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sırrı... M• Papaya yeni talimlıt verdiler

e.CcvbJ.n

.srar kaçakçılı-

g, nasıl yapıldı?

Türk • Yunan müzakerah başlıyor
Yeni sefirimiz Atinaya muvasalat etti

Atina, 28 - Har. encilmeDinde M. Venizelos tarafından verilen izahat üzerine yapılan mnzakerat milaait bir netiteye vardığından mli%akerata başlamak için M. Papaya talimat veril·
, miftir. Vaziyet burada nikbilılikle kuplanmaktadır.
Atina, 28 - Türk sefiri Enis bey bugün buraya vasıl olmuştur. Mumaileyh yann ( ba,U.)
Har. na%1rile g&rQfecektir.

-.---------------------------------~~
Mer~h?-N'!saybin
hattını tesellüm 1Almanların
ıçın hır heyet

hareket etti

.

Fransız huknmeti ile aon yapılan itilif neticesinde Mersin·
Nusaybin şimendiferinin bugünlerde tarafımıza teslim edilmeti

matemı

Dün, Haydarpapdan, hareket ve hasılat teftiş muavini Cemal, hareket mUfettifi Zeki beyler, beraberlerinde bir istaayan
müdllrü olduğu halde Eskişehire hareket etmişlerdir.
Bu zevata Eskişehirde, Devlet demiryollan idaresinden bir
heyette iltihak ederek hattın t~lim ve tesellüm muamelesi
icra olunacaktır.

Berlin, 27 ( A. A. ) - Volf
bildiriyor: Reisfcümhur
ile Rayih hiikiimeti fU beyannameyi nqretmiflerdfr:
( 28 Haziran gibal1 bir matem gnnndnr. Ou SeDe eYel
AlmD aulb mUrabhulan ver-.
. sayda hak ve hakikati, auUı
dostlannı
inkisan
hayale
uğratan bir vesikaya zorla im·
zalanm atmıtlardır.
On senedir bu muahede
Alman milletinin b6tün tabakalan üzerinde fikri bayat,
iktıaadi hayat amele ve k6y·
lthınn bayab üzerinde t:azyi)am
icra etmektedir.
Durmakswn phpak Ye
Alman mflletinia bntUD abemmm birbirile taa bir vahdet
halinde bulunmaları, ntammwn mevcudiyebni tahdıt ve
bütün
Anapanın
iktı.sadi
refahını tehlikeye sok::ı.n V prsay muahedesinin hiç olmazsa daha vahim tesmcr yapmİl.sına mani olmuştur.
Almanya muahedeyi imzalamıştır, fakat buno yapmakla
ne harp me.s'uliyetini üzerine
almış ne de bu
hareketJle
milletimizin huzur ve refahına
kaYUŞmamasını
ve milletler
araaındaki
emniyetin iblil
edilmesini istihdaf etmittir.
Bntnn Almanlarla hemfikir
olarak harpten yalru:z Almuyanın mes'ul olduğu iddiasıaı
reddederiz. Ve atinin emredilmiş şekilde
muahedelerle . değil,
hür ve namuslu
ve ayni zamanda müsavi hak·
lara malik milletlerin telakkilerinde mutabık kalmalamıa
mliateoit hakiki sulh fikrine
ait olduğu kanaatini hhar
·deriz.P

lazımdır.
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l~tı bi k kaçakçılara taş
tı baıı: açakçılık vak'al~ab d· etnıiştik. .c30» çua ı 3 li
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8 u ış
•
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t yapmak ve
•t~letine ır b1 orla İktısat
ltt· llliı~
rınek üzere
1
A~ ticaretf
l~tısat vekidt\' B. bugu aricıye müdürü
A~ edecek~· de tetkikatına

·ldf
hen

~ vııi
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ır.

ılet Od . Perşenıbe .. .. T"
~~d
ası
.
gunu ııutl i beyle reı~ ~ekillerinden
)'<>ld de Rus tigoruşrnüştü. Bu(:tlttiilş Suhavikret mümessili
temas ede-

K.

l'Ctc-:;'.··~-----

inı~nıanların
)' ~etcürntihanlörı
ttı b 1 anların b ..
t

ııat\l.

e ediye
ugun cemi1
lltı Yapılac~ktonunda
imtiır.

Mersinden hayvan gelmiyecek
Tarsds ka.zasımn birkaç yeri
ile Mersinin içindeki sığırlarda
(Hümmayı kulai) hutaliji çıkmış
ve oralardaki hayvan sağlık
komiayonlannın
kararı
ile
hayvan pazarlan ile iıkele, istaayon ve T arıua, Silifke yolları kapanmlfbr.
Hastalığın sönmesine kadar
Mersin limanmdan aığu:, koyun
keçi fhracab da tatil edilmiştir.

Ra~bct
Bu sene Bentlere raibet ge·
ne fazladır. Cuma günleri birçok kim1eler
Sarıyerden, Bily ukde re den
Bentlere akın
etmektedir. Bu
resmimiz bazı
gençlerin Topoı bendi de·
nilen yerde null

Koca katili
kadın mahkum

T arsusta kocası imam Ahmet efendiyi zehirlemek suretile 6ldilren Samiye H. Tantıs
ağır ceza mahkemesince 18
ıeneye mabktim edilmişse de

henll.z

OD

beş

yaşını

ikmal

etmemif olduğu için bu ceza

6

ıesıeye indirilmiştir.

Vuayet

mecıısı

Viliyet meclisi bugUn saat
«14» te toplanmaktadır.

Bu sene

Qören sayfiyeler

,
etlendiklerini gösteriyor.
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İtalyayı Cemiyeti AlOJam

nezdinde protesto etti
• oğazlar kom:syonu İtalya
hükumetini Cemiyeti Akvam nezdinde protesto etmiş
tir. Buna sebep İtalyan tayyarelerinin Lozan muahedesi
ahkamına mugayir
olarak
Karadenize geçmeleridir.
Bu mesele Cemiyeti Akvam
meclisinin ilk celsesinde mevkii müzakereye konacaktır.
ün İzmirde yapılan müsabakada
Galatasaraylılar
İzmir muhtelitini 1-5 mağlup

m
m

etmiılerdir.

üyunu umumiye taksitlerinin sureti tediyesi hakkında konuşmak üzere Ankaraya gitmiş olan Fransız Dainler vekili Mösyö Döklozye
ile İngfliı dainler vekili mösyö
Vayt dfin şehrimize dönmüş
lerdir.
mJsküdar tramvay şirketi
gfyeni yazlık vagonlar getirtmiştir.

r.filUstantik Hikmet ve Nazım
~beyler Kadriye H. ve rüfekası kakkında kararnameyi
yapbktan sonra dün şehrimize
avdet etmişlerdir. Kadriye H.
m muhakemesine 9 temmuzda
başlanacakbr.

d Efgana. mı
benz m
f yorlar?
Iranı

Moskova, 27 ( A. A.) - Tas ajansı bildiriyon : iran Maliye
nazırı, Firoza ve sair mühim şahsiyetlerin tevkifi münasebetile
hvestiya gazetesi muhafazakar ve İngiltere ile temasta bulunmak töhmeti altında kalm1ş kimselerin tevkifile halk kitlelerinin kazanılmıyacağını ademi memnuniyeti izale için yalnız
içtimai ıslahatın tesir icra edeceğini ve ayni zamanda köylü
ve şehir halkını da memnun etmek lazım geleceğini ve şayet
hükumet bu yolu takip ederse lranı da şimdilik Efganistanın
haline sokmak istiyen İngiliz Ajanslarının harekatına ancak
mani olabielceğini yazmaktadır.

Bugün l-Ia ydarpaşada ..
1
d

celisi ikinci·
nıyo

'

!!l?i!e '!!!

şehir yatı mektebi, 3 ilk yatı

mektebi, 51 muhtelit ana, 6206
ilk mOhtelit, 5 erltek orta, 7
kız

, dliye vekili bugünlerde
Konyaya gidecektir.
üp şehrimize 22 Romen
1 talebesi ve 20 kadar İranlı talebe gelmiştir.
stanbul Atletizm heyeti
tarafından tertip edilen
senelik atletiım teşvik müsabakası dün Taksim stadyomunda yapılmıştır.
D!nkara lik maçları dün ni~ hayet bulmuştur. Muhafız gücü tekrar Ankara mın

orta, 59 muhtelit orta mektebi, 2 me~lek, 11 imam hatip,
11 yüksek erkek, 1 yüksek
kız mektebi vardır. Okuyan kız
ve erkek talebe yekunu 477
bin 261 e baliğ olmaktadır.
f i liye hanım madam Mannik
W hadisesi hakkmCla Üsküdar müstantikliğince yapılan
tahkikat ikmal edildiğinden
bugün müstantik Cemal bey
kararna~esin1 yaz ak üzere
müddei umumiliğin miitalea-

m

sım alacaktır.

D

takası şampiyonu olmuştur.

ün Bursada (Orhangazi 24)
plakasını taşıyan bir otomobil topçu alay kumandanı
miralay AhmEt rikri beyle binbaşı İbrahim beyi Uludağdan
getirirken (Çangara) köyü yanında 300 metre derinliğin
deki uçurumdan aşağı yuvarlanmıya başlamış, garip bir
hüsnü tesadüf eseri (20) metre gittikten sonra karşısına
çıkan
bir kestane ağacına

Hariçte:

Küs a
Y'ifnanlılar
nın

ık!

Murat

paşa

treninden bayrağımızı indirtiiler

fiijlunanlılar,
ı.gjcenazesini

Murat paşanın
götüren tren..
den hudutları dahilinde, bayrağımızı indirmek küstahlığın
da bulunmuşlardır.
takılaı·ak kurtulmuş,
yalınız
miralay gözllnden ve kolundan
~unnn meclfr.inin hariciye
hafifçe yaralanmışbr.
' gencümeni M. Venizelosun
zmirde madenler hakkınTürk-Yunan müzakeratı hakda tetkikat yapılmakta
kında verdiği izahatı hutatu
dır. Bir Lehlı şirket müracaesasiye
itibarile tasvip etmiş,
atta bulumuştur.
yalnız teferrüata ait bazı mümaarif vekaletince hazırla
lahazalar serdeylemiştir.
!~ nan bir istatistike göre 9

bugün Anadolu-Bğdat
demiryollarının Haydar 1 paşa
daki binasında ve heyeti teftişiye reisi Muhtar beyin nezdinde ikinci içtimaım aktedecektir. Evvelce de yazıldığı
veçlıile ali iktisat meclisinin
bu devredeki mevzuu " Türkiyenin İktisat siyaseti,~dir Bu
mevzuun etraflı tetkiki için aza
anadoluda ve T arakya da bir
seyahat yapılmasını Başvekil
İsmet P. Hz. rine arzetmişler
ve Başvekil pa~a da bu teklifi
yerinde bularak tasvip etmiş
tir. Bu~nkü içtima da seyahate ne zaman Çlkılmaaınn
doğru olacağı da görijşUle·
cektir.
yonu

Ali iktisat meclisinin .müderris Vehbi, katibi umvmi
Nurullah Esat, azadan Raif
Necdet, Muhtar, Salahaftin,
Bekir, Lütfi, Niyazi Asım
beylerden mürekkep komis1

1

teftişleri
Erzurum, 28 (A.A.)-- Şeh
rimizde bulunan dahiliye ve•
kili Şükrü kaya bey refakatlerindeki müfettiş
beylerle
birlikte hükUmei dairelerindeki teftiş ve tetkiklerine devam etmektedir.
Diin gece misafirler şere
fine belediye tarafından parlak bir müsamere verilmiştir.
Vekil beyle ordu müfettişi
İzzettin paşa bugün öfeden
sonra at koşularında bulunmuı

Da. vekilinin

lardır.

