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~otdu.~likki ettiğini biliyoruz, ıonra da

~ili ~ ... hududu geçtiğini iki Çin
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~ ettigıni işitiyoruz,
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en nihayet te bu
\.'ı}'tt Yanlış çıkbğını duyuyoruz bittabi

~

ko11111111da habnmıza gelen ük

~-~.~. :lacok?
Cümlesi ile ifade edil·
ususta Avrupalıların ve bilhaua
~l~~ri~

\
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herkesten iyi bilen İngiliztrıne bakılına meraka lllzum

\ l ~"1il ~orlar ki:
"'triı! Mançuri hattım işga! etmeleri
( Pttllrlaruu Çin topraklarından çıkar
~~•d i 2 inci sahifede )
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~cturuyor, ne
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..,-;ae-:r

•••

bekliyor1ar1
b ular, "Tatavla" lılardan
~ ~şka .türlü insan mıdır?
\~~~t..J,i ~ürmene faciası,

..

ber gün bir parça daha

Pendikteki tevkif

yakalanan adam,
alelade
bir
sarhoıtur
Ba
~da
lia

'iıed
e~yor. Gün geçtikçe elemleri aı:tan ekbuço8kçaı.aı~e •nsanlar karşısında, görüyoruz ki, p
~'~1%lığı da, bu g~çen zamanla mütena~ip ola-

biri, Pendikte Abidin isminde

~>'or.aıılar-da

takım

sözler söylerken yakalandığını, bu adamın üzeri
arandığı zaman makamab
Aliyeye hitaben yazılmış bir
istida
. ile bazı şüpheli evrak

söylemiftir :
« - Bir gazetede ,_ı..
yazıyı olmdamr. Vak'a eRUengiz bir mahiyeti haiz detDdir. Alellde bir Ai'hoflak
vak'asıdır. Yakalanan ad·-

zuhur ettiğini yazıyordu.

üzerinde şOpheli emak ,okta•
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~ tı

~ ~b~ "-Urtuluş

« eski Tatavla » yangınında ı~n~ık
henüz ufak bir hareket emareaı bile
~ t dahil
.
,.._ ti lleld·
bulunduğumuz Beynelmilel Kırmızı SalıC
e:nde ne teşebbüs yapılmıştır? Bu kadarcı
lllefte .hakkımız yok mud~?
'-.....~ ane ı tesi c5> incı sahifededır. »
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Irandaki
Eski
eenc
Alınan malumata nazaran, lrandaki dJaD hareketi Y~
bir sahadadır. İsyan, balkın ve müteusıp llDlfm vergi aleyhbrbiı ile başlamış, fakat sonradan eaki kaçar hanedanmm tek·
rar ultanata geçmek iatediii ve taraftarlannuı barekte pldf;p

mGfabade edilmiftir•
Tahranda vasi mikyasta tevkifat icra edilmiftir. Mmaflar
arumda şimdiki kabiaenin Maliye nuın mevkiincle .,........_.
[Mabadi 3 inci aalıJfede)
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Heyel
Sürme nede

başladı 1711?.
maları

•

Amen•ka

( 1 inci sahifeden mabat )

ve nihayet eski vuiyetin iad..ini
lltiyea R•y•1• ret cevaba vermeleri lizerbıe
Moskova, Ki~, Oedsa fibl en bbylk So~yet
şehirlerinde Çin aleyhine nGmayiıler yapıldı,
hatta bazı Çin koD11oloshaneleıinla tamları
kınldı, fakat bu nlimayitleri balkan tubwıdan kopmuf bir tezahür teklinde kabul etnıe
deo evel ~ lllılhdır.
Bltce bu g~terJşler, Çin üı.rinde manevi
bir tesir yapmak için hükumetin elİU'ile tertip

Tavassut

V!~ ington, 20 Amerika ıefiti, Kellog
misakını eb son olarak Rusyanın imzaladıimın
Rueyaya batıtlatıh:ııasuu Fnnsadan 11~• tt•

miştir.

Çin hükumetine d e bu yoİda bir ihtar

yapllmışbr.

Rusya ....

edilmiştir.

Hakikati halde Rusya bugün har...&t.mez,
bir taraftatı millet, diter taraftara da
bu IDilleti idare edenler aru.Dda \ıirlik JC>ktur.
Bu vaziyet ı.a,ıımda Ru•1• atiıi karulık
bir maceraya atılamaz, memlekette ihtilal
ç•lcau.smdaa ve SOvyet idaruiDiD yıkalnaasın
daa korkar.
Amapalılann ve billaaua İngilizlerin bu
difllacelerini dilaledtkten sonra :
- P*ili, R\lllar mademki barbedemealer, atbklan bu adımclu aual geri dönecekler
~ tevcih edersek alacatnniı cevap şudur!
- 0.Yletlerin tavU1Utlanlh kabul tdecek-

Riuayete göre hazırlıkta

çbıldi

Rigadan bllclinldlflne rare
mHUh bulunan jeııeral Buhtiyevo R\ll bükQ•
mttl tarafından çağrılarak Mançurl budutlanD•
da lJir tayyare fllwu tabficlt, plyadt •• ıG
vari kunetleıbd ve tankları takviyeye vt l..t•
nlllftal ile Mosko\ta muhafaza k\l\IVttltriniD
tetyidfne llitllH&r etmi9tir.
Lorıdra,

drmiye intlzaren tilbdi bu
releD telgral laaberlerfni okuyal>iliriz:

Japonya••
Rusyadan memnun

.

değil

Londra, 20 - J~n pz•tel•i, S.vyetlert
ecnebi nıenfıatltrllae hürmet etmelerini tavsiye
etmektedirler.
Bunua ılcBI bir hatta hareket taaft11ı lb&la•
ıma abnacakbr.

idama mahkamı
olan sabık
meb'uslar

Delgrat, 20 -

L

üw~at meb'uııarındaô

ı

bık

iki

kiti, evlerinde müstakbel
Har\'at cümhurlyell hakkm·
da .bazı ıwojeler Ye Bulgar komitesine alt bazı
evrak bulunduğundan yı
idama

yalJen

uıa.hklim

edllmişlercth•.

Teşvikı

ve

sanayi
•

prım

Ankır~, 2~ l H. M J - Teş
viki ıanayl kahUnunclan itti•

fa4e eden mücssesatın rpuamele verg ikrhıe mukabil prim
itası için geÇ•..:ft seneld bllt~eye tilf' m1lyon lir1 1 bu senekl hotçeye de bit mlıyon lira
olmak üzere iki milyon lira
ktflnalmu•tur.
lkti1at vekaleti, bu ıene
prim befa.:.namt!r;nı
tevzi

!Cfecektir.

ı·

Vufyeti tetkik• ~t'
liahmer müfettifİ 1""
me"
üzetedfr.. . ildd
muhtaç olan aq ~-·
rı «15» bine balit ~
Yersiz, yurtıuı ~

liniıı, o civardaki
Rum ktiyleriAe yet1
başlanmıştır·

rine

Hiİ&liAbıiicrid

1;

Ankttı, '1'l (fol.~U
.bmer umumt !O
"

llavallai

için dun

ver.ıil'_.

kararuuıa teferrU•
itin bıaf!ln de toP d•
Bugtınku içtim• t

pnderilec:ek iınd~
verllectk tahsisat
edilmiştir.

Bir köylD~

Çin - Rua ihtilafıJun sulhan halledilecejini
temine müsait bazı emareler ve ttllnıetltr
mevcuttur.
Rusya ile Çinin mali ve c!ahili siyaset sa•
hasında maruz bulunchıkl9lrı mütkülabn bu iki
hükumetin bir harp teşebbfisüne girişmelerine
mani olduğu da beyan edillyor.Bunon :çtndir kl
şimdiki vak'alara iki tarafın birbirini kork'1t•
lllap matuf b~ket ve teşebbüsleri natarile
bakıl ması lazım gelir.

kardefinı

(A.A.) biri telgrafla bildiriyor:

ıabah

devam etmektedir· ...Jt1

Havas ajeuı muha·

Şangay, 21

ı.tikhalla bu tahnıinlere nıuvafık çıkıp çık

Of, 22 [ HutUIİ 1'
nede y.pur ve
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Netice ne olacak?

lerdlr.
ımyacajdu

peşinde

devam edip
mektedi'~

Yunanlılara

göre..

İnkıta kart dcijilmiş. ha•
keme eitmiycceklermiş!
1\ıl. Papaııın

Atinaya azimeti

ınul1temeJ
Salahiyettar mahafilden alınan malumata naaarl• Y\lnan •e bitırıf mübadele murahhaslarının- Ankaradan
~ttaeleri nıiü:akeratın kat'i surette inkıtaı ıeklinde tefsir edil·
memelidir.
• 1ıilzaketat Ankaradaki Yunaft ıefiri ile Turk hUIUl·
liaieb
meti arasında cereyan ediyordu. ve mübadele m\irahbu ve
HAiatı kendileriaadeb ittenilen fen11t tna1Qtt1atı veriyorlarda.
T. Rüıtn B. ile M. Papa arasın4fld mOkilelbata bililaıre
devam edilecektir.
't'nrk-Vunan ttılUaketatı hakkında hakeme milrauat edilmeaf
hıldmıdakl ıı6ktai naiöta gelince b6yle lair mllracaat anw

Atina, 21 -

Ce.mfyetl Akvam nıeclislbe yapılabilir.

Fakat Yunan lıtikumeti, Ankara mOzakerata kat'i lsir fnkıtu
duçar olmadıjından böyle bir mllracaatı hentız dlifilııbıemlıtlr.
Ankara scfıd M. Papalllfi nıezuneıı Atinaya aelmesi ıaüte·
meldir.

dür

Ankara, 22 (H.M·
tar köyünden M.a•
resi Kezibanı öldl\
Müıtafa jandar
dan yakalamıuştat·
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Posta idare ·indf• veni bir sui i"'itin:nl olmns. bir
[>nra grnpu i<a~inden «401)) lira (( Hh> Jnıruı.: «:cıhnnral\
}'PrfnP bir mlzalı uaz••h•si lwnulmu~lur. Bu Hrup,
Erhaa tayraı·p şulıc!'ıindc.•n Tnyyar·<· ı•iynnJ\o müdürDü,, akşam okkası otuz
iü(jünc gfüıdPı·llcn parulaı-1 ihlh a Pt nwl..lf•tlii'. Ur pa..
yedi buçuklan bir okka arı~ct lrnliıulP olan hu urup ) u:da at;ılmı~. sonr.ı üzc•rinmut aldmı. Bir de eve gr:ip
tl<>l\i mühliril'r taldil edih•rt•J, ) Pni<len ~ apıln11~ln·.
' bak/un ki ayni armuttan onTnyyart' piyunko müdürlü(jü im hthusf a deldi IJiı· ' lar da aimıŞ. ama onlar yirkctumiycl muhafaza etm,•1\tPdh·. ~lannıafı po r , idami beşl' almışlar. Halbuki
ben armudu otuz yedi beçuresi, ımranm tazmin edilP<"<'fjini Pıyarıld> mütlürlü{juıw bildirnıi:;;Ur. Po la idnrPsi par llllll ru•rPdt• YC' ldm .<Ja alırken herif sermayesine
veriyorum diye yemin de ctln rafmdnn a~n·ıldı(jmı lahkfü Pi llll'l\ll'dir. ll<·ııüz talı- mişti.
ldJrnl IJil' ıwlic•e Vf'rmem iştir.
_ Yemin de ederler azizim, ant ta. Esnafın bazw

•

Iranda

n ...

