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her yerde !

kanıt

istiyor?

1

h &ya nazaran tekrar
~

&şhyabilir, şimdilik

eski itilAf mer'i•••

~'!

-.

mllzakeratııım

uğrad.jma

Ankara
inkma
dair
\ V& Gt ~retandeu de resmi bir telgraf gelmİftir. Telgrafın
~-İtt)eruıe har. nazın ile sabık ve esbak Aakara aefirleri
,~. ~su11 ~yaseti altında toplanarak milzakerede bulun~bbnel4'ıyettar mehafil, istikbalde mü.zakerabn tekra~ l'ea • .. edilme&i ihtimalini milnselip görmemektedir.
bit illi Elefteron Vima gazetesi, Yunaniıtanm, hatta
llitJ IQGtadeieye bile giriıerek, milmklin 011111 m&aaadatta
nu Ve nıUsaadabn son derecesini bile teca'V'lz ettiiinl
["- ' ~Uzakerabn inkıtaı Yunanfatanda huale getireceği
1
~~ -"islerden dolayı teessürünü beyan eylemektedir.
~ 'lr'ada mevcut kanaate g6re, mllzakeratm inkıta
~ Vaziyet gayri muayyen kwlm•mekta olup Atilla
~er'i olacaktır.

Keresteciler

yangın

yerine bit nazar_

Yeni haller ve cadde
Keresteciler arsasını
Emanet sabn ahyor

Keresteciler yangınından soma, geçen sene, Emanet tarla
kaidesine tevfikan yangm sahasmı ilraz etmiş, bu sahadaki
ana sahiplerine de analarmm eski kıymetleri Ozerinden bcmo

c bir Türk miralayı
~ilriste yakalandı

bir Yunanlıyı yakalamııbr.
Bu adanm ismi «Alekaandr
Skarlitia»dir. Tnrk hlikümeti
tarafından memuriyeti mahsusa ile Fransaya gönderildiğini
işaa

Mm.

eden Yunanlı dolandmcı
Kanova isminde

ifrazı müteakip yangın Ahimwla
yeniden arsa mtlbayaa edecekler, ana almak iatemiyeaı.. 4e
bonolannın mukabilini Emanetten tahail edeceklerdi.
Emanet, keresteciler yangın aahamu bizzat tuarraf etm1J9
karar verdiği icin bono sahiplerine buradan ana Abna••ktadar. Bonolarda tediye edilmiye bql•nılm•fbr.
Emanet,
kimilen
tasarrufa karar verdiği ba ...kide sebze ve meyva halleri inşa edecektir. Gelecek . . .

Ana sahipleri bonolarla

bütçeaine hem bu haller için, hem de Emin6nll ile Uuk:apam
arumda 25 metre genişliğinde bir cadde kÜf&dı için taheisd
koymıya karar vermiştir.

bir

kadınuı çay hardağına kloro-

form dökerek kadını uyutmuş
ve «400» bin franklık mllcevberlerini quınlfbr.
Zabıta
herifi yakaladığı
zaman üzerinde bir çok sahte
pasaportlar, kokain, bazı fÜPheli evrak bulunmuştur. Bu
adamın Y unanistandaki dolandırıcılıkları da, aynca bir
kaç milyonu bulmaktadır.

BuQün hürriyet
bayramıdırBugün 23, eski 10 temmuza müsadif bulunmaktadır.
Malüm olduğu üzere, 21 sene evel bugün hürriyet ilin
edilmİf, istibdadın seneler ve

uırlarca inlettiği vatanımızda
ilk inkılap ilin edilmişti.

Bu tarihi ve mes'ut gün

-,

m6nasebetile resmi daireler
bugün tatil edilmiı, şehri
miz de donablmıştır.
Son Saat, karilerinin hilrriyet bayramlannı tebrik eder.

Bugünkll Fener - EnadiyOI '
Ehli müsabakasına ait yazı '
~-~hifemizdedir.
_

BugGn, Verem . Mücadele
cemiyeti menfaatine rozet
tem edilmektedir.

'r--y;ı-;.ç
11

vermifti.
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İyi bir şey..
'Darphanede
ı çakmak imaline
çalışılacak
Çakmak inhUarmm tatbikine bqlandığı malümdur. Allkadar zevat, memleketimizde
istimal edilecek çakmaldarm
tamamile yerli malından yapıl
muım temin için tetebblilata
girişmiılerdir. Haber aldıjı
mıza
nazaran, Darphanede
çakmak imali için bazı •lllakerat cereyan emektedir.

Kadriye :
Bazı ali nıa~

mata milracd

1talya. eski AJman müstemlikelerini istİ\·'7 0r!

Roma, 21.'1 - halyantn, Alrıınnyndan alman müstemleldei 111 ~i taksimini te bit eden mukarreratın
teıtlQoi Ye it:alyanın bu hususta tatminini talep etmiy&k$-ar verdiği temin edilmektedir.
M,a bu hususta kendisini büyük devletler meyammlla en ziyade haksızhOa u\)romış addetmekte 'e
C il ıalıeıp eylemektedir.

mt••

Çin-Rus

Hudutta

Bulgar İhtilafı müzmin
hududunda bir hastalık
mı
,
hazu/anıyorlar
oluyor?

