan bahistir. bazı ecnebiler
bunun alelumum Tiirkiyede
bulunan çocukları olan ecne-

C1 7 - 2 8 )

~ılıııacaıı'.n~aııı
taliplelr
kasa ya
' etme,
ıştır.1

mcm,

i.ızerL

o giin saat ı 6 da lc,·aıını
n tıdürllıı\-,tıııe gclınclcri.

ecl;~~i~~~~ı~ için

det hanı altınd:1 :ıccntahğına
muracaat.
·ı rıeron : iflanbul 21 ~.ı

11
Yaıı makinesi ınngaza ı ~ • ------------.rıı 111_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,
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Sahife 11

Haziran

atı
•taraflar neler tek if ettiler?
muallakta kalan mesele ••

unan müza;M e

Deliren posta meınuru
önüne eeleni vur
kişi ölüm hal

ik.

0

Dün saat « 13 » te Eyipte
Sofular caddesinde bir facia
olmuş, cinnet getiren bir posta
~emuru iki kadınla bir erkeği
agır surette yaralamıştır. Cin~et . getiren posta memurunun
ısm1 Macit beydir.

Neden delirmiş?

.~acit

be} fo hundan bir
ınuddet cvel zevcesi vefat etSın~ş, mumaileyh kayın biraderi
alıh efendi ile yalnız kalmıştır.
~ev~esine faz.la merbut olan
b· acıt bey bu yüzden büyük
. ır yese kapılmış ve o yei~
1d~
1 kayın biraderi Salih efenıye :
« - Kendine bir iş bul,
evimden çik! » demiştır.
S l'h
.. a ı efendi eniştes:n:n kend ısıni sevdig~inden cesaret alar k
~ evden çıkmağa lüzum ğürdeıni~lir.
Nih.1Jyet dıin ···
Nihayet dün Ma dt bcv ~ek1
tar k......yın b.ırae&enne
•
;
cvaen
çıl c... ,..
a::ını tekrar etrnis, o da itizar
ltı

Pıoıdak

rıı~1'stıtıpaşcıda Hacı Hüsrev

S ~~liesinde Sakız ağacında
a 11\ ısının
•
• d e b'msı
· · f ırıld a ı·\.
Çev·
p _ıretek kumar oynatırken
d~s Şevket efendi tarafınYakalanmışbr.
~alih merkeze götürülürken
:r ada~ı Hüsnü polis memuru·
• Un elınden sılahını almak
ıst.. i

1

"'ın Ş

0 ..

de yakalanrructır.
Mise
1
""

8.ülgazl!er namına

lora~n a~şam' Kadıköyünde

ran H~ala mahallesinde otukişi gitçı_ efendinin evine üç
Yeti
nıış, Malülgaziler cemi••hte nanuna tabedilmiş bir
he1 . Inakbuz mukabilinde
1
bunlard:n dolandırmışlarsa da

tır.

etmiştir.

Kanlı netice.,

Bu
hücumu evde h izmetci sıfotıla bulunan Liitfiye
hanım görmüş, bir kaç bıçak
darbesiyle yara!anarnk yere
yığılmış olan SPJihi ö!ümdcn
kurtarmak istemiş, o da ayni
şekilde yaralanınca intimdada
başlamışbr.

Bu feryada, evde kiracı
olan Nazire hanım yetişmiş,
fakat o da havale edilen bıçak
darbeleri ile düşUp bayılmıştır.
Bu esnada fery t ve çığlıklara
komşular ile polisler yetişmiş,
hala elinde biçak öteye beriye
saldıran deliyi '-'akalar:ıışlardır.
Deli,
tıbb/ adlivc, Salih
J
Cerrahpaşa hastanesine, Lfıt·
fiyc ve Nazire hanımlar da
Haseki hastan°sine ka!dınlmışlardır. Lütfiye hanım1 Salihin varalan çok ağırdır.

çe.:---v,-;r.....e-n::sı::ıı--J:j-;1-=-ır-şo-för kendi-

lelin yaptıkları

...

edince bir kıyamettir kopmuş,
bir cinnet buhranına tutulan
Macit bey bıçağı kaptığı gibi
Salih efendinin üzerine hilcum

Osman yakalanmış-

ni denize ttı.
Dün saat «13,15» te Köprüdcn /\dalara hareket eden
......
« K a lamış»
vapuru H ay d arpaşa
açıklarına geldiği zaman <<20-

25» yaşlarında bir adam kendisini denize atmış, vapur tevakkuf ederek denize düşen
adamı «25» dakika kadar arab
mış ise de bulamamış r.
Yalmz suyun üzerinde bir

kasket bulmak kalil

olmuştur.

Bu kaskete nazaran intihar
eden bedbaht, bir şofördür.

DuvAvdan ·düctü

_..
~
Fındıklıda oturan polis memurlanndan Mehmet efendinin
oğlu beş yaşında Ali diln duvardan diişmüş başından yaralanmıştır.