[ Birinci sahifeden mabat ]
olan Mirza Finızdan ba ka, saLık Şahın akrabasından biri de
vardır. İsyanın ehemmiyet kesbetmesi üzerine İran Şahı, en
sevdiği adamlardan biri olan Ankara sefiri Furugi Hz. ini Tahrana davet etmiştir. Funıgi banın, mevkuf Maliye nazırının
yerine tayin edilmesine intizar olunmnktadır.
Esasen isyan vergiler ileri sürülerek ika edilmi olduğu
için, hanın vergiler hakkında yeni şekiller bulacağı ve tadilat
yapacağı muhakkak addedilmektedir.
Diğer taraftan, asilerin üzer~ne gönderilen kuvvetler henüz
bir muvaff kiyet kazanam mışlardır. Kat'i mü ademelere intizar olunmaktadır.
şe

memuridim, bu suretle
sui istimali ben de yapmış oluyordum.»
aşvekil ismet paşa Hı.
dün de, Yakacak tarafında
atla bir gezinti yapmı lnrdır.
arem tatbikat talimatnamesi, Maliye vekaletinde
derdesti ikmaldir. Talimatname 40-50 maddeliktir.

m

m

m14 Temmuz Çnrıamba gü-

g

sulhünün yıl
dönümfidfir. Bu münasebetle
Darülfünun Hukuk fakültesi
talebe cemiyeti tarafından bu
tarihi yıl dönllmfi tes'it edilecektir.
arülfünun namına Cenevreye hukuk tahsiline gön·
derllecek elan hukuk qıezun
lan önümüzdeki Perşembe günü Avnıpaya gideceklerdir.
rftiloyunlanmızın ıslahı için
lLP.Jtktısat Vekaleti damızlıklar mübayaa Pdecektir. Bunun
için 100 bin lira aynlmışbr.
mJilayct makamı, Silivri kag zasında tahkikat icr sına
lüzum gönnüşrtür. Tahkikat
içın bir heyet teşkil olunmuş
tur.
Heyet yann Sflivriye gidecektir. Tahkikat Silivri nüfus
ve iskAıı memurları ve netice
nü Lozan

m

itibarı

ile

kayın

kam

hakkında

da yapılacakbr.
We!graf işletme müdürü lhlM)san Cemal B. Ankara İstanbul telefonu hakkında demiştir ki:
« - Ankara - lstanbul telefonu pek glizel çalışıyor. Rağ
bet ümidimizin fevkindedir.
Günde yetmiş beş muhavere ile
başlıyan bu hat üzeril\de bugün yüz altmışı mütecaviz mükaleme yapılmaktadır. Bu rağ
bet bizi süratle ikinci bir
hattın daha yapılması iç.in
teşcbbi!sata sevketti.· Alınan
tertibat sayesinde bir ay zarfında ikinci bir hat daha t!sis
edeceğiz.»

Eczacılar cemiyeti azası dün
vapurla tenezzühe gitmişlerdir.

M arif Emini Qe di
Ankaraya gitmiş olan Maarif Emini Behçet B. avdet
etmiştir.

üdof~uu İ aillüye
ve d i gidiyor
Müdafaai Milliye vekili Abdülhalik B. yarın Ankaraya
avdet edecektir.

müşteriyi kandırmak

için son

:amanda öyle yalanlar, dubara/ar ııydurııyorlar ki insan hayrette kalır. Onun için
bi:deki bıı pazarlık nsulıi devam ettikçe alış veriş te daima Yahudi metodu takip
etmeli.
- l1ahudi metodu nasıldır?
- Esnafın istediği fialın
yarısını vermek. Herif senden
yüz isterse sen de elli verirsin!
- Canım, ellide versl!n o,
bellide_ o.. Ne yapıp yapıp ba·
zıları, insanı aldatıyorlar.
- Sen de dediğim gibi
lJOp. Bir şey alırken sık-ılma,
İıerif sana ne kadar dil dökerse döksıin, iııanma... Hem
öyle doğrudan doğruya bir

esnafa gidip mal alma, yedi,
sekiz dükkana gir. çık. Sekiz,
on sergi dolaş, her birindm
ayrı ayrı fiat sor, ağız ara.

fiatlarda vıu aşağı. tut yukarı bir haylı in, çık.
Undan sonra da işine gehni ali
- iyi ama bu senin ~
diklerini yapmak için insan

tekmil diğer işlerini

yüzü.ıtı1

bırakmalı, sabahtan alqama
kadar o dükkan senin. bu
sergi benim dolaşmalı.
- El Ne yaparsın. aldan·
mamak için başka çare yok.
- Daha iyisi bu işloe
belediye baksa, şu bizdeki bayat pazarllk usulünü sağlaM
bir kazığa bağlasa da herka
aldanmasa daha iyi değll mi?
_ tabif iyi. Fakat belediye

kendi

numara tenekelerlnl
pazarlıkla satarken csuafa
nasıl baksın?
- Demek işimiz gücümüz

pa=arlık?
Evd!. /Jakin iş

iJa nihaye

pazarh-

,qz

uydurabilmektedir. Bak
koskoca Rusla Çin kaç gti.ndıir ellikleri pazarlıyt uudurmayuıca ali tarafı ne oldu?
lföroğla

Son Satt
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Bu

Şehn

Bir berberin derdi

düşüncede...

z elbette han
•
fend" i e müşterek dea· d"
-
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imanlar,

maalesef, bu humsta da hayvanlardan müte·
ııekkidirl.. Müteşabihülcins aşk

ile meluf nice erkeklerin gaıaibini tıp kitaplarında, mü·

teba.Wann zabıtnamelerinde
cıbyoruz. Bu dalaletzedeler
içinde « anama benziyor » di,erek kadın yüzü görmekten
6IDndye kadar iba edenler
..ardır. Onların

sevdikleri ve
MViftikleri erkeklerin babala·
nna benzediklerini düşünme
yip yalnız kadınların analarana
bemedı1derini ileri sürmeleri
ne kadar gü11inç ve ya iğrenç·

tir?
Bahsettiğimiz

•

erkekler his·
~nde kadınlar da vardır.
Onlar,' bir erkek koynuna girmekten ise intihar etmeyi tercih ederleri
Şu naçiz sabrlann naçiz mu·
har:riri, yüksek bir mevkii içtimai sahibi bir hanımefendi
nin kendi lisanından vak.tile
bu mealde bir itiraf işitmekle
mntehayyır ve müteessir olmqtu.

Şimdi

abür dünyaya göçmftt bulunan o hanımefendi
aynen şu sözleri şöylemi \\İ :
- Emil zola, «en kibar ka·
dmların ruhunda hoyrat bir
jandarma neferi yatabilir. Binaeneleyh, Kadınların görüşü
ne değil, düşünüşüne bakma lıdu;1,. ~iyor. Bu sözünü okuduktan sonra «Nana» muharririni kütüphanemden tard ettim.
Çünkü o, tahlilci geçindiği halde n bakımsız ve en görgüsüz bir kadın ruhunda- şafnk
larıle, çiçeklerile, bülbüllerile
dilnilvaz rüzgirlarile- sönmez
bir bahar yaşadığını anlamı
yan kısa düşünceli bir adammıt! kadın bir cihandır ,
ve o cihanda yalnız güzellik,
daima güzellik vardır.
Kadının yegine çirkinliği
gebe kalması ve arasıra erkek
doğurmasıdır. Bu çirkin tecelliyi , fıtratın zulmü olarak
kabul ediyoruz ve erkek doğurmayı bir nevi kazayı hacet
sayıyoruz. Tabiat, Kadınlan
bizatihi müvellit ve yahut bir-

Muharriri: M. Turhan
birlerinden
hamil
almıya
müsteit yaratsaydı
elbette
daha kudsi bir iş yapmış
olurdu. Mamafih ben ve benim
diişünccmi taşıvan kadınlar ,
erkeklen layık oldukları şekil
de telakkide tereddüt göstermiyoruz. Biz zarure ifrağ edilipte tedkikinden iğrenilen
müstehcenat gibi onların da
dönüp yüzlerine bakmıyoruz. ))
Şehnaz, bu hanımefendı gibi
erkeğin mfilevvesiyetine, bir
haşvi tabiat olduğuna elbette
kail değildi. Tıpkı Büfonun
kuşları, diğer müdekkiklerin
maymunları, antilopları gibi
galebei ihtiyaç ile tersliğe
kam]ıyordu.

o' geceki

mın

küçük

sokulması

hali, hala hanı
kızının

yata[.ına

dudaklarını,

hem
mUçtenip, hem müncez'p bir
hissi mütezat içinde onun
göğsüne ve göğsünün c.n hassas noktasına değdirmesi hasran iradeşiken bir şehvet fe-.
veranının neticesi' idi.
Kocalı dul, iradesi menselip
kadın, dudaklanle temas ettiği nazik noktayı koklar gibi
öperken gayri ihtiyari düşünü
yordu.
Tıpla clirmü meşhut yakalandığı takdirde zabıtaya ne
suretle ifade vereceğini, elin·
de tutulan mesruk eşyayı ne
şekilde tevil edeceğini - sirkn·
ti ika ederken - d\işünen bir
hırsız gibi o da kızan uyanıp
bağırma~ile tahaddüs edecek
vaziyeti teemmül ediyordu.
Öbür kızla hala hanımın, hatta bitişik odadaki Nihatla
Muzafferin, ansızın kopacak
bir feryadı hiraş, bir feryadı
istimdat üzerine uyanmaları
muhtemeldi. O zaman kendisinin hali ne olacaktı ve onlara nasıl bir hikaye okuyabilecekti?
Şehnaz, bir am gayri münkasim içinde o feci ihtimali
düşündü, oğlu· ~zafferin masum bir tehevvürle yüzüne tükürdüğünü görfir gibi oldu.
asabındaki teheyyüç, damarlarında kayruyan ate§ miı!aha-

Bendeniz berber esnafında
mm. Cemiyetimizden şikayet
edeceğim. Tayin ettikleri katipler ekseriya noksan azalı
ve kanbur oluyor. Bunun düz·
gününü bulamazlar mı?
Berber: Mustafa

Açık
vaLlmış4:.

Halbu ti en fazla al ınh olan
Beşiktaş ve Arnavut köyünde
açıkta, içlerinde pek ufakları
da bulunan çocukların denize
girdikleri görülmektedir. Daima melhuz bu tehlikeye polisin mani olmasını rica ederim.
Beş•ktaş sakinlerinden: Ragıp
1

lf-

En

Belediyelerin e~;~·
dolu Hisarı beleu
belediye ne yol ya de

P'! -'

kakları temizle~ pek•~
kası dahilindeki 9~

terb:~ e'i şirket memurları

İstanbuldaki

şirketlerin en

terbiyelisi ve hala en ziyade
hürmet edeni Şirketi Hayriye
memurlnrıdır.