Tayyareciler
huhın&rmyor
Madrit, 28 ( A. A. ) - Atlas Okyanosu sahillerinde hüküm süren şiddetli bir fırtına
Numancia tayyaresinin bulunması için Yapılan araştırmala
rın devamına n.ıani olmuştur.

Komitecile~lı

Bulgarlar, ıl.l

1

nanisfana git;
mek isfiyorftJ,,

Atina, 27 - Bulgar 1'~
tecileri Makedonyacla ~~
arazisine girmek teşe.b~ eW

bulunduklarından

hukuıı>eJ.

şiddetli tedbirler ittihaz
miştir.

Sıcağın sebeP
olduğu kafi~,

Selinik, 26 - Şiddetli~
tesirile bir evde bulbf.
dinamit infilak etmiş '.
berhava olmuş, üç kiJı 1

cağm

1

lanmıştır.

Bulgarlar, Sırplar~ı.'

protesto

edece~

Sofya, 24 Sırp - B~
hududunda hadiseler ~~
etmekte olduğundan v~
hükiimeti Sırp btikümetİ
dinde protestoda bulu
fikrindadir.

Siyasi bir c(na
Sofya, 27 - DUn
Skombelof bulvannda
doıiya teşkilatına meııs..ır;:
komiteci, meçhul üç kitı ~
fından itlaf edilmitti.r. 8J
siyasi bir cinayet olduğ1l
hakkak görünmektedir. .~,

'I

M. Van!zeıos

ı,ap!ıca:ara ~·~
Atina, 27 - M. V eııı.ı dl
ağustos ortalarında Fraıı"I

Banyol kaplıcalarına gide'
tir.
~~

Metresini

dokJıı

Y~f:ğ~~:.a~~~

Ömer oğlu Mehmet is~~
birisi, metresi Fizge köyl~
feyi bıçakla dokuz yet
vurarak öldürmüştür.

Yazılarımıı
Sahife:
~

-

Fen alemlnde. Gi.10
berleri.
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Deli. Kari sütunu.

6

Gönülden

6

-

:Moda.
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8
9
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guniıJe.
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== Fen Aleminde ==

Yıldınmdan i tif
· elvacılık etrafın.da soy
•• l enen Pek te lmkAnsız g • rü eme idir
Yaı, gijPleri, baıen ıök yü~ü- \ ıarfında gökten yere indiği
Jlii, kavak inciri renginde hu- ı •nJaşılmışhr.
ve Yapılanlara lutlar kaplayıp ta tlm~ekler, ı Şimdi Amerikalı fen adamıök gUrOltOleri baılaclt mı içi..
)an d;ığ baş1a.rın kurdqHqrı
t·
dair
~izdeki bazı sinlrlile• ht!ye•
t>üyii~ elektrfü mürsileleri ile
ha~tat:-l<et
odasının büyU\c bir
e e .. .

}'oKttrt

uzermde

heı..,ac~~uk •

çahıtığı

peynir-çillk

ve

lar ara ı etrafta ve alikadar--

buY\ik bs~nda hayretle karışık
ır d'kk
1

at uyandırmıştır.
tşi bir a~ların bir kısmı b\l
ctqği g~rıbe olarak telakki
llıı do~bı, biı: kısmı da bu.
~ru f k
lf alarak ~ at zamansız bir
gormektedir
h..... ıtınb·
hcınci k ısım b'ırçok
•
da}'lJ>ılrn. ırn·ı
ış erin daha evci
8u a~~ kanaatindedir.
-1
Ctr.ct} •
. an bi · erı nazan itibara
"lllinder ~uharririmiz Ali ağa
. Alakad

nu ' -•

~Gştur. A.ıı·r ~elvacile görüş~
h~\'acılık 1 aga muharririmize
\kltınd

ve helva ibraçatı
' Ga Şunlnrı söylüyor;
~ıt\ınilı;telerden , Ticaret
I)~~ if 'vrup~da helva ıatl.td1.1ıa ln çahştığını bf na da
,l:ttı, r. Çok memnun olduk.

d1

ı,... ' diy•
c·' ~elldi . 1P te geçme ~fend~Ct ~ 81 tatlı old~ iİbi

t' ~u.~Pad& satırlırsa karı
b~tl&ista:dur. İlle velukin Fitna~

helvalanmıZlD s11,ttı:ııA
k •
-ını d
şe erın ucuzlabltütıdis~ ~ licaret odası dü·~ko]S\ın d: . kendi hesabıma
lv1~ıfını run.
taın.... Ya «K k'
d "\e b1.1 es an zek.a 1."e) Ctler. t· nıetl\ ne yapbrır»
ap.....
ı ıcaret odası d a b unu
""ş Q}
'y
acaktır
a"a
.
Cıla
ş Yav
lı tı sevd'k aş oda biz helva~~acı ;d~~n ve kendisi de
b il YUt k ktan sonra biz
\' ~-~ t.en odayı ve qnun
~akiy~ e~~le ~kışlar ve mula Ca'ltrız.
• •a
1Çın

0

~

onlardan, tevfik Al·

~tuıhi:'~-~k\l""""'".....'' - r----

düJt)r ndw•
ltı ~'Yo ~ ı
Anı

h· g unun en .. 1
ır Yer· d
güze ve işr.~ b~tin tınk e cadde ü.ıerin-

d

t

oqtli

a

kaı ile uyd

ıın\an

• mftşterilu

b,. •ı>ları v~ur;ırnuş gayet iyi
lrliikeın ~ğer levazuoah

dti:
L.... ·klnı d
~

il\

blr kunduqcı

eVrea &ablık

l,r ~cık ~l . tır. Dükclü~~~ler bil h ltlemeın.aı~
~ ~it\lıı '·- afti. müd<ltUe
"-''--• at1t veri . i
1-., -.~ edeb'Ur M biu.t

~ dtlkkanı ı ler. Talip olqoe
atı. ten ...n adr-ini .Soa
ögrenebilirlu.

cana dOşorler, korkarlar. Bu
lcorku yıldmm korkusudur.
Kara bulutlardan ant olarak inen ve dilıtiiğü yeri o
anda sim siyah kömür eden
,yıldınm, bugUn artık Amerikade lnaanlann fayduınn ya·
rıyacak kuvvetli bir unaur
saytlmıya başlanmıt ve muhte·
lif elektrik şirketlerinin bunun
{izerlnde yaphklan tetkikler
ıntısbet neticeler vermiştir.

anlaşılıyor.

Amerikalılar, tahin.tin

ce,,. zleı·de {J

s 'ar!
Kaçakçı nftsıl yaka a
haber veren ~m?.•
va)

deruf\UPdalu

cevi•lcrden

«80» bin tanesinin içine esrar
doldurularak yapılan bu kaçakcılık naS.ll anlaşılmışbr?
Bunu biz, bizzat malların
komisyoncusu Ali Haydar beyde1l d\nlcd\k.
Karilerimize
naklediyoruz:
çuv~l cevlılın v4r••
Bunda11 «15» g\in evel, Ba-

SO

lık pazarında Aslan hanıada

Ali Haydar beye, isminin
N~ri oldugunu sövli~~ \>\r

2at müracaat etm\ı v~:
- 30 çuval cevi~im var.
lskşpd~iyeye gönc{ennek iı
tiyorum, muaıuclesini yapl\rırmııınız? Demişt\r.

Tt\>~I, cevabı muvafpkat·
verllfl\iŞ, tdam da gftmiştir.
Aradan « 8 » gün geçtikten
sonra da gelip cevızleri bir,
iki gün içinde getirecegini
hf.ber v,rmiştir. Filv~i ~i
gtın ıonrJ cevizler gelmft,
nQmul\~ Jhnarak i8mrüğe
g&nderihnit, bir tuaftan da
muamet,'ye haşlanarak ceviı
ler lnglfz bandralı Reşit va ..
puruna gMürftlmüştür.
Va}NH'fl& .•
Va~ tvfalaıı yell}ol(

i~ Ç\I~ -~ ~'(~
ç~\ar~

fikf.'

lı~ ceviıleM

içinden esra.r çıkın<;a b~~en
bu işten iştifadeyt ~üoorek

nerede ge.
- Muşil<i ;iyafclinde/
- ()Jı ne cildi Kim verdi
bu =iyafcii?

ı,

ı malları~ ordinosuna bakıp ko-

misyoncunun isıııini öğrenmiş
ler
ve Milstnfa
isminc1eki
tayfayı Ali Haydar beye gönderip:

- Ceviılerin içinde esrar
\tar. Seni amele lostronıosq

Ahdqllah istiyor, gel de

rirdirı b.ılwlmı~ '

Scndtm iyi

görüş,

demiştir.

Ali Haydar bey bu daveti:
- Cevizlerin sahibi ben de·
ğilim, yarın sahibini gönderirim, diye reddetmiş, ve
gelen adam çıkarı çığmaz
hemen yazıhaneden fırlayıp
muhafaza mürlürlüğOne gitmiş,
nöbetçi müdürünü aramıı, bulamamış, polis müdürlüğüne
gitmiş, oradan EminQI\Ü merkezinegönderilmiştir.

Eminönü merkezinde derdini anlatmıya muvaffak olan
AH Haydar beyin ifa~eşi
alinll\ıf, gece ıaat «9~ da Ali
Haydar bey de beşinci ıube-s
yo gooderilmıı, orada tertibat

alınarak
~açakçının
~rtesi
g6aü yaıhanede yakalanması kafMlaıtırıl~tu.

Ertesi sabah•.•
E'rtesi sabay yaflıhaney iki
taluirri memuru g~lmif, cevizlerin sahibini beklemiye baş
laınıt v.e cevizlerin sahibi ge"t
li~ yakal~~ıtl~dU".
Fak•t açık göz kaçakçı
çıkuken kaçmıya muvaffak
olmuş, Balıkpazarı caddesinc\e

olmasın.

bir

urkad11şm1!

arkado§m bir

lkmek
J111 ı :Jiki§İlıalil ır.

Evet! Hiç yorulmadan.
biç durup dinlenmeden saat-

ara

Amerikada yıldırımdan istişıra çakan bu emsalsiz el~kfade için yapılan tec....Ubelertrik kuvvetinden isttfadeye
den bir yıldırımda 1,000,000
başladıkları gün, arlık dünyabeygir kuvveti olduğu ve bir
dşki insan yapısı fabrikaların
saniyenin ancak milyonda bhti • hep~i hapı yutm:.ış demektir
ile ölçlilebilecek bir ~aman
''" bu da uzak değildir.

(1 inci &ahifeden mabat{

Dıin cummıı

yıldanmlarm b r çok fotoğraf~
Janro almakta ve bunun için
yüı. binlerce !ira!ar sarfetmek..
tedir.
APıerikada yapılan tecr\,ibe)erden yıldırımın yakın bir istı~bi!lde bütün diin}'nnın emrint; hadim ve bütün dünya
elcktriJderinin hepsinden yüz
binlerce defa kuvvetli bir
elektrik
menbaı
olacağı

1

lerce 9ramofon çalt!lordıı.
Alcıy mı ediyorsun?
- Çıdden öyle! Beni onle
vakii idareden aldı, Bofja:içi
taraflarwduld euinin balıç<t<rr
sine qultirdü. Orada, saat iki
lmçnklan sekize kadar boyu.na gramofon din/elli.
- Bari iyi plfıklar uar
mıydı, sema
~ nana

neler dinletti?

boyuna
/lafı:
dinletti.
Oyle ki, a: kalsm. bunlar•
dinliye dinliye ben de Hafı;
vlıwordum.