Sırp/lll',

s.ıır,., 21 -

Sırplalv

Şanray, 22 (A.A) (Havas)
Çinin fark demir yolları

bu·

dalla bm:a mevkileri tahkim
..
zıal bulnnnuıktachdu.
Bb mevkilerde hudut muhafldan bir misli daha tezyit

edltm'6r.

a.

kanetierin bir

meaelesinin, bedbinane haberlerin yeniden çoğalmasına
rağmen, muslihane b:r surette
halledilmesi muhtemeldir.
Çangkaytek bazı Avrupa
Hariciye nazırları nezdinde tavauut hareketlerine daha bariz bir ıekil vermeleri için

bmı
kartı

. . . . Bmprlara
fl • Mmic bir vaziyet almak-

r.dalu.

ısrarda bulunmuştur.

i'r>manyada
casusluk
Bl1ki 4, 21 .tewtik

Pekin, 22 ( A.A) - Nankin hükumeti Pekinde Tiyen
Çindeki Sovyet konsoloslarile
konsoloıhane memurlarına pasaport vermekten imtina et·

Besan.bya

şubesinden

ç&lman

mlhretn bir askeri evraktan
bir yiizbafı ile bir bq

miştfr.

dalayı

~

Bm ..

tevkif edilmiflerdir.
bir c.....&uk olduğu

~ir.

yanQın
Salya, 21 - Buradaki A.-ibn kolejinde bByiik bir
,..,.. çıkmışbr. H...,.... ehemmiyetlidir.

Sofyoda bir

. Eksik
olmasınlar!

Japonyanın

jikri

Tokyo, 22 ( A . A.) - M.
Stimson ile M. Briandın Çin
ve Rusya hükümetJerine Kel·
1 loı
misak1ru imza suretile
giriımiş olduklar. taahhütler
hakkında bir teb!:ğde bulunduklarına dair olan heber ha·
riciye nezareti mehafilinde
henüz resmen teeyyüt etmemiftir.
Gazeteler, hükumete büyük
bir ihtiyat ile hareket etmesini ve vaziyetin nezaketinden
dolay1 Çin-Rus ihtılifm dakat'i
bir h.,.r,ket tarzı ittihazı huıusunda son derecede tedbir
ve teenni göstermesini tavsij ye etmektedir.

Yanan hnldimetinin nim resmi naşiri efkan telakki edilen
«Eleftron Vima» gazetesi son
gelen nGahasında, Ankara yangmmdan bahsederken derin
teesaiirlerini
izhar etmekte
.e Yunan milletinin son
manda uğradığı muhtelif afet- 1
i~
tevlit
ettiği
tam
acai malinin bize yardım-

za- Çin - Rus harbintn önü alınmı

da bulunmak imkimnı bırak
mamlf olmua bu teeasilrü fazlalqtıniıtmı yazmaktadır. Ek~ik olmuuı!

ya çalışılıyor
Londra, 21 - Pekinden Deyli telgraf gazetesine bildirildiifne göre, Pekinde Rusların
• Haylar» mevkilııi ve yahut

,.

•

etmış

Iranda

Kadriye banllD

Kıyam

hareketi
nihayet bulmuş
Paris, 22 (A.A.)- İran orta

elçiliği tarafından n~dilen
bir

tebliğde

geçen ay

başlı-

yan muhtelif kıyamların bemen her yede kan dökülmek·
sizin nihayet bulduğu büdirilmektedir.

aan

bet

ı

~~

evel ~ .,,,.

umumiliği vasatast ile ~
makamata mektUP ~·

1

muumiyetinden

bab",?'

k ı--a mı· ve
)

ı·

T

LJ{j

I7.~

rekef ıı•
Ate'

,,

l

rıe'

mu~ arına ı•:tt

Atinada tedbirler den verilrrıif'!;
Atina, 22 (A.A.) - Hilkümet, Ağustosun birinci gtinü
sükun ve intizamın muhafazası
için ihtiyati tedbirler
karar vermiştir.
•

almıya

ispanya

kıralı

p ariste

Paris, 22 (A.A.) kıralı

lapaya

Parise gelmiitir.