Bunu tesadüf ettiğim bir
iki vak'a dolayısile gazetenize
yazmak mechuriyeti vicdaniyesini hissediyorum.
Çengelköyünde sakin
Fethi
za ve bu tevehhümle hemen
hemen sönüyordu.
Fakat1 uyuyan kızın açık
dudaklarındaki ıtn müşkir, ve
o uryan sineden tereşşuh eden
gıgıklayıcı hararet, sersemleşen dımağ·nın hafif yakazası·
na g:ı1~'be ctmekt gecikmedi
ve Nihadın kansı ani bir
hamlei ihtirC's ile, iki-üç saniyedenb~ri kokladığı sivri
noktayı ağzına aldı.
Şimdi bayılma ve ayılma
fasılasız
teakup
ediyordu.
Muhteris kadın, yakaladığı
nermin noktayı - mesti laya'kal
bir halde • mas ettikçe bayı
lıyor ve bir nebze tevakkuf
halinde o baygınlık sanki ge·
çerek defaten gene kızın uyanmaıı
ihtimali
zihninde

titriyordu.
•
Büyük şairimiz Nedimin ince, çok ince bir tasviri minveçhin bu manzaraya tevafuk
ediyor gibiydi. Son nefesinde
sevgilisinin dudağım ağzına alabilen ve binaenaleyh hem
ölüp hem dirilen bir jeydayi

11

ner diker. Bun : d
sokaklar köpe~er~ddl ~-1'

A. Hısaı...- I"'" ij~,

* giren1er
denize

Efendim: Zabıtanın açıkta
denize girmeyi mpnne~eceği

beled~

Hisar

~

*
lhtik3r

~f.

Yaz dolayısile i~rf
denler he men ek5; td-"
leri yerlerde otur \iti)~

kanların ihtikarına di~

maktadırlar. Bele ,,,.~
ihtikarın önüne geÇ ~
değil midir?
Fatihte sakin

*

Adres aranı1Ali

karar hey'eti

den : lstanbulda J(~
şanca caddesinde ~
kağında Nu. 3 te
58
Nuri B. hanesinde
mülrtzimi eveli Ah
imzasile hey1 e t·-iıt
ıı.....
eden mumaileyh A
di efendi mczl<fır '
1
yeo;.
lunmamışhr .
hev'etimize bildirll'

sevda gibi (1)

.?j~~

da mütevali baY1;
malar içinde u
mesti geçiriyordu·,.
Uyuyan kızın ,ııı"
taarruzla uyannı c
arnz mahluku bfı'
Şimdi baygın ~;

dudaklarının taı~l...J
yordu. İptida le "'r.ı

masa girjşnıişkel',
öpmiye, daha son~, ,
1
ve nihayet ısır°:;ıl~
Mamafih, .g e
çehresini tet~~· fi
1
ne hali değıl ' lı
f anmaması heı1l dıJ·

tuhafına gidiY0}.,~"

tam bir sarboŞ ejl ·
kenara devrile~
kızın uyanJP• dıJd
beraber on':j .,;o
yarım
han e il'

olmamasını:::.. .~

-[l]-Nedil)]~ıı
- . ·~c:1:;-

bir hayali
şudur:

ıbtı .J

yar

8

r;:..

La'li
0
vapesin olnıUŞ
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Aşıkı biJP ~
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Son Saat
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"Son Saat,, in iane listesi

1

R.ize felaketzedelerine

~~btun
müsademe e ..
ette lehı·mı·zede ır·
llıetice

verecek •
....-41- Muharriri: H. Turhan
tebehhir bir müverriha y kış
mıyacak
surette - agır bir
hata irtikip etmiştir.
Çünkü Tilrkler, Arap ve
Acem gibi teşekkülatı iptidaiyeleri daha vahdetkar olan
akvamı da asırlarca idare etmiılerdir.
Kemiyet ve bir
kısım keyfiyet itibarile o kavmlerin Türklere rüclıanı varken milletimizin hakimiyetini
kabul etmelerini söylediğimiz
sebepten ileri geldiğine şüphe

edilemez.
Demek

istiyonıt ki

tarih
nazarında yüksekliğimiz ve bu
güne kadar yüksek yaşayııı
mu:, «efendi ruhu» t:aşıdıdığı
mizdandır. Bu ruha, felsefei
tarih, « hakimiyet eciycsi »
diyor.
Şu fahrenğiz olan hakikati
her zaman hatırlamakla beraber şunu da unutmamalıyız ki
minelezel malik olduğumuz
efendi sedyesini, ictimai her
sahede dahi inkişaf ettirmek
ıamanı çoktan geç.mi tir.
Bizim Alplar, Akça koca ve
arkadaşları, ne yapmak istediklerini biletraf bilen ve
adımlannı ona göre atan dilaverlerdi. Onların yola çıkışla
rı da cidden temaşaya değer..
di.
Kendilerine adeden faik ve
müteaddit kalelere mü tenit
bir dilşmanla harbe değil anki eğlenceye gidiyorlarmış gibi hepsi; Başbuğundan en
genç ferdine kadar hepsi, pür
şataretti. Harbin Türkler nazannda düğün olduğunu anlamak İçin yalnız şu yüıiiyüşü
görmek kafi idi.
Alpların ve onların ref katinde harbe giden Türklerin
kıyafetleri, silahlan d cidden
nuarrüba bir manzara teşkil
ediyordu. Eski Türk muharipleri ekseriyetle dolama giyerlerdi. Dolama, etekleri bele
sanlan bir nevi kaftan, daha
dojnıau ute.rsız entari idi ki
Yeni çeriler bu kaftanı on
f(bılerine kadar taşımışlardı.
Alplar. zabit mevktinde bu·

hr:~~~ı~?;I&~,~~~~~~:
.
~
luırdeşimfz,e yardım

o
açıkta

ç

kalan binlerce
bir vazifedir.

mukcıddes

etmek

•

Rize, Sürmene ve havalisi mOthit bir feliket geçiriyor.
Zarar \'C ziyamn hali tesbit cdilmemiı obuası da göste·
riyor ki oradaki dindaş ve milletda§lanmıt pek bayGk
ısbrap devresi geçirmektedir.
Memleketimizin en zengin ve çalıtkan bir ınıntaka..un
uğradığı bu felaket, bili istisna hepimizi dilhun etmiftir.
Böyle bir vaziyette, felikctıedelcre yardım hepimize bir
borçtur.
Bunu nuarı itibva alan « Soo Saat» bir iane Mtesi
açmışbr.

Bu ianeye iştirak edenlerin hediyeleri tarafımızdan
Hilaliahmere devredilecek ve isimleri pzetemhle nqredilecektir. Az, çok, ıönülden ne koparsa vermek ve
'binlerce insanın allmını bir az olaun tahfif etmek lizımdır.
Haydi vatandqlar, vazifemizi yapdım.
•

lene liltcti

Kuru,.
500 Son Saat muharrirleri
500 Son Saat müre.ttipl~ri
500

-

Kuruş

Emanet muhascbecıM !"~
be~

200 Emanet makine müdürü
• elik bey
100 E.manet fen muavini Ne100

cati bey
Emanet fen tetkik
Gılip

JOO

müdürü
Emanet
'lahnıut

hcv

]()()

Lmanet

ube•i

be.y

Je,·az.ım
cıhhiye

müdüru
müdürü

• eşet Osmw hey
JOO Emanet ıhhiye muavinı
Kud i bey
100 Rü umat
memurlanndan
Ahmet Lebip bey
100 Matmazcl ~cnnin Kasım
F.minönü: Talili gi~

lunanlar, kaftanlannın liatünc
birer kısa cübbe giyiyorlardı.
Dolamanın altında - gaJiben al rankte çakşır bulunurdu.
Bu al çakşırlann g(inet albndaki pınlhıına, mııraklann,
topuzların panltısı da inıim.am
edince muhariplerin teşkil ettiği alay, çok reııgfn ve seyyal bir iltima vücudc getirirdi. Orduda billharc kabul olunan mes - papuç ve çizme •
papuç ilk devirlerde yoktu.
Bütün muharipler, kundura
şeklinde ökçesiz yemeni, yahut yandan kopçalı v uzun
.konçlu kundura taşıyorlardı.
Ç;.nk giyenler de vardı. Süvariler, kazan üzenği ve ilk·
!eti bir okkad.ıl aptı olmıyan
mahmın: kullan.ıyorl&rdı.

ı oo

İ5tanbul
posta
Tayyar bey
500 Po.!ta nakliyat
Mustafa bey

madüril

100 Ptnta ittihat
Kenan bey
50 Posta ittılıat
Keı.n beyin
hime

hanım

50 P06ta ittihat başmemunı
Kenan beyin kerimesi Ayten hanım
SO Pcsta ittihat başmehtum
Keıun beyin validesi Emine
hanım

Oiyarbekir posta~~
müd6rö Aeaf ~
225 Posta ittihat memıle daı..
resi ma:nurlan bia.a tak.
"t

3875 Yckftn

Gene o günlerde cc k~ı
kulu» askeri riifeym halinde
idi. Ayalit askeri ise te§ekkill
etmemişti. Silihdarlar, aipahlar
aağ-eol wüfeciler ve aağ-sol
gunıbu denilen ve hepaine
birden «bölUkltı erbaa» namı
verilen
süvari teşkilitı da
yoktu. Sadece atlı ve yaya muharipler vardı. Sözün doğrusiı
eli silah tutan her Türk muharipti. Mamafih , bayraklar,
müteakıp
asırlarda
yeniçerilerle
ıipahilerin
kullandıkları şekilde yani rengirenk
idi. Sarı, kırmızı ve alaca
bayraklar bulunduiu gibi aralarında beyaz zemin üzerine
kırmızı ile itleıımiı iç içe üç
hUAli mahtevl • tanı cedk •

bayraklar da

töze

çarpıyardu.
(~

Son Saat
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Tisıris
Muharriri:

.Uarset Alen

ikinci kitap .....----~

Haydudun aşkı
-4-

Sen, bir

alçaksın!

Kadın ağır ağır yürüdü. Haydudun önünde durdu.
kin bakışlan ile uzuıı uzun \Je nefretle süzdükteıı so

nermin eli~ beldenmiyecek kadar şiddetli bir tokat hJJ'
linde ( Tigris) in

np bflarmı

çatb:
- Bana ilk defa ..W sor6aian uman seni affetmiştim.
flmdf tekrar ayni hataya dilDikkat et. Sabnmı

e.::::-

Semra birdeabire gene a-

alDl'9fti:

Ba andığın içinde ben
adam kapatbm.
- Aman yarabbi!.
- Ve ba adamı dGn kapa·
-

•

....