•
Adamcağızrn

plri[jı vtırqı

ve

ıizcrüıde

sinin

yüzden fazla
hepde ayn ayrı

bunların

birer llafı= ismi yazılı idi.
lJu kadar Hafı-z arasımla bir
aralık kt•ndimi mahalle mektebine hoşlanıyor zmmetfün.
.4damcağu:. hiç nefes. almadan llaji=m birini indiriyor,
birini bindiriyor. ~aoki lıi,e lfe,

nhtkincye inip binen lm "qdar

!Jafı:m ar<ıs(nda kendimi;~
den geçıni!j Jıifza çalış1uord11kl
- Bu l/cı/ızlarm içinde.n
en çok llaııgilcrini beycndin

bq/wyun?

-

Hepsi de

bir birinden

L<ikin

tek başlarına

hoşlu.

daylan taşlart inle/en bu gü:el sl'sli adamlar Jıep biF araya
toplansalar ve içlerine Jlafıza
hammları yemi kadm lıane~
deleri <le alsalar da bir <<K~
ro» teşkil edip bize birg_z do
başka şeyler dinlclseler doh<ı
hoş

olur.

koval-.uar4lk tekrar yaktlM"
nuıtır.

B~şi"ci şubede isminin Nµri

değil, Neşet oldutvnu a6yHyw bu ~dam evvela ccYhleri
baskas1ndan aldığını iddia et•
miş, fakat bilibere cevW.M
esrarı bizzat koyduğunu itiNf
etmiştir. Şimdi Neşet:a bu
kadar ( a ·arı nereden ve NS1l

tedarik ettiği araıbnlma~
dır.

.-

--.. - . - ..
-

, ~.-

Keziban ona

-

Bi mllladillik masalesl

IAyıkh

Nihat efendi, karısınm bu vadideki mülahazalarına hak verdi.
-

36 -

O gece, ertesi gece ve daha öbür gece Nihat ef. lôttifkir hizmetçisinin mihmanı
leylisi idi. Gündüzleri kasabadaki eve uğramıyor , bütün
iştihasmı Keziban için ıaklı
yarak gece yansına doğnı
bağa geliyor, anasına - ,Uya hissettirmeden yukan çıkıyor
merdiven başında,
kemik
kokusu alan bir köpek telişile
bekliyen maşukasının beline
sanlıp çarşafsız yatağa , uzamyordu . Ne gelen, ne bekliyen bir kelime söylemez, kar~daşır karşılaşmaz dudak dudağa ve göğüs göğüse gelerek

-

Muharriri: M.

Turluuı

tehdft edecek tekil almasından
dolayı mnteesıirdi. Hergece
yatmış
g6rfinerek oğlunun
gelmesini bekliyor ve onun
sessiz adımlarla yukan cıkma
sım m6teakfp o da yalın ayak
merdiveni brmanıp çab arasında.ki musavelei duradunı
temaşaya dalıyordu.

Bir gece ta üst basamağa
kadar çıktı ve çiftlerin güreş
mesini yakından seyretmek
fırsabnı buldu. Gördüğü şeyler
ve şekiller ihtiyar kadıncağızın
aklını tarumar edip bırakmıştı.
Odundan duyg u...uz ve hayvan·
lar gibi görgüsüz sandığı Kczibanın ne yaman mahluk oloynaşmıya başlarlardı.
duğunu inceden inceye göreNihat, bu &şıkane ziyaretrek parmak ısırmş ve oğluna
leri için bir şart koymuştu.
da acımqb.
Sevgilisi behemehal ilk şebi
Rahmetlik efendisi ile Nihat
vuslatta olduğu gibi tamamen
arasındaki erkeklik farkını bu
uryan olarak kendisini kar11çab arasmdaki manzaı-ai zina
ile
öğrenmiş oluyordu. Bu,
lıyacekb.
Şehnazın kocası,
hakikaten iki erkek arasında
köy dilberinin o halinde ta·
mütebell' r bir fark midi, ye.· ı
hammülşiken bir cazibe bulukıyametin. yakınladığını gösteyordu. Daha merdivenin dibinden kızın kanı 1 ısmı görün- ren bir zaman değişikliği midi? Büyük hanım burasını takce heyecana kapılıyor ve sedir edememekle beraber gözkiz-on basamağı adeta mn,.
lerini zanilerc dikerek derin
külit ile çıkabiliyordu.
derin düşünüyordu. Firaşı zevKeziban, bir köylti durenciyete sekiz besmele ve dokuz
dişliği ve haıımkarhğile bü«euzfi» ile giren, adab6 erkayük hantmın istizahmı ve kendi
na riayetle tıpkı namaz kılar
-.erdiği cevabı, aşıkına söyleme
g bi kocük vazifesi gören
mişti. Nihat ef. de bu sebeple
efendisi nerde?
validesinin maceradan biletraf
HizmetÇi kızın çıplak b~dc
haberdar olduğunu bilmiyor , nine at sülüğü gibi yapqan
ve gecelerini derin bir emnive arasıra o uryan kadından
tekme yiyip sırıta sınta bir
yeti kalbile hizmetçisinin koytarafa düten, müteakiben genunda geçiriyordu. O, mOcrim
ne sineye çekilen ve hulisa
münasebetinden son derece
bir kedi yavrusu gibi köşeden
memnundu. Şehnazın mülibaköıeye sürilkleııen Nihat, nerzalarma, mukayeselerine hak
de idi? Onlar, fU hizmetçileveren hayvani bir kanaatle
rin yatak eğlencesi delikanlı
Kezibanın tam kendine liyık
ile merhum efendisi, biç te
bir et olduğunu kabul ediyorbaba otla bezemiyorlarclı.
du. Yorulmak bilmiyen Te
Ya 1'endisf?... Kendisi de
bilikis yoran bir eş ki, Pamuk- bu' kadından; koynundaki erlar, Emetükler bile o yorucu
keği fınl fınl çeviren, inim
inim inleten, buram buram
kuvveti ve tükenmez faaliyeti
terleten
fU kızgın kadıdnan
göstermekten icizdir.
bambaıka idi. Otuz senelik
Büyük hanım, evelce hoı
helilini
birkere bile öpmemif
görmek istediği, gelinine karve onun tekbir alarak, ulivat
tı yesilei istihza olabileceği
getirerek tenine el attığı damülihazasile biraz da · teşvik
kikalarda muntazaman gözliDI
kar göründüğü münaıebab
kapaDllfb.
Atıkaneııin
hayaJyeti aileyi
Acab.e, keadiai mJ kıymeti

Kaybettim

oı-

,,

Serflçe mftbadillerinden müteaddit imzalarla bir mektup
aldık . Fakat bu imzalann
ayni kalemden çıkmış oldukları f6pbcsi basıl olmuştur.
Allkadarlann bizzat mütacaatlarını rica ederiz.

Bir mendil içinde bagh eli'
duğu halde oğlumun ve ~,ti
nimin nüfus ve nikah kiğı clkayboldu. Bulanların Sirk~
de 6 numaralı Odeon gra riJIİ
fon mağazasına getinnele. e
rica ederim.
SafiY

*
Muhabere

Bir teklif

D. Halis beye: arzunuzu
yerine getirmek, şimdilik, me
ıai ıeklinden dolayı mümkün
değildir. İnşallah yakında da·
ha ve büsbütün başka bir vaziyet mevzuu bahistir.O zaman
sizi tamamen memnun edeceğimizi zannediyoruz efendim.
lf

Gaip

arıyorum

Harbi umumi mütarekesinde
Karadeniz Ereğlisinde bir zata
evlatlık verilmek üzere Katırcı
Nuri ağa ile gönc~erilen Bolu·
nun Karakaya köyünden Bursah oğullarından Emin aga
kerimesi Mür1evver hanımı
anyorum; yerini bilenlenlerin
zirdeki adrese bilqirmesini rica ederim :
..
[ Ankarada, Evkaf umumi
müdürlüğü teftiş heyeti odacısı : Bolulu Mehmet ]

iş

.arayornm

On yedi yaşındayım. İlk
mektepten mezunum.
Her
hangi bir müessesede çalışmak
üzere iş arayorum. Beyoğlu,
Tarlabqı caddesi, doğramacı
sokağı: N-H. 7: Melahat

•

[ Vazife ile ve ticaret ;~
Edremite gidiyorum. Edre :ı
•
. b..
ve hav~lisinde ber hangt (
ticaret eşyası için reklam 1' H
. e•
brmak ve satışlarını teının~
tirmek istiyen müessese! t
hemen Kadıköy Postrest•"komisyoncu adresine ınürac'
atları].

Za~
(26) Haziran

çarşamba gunu

ıof6r chliyetnamemle nüfua
kitıdımı kaybettim. Yenilerini

çıkaracağımdan eakile• hükmii yoktur.

M. Necati

qla,

kıymeti hayatı öğrenmi·

yerek, takdir edcmiyerek gençliğini Te bütiin. i>ılırüııü heder
etmifti; yolma 111 köy kw mı
bay-.ıbir ~?

*

~
Karaköyde Eminönü - Beb~
tramvayları tevakkuf mahab ~
de köşe başında ve AptııU~ıJ

Gören

y~k

mu ?

efendi lokantası hizasında ;oı
Rum tütüncü ve pulcu dükk
vardır.

· ıııf

J

Bu dükkanların cuma ~a
nu mucibince cuma guPl el
kapalı kalması icap eder1'
11
maalesef bütün gün açık 0
rak alış veriş etmcktedirf~t~
Kanun mefhumunu çi?1 1~e
bu mütecavizlerin teczıycsfi"
mercii aidi ne için iğmazı a
ediyor? Görmüyor mu?
·~
Merdinin nazarı ditckf:,
ehemmiyetle celbederiın e ~
dim.
Sirkeci Y eni-1'1
Vasfi

•

On beş yaşındayım: bu sene
ilk mektepten mezunum. Her
hangi bir müessesede çalış
mak suretils iş arayorum. zirdeki Adrese müracaat:
Beyoğlu, T arlabaşı caddssi,
doğramacı sokağı N-H. 7:
Perihan
Jf

.

Bir *afet

il'

Beşiktaştan dere bo~,
Ihlamur mesirelerine çık ttP'
yol üzerindeki ağaçların al~
da oturan bir dilenci 1"
görürler.
fi"
Bu kadının tehlikeli bir~
talıkla malul bulunduğa _ı;,J'
lanmış

yaralarından

aJP

•maktadır.

~

, Bir çok çocuklar bu
nm

o

yanında oynarla~k~~

celbi merhamet için kll'""
mış yaralannı gösterir·
~

""ı'

Acaba bu afeti
defetmek mümkün değı1 ~

Zavallı kadın, gözletiıJi~

rartan çılğın derağuŞlaf, ~

laaız

boğuşmalar karflP"~

bu suale cevap vere'llJelıdl. ı
hazin hazin içini çekel'
1

·--

~

.. ~E

NULE
evcinin babası öldü

ftıkat tek bir eümüş v

:2 adt t IJizeJ

teldif ve teminatı nıuvakkate mclituı)larmı ti temmuz
! 2H cumartesi günü saat f 0.30 za kadar Galatada
mühayaat komisyonuna tevdi N.melerl.