Bueiinlcii
Kand·ıı·
ı ı

alınmıştır:

r

hava:

&satanesinden

Dün azanıi h
derece , bu sahararet
«22»
ah
recedir. Bu
~14)) de-

gece .. ~
hafif ve mütehav . ruzgar
vil, hava

açıktır.

Bir taarruz ve bir
tevkif
Üsküdarda Bağlerbaşında
Hüsnü beyin gazinosunda oturan şoför Muharrem, kunduracı Mehmet ve Nihat isminde iki kişinin taarruzuna
maruz kalmış, sağ elinden ve
bacağından yaralanmıştır. Carilıler yakalanmıştır.

Muhtelit mübadele komisyonu bitaraf azası tarafından
Türk - Yunan mübadele meselelerinin halli için tarafeyne
bir takım tekliflerde bulunulduğu malumdur.
Atinada çıkan « Etnos »
gazetesi tarafından sureti mah·
susada Ankaraya · gömJerilen
muhabiri, bitarafların bu teklifleri hakkında bazı tafsilat
vermektedir. Bu tafsilata nazaran:
1 - Türkiye ve Yunanistan,
bugün işgalleri altında bulu nan gayri menkul emlaki muhafaza edecekler, İstanbulda
Yunan tabaasına ait olarak
vazıyet edilmiş bulunan emlak
iade edilecektir.
2 - Menkul emlak, para,
para kasalatl ve Türkiyede
bulunan Yunan taba.asının
emvali ticariyesi, bir Türk,
bir Yunan ve ihtimal bir bitaraftan teşekkül edecek muh-

Sıhhiye

vekili

· Amerikada
Sıhhiye

vekili Refik beyin

perşembe

vasıl

günü
oldu~na

Vaşingtona

dair telgraf

gelmiştir.

Anad lu hattın
da yeni tarife
Anadolu hattında seyrüsefer tarifeleri bugünden itibaren değişmiştir. Banliyö hattında da tenzilatlı tarifenin tatbikına başlanmıştır.

Sarlıoşluk, hayatına maloluyor
BeyoğJunda

Tarlabaşında

oturan Evgimiyos dün Büyük
derede Ali baba mesiresinde
sarhoş olmuş, bardak ve tabak kırarken sağ elinden ve
kolundan ağır surette yara·
lanmıştır.
Mecruh Beyoğlu
hastanesine yatırılmışbr.

Sarhot ziyafeti: Sopa!.

Fincancılardakalkan
Nasuh Ali
seyyar

hanında yatıp

sandıkçı İsmail, Mehmet, Ali,
Mehmet sarhoşlukla kavga
etmişler, sopalarla birbirlerini
ya~lamışlardır.

Kaza ve dayak
y edikuleden geçmekte olan
talebeden Orhan efendi, zvcesine otomobilini çarptıran şoför Ahmcdi kayışla dövmüştür.

l

telit bir mahkemenin salahiyeti
kazaiyesine tevdi edilecektir.
3 _ Yunan tabaasına ait
olarak henüz dokunulmamış
bir halde bulunan para kasaları
sahiplerine iade edilecektir.
- 500 bin İngiliz lirası
ihtiva ettikleri tahmin edilen
ve İzmir yangın yerlerinde
ankaz altında bulunan .Yu·
nanlılara ait para kasaları
meselesi muallak kalacaktır.
5 - Mübadil ahalinin emlaklerinin takdiri, mübadele
komisyonunun bitaraf azası
tarafından yapbrılacaktır. _
6 - lıtanbuldaki etabli Pumlann vaziyetlerine ait teferriiat
muhtelit komisyon b i t a raf
azası tarafından tesbit edilecektir.
Muhabir, bu malumatı ver·
dikten sonra Türk - Yunan
dostluk misakının son bahar
da imzası memul bulunduğu·
nu da yazmaktadır.

Darülbedayi artistleri avrupada
Anaduludan avdet eden Da•
rülbedayi artistleri seyahatleri
esnasında pek çok hasılat yapmışlardır. bilhassa kıbnsta rağ
bet görmüşlerdir.
Vasfı Rıza B. ile diğer bazı
artistler bir kaç güne kadar
Avrupaya bir tetkik seyahatine
çıkacaklardır.

Artist K. kemal B. rahatsızlandığından hastaııeye yatacaktır.

Dün mesireler
kalabahkh
Dün hava

sıcak

ve cuma
va-

olduğu cihetle Boğaziçi

pulrlarındaki izdih~m müt.~

bir şekil almışb. Gül mevsımı
olduğundan dün tenenühten
avdet edenlerin hemen hamen
hepisinde birer ,demet gül bulunmakta idi.

İngiliz lirası fırlıyor
İngiliz lirası bugün 1010,50
kuruşa yükselmiştir.

-----------·

BuQünkü borsa:
İngiliz 1010,50; Frank
12,25; Liret 9,15; lsviçre
2,49; Dolar 48; Dahili
93,50; Altın 875; Anadolu 24 55· Rumeli 7,30;
'
6' 50
Tramvay' 72,75;Düyun19
İş Lankasından alınmıştır.
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