- TabD evTell 6ldlrd8kten
. . . . değilmı"?
- Hayır Peni Ôldllrmedim.
Pabt maksadım 6ldGrmekti.
- Soma.
- Peni. Sm a6ylemek
lıdediklerim timdllik bukadar.
Daha fulumı bilmene Ulzum
pk. Yalmz fUDU ilive edeyim. Ôllme mabktbn ettiğim
1'a adam benim en korkunç

Wr

dftpwn1JDdır.
Efeı' ba adam

1erbe1t kalna mutlak ve muhakkak
l»eaf darağacına g6ndermek
llfD De kabilM ,..,.,.. İtte
hen
bataklıktaki
sandığa
hlyle bir adam kapadım. Bayı. bir adum 6ldllrmek iatedhn. Halbuki timdi onun yafUIUIDI istiyorum.
- Hayatım mı haİlf(ıya·

•k•

Y abu bahlamak deill,
lmrtaracağız da.
- Kurtarcağız mı? Ben de
mi beraber,
.
- Evet.. Sen bana yardım
-

edecebln.
-

Nuıl..

deceifm?

Sen undalmla beni ve
Jqzefi, andığı koyduğuÔ.. demirlediğin bataklıia
g6t6recekain.
Şinıdi mlar yiikaek. Ben
1andıtı nereye 'Ye naad demirlediğinıi biliyonım. Eğer demirbü çakanraam andık •in'
olmakla beraber, suyun fçinde
ujlam bir sahile çekilebilir
- . . . ~· adam alme-

I

Neye yardım e-

mit

İle kurtulur. Anladm mı?

- Peki, denizin alçala..m11
neden beklemiyorsun?
- Sandık bataklığa saplı..
Şfmdi daha fazla uplammftu'.
Hareket edene ancak auymı
içfnd~ edebilir. Sular çekildikteu sonra inıklnı kalmaz.
- Peklll... Yann gideriz.
- Y arm mı?
- Evet.. Sular yann sene
yiikseldiği zaman 1eni unda·
lımla iatedip yere gatlri1rilm.
- Sea pliba ilklerimi iJI
ifitmedin. Ben sana hemen
timdi yolaçıkacaiız dedim.
- Şimdi mi?
Kayıkçı kahkaha ile ıOlmiye bqladı, ıonra kayıp ıi·
derek açb. İçeri çok şiddetli
bir rilzgir sağnağı hücum etti.
- Bak yDz yirmi yedi..
fU havaya•. ıu fırbnaya bak..
Bu havada denize açılmak hatihar etmek demektir. Sen
gemici olmadığın için aklın
ermez. Daha aandala binip
birkaç metre açılır açılmu
mpbakkak batarız.
- Ôyle mi zannedfyonan?

-

Zan

değil.

Eminim

bugftn imkln yok.
- Demek teklifimi kabul
etmiyorsun?
- Çocuk olma yüz yirmi
yeclil ölmek mi istiyorsun?
Tigria yavaşça mınldanc:b:
Evet.. Yeminimi tutma·
mut olmaktan İle &imek daha

1•yt
:._

Kime yemin ettin?
Tigriıin gözleri gene bid·
detle açıldı!
- Bana daha bili sual mı
sunıyonun? Haydi sandala!.
Çabuk ol !
- Hayır. Şurdan praya
gitm~m. Ben canımı ıokakta
bulmadım.
.
- Sana emrediyorum.
·
F ırbnamn emri daha im.vetli.
•
- Eter ıtaat etmeuea Tlgrisin tehdidi dudaldan
J~ kalck..

ucua!1•

suratında şakladı.
- Balunduklan oda içinde
yandaki odayı açılan bir ikinci
kapı vardı. Bu kapı açıllDlf ve
qijinde bir kadın g6zükmiiştü. Ba genç ve fevkallde denecek kadar gllzel bir kadın,
bir lapanyol kadım idi.
Atq saçan iri ıiyab g6zleri
fiddetli bir bakışla Makaim
da POviaGnOn llatone dikilmifti.
Ytızfl sapsan idi. Dudaldan
titriyordu. Bazı kadınlar vardır ki lüddetleadikçe ytızJeri
daha ziyade gtlzellefir. itte
ba kadının almumda da bayle
vabfi ve hiddetli bir gllzellik
vardı.
Odanın içinde birkaç adım
atarak ilerled. O ilerledikçe
yGrlldlikçe birdenbire rengi
atan Tip de diflerinl, yumraldanm llkarak gerileyordu.
Nefaini cebretmeaine rai·
men dudaldannc:lan bir l9İm
dGldlldtl:
,
Janinal. Janina!. ıiz.. liz bu·

racla!-

Tigriain fllfkınlığı ve te1"' çok ima bir an sGrdll.
Haydut kendini pek çabuk
toplallllfb. Birden aakinlqen
11e1i 'Ye tavrı ile
- Hot geldiniz ıefa, geldiniz.. ıefa geldiniz sinyora
d.ecli. Sizinle burada kartılq·
mak terefini acaba hangi teaad~e ~e~yun oldujumu ıorabilir .mıyım?
Tigns kollanm kavuşturmuş, başım df~dik kaldırmlf·
b.
Odada ne Jo~ ne de
balıkçı Pen nef• bile almadan
Akit duruyorlardı.
Kadın ağır aj'll' ytlrlldG.
Haydudun 6nhcle durdu, keakin balotlan ile umn umn
v.e nefreJ:}e atlzdlkten sonra:
- Sen, bir alçaksın! Diye
bağırdı ve bunu mnteakip te
nermin eli
beklenmiyecek
kadar tiddetli bir tokat balinde Ti~in 1uratmda tak·
ladı. Tokadı yiyen lıgria aap
san kesildi.
P• .._ .Jpaf, QJdek•an
-

ve vaktile sizi
ğumu habrla~
yorum.
Kadm geri çe
dan keıik bir
- Demek •.
manlar beni ıeflllİI
zu babrladmız.
- Evet..
- Bu s6zOnlll
nefret ettiginize .,,

1

-

Ben nefret
bilmem •. udece~~

kadar. Şimdi
niçin ve ne m ~
lundutunuzu da .,,,
- Ben aizdell "I/
geldim.
-''
- Demek belP
yordunuz.
- Evet.. Dafde biliyordUJD:. ~
beni tammadıl' """
para mukabiliod• .~
aldı.
,il ~J
- Sinyora, •
ve dir'etkir :2b~
- Ben ıizİll
zi, bGton yap il~·J
pacaklarımzı ~ _,_ .~
- Dem~k .~ t"'
tutum gibı siS
madınız.

~

-Son d~k il~

me kadar aile
liyeceğim. Bet

unutmadımJ,b'
iğfal

edip
it
ten sonra
gibi kapı d-rb'1
mandan berı

Bu

ad!_:ta

mtıddet

bıralunaduD·

aardan vic~..d
sima içİD ele u--
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$üphe· edecek ne var?

Erkeğin sanclsı tutmuş.. Kadmm yatağına girmiş. Kadın
da mide ağrısmda11 u;tırap çeken erkeğe iliiç yapmış.. Yar-

dım etmiş.
~ ~ir~sı, cehennem azabı

.

Bunun neresinde

'İrıat trı llbi Fransızlar da dit

ti

"lıldi

cürnıü meşhut

1 valh mösyö Jak o kadar azap
çekiyordu ki onu yatağıma yabrmayı en iptidai bir insuhk vazifesi olarak kabul ettim.
Hikimlerin kalpleri sert
olur derler. Mahkeme reisi de
bu izahat ile iktif~ etmiyerek
İrmanın hizmetçilerini, apar•
tımanın
kapıcılanm,
diğer kiracıları isticvap ediyor.
Bunlar mösyö jakın sık ilk
sinyora lrmanın odasına gelerek sabahladığını iddia ediyorlar. Bunun üzerine b.aldm
maznuna soruyor:
- O halde m~& .... bu
mide hutalığı siz de müzmin
bir haldedir.
- Evet hikim efendi.
- Ve her vakit te .U.,ora
lrmanın nezdinde iken tutuyor.
- Hemen hemen öyle.
Hakim ( sinyora lrma ) ya
dönerek:
- Siz de sinyora, midesi
sağlam bekarlar varken miizmin mide ağrw olan evli bir
erkeğe seve seve hasta balo-

~

aşk acısıdır, derler. Buna

etııı bir de mide sancısı ilive

Aek lazım gelecek :
dtı~ \rrupa gazetelerinde okuIGRlınıuz garf p bir vak'a bunu
lttriyor.

~da ,

Solferino cadcie1._ t ıüıel bir apartunanda
~' İ~de bir İtalyan diloturnıaktadır.
D
"
lkfam, daha doğrusu
•'et
ilcid Yarısından sonra saat
~hu dilber kadının apar'" ~pııı çalmıyor.
....

n·

l{lın o 1
Poatacı•• Size miistacel

l.it'
~ll'af var.

~ Yatatmdan kalkarak
~
almak için kapıyı

or.

at.,..! ka11ıımda pOltacı
...
,t
'"'
._
reamt polis memu-

)hl

ı.u

~lrnYorlar.

ti))t ~tndiler, davet filin

cılığl

yapmıya

nuz demek!
Hikimin

o.L..
ete l&mm görmeden
~·liri
......,
Yor:

(~~ anyacağız.

(Jar? ..

katlanıyonu

verdiği

kaıw

Jtk iza ) mn kocası Ma.

ıudur.
Kansına ihanet eden JDh.
yö Jak, müzmin mide ağl'llmı

~ tn burada olup olma-

tedavi için tam yetmi bet gün
hapisanedo istirahat edecek.

'

M

Ma-

~tıf kaybolmut ta onun
bj bakacağız
)orı., p
· ·

~ ollller

ı_..:_ cb. Filhakika Ma~ d~ kocuı Mösy&

'

tr lrmanın odaamda

" k

'-ı.;~ içinde,

yorgan·
'1-.ı
a bulunuyor.
'ıt
lllahiyeti malOm.
6
'
llletbut.. yui bfr
1) ••

'lain

~lalııt lutnlııyor we İf
~ e intikal ediyordu.
e111e r ••

'

Ali karar

yanht kapı

"

... IOnlJOI' :
Gecenin reç
. ~Yora lnnanm a-

~!'1~1Ja)d

lle . . . ...bede

bahmdatunuzu IOtfen izah
eyler miainiz?
M. Jak -Efendim , Sinyora
lrmayı çok eskiden tanmm,
ve aruara da kendisini ziyarete giderim, hal habr sorardım. Bunda ıüphe edilecek
ne gibi bir nokta göriiyor-

- Hakkı iliniz var efendim. Fakat müuade bayunm
da arzcdeyim, Sinyora lrmayı
geç vakit değil, erken ziyarete
gelmiştim. Fakat tam gideceğim sırada birden bire m&thiı bir mide •inama tutuldum. Sancıdan laıırrumıya

mnuz?

başladua

Ôyle amma... Gecenin
geç vaktinde bir ziyaret ve

deti

-

blDıuaa

yatak içinde hal, ha-

br sormak biraz garip düş

m1&mi?

tt

ısbrablmm

ficl-

karfmnda yatafa ginai-

ye mecbur oldum.
Sinyora lıma da ha 61eri
şöyle teyit etmiş:

-

EHt h•kim efwli, ...

heyetinin yeni mukarrerah
Gttlnar kan11 dispcz reri
sıhhiye memura sabıkı Celi·
lettin efendi, blnb8fl Hüseyin
Hlimtl bey, ylzbap Rifat efendi, lmair mahkemesi izayı aabıkamndan ve sGryanii kadim
millethıden Hanna Necati efendi haklannda heyeti ınahauaa
larca verilmiı olan niıbeti nkeriye kat'ı •e devlet hizmetinde ademi Wtflıdam lmnrlsı
Ali karar heyeti taramdu

relDlmtm111tar.