DOKTOR
ı ~a
Fındıklıda

tramvay cadde inde köşedeki (2)
hlhimum dahili ha taları
muavene ve h•davi eder.

numaralı hanesinde

L

hli'ak Ve . mu ı erek ve anlı-

yap ofoyurlar. Onların bu ha-

~
Per
<:'mbf~

ltısanj

aş a hır şey
. uradaki yaşayış ise

B

~..ı_ • Yetın
1''"td

n

şe ki'ı

1

lllektir asnne

Bu

..
aslısıle

tecellisi

ve
de-

~~

. u ı'k ametgabımı öğşı rn d'ı
·
nelere
malik
Ze..,tjltıi
Rumuzu da
anlatayım.

t

6\IOk"

endin
• oldu~ ,'

illan lek ~abası öldüğü

zaEtııl!ş bbır altın ve tek bir
~~ g11 b. ırakrnad . Onun bir

~ll11.ıı1 ır tuzluğu,

bir

işlemeli

~\l~la~eni bir sarığı var~
0k~tqk
dan başka miras

." llıetı~ebzul silah yığınları,
~lft ha atlar, birkaç tane
terk~t~~~nı ve üç sürü koyun

·ı· ~~Vcirn· · 11]

1

<ıve etr1 ~. bu

basit mirasa
tı:ıa.hiyett •gı eşyanın da ayni
b~~~IDıoJ \'e . a~i kıym~tte

ı;~ın.
4-.q''

h"0

atın

lllaalıftıhar söylıye-

b

.Yük Q' u fakr

içinde ne
~.llhteşe: b~rveti hissiye, ne
ta.~aııs im ır gınayi kalp var?
lahtı bil Peratorluğunun payif detind~ z~vcimin nigihı ceb~\'<ttınıı:ıda ~rzenak iken ve
r:/er bire ; kaleler, şehirler
lleup gid:rk ürk silahına ramIh.~ arkada len ne kocamm.
"~tun ş ~rının yüzlerinde
~t~. l<ibi~alız gölgesi görül~bf~hUr t' kÇalırn, nUmayiş ve
tll l
t
ıp ı it
t: Onlarc
a ın ve elmas
ans1\ret t:Of1ae~fur.
cıgım·, Türkler,
~ eııl'h-yı'
·-....::
ı aylarda' sırmalara bürünüp
ıatda boy ~alınmayı, sokakı:a llıürnas~ostermeyi ve bun)'~a bırak zevkleri mağlupl'b•llıı
h~ .. ~1 ıyorlar. Kendileri
1
ıy
~ zafe ı
h
1 • Ctle 'kt'f r e, azzı gaCtınd
ı ı a edi
Ö
laı- en k
Yorlar. nlılı b açan k ı
lat
•rakıp
an arını, kızın Yaldız}
açan mağluparından bihakkin
l .. S 1 lianı
ille. : 126. :~r tercemesi • C:
da thıınıun c rnet Mithat ef.
ba tanlı t f ~~fassal )) ında
a sılat vardır.

k

~1

· redişlerin e erisine yaldız süriilen bir yengecin gülünç
reftarım temaşa eden mühip
aslanların bakışı sezilir..
Sana hayatımın kabataslak
resmini ve hiç olmazsa o hayatın ana hatlarını çizdim
sanıyorum. Benim gibi bir
kaç asırlık prens kanı taşı·
yan bir kadında bile esirane
incizap uyandıran diğer esbabı
avamilin kalemle izahını çok
müşkül görüyorum. Şu kadar
söyliycyim ki üç buçuk kalem
darbesile çiziverdiğim şu lıayat çerçevesi içinde ben. tamamile mesut bir noktai z'ruh gibiyim.
~ndimi
en
gözlerini semaya kaldırarak
kartalların pervazı mühibini
- pür heycan - temaşaya dalan
biz ku~a benzetiyorum.
Filhakika, size de sık sık
kartal görüyorsunuz. Lakin sizin
kartallar, bir rcs-s'.lmm ve ya
heykeltraşın
elinden çıkan

cansız şeylerdir.

Benim, heybetli tayaranlarına - en tatlı bir hazzı ruh ilenigeran olduğum kartallar ise
minkanna küreyi takmak, ve
kanatlannın gölgesi alhna bi:tün kiinab almak istidadını
haiz türk yavnılandar.
Biliyorum; sen şu mektubu.
.
oku d u k tan, sonra güı ecek sın.
«Nenofar, zevcfne aşık olmuş,
h ayale k apıl mış» d'ıyecek sm.
·
Beş, altı odalı bir eve ve iki
direkli basit bir çadıra sığan
başmetpenahan göz değil, ruh
kamqbncı ihtişamından; sarayların zevki bihududunu istih·
faf eden şu çocukluk arkadaşının selameti aklından iştibah
edeceksin.
Senin bu manasız düşünceni doğrultmak benim için pek
kolaydır. Çünkü: karısınm
ismini bir lahzada tarihin ve
hatta tabiahn alnına nakşeden
bir zevcin kudretinden şüphe-

niinlPri

meccanendlr

~~~~~~~i1~-~~j!j~~-~~~

~Yat, r~~o~m: Saraylardaki linde mağlupların tantanalan- ~
~u:~nnıesf~~eıyetbın ksır~alara nı vakurdbird istihza ile sey. egıldir.

ğn1um

n1i.iha\. aası:

müdürlüğünden:
7 beroirlik ve uıazotlta nıüLeharriJ\ iki adet dizel
motörü lrnpah zarfla ahnacaktır. itaya tahp olanların

Tütün

cıltın bırakmadı ..•

B
19
• H. 1i
izans
- Muharrirı:
• urhan
lliy"'"'el . .sarayını da, türk
ig"renerek kendi silalhlannın
ı '&ı erın1 d
g" d•·w··
· ·
• ilt'ımaını mas ı·ı e zevk"ı:ıu hükrnu ..e b'lor
ugum ıçın
rengın

inhisarı

ı11otorü

akım

elbise

~~~~~
ımalı

inhisarı umum müdürlüğünden:
Müstahdemine kumaşı idare tarafmdan verilmek üzere ve
mevcut nümunesi veçhile 130 takım elbise imalettirflecektir. Talip
olanlarm nümuneyi görmek üzere her gün müracaatları ve
1-7-929 pazartesi günü saat 10,30 da Galatada mübayaa komisyonunda yüzde 7,5 teminatı muvakkatelerile bulunmaları.

Tütün

dünyanın

en maruf markası:
Parisin "A. KLAVERİ,, nin icatkerdesi zayıflahcı
ve last 'l i rnayokemerleri, lüks korsaların son
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümesslleri
Beyoğlu

No 437.
HOVAGİMYAN

BİRADERLER

ye düşmt.k, binnefis tarihi inkar etmek demektir. Bu sözümü, galiba, an amadın. Senin « Jebes ~ diye bellediğin
lstrabundanberi o yolda yadolunduğunu okuyup öğren
diğin büyUk su, bugün benim
ismimi taşıyor. Arlık Bursa
ovasında Jebes yok, Nilüfer
nehri var!...
Görüyorsun ki Türkler, eski
ve birçok sayfaları kirli tarihi
s·ıerek yeni bir tarih yazarken coğrafiyayı da tashih ve
ya tezyin ediyorlar. Dünya
yüzünde kaç erkek tasayvur
edersin ki kansına bu kadar
layemut ve bu kadar pürşe
ref bir hediyei
muhabbet
takdim edebilmiş!
işte haşmetpenabımın büyük kudr~tinden pek küçnk
bir nümune. Diğer Türk ulularının da tıpkı zeycim gibi kavi ve kadir olduğunu söylersem temhidabmın sıhhatinden
iştibah ctmekliğim.• mahal kalmaz sanının.
Sen, Teofa, dilersen lıP.kı
benim ~bi mesut olursun. ismini kiirenin bir ve ya birkaç
noktasına. nakşeden bir kahramanın kansı sıfatile binnefis
tarihe girersin.
insanlığın feyzini, zevkini ve
1

hakiki manasını - her gün mützayit bir inkişaf içinde - anlamak gibi çok yüksek bir .mazhariyeti şimdilik bir tarafa bı·.
rak. Sade o şeref; tarihe girmek, liyemutlar arasına k&nfmak şerefi duygulu bir kadın
ruhunu şevke getirmez mi?
Sen hürsün, ben de hm
hakikatleri ifadeya ça}ıfan
kuvvetsiz bir mahfüktan bqb
bir feY değilim. Binaenaleyh,
serbestçe münakqada bulunabiliriz.
Ancak yapacağımız
münakaşanın manbki olabilmesi için senin de fU kahramanlar ynrdanu görlinle g&rmekliğin lazımdır. Aksi takdirde ne söylesem faydasız ,
ne söylesem haksızdır .
Gerçi Aydostan Bursaya
gelmek biraz güçtür. haylı sı
kıntı çekeceksin. Lakin bu
zahmetli yolaıluğun sonunda
fevkalhayal cazip vahalar, çok
şurengiz lavhalar göreceksin,
ve binnetice çektiğin meşek
kati seve seve unutup bana
arzı şükran edeceksin.
Nenufarı görmek
istiyen
T eofanova, babası izin vermekte tereddüt etmiyecektir.
Haşmetpenah zevcim ise seni
bekliyor.
(BJtmeil»

----
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~
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6 Sahife
Son Saat
ffaziran ~
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Havalar adamakılh

ısm

dı.

Hatta buna ısındı denmez. Keza bu havalarda
artık ince yünlü roplar

A.

ve kostüm tayörler bile
ağır ve sıkıcı gelir; bu
vaziyette giyilece~( roplar
çok ince ve dekolte ol-

(

.

_...

-.,

.

-- -

..·--....
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malıdır.

Geçen hafta söylemiş·
tik ki havaların şidctetll
sıcaklığı manto modasmı
ne kadar ince olursa ol·
sun geride bıraktırdl; an·
eak toza karşı elde taşman
kaşpusyerlere

ara

Yazlık

sıra

tesadüf edilmektedir. En
muvarık rolar tpekll ince·
)erden, sadakor,
ke·
ten, markizet ve hatta
krepondan yapılan roplardır. Geçen hafta bunların ucuz ve pahalı yani
zengin hero de faldr işle
rinden bahsettim. Bu hafta da size beş model takdim .e diyoruz:
Birincisi krep marin Ü·
r;erlne
krep jorjetten
(lifte volAnlı bir roptur .
.Etek gördüöünüz şeklide
.otrte pil, yaka yürek ve
flekolte, kurdele broderlClr. Bel nyongah.

roplar
dantela
garn~tüt

ve:rnoda
ren/eler

Bir metre eninde kumaştan 5,ıo

.....

metre

IAzım

lklncl 1DOdel breton e•
tek,·pasta ve flyongah bel,
1aka mendildir. Bunun
için 4,90 metre kullanaeaksıruz.

tJçüncüsü bir spor kos•
tümüdür. Faniladan bir
kazak üstünde zarif bJr
modeldir. 3,15 metreden
çıkar, Dördüncü model
dik korsalı ve kravatlı bir
( turturel) modelidir. 4.90
metre laz~mdır.
Beşlool modele ( Kamping ) modeli derler. ince ·
yaz keteninden güzel otur. 5,30 metre lazımdır.
Bir defa daha bahset
mlştik.

Bu senenin renk moda· ·
sı beyazdan başka sarı,
yeşil, eflatun, krem ve

ıe':

kırmızıdır.

· Bilhassa ateş kırmızısı
va sarı pek revaçtadıı·.
Danteleden bel, kol, etek yakaları garnitür ya-

pılması

<fa gene n1eydana

çıkmıştır. G öğüse,

·yal{aya,
bele takılan ayapma çiçeklere, güllere de tesadüf

Pdllmekledir.
l\lantost,ız

nıak

sokağa

~ali-

istemiyculer h; in ö·
nü açık ve içindeki ro-

hun renuı ile aheıı(f9 ,1111
kil eden .tior'ıet nsl o1t11l'
lir<"'P ronıenden fl~f!!dil''
tolar şayanı tavsı) c
t

.. ..

•

o

le · görülmemi

00

iki kocalı kadına: "Ya
beni ya onu,, denildiği
ıa an '' her ikinizi de
severim. Eğer siz de
ben· eviyorsanız
bu ayata razı
0 Iun,,

•

cevabını

verıyor

1

''a~ayatta

iki ve daha zlsırae karı~.ı tırkeklere ara
faka:esaduf nıümkündür.
İ}eJ· iki. l<ocalı lmdmlara
nıet liladır tesadüf edil< edh·.

ll ~~ liabil hlr ı·ezalete
lı~dn·anın ilk nana ·mcla
llılı ~~Jleştede ~ahit olun-

ur.

I

~iı·:'::lnıu~~lPnin zmıgin ta-

\1uu~ı inctPn birinin kızı
Ul!n \lan he~
·eu.- evel
ıu 111; • ayni mmnlcl\eUn
rı .1tıl avukaUarmdun hi~~ (•vıeuir.
v~ 1 a:i.nt hu kızm daha elt ~ u~ 1.l' musiki muallimi
·u ıtf\a ·3 vardır. Hu all\bir<· llıacal'

---

.-

payit a htında

llıu;~k kimseı ~rin malu-

l\\·tıl ·~'r. Uelld lwea~ı olan
~ \at la hilivor.
len llcak herkes. avlendil\lin ~1° 1H·a bu miiırnsehe·
ırtrı c evnuı etmivccenini
11

·
..
il·rıecJ •rornıuş.
kat1~hUki böyle olmamı~,
da ıu e_vl<m4likten sonra

nıu Usıki muallimi ile
nus~b ı· .
ll rını
,e ını devam etkes tiı rabii hunu her-

~Yormuş.. Yalnız
le
o un avukat müs·
l. Xih·t,. t
"flrısı~\ı~ hiroiin avukat
lakiı) c ~~ı ı:; liph~leniyor.
koca

)
1

na ..

arıhva,..e<

iyor.

Jlıanetinl

Oer( vaak bir arkada~ma
1.ııın ·,· 111 l)Or. Arlrnda~ı o
j• 1 il 'l\•t J
'llkı" İ.. 1 Htln

heri\ esin

a.llht <. uşeıı acı hal\lkat l
. ' ıvor \
f,oı\ 'se : · vukal lmrısnu
ihaneti .' lllektPdir. Onu,

~ffedec~:~.

h

ı•nber

nene

•k Öhül' \ ~~' YelPr ki ar•
Sin.
eı kelitf\n vazgo<;\ aı ,·arı
h.hlfl"t
~ or, Yalrnrıvor
<~dl\ o .. ..
. '
- y
• ı.
Oıye 1~ ....onu.. Ya heni ..
ı·

h•oırı\'or
\l\chn
11 ... . .

I

(

1
(!"llıektc,
d<:il'.
ıki erkeyi de
,,..

(• ı.

Unasebet' .

·~~l1a 81

ne ıuıt

..

.u~m ıneydana

8 .. ·lt~~<: rme a~ıktan

..._ \~) uyor:

~end(\n

re ne de

- Ya beni!. Ya onu!. ikimizden birini intihap et!
ondan ayrılabilirim. Eğer
.\rhk mesele kalmadı
iz ikiniz de beni seviyor- değil mi. Evet kalmadı
sanız bu hayata aldırış
ama diğer taraftan kadın
etmezsiniz.
.
ötelil liocasmı hiHll sev·
Bu şekil _ha.ile 1>clkı ı~~umektc.
siki ınualhnu razı .. Çunİkinci ı ile evleneli dakü kadın nil<fıhllsı değil..
ha on uün olmadan kenFakat avukat na ~,ı mu.
val'akat elsin. Bilhassa
•l~~l seven ve lcendisl lçtn
mesele dedil·odu malılve- •luello ctleı·eli yaralanan
tini nldıktan\ sonra a\r 11•
avnk.~tın hayali karşısma
katın şöhretine <to zarar cllklllyor:
..
... .
.
Hen, dıvor, otekl kocaverecck. \dıuncauız ·~~r
ma ntdec·e(Jim onunla yataraftan mahkenu~ye nıuracaal ederel\ ı ah\k isti- 'jarl~eı~ sana _11asıl oeliyor
yor diğer taraftan ralii- du uh!'\em şımdl senlnle
hinİ tabanca düellosuna
ya~arlam ona da gldecedavet ediyor.
(jim. o zaman sen hu işe
Kader a ,·ukala ) ardını
rnzı idin. Şimdi de razı
etmiyor. Düelloda ral\ihi olman lflzım.
turafmdan hafifçe yaralai\lu mı ınuallhni bu panıyor ve
mahlwmc de
zarlıöı kahul etmiyor. Hutalalm hükmedlyoı"
nun üzerine kadın kalkllSerhe ·t liafon kadın bu ğı glhl doğru aYukata kasefer ilk evgili i, Hk güz çıyor ve hu serer l~ukul~
ağrısı ih.~ evleniyor.
mahkemesi kadını ıkincı

kocasından

da

ayırıyor.

.\ vukat tekrar eline ge•
kadınla yeniden
nlkdh aktetmek üzeredir.
•~alrnl
musiki muallimi
kHdmdan intllrnm aln1ak
için f•oza ınahkemesine
ınüı·acaat
ediyor. Sabit
olan lhan~l cürmünden
tecziyesini istiyor.
lUahkemenin lrnrarı ç.ok
uarlptlr.
ill< defa ihaneti
ahit
olduğu için mu, iki muallimini, ·aniycn ikinci ihanete vasıta Ye selJep olan
avukatla her iki köcasma
ihanet ~den kadını , yani
üçünü de üçPr ay hapse
mahküm ediyor ve kadı
nın bu ild erke kten hiç
biri ile bir dalıa <'Vlenemlyeceğine karar veriyor.

çlrdiği

F' ,. ~· ·r..,,

w

rj):C:::Z~;:'!!b""ZIK;'HfiNM

r

.&>MU

All.WAWWW'!? 1

N'W\idl'j AAtfiMM@iff

TİGRİS

~fuhatriri:
ıJ a rseı

lfd?Pilb#i.QW
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Nakıli

idris Jlluhtefi
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.Ben ne

söyiedi~imi biliyorum
Polis 11ıüdı'lrü efen.d il siz aleı1ıi keııdiniz gibi köı· oe sersem
mi sanıyorsunuz? ıSı::,e bu e\J SOJl'lLlnıuştur oe soy·art da
(Tig ris) tir diyorum. İnanmıyorsanız yann sabah
dokuzda b1ın11 sıze ispat edeceğim!
-

Olur fey, olur rezalet
değil. Hayli.. Hayır. Bmnm
imi{anı yok .. Natan Smit evin. den çıkıp doğru harekete müheyya bulunan Nis trenine biniyor. Bu tren eksprestir ve
N!se gider gitmez de evinin
soyulduğunu
haber alıyor...
Hatta soyulan eşyalar meyanında olan bir tabloyu da otelde buluyor. Bu nasıl kabil olabilir. Demek hırsız gayet az
bir zaman zarfında evi soydu
ve..r Natan Smit ile beraber
Hayır dedim ya. Bu imkanayni trene bindi.
sızdır. insanın havsalası almaz.
Mutlaka Natan Smit arkadqla;,ndan birinin bir muzipliğine hedef olmuştur.
Polis müdilrü Emniyeti umumiye mildürünün bu sözlerine
kartı şu cevabı verdi.
- Peki ya mektuptaki imza
ve k~plan pençesi izi!. Bu da
mı şaka.. Daha sonra eğer
buna şaka dersek ( Tigris)
in· mevcudiytine de şaka, alay
dememiz lizım gelecek. Halb~ki herif bizi tahkir ediyor..
Meydan okuyor.
- Hakkınız var.. Çok karışık mesele.
- · Maksim dö Pür.yönün
bugün beni ziyareti ile bu
vak'a arasında bir münasebet
görmüyor musunuz?
"'- Sadece bir tesadüf.
- Evet.. Fakat garip bir
tesadüf!.
Bu esnada odaya bir az
evvelki polis memuru girdi.
El?nde yeni bir telgraf vardı.
- Nis po'is idar~sinden
şi:ndi geldi..
Diyerek telgrafı polis müdürüne uzattı. Bu telgraf bJrinci telgrafı te'yit ediyordu
ve meali şu idi.

« Natan Smit, Tigris adında
hiç kimseyi tanımıyor. Kendisine iade edilen tablo hakikaten sahtedir. Fakat bu
ıahte!iği Natan Smit biliyor.
O tablo diğer· tablolar meyanmda İmİf. Ev çok mükemmel
tertibatla kilitli ve mahfuz

zi bir ses:

- Ben de sizi bekliyor ve
nerede
ise
geleceğinize
emin bulunuyordum müdür
bey dedi.
,
M. Konyon hiddetten sap
san kesilmişti.
Otomobilin kapısını açan
imiş.
ve bu sözleri söyliyen MakTablolar aynca ve açılması
sim dö Püysö idi.
imkansız kualar içinde bu!u- Nasıl.. Siz burada.. Ne
nuyormuş.
Hırsızlığa imkan
münasebet ..
olmamakla beraber tablonun
- Nasıl ne münasebet.. Siz
iadesi meaeleai Natan Smiti
ne maksatla gelmişseniz ben
çok fazla endiıeye düşürmek
de ayni maksatla buradayım.
tedir. Tahkikat
neticesinin
- Biz şöyle bir hava ala
süratle it'an.»
lım dedik.
. - Bu ne demek?
- Camın M. Konyon.. Ni- Şu demek ki Natan çin bu kadar acemicesine haSmitin evi hakikaten soyulreket ediyorsunuz. Siz kendimuftur.
niz gibi alemi de kör ve sersemmilzannediyorsunuz.
- Ben sizin fikrinizde deiilim M. Miluva.. Ben bu işte
- Efendi!..
bir alay görüyorum.
- Ben sizin Natan Smitin
- Ben de öyle zannetmek evinde yapılan sirkat hakkın
isterim ama bu Tigris...
da tahkikata geldiğinizi bil- İşin en kestirmesi hemen miyor muyum sanki; ben de
Natan Smitin evine gidip
kendi hesabıma bunun için
meseleyi anlatmak ..
geldim.
- Evet öyle yapalım.
- Nerden biliyorsunuz?
Emniyeti umumiye müdürü
- Siz nerden haber aldınız?
zile basb. Gelen memura otoSizin teşkilatınız olduğu gibi
mobilinin hazır olmasım embenim de var. Bana da haber
retti.
verdiler.. Anlıyorum. Beden
Beş bakika sonra ikisi de
(Tigris)olduğumdan şüphe edeNatam Smitin ikametgahına
rs:niz. F akak bunun imkin.ı
doğru süratle koşan otomoyok. Çünkü Tigris evi soyabilin içinde gidiyorlardı.
rken ve Nise giderken benim
Ve nihayet işte yaklaşmış
nerede olduğum belli
lardı ki polis müdürü boğuk
- Pek belli değil.
bir küfür ıavurarak şoföre
- İsterseniz ispat edeyim.
bağırdı:
•
Maksim
do Püysö köşe ba- Dur,. dur.! Hay Allahın
şmc a ve kendini belli etmebelası.. Sana dur diyorum.
miye çalışan hafiye «Rüt» e
Şoför derhal frene bastı
seslendi.
ve otomobil yaya kald'ırımm
- Hey!.. M. Rüt.. Artık
kenarında durdu.
gizli ve saklı kalmayın ve
Ayni zamanda otomobilin
kapısı dı§ardan açıldı, müstehlütfen teşrif edin de benim dün

gecedenberi nerelerde olduğU'
mu amirleriniz efendilere söyleyin.
Rüt meydana çıktığıma kııa:
rak ve homurdanarak geldi
ve polis müdürünü sorıııs91
üzerine takip ettiği adaJ11~
harekatında

şüpheli

şey bulamadığını

hiç bil'

bildirdi.