•

Son Saat

li oı11enleı,.
Ka , ıca_ar cok
1f

'
ğb2t gÖ·
r ••yor...

Misafir talebe
elsiz stücf.
yosunda
Romanyalı
akşam teısiz

dan id re edilen kap'ıca!ar,
;mdi • ilrk üt ebb'sler tarafından idare cdılm-.;ktedir.
Seyr· foin idaresi kaplı
cal ra olan rağbeti naz:ın
di kate larsk Y ... luvaya bir
vapur tahsi ctm' t'r.

.

işçı arıyorum
Cid di, çalışkan T ürk bir
mncellit ustasile iki mücellit
çırağın a ihtiyacımız vardır. Ta·
lip olanlar Çokmnk çılar valde
handa 49 No Aziz efendiye
mü racaatlan.

Ye enci
\ 'APURLARl
Karadeniz

Hık

'e @ürat

posta•ı

amsun 24'a.puru

t1.:ın nıuz

Çarşanıba
günu ak .ım ~irkcı:ı nhtı mm .
dan h ırek tk do,.,ru [Zongul
dak, Jm:bolu, ım ... un. Ordu,
Gırcsun , 1 rabıAln • Surm1.: ne
ve Rize J ve gide,ektir.
Tafsil.it için Sirkecide Yelkenci hanında k·m accme~.ine
m ıracaat. Tel f<;tandul f) J 5

' cyri sefain

misafirler, evelki
telefon stüdyosunu geımiıler, Bükreş konsen•atuvarı
muallimlerinden
bir ıat, Romen köy ş.ukısı
hakkında bir konferans vermiş,
bazı Moldav ve T ransilvanya
havalan te rennüm etm:stir. Bükre!ll telsiz istasyon'il sp:I~eri Mm.
Marf M;nelesko da Istanbul
samilerine, Romen mis<tfirler
namına beyanı veda ey.em iştir.
Bu akşam
Türk ocağı
misafirlere bir rakıs1ı rnUtamere verecektir.
lunı Lırn ~ıutOt:llubfl
Polonyanın Riga konsoloau
M. Valerien Lopatto, konsolos
sifatı ile TürkiJe Po'onya ıe
fareti umuru ~ebbenderi fUbesi amiri teyin edilmi~tir.

Fırkaaa çay
C. H. F. mUfeUitliğinden:
C. H. Fırkası İıtanbul mer•
kezinde 23 temmuz 1929 rıalı
günü saat on altıda vcı·ilecek
çayı İstanhulda bulunan bil-

cUm!e meb'msnı kir:ımm ailei muhteremclerile te§rif huyurmaları

Ticaret

rica olunur.

tenezzühü

ma\teb,nın

Ulamu Aliyei Ticariye Son
talebes:ne: Veda tenczzühümü z 23-8-929 salı günU
icra edileceğiod er. bilumum
arkada;;ların saat 7.30 da
köprünün boğaıiçi iskeleıfnde hazır bulunmaları rica oluolunur.
sınıf

Merk z aı.l.nta~ : Galata
hOpru ha ında. Bc'o~lu 2362

Şehıadebqı Millet tiyatrosu

hanı altında. İ.:;tanbul 2740

Bu akpm

Şub(. a~ent.ı~ı: ?\1ahmudİ)e

izmir • rıersın sürat postası

( :\l. Ş. PASA) vapuru 23
Tcmmu.l salı ı ı de Galata
nhtımmdan J..a) ,arak Çarşamba
sabahı İımırc ve
akşamı
Izmırdcn l,.ılk.ır:ık [ Anltllya ,
Aliıyc, ~krsin] c gidecek n:
dönOşte [ T aşucu • Anamor
Ahii)C, Ant.ıl ·a , İzmir] c
ı~nvaral

Ayvaıık

gcle(Cktir .

surat postaSi

vapuru 23
remn ız s.-ılı ı 7 de Sirkeci rıh
umınd n hareketle [Gelibolu,
Çanak\alc, Kuı;ukkuyu, Edrcn it, Burl.n\1.;, Ay,·ahk] a
d. 1.: donuşte mezkur
. _ 1 rl bırhktc AltunoluQ"a
u \ara gel cektır.
(i :,.,olLı
ın \ .:ı.lnız voku
alın r vuk lınrnaz.

Şevkı Bey

Maskeli Katil
Dıram komedi 4 Pr.
Sinemada bGyiik filim
24 kııım birden

Bugec0

*

Kuş

dlll llllfll

Slnomasmda !'a.,. it b~v Dumbullu İsm a il Er. h:;fız
Ah mel. beY saz

heveı i

Konser

~

( Oaskm ) K. H. P. İl\I
komik knr~ıhklı.
Bakırköy muhtacına

( MERSİ?\ )

Dikkat!

Ayar...

Zevalde duduk 10 kuruşlukları
25 lık diye
ötecek ve vakit
küresi düşecek siirü:yorlar··

_

Galata kulesinin tamiri için
icap eden keşif yapılmıştır.
Vakit küresi kulenin tepesine
konulacak, canavar düdüğü
de direğin dibinde olacaktır.
Zevalden tam 25 saniye evel
canavar düdüğü ötmiye başh
.-vacak tam zevalde de hüre
elektirik vasıtasile direğin
tepesinden düşecektir.
Saatlerini tam bir şcki!be
ayar etmek istiyenler düdük
ıeaini iıitinçe kulenin tepesine
bakmaya baıhyacaklar, küre•
nin dllıtUğilnll görür görmez
ıaatlerlnf 12ye getireceklerdir.

~·ıuamm mekteplerı mezun1arının

kongreleri
Muallim mektepleri JMzun-

ları cemiyeti İstanbul şubesi
nin ıenelik kongresi 1-8-929
perşembe gUnU saat ( 14 ) te
ve murahhaslar kongresi 3-8929 cumartesi günU ıaat (14)
muallimler binasınqa toplanacağından alakadarlann teş·
r ffleri.

Aıkara harıkzedelerıne yaroım
Ankara harikzedqlnı için
Felemenk sefiri Baron Valdern Ringers cenapları tarafından 200 lira, Lehistan sefiri Kazimir cenapları tarafından 100 lira Hfliliabmer
cemiyetine teherrü edilmiştir.

Yarınki

bayram

tatıll

Türkiye İf bankasıntian: fydi milliye mUsadif 23 temmuz
929 aalı gQnü bankamız kapalı bulunacaktır.

lf.

İstanbul Ticaret

ve

odasından:
Milli bayram münuebetile
23 temmuz Sah günü odamız
llapah bulunacakt:r.

sanayi
"

muavenet
cemiyetinden:

Cemiyetimiz azasman 2 agustos 929 cuma gUnii sabah saat
Onda Halk Fırkası salonunda toplanacak umumi heyette haDr bulunmalan.

Tuzla içmeleri

ve PIAjlan

Her gün köprüdeu 7.05-7,5S.9,55-13,5·15,15-16,10 da Hay·
darpaşaya giden vapurlann trenleri menbalara gidip gelirler
Doktorlar ve büfeler vardır.

Bir takım sahtekular l~~J,
bul plyuasma da kal P -~iıcJe'
fakat aahte yirmi bc:ı-~sürmektedir. Bu yirmi b ittf'·
lerden birisi elimize ıeç01 .,,,.
1
Bunlann «25» kuruı!uk ..0 bit
dığım anlamak içın bü.ruıy..,.
wkufa ihtiyaç yoktur.
,1'
ahp verirken dikkatli oltıl
kifidir.
_.ıf\t"
Zira bu aahte yirmi bClf" ol'
lerin üzerinde «10~> kurut10'
duğıı yazılıdır ve bronz " "!'
kuruşluklann bir nevi ~c:ı•ftJ'
babnlarak beyaılatıhnası
retile yapılmııtır.
11

Beyaz Q.us/cır
sevkedi/fYOt
Akvamın tstaıı::!f

Cemiyeti
da bulunan muavenet fi O.fi
« SO » l eyaı Rusu Mart itf'
tariki ile Amerikayı Ceııub
göndermiıtir.
. t
Ayni teşkilat eyliil nıh•~
tinde de ~ 500 » Rus 9ıC
edecektir.
_..,,,,.,,,

----------......-----·
..

ı\ıtehtap eğlencest ti.

Usküdar deniz kultıbO :J
rafından bir mehtap eğl~
tertip odilmiştir. ÔnülD
p
perıembc akıamı saat 19
d~
köprOden hareket
e ·-~
olan Kalamış vaponı, ~
zübe iıtirk edecek ~ . ~
alacak ve vapur BoğaııçJ1 "
da, Adalarda gezeceJcbf·,
mehtap eğlencesinin 11101'
mel olması için her ffJ1

f

pılmaktadır.

~

mahkem;iod~

Eyip aulh
Müddeiye gillfem b•~ı:
Eyüptc va~ur
iskele' Jıl"
Cadde 49 N. hanede '~
ken elyavm ikametglh• - '
hul bu'unduğu mubaşır ~~
hailesi heyeti ihtiyariY~,J''
bildirilmiş müddei aleyh~
at bey zimmetinde mab ·fi!
bih alacağ'lnın temini İf*,J'"
zamnında
mumaileyh .~
1
at
boy hakkında
~
tebliiat
icrasına .ıı'
verilmit ve yevmi nıub ; ;
17 eylOl 929 sah gtıuO ~il'
on bire talık kıhnınlf i ;,t':'
pndan yevm ve vakt ~ 4'
kUrda ispab vücut etıll ~
yahut tarafından nı..... ~
bir vekil göndennesı; ~,t
takdirde baklanda 111u•~
kanwaiye icra lalm•~
ilin varakumm bir .
mahkeme divanb~eslo•

?

JI'

kılındı2ı aibi evrakı ba~
le de llb olUDUJ'.

...,'l3 Te11111111z

Sahife 9

!!ctYetlc.rde

İki memur

lfQkkında lüzunıu muhakeme

~Qrarı verildi

Jltldd•na

muhasebe katibi ile
lGtu 'tnıa hesap memurunun
'tt~~ ~~hakemelerine karar
ftırı

i
!tikrazı bilnıiyen b'r aYukat

~İr
llt

dana barosuna mensup
dl\t\Jkat ikraz ve istikraz

içitı ~hıek olduğunu bilmediği

/C avasını kaybetmiştir.

ilisfe külhan-

bey/erin siltthlı

-l<iı·nüm ayışı.,,,
'-hık:tekj külhanbeylerinin,
ı_.. k darın toplandığı kuşçubi,. h::~eainde • geçen akşam
O ıse daha olmuştur.
)~anın müdavimleri gece
•na ı......d • . 1
ltçikti~· ~ ar ıçmış er,

k

va bn
kafa ~ını söyliyen polislere
la bnuşlardır.
ı.. _-•nun ..
.
.
'""""'4'l uzerıne polısler banC\ları erlerini aramış, ta"banöJ
lıtıtıış~~ alınış meclislerini da-

Pak t"Jn
.
~lisı 8. bunlar tekrar birleşip

bir p~:~ yolunu kesm ·şler ,
kelld'

81

Yatalamışlar ve hem

liaıttin tabancalarını, hem po' • dtab~ncalarını aJmışlar ,
bı, Çoka numayiş için havaya
1-tdır. 8.ilah atarak kaçmış-

~c1 11 Bir kız boluldu

b'1<~ ~ 1n

AH ciz köyUnden

~ CtlU lvanın kızı 10 yaşın-

'

al e

.Yıkanmak

için cey-

lllıış, boğulmuştur.

~· lzm.rde he1 eıa~

''de h
••trde t . eyelan

)e..1

başlayan

'-ı...d ehlıke göründüğünden
~--•ııı a kcele tahkimat ya'ta ba arar verilmiş, keş
•tlanrnıştır.

l',~~t akıllı adammış

~tı..-~8

t~ '""Yt Ş ~rnumhanelerinde

L._ttittüitı
~1t

~~ka başkası ile
ıçın

dostu Ferit
d~Yı "~ tabanca ile hem
l~~.eın de kendisini öl-

lltya ~

~ıiı u~rıyan nahiye müd~rü

!la )tai ~Yetinin Hanköyfi
~.:~ llliidürü Z'h . b
" ..lllicltij
1 Dl
ey
~d'rke: Mersinden Tarsu\k "tf otomobil albnda
ll ebniftir•

Fantezı

Hikdye

eserıni nıçın
do~rnmad1.?

Şikayet

Besteeir

Bestekar Şebli B&füül B.
daha giineş doğmadan piyanosunun bqına geçmişti.
Günlerden cuma. Mahalle
sarhoş
ve yorgun bir adam
gibi horul honıl uyku kestiriyor.
Genç bestekir omuzlannı
döğen
gür siyah saçlanm
asabi parmaklarile hırçın hır
çın karışbrdıktan sonra beyaz
tuşlara bir iki defa dokundu.
Sonra, dimağına hücum eden nağmeleri kaçırmamak
için gözlerini sım sıkı kapadı.
Şimdi, artık dünya ile alil<ası kalmamış, fırbnalı bulut
kümeleri . arasında meleklerin
ellerinden tutarak raksa kalkmıştı.

Aman yarabbi!.. İçinde ne
ilahi bir müzik çalıyordu ...
Ne lahuti sesle sorhoştu. Bestekar! .. Aman yarabbi!
Yazacağı opera,100-SOOsene
ölmez bir şaheser olacaktı.
Esasen, tatlı uykusunu f !da
edip henüz kimsecikler uyanmadan çahşmağa başlıyan,
san'atma aşık bir bestekinn

zavallı bestekarın kafasına

inuvertiirünü

miş

ve operanın
tuzla buza çevirmişti.
Sokaktan gelen sesi gene
ince perdeden diğer bir takım
sesler takip etti :
- Gevrek smiiit !
- Gevrek smiiiiiiit l
- Gevrek smiiiiifüiiit !
Şehla Bülbül B . afalladı .
Fakat bu afa!layış uzun sürmedi:
Sütçlinün kısa ve davudi
sedası onun dikkatini iade
etmişti:

- Süyuuut!
~
Bunu diğer bir sütçünün
acaip makamı ' takip etti :
- Süüiiüüüüüt .... çiiiiiii !
Ar~'idan, Berlin operasın
daki tenora taş çıkartacak kadar pürüzsüz ve gür bir erkek
sesi :
- Yumurtaaaa!I! Yumuuurtaaaa
Şehla Bülbill B. deli gibi
olmuş, .odasında tepine, hay-

m

kıra dolaşıyor, satıcılara, şehşehreminine yakası açıl
madık küfürler savuruyordu..

re,

Bu aralık sokakta ses ke-.
sildi.
Fakat bir dakika sonra
şaheser doğurmaması imkanı
muhtelif perdelerden bas, bavar mıdır?
riton türlü sesler, hep birden
Tam yanm saat gözlerini
yükseliverdi. Sanki, bir orkessım sıkı yuman Şehla Bülbül
tra şefi mabza m~ziplik olsun
B. nihayet kafi mıktarda ildiye yolun ortasında bir sürü
ham t opl ldığına kanaat getimuganniyi toplamış, ve bir
rerek gözlerini açb.
koral yapmıştı ...
Nota kigıtlan ve kalem
- T ahmıın
petmeeeeez!
hazır ol vaziyetinde kendisini
Taban petmeeeeeeeez!!!
bekliyorlardı.
Portakaaaaaal!....
Uzun çomak parçalanna
- Maydanoooz!
Kereviz
benziyen parmaklan harikulvaaaar! Havuç vaaaar!!:
ade bir snratle tuşlar üzerinde
- Teneekeeciiiiii!
gidip geldi ...
- Makaraaaaaciiiiii!I
Heeeelva şeker!
Artık, yazacağı
operanın
- Helva taaaaaze!!
uvertlirü, dimağında hazırlan
- Yelpazeler beş kuruşa!
mııtı.
- Lepleebiciii!
Bestekann dimağını ince
- Dişbademi ceviz var!
ayaklı, narin bir masaya ben- Kaymaaaaakll Kaymaazetirsek yazacağı operanın
~aklı yağurt! Kaymaaaaak!!! ...
uvertürünU de
bu masanın ·
- Haydi kasseler alaaan!
üzerine itina ile dizilmiş billur ,
- Asma filiz yapraald!
bir içki takımına teşbih ede- Eskiler alayuum! ... Boş
biliriz...
şişeeeler aliriiim!
Bu teıbibc neden luzurn
- Yağlı çıraa yüz paragördüğümüzü ıimdicik anlıya
yaa ...
caksınız.
- Kaalaaaayciiiz!U!
Şehla
Bnlbftl B.
eline
Bir taraftan kalaycı bağı
kalemi alınca biç batını hayale
nyor, diğer taraftan Şehla
gelm:yen bir hadise oldu.
Bülbül B. aklına gel~ni kaSokaktan ince ve alabildilaylıyordu,
ğine tiz bir le8 aksetti:
Ve akşama kadar kalayla- Tazeeeeeeeeeeeee simit!
dı, it alaydı, kalayladı ...
Demin kurduğumuz masanın
O günden sonra da, dihi
üstnne lütfen bütün öfkenizle
bestekar, bestelerini bırakıp
Dempıeyin yumruğunu indfkalaycılığa başlad:ğı için, tabirinizl
atile eserini doğuramadı!
Filhakika böyle bir yumruk
Celalettfn Ekrem

Mülkiye müfettişliğine polisten
şikayet edildi
Ahiren Mülkiye müfettfıll
ğine iki ihbar ve şikayet vaki
olmu~r mesele şudur:
Polisçe inzibatsızlığa sebep
olan iki kahve seddedilmiş ve
sahipleri mahkemeye verilmitlerdir. Bu esnada at kanunu ilia
olunduğundan bunlann davalannın rü'yetine sebep kalmamışbr.

Bunun üzerine bu adamlar
müracaat
etmişler, dükkinlannın açbnl·
madıklarını, tekrar küşadına
musaade istediklerini bildirmüddeiumumiliğe

mişlerdir.

Miiddeiumumllik dava raiyet edilmediğine gare dbme
vaki nazarı ile bakılmıyaca
ğını, binaenaleyh hiç bir suretle tecziye edilmemeleri li~
zırııgeldiği neticesine YaJ'IDlf
müracaatlan mülkiye mnfettiş
liğine bildirmiştir.

elyevm tahkikat

Mnfettişle

yapmakta ·

dırlar.

Hazinenin
tediye gi1nleri
Hazinece merkez tediyabmn
haftada üç güne hasredilerek
( 2000) iki bin liraya kadar
olan mebaliğin pazar, lalı Ye
perşembe günlerinde ve .,_..
dan fazla olanlann da yahm
salı günU tediye olunacajı
evelce ilin edilmiı idi.
Miinakasa veya mlizayedelere iştirak etmek nzere maı..
sandıklarına emaneten bırab
lan mebaliğin esnayı iadesin·
de miktan (2000) liradan fazla
dahi olsa haftanın muayyen
tediye günleri olan Pazar, Sah
ve Perşembe günlerinde teaviye olunabileceği tavzihan
beyan edilmektedir.

1

)öyçe O. Bank

T arihi t C' isi: 1906
:\ ltıe"S18 : ri : Dre dner bank

A.
:;;afhn, enşer b.nk Fc:.,rayn, Nal\ onal oanlc iir Dövçland.
krkezı: Beri n; şı•beJeri: .Banı 
ıı rg, Jsıanhul Galata ve lstan ·
Lıul>, İzmir.
,alıı tn kı !iimı telefon: lkyoğlu

247' 24.1. 684, 68.i

1 tan~ııl kısmı teldon: İ~ı l
2842, 2843.

Depoııu: İc;tanlml Tütün gümı üğü. Telefon: btanbul 3227.

Bilumum banka muamclab ic•

e hu ~u~i kn•alar İ<'.Jt r olunur.

10

Salıtfe

Son Saat

Dişçiler

. Iraklılar .
Nicin doktor Halasını vuran Kadriye
. H. hak- lngiltere ile ihtıdegil de (tabip) çocuğun muha- l~ında lstanbulda lafı hakeme oet"
tirler?
lfemesi basladı şahit dinlendi mek istiyorlar

K

11

•

~

ai

1

sabah..

J

~

Vftçilerin bundan sonra
doktor unvanını kullannmıya
caldannı geçen gün ya%mıştık.
Difçilerden pek çoğu doktON imtihanına
girmedikleri halde doktor unvanı taşı
maktadırlar.

VHlyet S.hhiye mtıdtlril Ali
Rıza bey, bu mesele hakkın
da dim bir muharririmize

şun

ı.. ~:

-

• l.t.obulua

pek çok
~ dit tabiplerinin tabelllanna ( doktor ) ibaresini
yudald..ı malftmdur".
. Son ZMMnlarda fazlalqan bu
tabell1ar nuan dikkatimi celb
etti. Dit tabipleri cemfyetfne
bir takm e g&ıderdım ve diş

tabiplerinin doktor

uuvanını

tafımalarma baklan olmadığı·

.. bftdlrdimi
Tababet 11e fU&batı sana•
tlanmn tanı icraama dair
hir kanan Y111dır. Bu kanun
urlhttr. Doktora imtihanı
'flermiJml• daldor um~
flıtıyamalar.