M. Konyon:
- Mademki öyledir, dedi,
o halde ev soyu)mamıştıt•
Maksim dö Püysö:
- Billkis soyulmuş~J?edi·
- Nerden biliyorsunuz, izab
edin.
- Teklifimi ne çabuk
tunuz müdiir efendi. Ben ba'
dema izahat vermekte ına.t'l'

u,

rum.

Bu ev soyulm~ştur. Soy~
da Tigristir. Eğer kuwetli
iseniz faili bulur, değilselljı,
bana muhtaç iseniz istediJfd'
parayı verin ıize yardım edt'
yim ve Tigrisi yakalarını.
- Hayır.. bu ev soyulıo•'
mıtbr.

Evet soyulmuştu. öyle
değil mi Rüt?
- Ben de sizin fikriniıde"
yim. Bu kadar az bir zaıııaJJ
zarfında kuvvetli kilitler, ihb"'
ve elektrik tertibatları ile
muhafaza edilen bir ev sof"'
lamaz.
Mabim dö Püyrö alaYJJ
alaylı güldü:
- Ben sizin fikrinizde d~
ğflim. Dedf. Natan Sınitill e
soyulmuştur. Soyan da (TigtfS~
dir. Bunun delilini, ispa~ıe
yann sabah tam dokuz da 61,ııtı.
-

göstereceğim. Allahaısınarl~ ıe
Ve Maksim dö Püysö bo1 t>

söyledikten sonra tesadiif:it
oradan geçmekte olan
..
taksi otomobiline atlayıp uı-1'
laştı.

•I

Duvar içindeki ölü ı
lVakıli· Ahmet Cemaleddin

Hacı
•

FONDAN

en bu manzara için hayatımın
lk·
beş senesini veririm.

Inıu uncuklardan istifadeye
t
ın hile gorme
··
d"ıler. zira
QaYdutı
Pıları ar acele ile bütün kabiraknıayk ve kilitlemeden
ltişidcnış ar, savuşmuşlardı. İki
tıin k en genci olup digw eri·
le ri end·ısıne
karşı hürmet
•datı:ı a~etJ~ muamele ettiği
llıUt . afif bir kahkahayı
Cakıp:
.
.
.z
bize a~?edersem, dedi köşkü

lietifler ırakarak savuştular..
...... B·ı amma kaçtılar hal..
ı.... .
tıarrıc.r· .. ı
u haydut ve
llıGste~aherifıarin bir an evel
tc d k bulundukları akibe·
tıaka~Çar olduklarını görmeyi
~,t ar arzu ediyorum .Bu ka~~1 •ztıraplardan s :mra bu
•tidqt·~? karşısında sükfınet ve
lli hınıtı kaybetmemeniz be8İ~i ;YreUere düşürüyor ve
ttıltl. n~h'a fazla takdirediyoSabtı tan olsam, bu derecede
llcder' harnınül edemezdin zanlllı.•
......
· k'..ı ın
· t"k
daınıaSen
d de b'I'
ı ırstn
ı am
~lınırs arnla tablmak şartiyle
tifler ahletzetlidir. Ben bu hetiııs eh er nevi korkuyu, her-

o·

ŞaYet elecanı

lı.ınn:ı

tattıracağım.

ortada yalnız ben buherif~~· olsaydım, belkide bu
'Pençesiın maskelerini adaletin
lcitı onte teslim ederdim. Lillıckıe kr Elyana da taaruz: etttfdit et~~dı azaplanm bizzat
he.sap ış oluyorlar. Ceza ve
Çe
"e.:ınıek saatini gittik"ek si!~ aştığını
hissededehş a~nda beliren korku
"e al.anıe~~n. . iğrenç işmizaz
le\'ıc
crını ne derin bir
tltiğirn~e
nıernnuniyetle takip
1
benıib z tahmin edemezsin.
llcletinde anıbarofun çeşimha
lara"'!ll n fırlamış gözlerine
ti "TlltıQ d h
ı
~e'k d d c Şctten patlamış
lalı? b u aklarını görmedin
d0 nen bu
Ya seyr t nıanzarayı doya
e .rnek
• · h ayabmın
. ıçın
ft dil senesını
.
ederdi
nıeınnunıyetle

"e

~

-r«lltih

ınxx

l',llla: d~~~r blr iz..

~•iyaı Za Yuı::nı

dört aaat
~~thfet b~~:rof i b!r korku
'il durdu
anı çınde çuve bu aallddet

zarfında LaraDJar
yanından aynlmadı.

Zambarof
çırpınıyor,

ateşler

bümma

Je7.İz

ÇİKOLATA

Kıymetli bir iz!

lrıay~ şahsı ıneçhul ellerindeki

Bekir zade ticarethıa..nelerinde
Gayet nefis ve
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Saldh 9

Son Saat"

MEYVELİ
NUGA
. . ..

-

bankerin
içinde
n6betleri

arasında sayıklıyarak, bağınp

çağırarak kendini yerden yere
alıyordu.

Bu cinnet buhranının yavaş
yavaş kendine de sirayetini
hisseden sahte Jorj Düpon:
- Bizim zambarof delirdi,
diyordu. Böyle giderse benim de boğazıma sarılacak ..
Fabyene gelince, dünyada
yegane sevdiği adam efendisi
olduğundan kelbi bir sada·
kat ve fedakarlıkla bankere
hizmet ediyor, kendisini teskine uğraşıyordu.
Halbuki gerek şeriki cürmünün ve gerekse Fabyenin
fedakarana mesaisi Zambarofu
teskin edemiyordu.
Bilhassa bankerin gözlerinin
önünden iki sima, Elyanla
Hüber
Marsanın
çehreleri
gitmiyor olmalı ki cani herif

~

-

'

Maliye vekaletinden:

Ankarada hükumetin irae edeceği mahallerde üç sene zar·
fında dokuz milyon liralığa kadar kıymette memurin aparb·
manian ve resmi daireler Y:\J>bnlması tekarrür etmiftir.
Alakadarlar fenni ve mali şartnameyi Maliye vckileti fen
heyetinden ve İstanbul defterda:-lığından alab~lirler.
Talip guruplann fiyat serileri dahilinde kapalı zarfla tekHf
mektupları ve teklif ettikleri miktann ytizde yedi buçuğu ka·
dar banka teminatlarile beraber Temmuzun sekizinci pazartesi
günü saat 16 ya kadar Maliye vekaletinde müteşekkil komisyo·
na tevdi etmeleri.
için sarı evdeki mezarından
çıkmış olan bir mezar kaçkını
yani bizzat Hüber Marsan
ise onu da öğrenmiş olur, ve
bir ölünün dirilmesi gibi böyle
bir harika karşısında bulun-

beklediyse de kendisini görc-medi. Nihayet polis lıafiyesfnin
sabrüsebatı ancak üçüncü rü.·
nü müıbet bir neticeye vardı
ve gruplar
arasında
sessiz,
s e d a s ız
d o l qan
kara gözlükln bir adam göduğumuxu anlarız.
züne
ilişince Ribal memnuHer şey içinde yt:varlandı
niyetle ellerini uvufhırarak:
ğımız tereddüt ve kararsızlığa
- Hah! Dedi, herifi nihamürehccahdır.
Polis hafiyesi Ribal sahte
yet ele geçirdik... Kimin nesi
olduğunu da elbette anlara...
Jorj Düponun verdiği izahatı
Ve belli etmeden kara gözlkemali dikkatle dinledi, not
defterine birkaç işaret yapmuttasıl:
lüklü adamı takibe bafladı.
b ve bu yeni iz üzerinde yüZabıta memurlan, meslekle- Bana bir rüvelvcr, bir
rine
has bir maharetle takip
rüyerek
tahkikatta
bulunmak
bıçak veriniz de
şu melim
ettikleri
adamın ytızüne, ve
üzere bankerin evinden aymahlukları öldüreyim, şu yerıldı. Ribal, Loranşara bu Mös· hatta dulunduğu tarafa bak·
zitleri kıbr, kıbr keseyim!
yö Hümenin adresini sormuş
maılar, ama yine onları g6z·
Diye bar bar bağınyordu.
den
kaçırmazlar.
ve şu cevabı almıştı:
Diğer taraftan «Duvann için·
işte mesleğinin mltemayiz
-Vallahi bu adamın adresini
deki ölü» meselesini kemali
biz de bilmiyoruz. Yalnız Bor- bir sfması olon Ribal takip
hararetle yeniden takibe bq- saya sık sık d~vam ettiğini işiti ve tarassuttald bu mn.tesna
kabiliyeti ile töhret almış bir
lamış olan polis hafiyesi Ribat,
yoruz. Galba Borsada mi!him
memurdu.
muamelatı
naktiyede
bulunuyeni bir ıey ögrenmek ümiKara gözlüklü adam birkaç
yormuş... Polis hafiyesi bu
dile bankerin evine gelmit ve
acaip adamın eşkali hariciyesi tellalla görüştü. Lakin bu m6Zambarof hasta olduğundan
likatlar pek kısa olmut sonra
hakkında kifi malumat elde
polis hafiyesini LoraDfar kargene
geldiği gibi sessiz, sa·
ettiğinden kendisini bulmakşılamışb.
daaız
bu gürültülü yerden u·
ta pek
zorluk
çekmiyeSahte Jorj Düpon, kara göz- ceğini tahmin ediyordu.
zaklaşmıya başlamışb.
Polis hafiyesi kara gözlOklü
lüklü adamı, mösyö Hümeyi
Ribal Borsaya vaki olan ilk
adamın
en küçük bir harekeRibale ihbar etmekle çetenin bir müracaabnda bir tellildan şu
tini bile gözden kaçırmıyordu.
düşmandan kurtulacağını dümalumatı aldı:
Acaba kara gözlüklü adam
şünmüş ve iyj bir şey yapı
- Mösıö Hilme mi dedfniz? kendisini nereye kadar aürükyorum diye bu hususta RibaEvet kt:ndisini pek iyi tamnm.
liyccckti? Belki de bu takip
le tafsillt vennifti. Alık he~endisi çok tuhaf ve acaip
müsbet bir netice vcnniyerif:
tabiatli bir adamdır. Borsada
cekti.
- Şayet bu ::ıaösyö Hüme,
şöyle bir görünür. Sonra yine
Mösyö Hüme bir taksi çadiye düşii:ıfiyordu, tahminim
ortadan kaybolur.
ğuarak otomobile bindi, Riveçhile Hüber Marsanm bir
Nereden gelip nereye gittiğir 1 bal da kendisini taklit etti ve
arkadaşı ise bu r.uretle hakikimse bilmez. Kendisi ekseriya şof5re:
ki hüviyetini &ğrcnmit olur
öğleden sonra aaat üçe doğru
- Öndeki taksiyi yirmi
ve kendisile uğ'!'qma:k mecBorsaya gelir.. İtini görür Ye
metro mesafeden
taldpet.,
buriyetinde kaldljmıız zaman
yine kaybolur.
gözc:len kaçırma.auya cl&kat
. Polis hafiyesi Ribal tamam
hiç olmazsa kiminle boğ'Uftu
et, sonra mes'ul olunun...
ğumuzu bilirk. Y.ok ejer ba
iki gün Borsada bir kenara
Emrini verdi.