Kanuna göre, bu unvan il111 bir umandar. Binaenaleyh

Dit tabfplerlni (Doktor) unvamm ibraz edebilmeleri için
dolrnn hatiham venneleri
laı:lmdır.

Halbuki

01f tabipterinin

bu

imtihaaı

YerebiJmeleri için
Da.rtlflnan hukuk ve tıp faldılteleri talebeleri gibi fazla

olmmalan

lbımchr.
çıkan
dişçiler
mwanım alabilirler.

Mektepten
«Tahtı>-

Fakat doktor unvamm alamaz·

Onyedi ynşındalci halası
Müeyyet H. ı K hi:anede ata
bindiği iç'n ö dum e ..le maznun o=:ı cort yaşında talebe
Burhanettin Ef. nin muhakemesine bug· n ağır ceza
mahkemesinde başlanmıştır.
Maznun, tch vvüren katil
nıad ecinden mar, emcye verilmiştir. Davanın bir çok şa·
hidi vnrd·r.

tor

400

Vilayet ve kasabala1·da eksiktir.
Muhtelif vilayetlerin hükiı
met doktorluğu ile &eyyar
doktorlukları münha!dir.
Bu münhalatm } ekfınu 400 ü
bulmuştur.

Bilhassa Şark vilayetlerindeki münhal
doktorluklar
şayanı dikkattir.
Sıhhiye vekaleti ahiren bu
mfinhal doktorluklan nazan
dik]iate alarak. her sene azami 150 ta1!!Je lcatiut edilen
bp talebe yurduna bu sene
300 talebe alınmasına karar
vermiştir.

Avukatlar Avrupa seyahatine
çıktılar
-Tatil veıilesile Avrupa seyahatine çıkacak Avn!catlardan bir gurup, ıeyahatlerine
baflamıılardır.
Sabık

Baro reisi Sadettin
Ferit ve sabık imibat meclisi
azasından ismail Agah B.ler
aeyalıate çıkanlar arasındadır.

Seyahate yirmi kadar a.vu~at iftirak etmiş, baztlan da
yalnız olarak seyahate çıkmıt·

lanbr.
Avukatlar,

mceJderdir.

beş

eylülde dö-

Irakla
lngiltere arasınd•
mevcut ve epey ı:amandanbeti
devam eden bazı ibtiliflı ıoe
seleler vardır ki bili haUedilememiftir.
Iraklı bir devlet adamı, bO
meseleler hakkında El'ab,.r
gazetesine şu mühim iıab•tl

gönderilmiştir.

«lngiltere ile aramızda
ihtilaflar varsa da bunları b~·
susi surette halledebilecei'"'
mize kaniim. ihtilaflar bathcl
iki noktaya münhasırdır: Ir•"'
kın mu1',afazası, demtryoU-"
meselesi.
Hali hazırda muteber o!~
muahede, ( 922) de aktol~
muahededir. Bu muahed~

) az at yarı ları
Reisicumhur

Memleketin doktora olan
ihtiyacı malumdur. Halbuki
doktor olabilmek için talebe·
nin bir 5ok masraf yapması
lazım gelmektedir.
Vekalet, bunu düfiinerek,
talebenin masrafını kısmen
tahfif edebilmek emelile bir
iki yurt daha açmak tasavvu·
rundadır.

ifa.

hinıayelerindı.:

Başvekil İEmct Pş. Hz. ri)asetlerındı.: ) arı-ı "c ıslah encümeni
llisi namına İstanbulda

26 Temmuz 2-8-16-23-30
Ağastos

Cuma günleri
alb hafta

Itılkın eshabı
istirahati temin
olunmuşlur. Yanşa yeni YC güzide

utlar i. tirnk edecektir. Hususi trcnleı: Sırkccidcıı \ t"li efendiye, Veli
efendiden Sirkeciye
OtobO ler: Topkapıdan Veli cfcndı, "· Iluıu~i otomobıllrr Y cdı 1,ıı
ledcn Veli efendiye
Hayvanatın kaydı

Sipahi

ocağrnda

yarıştan e'·el her hafta salı
akşamına kadar
Bnlıi\i nıü~terf'k, bi~fc

Yurtlar f azlc.laşiırılacak

En asri muallim

lar.,.

İzmirde sui kasta teşebbils
clirmile mamunen muhakeme
edilen Kadriye H. la diğer
mevkuflar hakkında bu sabahağır ceza da istinabe suretile
yeniden şahit dinlenilmiştir.
istinabe evrakı çarşamba günkü muhakeme celsesine yetiş·
tirilmek üzere, derhal İzmire

Sabık

başvekili
Sabık Irak başvekili Sadun
bey, bazı işlerinin tesviyesi
için bugünlerde şehrimiı:e ge·
lecektir. 20 seneden faı:la bir
zaman şehrimizde otunnut
olan bu zatın İıtanbulc!a epey
emlaki mev<:uttu:r.

su

mektebi

tesisatı

Ankara, 22 (felefon)- Gazi mua)lim mektebinin inşaatı
hitam bulmak üzeredir. Mektep, (500) talebeyi ibate edecek bir derecei vüsati haiz

Ankara 22 (Telefon)- Ankaranın su tesisabru ifletmek
istiyen ecnebi grupu ile yapı·
lan müzakereler ilerlemekte
uyuşma istidatlan görünmektedir. Eğer uyuşulamıyacak
olursa, bu işi imar müdOrlüğü Emanetten alarak keııdf
denıhte edecel-tir.

bulunmaktadır.
Diğer vilayetlerdeki

muallim
mektebi talebelerinden bir
kısmı da buraya nakledilecek,
mektep en c modrenı. müesıeselerimizın
biri olacaktır.

başbcalanndan

iane defterleri
Hilaliahmer cemiyetinde, Rize
ve bavalisi seylapzedeginı ile
Ankara harikzedelerine yardım
maksadı ile vuku bulacak te·
berruat için birer defter knıat edilmiıtir.

ahkAmına

b•"

naı:ara'n

928

taı•

mtid!

binden itibaren lrakı
faa etmek meselesi Irak 11'9
kümeti tarafından ~·u)ld'
edilecektir.
Fakat lrakın kendini m~,d.;
faa ettniye henilz kabil•Y
otmitlığını iddia ed'en ~
tere hilkümeti buna dair ~
maddeyi tadil etmekle b~~~
932 senesine tecilliUP61~
görilyor. Iraklılar ise b11P"""
aksini istiyorlar.
Binaenaleh her tarafın
dl nazariyeleri üzerindelk~
lanıp kaldığı görillllyor.
meseleye gelince:
__.
Ayni muahede taraf~
muvafakatile Irak Hükiklll ,nin vereceii bir meblaj~ ~
kabil İngiltere hükümeti, 'it
miryotlannı lraka bırakır~
yor. Fakat bu hususta ,
feyniıı nazariyelerinin teb,
fünden meseleye bir 11 af
verilmemiştir. Şu birkaÇ..,t'
%arfında mezkür mesele
ı'
ledilmediği takdirde bir ~..,,heyetine havale edilınet1
muldür.,.
~

I<..,.

Irak

Ankaranın

vermiştir:

Kemalettin beyin
cenazesi Qctiriliyor
Marsilyada vefat eden Borsa komiseri Kemalettin beyin
cenazesi «29» temmuzda bahren şehrimize getirilecektir.
Kemalettin beyin cesedi 30
temmuzda m~rasimle Erenköyünde defnedilecektir.

Kıbnıta bir cin•~
Kıbnsta Lefkopda • f ~

ftJI'.

Nasup isminde biri bit
kançlık ytlziinden karı~1 ~
de hanımla Kızım ı~ ~
birini ve Khımın annell r;#',
hanımı bıçakla vurmuş,

hamm &lmliftllr.

~
Tatbik mührü~il 2a1!.e 1'f.'

,

Zavi

Y eniıini hakkettirec~
ıayifnin hfikmü yoktUt~~

Kasımpaşada ti• ~
mahallesinde 23 11~;;-e
bahçede: Abb.,

S:\hiff. 11

/ acakçılık
Biri 14 yaşında

Kadri isminde bir genç
ıı~~nizde intihar etti

dört ·kişi beraet
etti,.
kaçakçılığı

TUtiln

ve

ıabt

tayı

tahkirle mu.nun olarak,
Ali Rıza ef. isminde ondört
'-ılt t< ' ~ı·a~burnunda bir intihar hadi ~e i olmuş, yaşında bir ilk mektep talebe~li va ~, 1 tl »t köı)rUden Ku<.hl,üvün~ kullu\n Hev- si ile ondokuı yaşındaki kat·
deşi elektrikçi Celal Ef., bahçı
~IQQlll l>Urundun bir genç. kNıdl. llH dentz 11 atnr-Üı
van Aptullah ve Mehmet, mevcuhu " ara ında kayholmustur.
1 den ikinci ceza nıahkenıeıalrıde
elit, ı~tnç, Kuleli il esl lalcbP indendir. 1 mi l\adri• muhakeme edihrıişletdlt.
~~aN ~ı ('ne birlıh·i arka nıa ayni smırta Jmldığı için 1 Bunlardan Ali Rı:ıa Ef. bin
. lınıı}·~ e~dlnln al&)'a evklne ltarttı• t ı·llmı tlı'. ouu Eyipte omuzu başında kaçak
~Qôrı ~t kl,.hısmtt . e,•kedlllrkeıı Jiendinl denizt.• atan tutun bulunan bir çuvalla giUlun" hdlıtln
edl ~·arıın saat ..ll"lınllmı~, fakat derken yakalaııd&ğı, çocugun
poliae kartı aeldt~. diğerle
&ır uıaın ıs
rinin tiltUnün poliıııı ılioden
zorla ~hnarak yokedilmeilrıde
~tlaa:h\Palb do sefalet y\iZündcn intihar etti amil
oldukları, bu sırada baka
~tfik Behl~ttı kabuıkılda Farab çıkmazında oturan manifatoracı rete de iştirak ettikleri iddf a
~dığı P Yln nezdinde müstahtem 30 yatında Osküplü Hüseyin olunuyordu.
Oteta,~aaın azlığından Ye bu yütden ı fal te dilfmeainden
Evvela ondört Ylftndaki Ali
rızll
Ef. iıticvaı> edildi. Şöyle
tb dlln ıı-<:e tabancayı ağzına ıılıarak iftlihar etmiştir.
cevaı> \ferdi:
- Bakırı ben ılıe anlata1
yuıı, nasıl oldu? Yolda polis
~~•tı.ıı~alede Hamza paşa Sıdıka dün ıece ıaat onda Sıtkı Ef. benim ellme bir
~ııı .. a otul'an hamal Dev· Sütlliceye gld tek Hacı Bekirin paket \ferdi. «Al fUnu, ıeı

1

ur.

l'

ce

h

1': takalcdc

bii' ktzı kaçırdılar!

uelllli/"~Y kızı 18 ylfıbda
'llst 2

1

et

Sütlücede oturan

~~tlti e .ır ve arkadaşı Hıfzı
~dit, lıiin evinden kaçırmış, l{ltlar
~·tn b,buurı kaçınldıithı haber
ası Derviş ve anası

/i;

1

oturduğu evifi kapısını ça.lmış-

lar, kıılarıttt i4temişlerdit.
Bunun Uzerine Hacı Bekir
ile Hıfzı dışarıya çıkmışlar,
odunla Derviıl ve karısın fena
halde düvmütlerdlr. Kavgacı-

lar yakalanmıılardır.

6irliğile

Ayak kırlln
daycık!
otomobil

~--

~ilbtıı l>•ttda Rmek yem~k
1

ı.h,.. •sına
~~ k, t ~otıancı Muıti·

Şof5r

Yuaufun idaresindeki
dun

numaralı otomobil

1637

~ "' ~aıa Leman 'ile bakkal
~•ıı,, 1 ~ıa. etmiıler, Aslan
•1111 d·· ttııne hanım, Leman

Taksimde 16 yaşında Tevfik
iıminde bir kunduracı çaraiı

~ 'nan kadın
~lfıtı~ Bonıonti civarında

mıştır.

't

G~nıüıler'1ir.

bir

''l~ıı '°~ak ortasanda ya·
~14 old:~rUldUğünü ve yan-

ı.'1dıtıld1 &undan hastaneye
ı-tlil
gın
• t\ tahk· ı yaımıihk. ya-

~l t\ı •kat, Ana!tasya is·
t~~ ba:;an bu kadını ç6cuk-

tit- l)lı: h~o. kibrit atmak su'1tı t<aa ttklaPıtu göstermiş1\d,d ın haitanede tedavi
't
ır, 0
) ~lll~t'
.,.ocuk1 ar ve ehe-

'~tlttı~kt balı:kında
lls.tlır,

tahkikat

na çarpmış,
kırılmı~tıt.

Tevfiğin uğ ayagı

Şof3r

yakalan•

Arabacıların kavgası

Kasımpeşada Börekçi soka·
ğında oturan arabacı İsmail
ile arabacı Muhsin kavga et-

mişler. Muhsin

bıçak teşhir

ettiii için yakalanmıştır.
==
7
E

t

irtihal

• ohık Türk turih flllClimeni az;\smdan l'nphtmp
Sıuıa~·i

ıııeklchl muclürü
t•sbnl~t ıııiruhn· ıutih•l,ah.11

Ali lıev dün iİerc Csküdardukl han 1 =-rhıdc ,·erat
{•tmiş, huuun iklhdl VRktl
t·t·naz•:•sl laıldırlhu•akhı•.
.\ilah ı•nhrnPt e~ le ·111.

Kaçak esrar
Kasımpaşada B..hriyf' caddesinde ahçı Karcmfilin diik·
Kaiiındn kaçek rakı aranırken

kaçak iki kilo euar bulun·
m"§tur.

karakola!» dedl.

Betı ~cNe ahnın, nı ielirim.
Ne)'e alayım, neye ıelerhq?•

İrti a .

Reşit

Saffet Bo
dün izahat
verdi,,,

İrtişa meS'!lesi etrafında Ekonomist Doryan gazetesinin
neşriyatı
malQmdur. Kacaell
meb'usu Saffet B. gaıetelere
gönderdiği bir tavzihte:
(Esasen doğrudan doğruya
herhangi bir irtişa maddesi
hal<kHıda malumatım olduğuna

ve bu bapta vesaikm ııatvcu
diyetine dair makalemdt bir
veçhile itaret yokut.
icap eden ttıakarnata da bu
suretle iıahat verilmiştir.)
denilmekttdit.
DUD R11lt Saffet bey rnüdd•i wtıillftt Kenan bıyl ziya•
ret ttdıiştit. Bu liyıretin; Retlt Saffet beyin netrlyatilo

allkadar oldup ve nıilma
ileyhlö bu bapta lzalııt verdiği

ıınnolunmaktıdıt.
a D' n %
t
w=

Yeni merkez
kum ondanı

tttar eUı. Pa•
keti almıdı111, ·Zorla karakola

dedim.

Kızdı,

götUtdU.

-

Demek aentn elladt çu·

val yoktu?
...... Hayır, o içinde kaçak
tütün bulunduğunu söyledikleri palc:et polisin elinde idil
Diğer maznunlar da poliae
hakaret etmedikleri gil.i tütün

de kaçırmadıklarını 16yledil~r.
Delil yoktu, mahkeme dör-

dünün de
Yerdi.

beraetine

karar

1renler ve Küçükya/1 fsfas•
yonu
Haydarpaşadan

akşamları

saat 8,15 le hareket eden, tren
eveiki ve dün akşamlar, yaDi
Ust Uste iki gece, KOçOkyalı
istasyonunda duram•Dllf, ma·
kinist istasyonu görmiyerek
geçmiş, istasyondan dtklOk
çalınmış,

yolcular

endiıeye

dü~mUş, tren istacyondan hayli
uzakta du .. muşlur. Üst ilste
ıki akşam makinistin böyle
hata işlemesi ve yolcuların
yüreğini oynatması dogtu de·
ği!dir.
Sonra, yeni açılcın Küçiik·
yalı istasyc:ıu da
muhtacı

ıslah bir va.ıiyette görillmek·
~dir

Küçükynlı İ•tHyor.u münhani ve rrcyillı bir v,.rde
bulvnmakuıdır !r' b\Jnun ne
dcrc:ecye kııdar munhir bulunduğu şayaoı mtlla.hu.adır.

/

Miralay Fer/im

.a.

•
•

Merkez kumandanı Emin paşa Ali karar heyetine nakN
lolunmuş ve yerine binicilik
mektebi müdürü miralay Fer·
kal B. fayjn edil111ipir. Ferlaat
B. merkf':ı:; kumandacbğmı ifa-

ya

ba~!amı'Jhr.

BugWıkü horıa : 1
1-.mz 1015,50: Fraı*
İmçre
Dolar 47,75 ; Oa-·

12,20; Llret 9.14.,
2,48,00;

lıili 95,75; Albo 87& Aoa·
dolu 22.30; Ruıneh 6,10;
Tramvay 79; Düyun 190,25.

1,

Lenkaıwwlan a lın m:.:_lh::'.

a

E

ı

e

~an

v

ı~ı

müdürlüğütı ~e

Marmara,
A alarda mehtap
gezintisi
,

Boğaziçi,

:

Emniyet ... andığından evelce alakası kat ed:Jm"ş o.an sn ı''
menwrlann n f r!tdi efendi hakkında bazı Zı..lt.;.t müracaat
edefelc ötedenberi taoıdıklnrı İçm ıahsen gösterdikleri cmnü
itimM&dı mumaileyhin sui istimal ile kendilerini izra eyiedi~rini
~a ve ifade etmeUedirler. idaremiz muamelatı resmiyesile
.,._ı ohmyan bu gibi hususatın sırf mumaileyhin şahsına
• Gklaiu ve gazetelerde buaun hilafında görü'en bazı neşri
,.... dıatıu olmadığı taftınan beyan oluaur efendim.

Büyük Millet Meclisi hasından Karesi meb'usu MebOldc"
Cavit beyefendinin talıb himayesinde olarak Üsküdarıotifl
ni% kulübü tarafından gayet zengin bir lilehtap geı
tertip edilmipir.
~

25 Temmuz perşembe g6n6 akşamı saat 19 da S.eY
fainin Kalamış vapurile köprüden hareket edilecektı~·~
Üsküdar- Kadıköy iskelelerinden de gezintiye. lfbilfet
ed~ek zevat ahaacakbr. Vapurda mükemmel bır
Cazbant, Bando, lncesaz bulunacaktır.

Yazı maldnel ~
~

Uoktor A. kutiel
Elektink makinelenyle be~. idrar
prostat, adcmıiktidaf,. bel Cftleltllli dk ve wıeagıyi aifısıı · tedM iller.
Jlanıtoyde BMekçl fırım ........ 34.

darlıiı,

Beyaz ve

sabn almadan evel

Haraci sokağında 10 n ..ı~:

vfTALİ BENBAr:
mağazaımı ziyaret ~

sıhhi

DiŞLER
ıle

muattar bir ağıza ınaJik olmak ancak oksijen sayesinde istilızar olunan

Bioks

Di macununun i.stimaIUe kabildiı·.

Seyrisefain, Gurabai müslin1in hastanesi,
Hilaliahmer mektebi ve sair n1üessesatı sıhh:~
yece tercihen istimal edilmekte olan Fl...İDA
sinek, sivrisinek, tahtakurusu, pire güve ve
bütün haşaratı yumurtalarile kat'İ)en in1ha
ve ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kati ve kokusu sıhhi ve lfıtiftir. FLIDA hasaratı öldüren
bütün mayiat arasında birinciliği kazanınış ve
Fransa hariciye nezareti ve Türkiye şehben
derliğince resmen tasdik ediln1iştir. Sanat ve
rekabet aleminde dahi en vüksek
nıevkii saha_,
.
detnamelerlc ihraz etnıiştir. Çünkü yarı yar?'a
d.aha ucuz ve tesiri yüzde yüzdür. Şişesi 50, tenekesi 75 ve pon1pası 75 kuruştur.
FLİl)A istediğiniz halde (tesiri yoktur) diye
sizi aldatnıak isteyenlere inannıayınız. FLİl)ı\.
haşaratı öldüren bütün mayiattan daha, nıü
essir ve )an )arı~a daha ucuz<lur.
•

FLIDA yer!i dimağı, yerli amelesi
ve yer sermayesi ile ypılmıştıro
Flida~·ı t rcih ediniz.

Flidanın

nıüstahzırı

Hasan Ecza ( eposu sahibi ı\le~hur hasan kolonyası ' ~ Hasan kuvYet ~urubu nıü"tahzırı
Hasan h ' İr. FLıf)A hir şa Leserdir. i'1a ··l:a ı
sına diki ' t Hasan ecza <leposu.

lstanbul birinci
ticaret
mahkemesinden: ltalyan Şark
bankası
avukatı
avuka
Ferit Davut Bey tarafından
lstanbulda yağ iskelesinde ya·

murta
efendi

tüccarından

Aptullah
mağazasında karaca beyli yumurtacı Sabri efendi
aleyhine ikame olunan davadan dolayı ikametgihının meçbuliyetine mebni ilanen vukubulan teliğate rağmen ce vapnameaini
ita eylemeyen
müddaaleyb hakkında
hukuk
usulü
muhakemeleri
kanununun 398 inci madde
mucibince ilanen tebliğine ve
tayin kılınan 1 teırini evel
1929 salı günü saat on üç
buçukta mahkemede bizzat
ve ya bilvekale ispati vücut
eylemediği takdirde vakialan
kabul ve ikrar etmiş addolunacağının da derç ve zikrine
karar verilmiş olmakla ilin
olıwyr

Son Saatin iüin
16 ocı
ııabifede ııantiııı1
11
13,12,1 ı,ıo uncu»
9~ üncü
>
,,

2nci

>

l inci

»

,.

1 elgraj:· lstanbıı1
1

İlin muhteviyatına diki"'
tJl
makta beraber bu h11!JU8C'I
kabu1 edilınd-

ıs
Güneş

Öğle

ikindi