adam

bbıdm iatlkı•

•bnk

ıüıiaDerek

kara gözlüklüad•mı

. ,

(il"

•

'
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-

.
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e

Son Saat
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Polis ile jandarma

Seyri sefııin
~lcrke.l

Bir idare

al.'.entası

: Galat.ı
köprü başında. Beyoglu 2 362

birleştirilecek dc~ildir

\'a.p~mJ

30

Şube a'entası: Mahmudiy~

hını altmda. İstanbul ·2740

Haziran ·

Umum jandanııa kuqıand•nı
Zeki paşa ameliyat olmak

PAZAR

içi.u ,oomize ~elınlştir,

{7 de ~rkeci rıh
tımıılllan hareketle LGelibolu,
Çana~kale. \ e KôFfez tdrikil~
Ayvalık , Dikili Ye İzmir ] e
,ızimet \'C a \'det edecektir.
Yuk Ye yoku için Eminönü
Rc'\adiye ,addesi l{ıhmn han,ı.ndaki idarehanesine müracaat

~ntalya postası
( KONYA ) Yapuru 30
tt~zir~n Paıar- 1t> da Galata
lftbtıpup,dap har~ketle [ tzpıir,
~ulluk ~ Bodrum, Rados, Fdhi\'t:, Hnike , Ant:ıl) a ] ya
gide c ·c donu t" mczktır
iskelelerle Birlikte [ Anditili ,
Kalkan • Sakız , Çanakk:.ık .
Geli~!u J ya ugrayarak ~lt:

~aat

günü

Doktorlar

't';-

..

"'"~·

·

•r• • , _

t

.. ·,1,.... •

•

vi . edilmeşini tavsiye ettik..
lenndcn o sutetle tedaviye

baş.kmlnıışbr.

~e~i pap ~ve.iki gün vilayet

SadıK

bmir -M~rs1n sijrat

posta~
(CC.\II ICRFYET) Yapuru 2

'l\~mmuz

sah

u d

ı

rıli ımından kaJkarıık Çarşamba
sabahı lzoıiıe \aracak \C o
günün akşamı tzmirden kalkarak
[ Amalya ~ Alaiyc ı. :\1er::.in ] c

Giresun , Trabwıı, Sürmene,

bin

\' C

~i\9 olanık muııa-

• ka aSt itan olunan Mangal
on bin kilo ola~ak m4nakaklhnqC~\

kra

Riıc

l

iskelı.:: terine az~net

tth:,cktir .
Tafsil.it için

Sirl,1..Lİ ~lcsa-

il,ın

vardır.

Jandarmamızın ıslahına ve d,Jı

1

fa.ı!~ inkiş~fın~ ait ba~ icra'

ginşdmeden evel eıı mut~ki •

1
]a'fldarnı~ te~kilatından \~

icraat

biliştifade

d.m hare:(ede [ Z1..,nguklak ,
inebolu. Sinop, Samsun, Ordu,

po:;-

almıştu::

..,.... lstanbu_lda bulunmaktan
ltalyadaki tetki,k

Teınm\!.z

g unu ak~aııu Sirl\eci nhtı\llın

ta4'öl yapılmıyacaktn .
Altı

izahat&

Pazartesi

1 Temmux tarihine mü:sadil
birinı..:i

1

Y!ıpuru

Ye jandarmayı or?unu;
mftmtaz bir kısmı teşkil e
roektedir. O:rdu ıabitanındaJI
bazı hususatta da farkıaıt

z

İNÖNÜ

gidecek ve dönüşte [Taşucu ,
Anap10r Alaiyc , Antaly3t ,
İzmir) e uğrm;1.rak gelecektir.

Pazartesi Trabzon

zade

Biraderler vapurları
Karadeniz n1untazan1
ve lüks postası

Galata

dır

olan İtalyap 1andarma te~ 0
M~Usi um~ Mloııund- İş· • lat~n\n tetkikine hükuınetÇ
tanb~da bulu~n Jaad~rma
lüz;nn gösterilmişti.
.J
·
B'ızde mu.. t arek e esnasın"•
?abitanına
ahiren ltalyada
_,..
~ 4- tkik
-L t• h k
jandarma harbiye
neı
yapt \&• ıı.e
JeY*""4'
ı a • d
l
k
k
·ı
k
aJoaf
_..ı Lj k--'
· ..~..
tin
en
a
ıl ası esı ere y .
k 1~4 ~ ~ ~erans -vermıf"-'".
D h'l
k
i
dfJıııİf
k'
İtal d ı.· J d
a , iye va a1et ne rapte :.~•
e ~ P'I~
ya a\'\' an arve bu vaziyette tekimüliıJIP
mb aL~~~la~•nBdain qıunh uı_a~ı~a
takip etmiştir. Bittabi jand-':
an."tetrmib~
r mu arnnmız
ma ordunun mühim bir çliS
Zeki paıa ile g(\l'ij.ımUş ve Ş~
üdilr. Bittabi ihtiyaç hasıl ~~~

f.i . ı.

~'.----m.-ıJW!l!~~.....~.-~-

Paşanın

kolunda·
ki rahatsızlığın
tlme.Uyata
ihtiyaç hissettirmeden teda-

Tel. İstanbul 1977 . Yoku
bileti 'apur<la d· verilir.

·e1··.. r

1..

altında

şey:Q.\ıa\im ha~da burada~\
ark;ı~aflara yalıqz ken<li m~s..
leklerini alakadar eden h\1suşat h,k\q~d<ı i.Jahat verdi~.
ltalyt)da1 jandaı:~a techizat,
taUm ~e terbiye itibarile ordu
, ile sıkı bir surette alikadu-

yapılacaktır.

şim~

halde yeni idşrei umunıi)'~
vilayat kanunu jandarmaylt a\
bazı mevadı ihtiva etmekt~

dir. Jandarma zabitanın ı:na'
şatı ordu zabitanı maaşatı~
a}'t;\~dir.

Janq~rma

ile polisin tevhidi
ikide bir ortaya çıkar, yazılıt•
Fakat böyle bir şey yok~·"

iÇakmak ve çakmak taıl tacirleriııcı
1

Kibrit ve çakmak inhisar- idaresinden:
10. Haziran 1929 tarihli resmi gazetede intişar eden 1~

numaralı kanun mucibince mezkur tarihten itibaren her ne"1

.. Veresiye

Yelkenci
VAPURLARl

1

tZMIR SÜRAT POST A,SI
l ük
4

YC

.
t
ŞC~ 1
sme paşa
vanunı

P~., !!lır

~~~

30 H<\Ziran
günü tam saat
ı=ıhtırtımdan

15 tc

G~\ata

doğru tıMlR e

hareket edecektir.
Tafsilat için Sirkecide Yelkcnci hanında ~ain. aceqçesinc
müracaat. Tel. İs.tanc.lul \} \ 5.
\'e Gal:ıtada merkez nhtnn
ha~ında Celibidi Ye Stdfitop.ui
ctccntcliğine

q1ürac.wt .

Tcle(oıı: BC\·o~h\

8).9.

iıımr t~r~ib~nc~inQe ıon

( 1t1oda , ehven fiyatlarla. ~q..
j huletli şeraitle el'kek ve
nur.

C

S~tıf {ic\~UH

BahaJi caddesi
Vilayet karşısmda

•-iP>"

Dokto~ Aristidi ._....

B~l s.oğµ,kluğu

\ Fire\)gi ,

Adem\ iktidar tedavfüanesi
Eminönü. Karakq han

);iı 8

Efendiler s)zi~ için

''REAL,,

biisün ıı,1üesseses\

PERUKAR SALONlJ.

üç kuyu ve iki odayı lı~xi
b~ ~n ~nm ınun~bb\\.tııdaki
b~çe kiralı~ v-e ~~ghl\tır..

o~ı &~~lı ~Qka
caddıçş.i U~\lt;U g~ıe,t~ler

T1:li2

ra
bayii merkezine ~aç*at et-

melui iiio olunur.

Adedini

CWş ve ueviaj

Çar~ambada F ethiyede 0ra~ıpan caddesitıde Andonaki

i<i(nc\e

A -

ile çalJ~ak t~lannın

B -

tar 1 fındar,ı lıf'ycfeııdilcrc ınalıs.u~ bi~

na~ile m~-uf

naıı ça~miklar

kadın kostümleri İmal olu-

Kiralıli hbace
,
botU\\1~

çakmak ve çakmak taşbrımn imali, ithali ve satılması h\ijcuıll,..
tin inhisan altındadır.
1 - İşbu 1Dev<&d1 inhisariyef1 satmakta bulunanlar bir •1
zarfında yani 9 temmuz 1929. akşamma k{ldar yetlcrinde buld"

A

tesis ve asri zarafe' ve 15.,.
.tirahati hu~usl ve m\ltena bir.
dekorb me2c-edUmiştir..

LÜSİYEN FAR1\Cİ
Itriyat
00voffhı

. ..

ticaret~~"\

Alhamra sine..

rnm.a kAP"'.:'•sıntl~

r:

D -

~lM•l\ bulıw.ctukl;p-ı

mahalli ayn

ayrı

gijsterir bir 111'

y~e tanzimile ~iri~e 15 lroruşluk bir pul yapıştırarak

ticaretM,el~rini'l isi~
4 i\ncii

ye

acjr~sini

de ilave

"*

ederek Sirlc;:t

vakıf lıa"da k'h~it v~ ~akmak iahisar idaresine v~r

ile mükelleftirler.
2 - Mebus mevaddı

de~ evel sipa~ edill\\İŞ

~

jnhısqriy~de~ 10 ~if~ 19~~ ~

bu\-ynanlu 9 qostoa 1929 alqıa~~
kadar Ti\rk limanların& gelmek şanUe iMWaı: ~afN~e ı»~~
fiatına salın .Pınır. Bu ~evi sipAriı edilmiş ~.ıı bulllQa~ tadf'
ler bunlann:

A
8
C
O

&~

Adedini,

c\ns,

nevi ve warkasına,
perele hangi fı.rnıaya sifariı ~di~
Ne zaman ve hangi vasıt"'f.~ ı~lece~.

Mwcct fült\w.
l<.~M~ bit' b~~gıe

~

ile ~ temmuz akşamına kadar jııhi ,,
icli~ş,ir.\Ç. puqirıq-;$ tnecb~durl•r. Yukarda sayılan beıaıııı:
m~«i vıktmde ve~yen\er ve 1503 numaralı in~af kaou!Jı
n~ şai~ olıık~a ~~et edenler yedleri~4e bulun•~
ınex~d, ~a,~ye m\\w.dere Qlqnar-tlı \1~er- ~~~ ~il\ w"

Ii'"'

v~ ~ ~121~ ~'

.

lxm ıs ~wuş. ~a c~Mı alm4~.

b~~'- (K.çıı_~çijığın men'i h~)f~ında\Ç 'lç_anU\l) muc~bioce ~~~...I
ol~Uf~J\ M\itew~"W \\\M~t .\şteyt.ı:".kr
iciM"ırt ~ f\lb~ m~ıwt edtlaUiıler,

\\er 'üQ ~

Son Saat
cwmwww:s
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Sahife 11

w

-efj~~I
Pendikte Hiva
1
1

•

2 otomobil
ki

ş f"

J

d

çarpıştı

;SoSrl Fedainin idaresindeot
b'l
ile Tevfi~innumaralı
.
.
·~mo 1
nunı
g ıdaresınpekı 175
ta t aralı otomobil dün Beşikş a Çarpışmışlardır. Her iki
otonıobil d h
AJ
e asara uğramıştır.

.t\

~

•~~..:· Vuku bulan jeci Ru(n mektepleri
Dut ağacından kaza hakkında ne dair söylenen

~adıko..

U
y nde

Kemel hast neye yatırılmıştır.

b
Cn mhurfyet

ikinci

ıtkec'd
dı... b . ı e gömürcU Ahme" Ckk"

ubesine

teslim

yangın
Yemişte sop.-an iskelesinde

yumurta tüccarı M tafa efendiııin 17 num rah dükkanından yangın çıkmış, sirayet
etmeden

-r
.. .
uzerıne kilfeci Cemal

söndUrUlmüştür.

t

So il

.. l arış...
~

l llo-ı·lı•z d·onan'i.
1>1Q3
•
lflzn en yenı

l{aza

rıfabilecek

.,

iıirnıi ı.t donanması, ••Eagle,,
hir ta Yeni ve çok kuvvetli

bindirildiği halde indirilmesi
Müddeiumuminin
gelmesini
beklemek maksadına istinat

etmemiştir.
MahaJH hadisede bulunanlardan operatör Vasıf B. kazazeden1n ilk vasıta olan bu

mi?

t"enle Haydarpaşa hastanesine
~'türülmesini reyinde buldugu· halde, ilk tedaviye vuıyet etmiş bir mevkide
bulunan
İrfan bey enjek-

Birkaç gün evel Trabzonda
kar~ya oturan «.Büyük liman»
vapuru henüz kurtarılmamıştır.
Ôğrendiğimize göre, vapuru
kurtarmak için giden tahlisiye vesaiti dün geceden itibaren jC1.. başlamışlardır. Vapurun al ı gl'n zarfında tahlis
edilerek İstanbula getirileceği

gemisi ile takviye

Bu ır.
't22,6o~=~inin hacmi istiabisi

1913 onolatodur. Bu ıebt!abın te Şili hükumeti
tdilı:niş a 9 zıhlı olarak inşa
8 ' sonra tadil olunmUfhrUndan b ka
>'ardını
aş
tahtelbahirle
~ tancı olnıak Uzere lngilizler
l.rışa et~·ç~k nıUkemmel gemi
Bu l ış erdir.
hirıe~ ~r, ~ozulacak tahtelbattrıı v n?1ır için en son sh:·
lltd .. esaıtıe
t eçhiz oluomuG:1 n
.. o
.,
ttlbah·. u gemilerin (18) tah•te r f k
llevı
b
e a et edip her
b,ıı......koıuk)u.ll'-I arını tamır' ede"'"" v

illi,

ıiyon

kızın

Japcnya tasdik etti
Tokyo, 28 ( A. A . ) - Japonya imparatoru, BriandKelloğ misakının tasdikine ait
kanunu tasvip etmiştir.

T'ıcare t cdasın da

Ticaret odası Ticareti hah·
·
b ugu··n ög·ıenye k omısyonu
d en sonra mutat ıç
· t'ımaını
a kte d ecekt'ır.

bl'lı

~eünk··
l<andm·
U hGVA!

,....: borsa:
Öuf?Ünn.u

~lınnııştır· ı taaatane.sinden
dDun aı.arni b

İngiliz 1010,GO; .Frank
12,26; Liret 9,17;
ısviçre
4
5

~:::d~. bE sab8:hr:~3»«~::

~t~~S;~f1~ :117· ~~=~~~

hu gece rüzgar
av... eks eriyetle
04

1

lu 22,80; Rumeli 6,80; Tramvay 81 ; Düyun 186.
Is ltankncnnden alınmı"tır.

---·J·--l!lflDl!KWi~~Dllll:ld

yapılmadan

Haydarpaşaya

zavallı

kadar
götürülemiyeceğini
söylemiş
ve bunun içindir ki Melihat
lıanım Adapazarı treninden
indirilmiş ve Muhtar Abdullah beyin delaletile serom
bulunarak
enjeksiyon "yapıldıktao sonra müteakip
trenle gönderilmiştir.
Azimet ve avdet hatlarını
birbirlerinden
ayıran kapı
k apalı bu lunsay d ı kızın oradan geçemiyeceği ve b inneticede kazanın vuku bulmıyacag.. ı noktasına gelince, o gu"n
kapının açık bulunup bulun
madığını bilmiyorum. Bu nok ta
muhtacı tamiktir.
Ne olursa olsun, bu çok
müessif kaza bir int1bah der-

zannolunmaktadır.

aııyettedı'rler.

/er doğru mu?
İstanbul mnarif eminliğinin

şehrimiz

Ru:n

mektep?cı inde

görülen bazı hiyanetkarane
hareketler hakkında tahkikat
yaptığı haber verilmektedir.
Yazılanlara bakılırsa Aya Triyada kilisesinin mektebinde
bir Yunan bayrağı bulunmuş.
Bundan
ba~ka
eskiden
Yunan karargahı olan bu mektepte son günlere kadar saklanan bazı muur evrakın imha
d d
e il iği anlaşılmıştır. Bundan
başka bazı mektep idareleri
tarafından serfedilen paraların

menbaı

hat..kında

şüpheler

beslenmeHe, bu hususta da
tahkikat yaptırılmakta olduğu
söylenmektedir.
Bu sabaah Maarif cminli-

ğinden keyfiyeti tahkik ettik.
Eminli k, evrak imı ıası ve

hesap tetkiki meselelerinin asbundan bir miid-

va-::i~İ:n A~:;:~a:.ı·t~:ni~~ lı olmadığı,

Bu··yu·'k L;man
c.
vapuru urta-

lrı-u~i/ahfarı

P<>Ytaı

·

Bir

tlb'
anına hırsız: girmiı,
ıs..e ve kömUr •·almıştır.

a,..l'ı.1..tır.'

'i&

edilmiştir.

S·l\ön1ür Ye elbise

~lni~~e

eş,ra

J)..un, Jioprunun
.. •· ..
K a d ıköy lsl\clesint.le bir lwdın
çanta ·ı, [ nlmı>anında uir
sant, Beşi J\la ta bir Altın
yüzük buluonıu"'tur. Hu
eşya poli · nıütlüriyetl

r.

~ıştır.
\T

.

v

s

)._~al

Pendikteki karilerimizden
diş doktoru Hilmi B. yazıyor:
P
b
'< erşembe günü sa ahı
Pendikte vuku bulup, Emrazı
entaniye hastanesi idare memuru Osman B. in kızı Feyzi
ati llsesi talebes;nden Melahat
H
· ı
ımın irtibalile netıce enen
feci kaza tafsilatını ayni gün·
kü nüshanızda okudum. Tesad d
düfen kazayı ipti a an intihaya
görenler
meyanında
bulunuyorum. Bu itibarla bazı
noktaları l•aydetmek
•sten'm.
..
•
K azayı mütea kip istasyon
kanşmış ve bir müddet için
zava'lı kazazedeye ne yapılacağı bilinememiş ise de, biraz
sonra istasyon müdürü tarafındaıı imdadı hıhhi sandığı geti ·ı ·ş
la~ ... m g len 1'Ik t
rı mı ve
..ı
e
edavi Gülhane serfriyatı asistanı Dr. yüzbaşı İrfan B. tarafından icra olunmuştur.

ralanrnıştır.

gazi
,.... nosu sahibi Yusuf bey ile
~uşterı·ı ttd en
il
k
YüıUnden k
anıo' alaca
SUF b
avga etmişler, Yu·
lrıUştney Sarnoili &üzelce döv-

şliphe

üştü

Karagümriikte Hoca Muhittin mahallesinde oturan Rıza
efendinin oğlu 8 yaşında Kemal, dün aut ağacından düşmüş, ehemmiyetli surette ya-

acak .. ..
Bl
l
VUZUilll Ul13Il )l]
"'
deı ı 1rav~a
kı·n · ·.;:ı
11 r
....

bir mekfup,#1

1

f

det eve! bir mektepte eski
bir dolap içinde küçük bir
Yunan bayağı bulunduğu ce-

vahın• vermiştir.

vazı esas
Meclisi umumii viliyet azaları, vilayet Nafıa sermühendisi ile birlikte perşembe günü
Beykozun Buzhane köyüne
giderek orada yapılacak mektebin
vazı
esas
resmini
icra etmişler, Beykoz köyle·
rini teftiş eyliyerek bu sabah

Beykozda bir

şehrimize dönmüşlerdir.

si olmalı, şimdiye kadar intizam ve vazifeperverliklerinc
ıahit olduğumuz Türk şimen·
difercileri en küçük bir ih·
maiden bile sakınarak, en
ehemmiyetsiz kazalara bile
meydan vermemelidirler.
Bir nokta daha var :
O giln kaza münuebetile
trenler bir buçuk saat iıliye
medi ve halk işinden, gücünden kaldı. Acaba buna meydan vermemek için, Haydarpaşa - Kartal ve ya hiç olmazsa Bostancı arasında muvakkat seferler tertip ve tanzim
edilemez miydi? »
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müdüriyeti ilanları
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Fenerle Balat arasında baştlin kara bıutmış bir halde bulunan Fener bahçe vapurunun 850 lira
bedeli mukadder ve I 805 lira mef ~uh bedeli ihale ile 8-?-929 tarihine müsadif pazartesi günü
~aat 15 te icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin teminat makbuzlarilc em vali metruke sa~
ksmisyonuna müracaat eylemeleri.
tamamının kıymeti

mahallesi
Kadıköy
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atik cedic
Ntsbiye
hacı

N.
cedit
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muhammenesi

lira

Şükrü
2ı
ma balı~ hant!
I 0000 sekiz taksitte
3 kat ve 6 odadan ibaret olup 1 mutfak 2 hala, odunluk ve Kömürlük ve ha'\'a
gazile kumpanya suyu tertibat vardır.
.
BalAda evsafı muharrer ma~ıhçe hanenin bedeli 8 taksitte ödenmek üzere I 0000 lira bedeli
muhammen ile ve kapalı 7..arf usulile l 8-7-929 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te muza·
yedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde 7,50 nisbetinde teminau havi mektuk·
larile emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri.
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