Komünistlerle
müsademe

.-.'J.eteJ".11

DUn sabahki »-- ıır:;
biri, Anadolu deOI ~J
memurlanndan bir
ikramiye verildiğini~
de
çallfan me!D . ~
ikramiye verilmediği~
retle idarenin ~murl

~

ayırması

doğru

yazıyordu. Bu me•~!~

da yaptığımız tabkiP.
ticeyi vermiştir:

•

Demiryolları idat~

ket kısmında çalıtaO
Berlin, 22 (A. A.) - Memlar müste."na oldJ
Jeketin muht elif yerlerinde bilfaal taınifine dAbil
hassa Bresliivda zabıta ile
murlarına ikramiye
komünistler arasında çarp1fma·
Hareket kısmı Jll~_.,
lar olmuştur. Breslavda bir
da ikramiye verilecellf...i
çok yaralı vardır.
ta bu memurlann f
M. Müllcrin sıhhati listesi de ·gelmiştir:~~
Berlin, 22 ( A. A. ) - M.
liste, mUphem ~ ~
Milllerin sıhhi vaziyeti, hasta·
noktanın tenviri ·~~
lığının ehemmiyetine nazaran,
Ankaraya
,.andeP,,..-,:_:.
mümkün mertebe memnuniyeti
ikramiyelerin tevsii
caliptir. ·
tir.
~'l

Dü

n

Dün

d

5CCC

ki

YADQlll

Kadıköyünde
sokağında gazinocu
gece,

Afitap
Nikolin:n evinin üst katından
yangın çıkmış, mezkur ev kısmen yandığı halde söndürlll·
müştUr. Yangının, Meryem ana
kandilinden
çıktığı anlaşıl-

mıştır.
« Türkistanı Çini )) yi işgale
teşebbüş etmeleri muhtemel
olduğu fikri mevcuttur. Huduttaki Rus k~vvetlerinin ehemmiyetli harekatı milfahede edilmektedir.
Atina, 22 - Paristen bildirildiğine gore, Aksayı Şarkta
harbin önUnü almak için müt·
tehit bir teşebbila yapılacağı
temin edilmektedir.
Bu teşbbüs Amerika, İııail
tere, Fransa ve· Japonya na·
mına M. Briyan vuıtasile yapılacaktır.
.

Buna rağmen

~

lemlerinde çalıtaJI. "~
murlara timdiden.
~
rinin verilmff 0JıısaJlt_.a,~
ı
ye alamıyanlar ar_.,,_..411
sürn ve dedi kodur
olmUftur•
idarenin diier
ri de bir an evel
bu suretle meqıur~dll
ikilik olduöu _..-·masa lhımdır.

Japon vaP
Bir

d~

mGddetten~wa

muvasalatı beldeP~ı
posta vapuru bU ."'

nımıza
Japon

'7

ıelm~;; ~ıl,

aerai•i içlllll~~

miftir. Badema bd
Japonya arasınd~~
dofru aefcr ya~ ·:

Son Sa:-ıt

.. .....
NUN

0f ·ı sına çekildi
ı e g..
t .h Yelanturnıenede yağmur
edı ,
ar devam etmektt

Ofta
t6ı-t, h:Ikgelen

son haberlere
~, r. ın ekserisi Bayburta
lh:~
'-en ·ı
""tlerdj cı Yaylasına çekil-

J.f·

t,

d~ ~iahın

'

iKI
KAFAbA1\

fi ~,,~\reı~«n devam.

~ lı Cdiyor
t1.lJr. Cencil yayla-

I

e11ı

~,

ıt

~i lıııııc

er umumi merkezi
~Ctı b:~d toplanaralt ye~laşt
Ynrdım esaslan
~· ırınıştır.
~ .. tahnı
~
~~ iore S ere gelen maluma·
~de 185°10klu deresinde 38
~ C:\tler d vefat vardır. Yıkı
~! 12so e 85 tir. Heyelin~,haı, ev maili inhidam
rtilijjll gelmiştir.
~ ~lekrarhıner
Of ve havalisib'
•ır.
ır heyet gönder-

Şehremaneti, lstanbulda iki eğlence ve spor mahalli vücude
getirmeyi düşünmektedir. Bunlardan biri Taksimde, diğeri İs
tanbul cihetinde ve evelce de yazıldığı gibi Çukurbostanda
yapılacaktır.

Taksimde yapılacak olan eğlence mahallinin alb havuz, üstü
bar olacak ve burası bir çok tertibatı ihtiva edecektir.
Çukurbostanda yapılacak tesisat ite futbol, tenis, bo~s
ve atletizm kısımlannı ihtiva edeu mükemmel bir stadyom
olacaktır. Çukurbosi:anın Emanetçe 9,000 liraya satın nime.bileceği anlaşılmnktad:r. Yalnız bu mevkiin uzaklığından şil~ayet
edilmektedir.
GüJhanedek:i bostanların istimlaki ile orada stadyom inşası
da aynca mevzuu b hsolmaktadır.

el

heyet dün

llac~Zenin hazırlıklarına

ı ıı~, "'lqır.

tltl Ne~a. tvalisi ve şehremini

~ti ~

8. dün Gazi haz-

~lıt afından kabul buyu-

~~'ı"e An~ara ballanın
~ ttııitlit

G«l2i hazretlerine
~~~at\l~att Gazi hazretleri
Q~,
an son derece

~k..~:lınuşlardır.
~Ilı' ltttaı Mn ınUzakerabnın
. u!g~Onu

uhtelit Mübadele
\ ~ all~a resmen bildiriltu.i Utk 0 üzerine M. Ri•~a),.. \rey
t ."tile
Unan başmu~~tııelıf ·•şler·komisyona ait
1
~ ~~ ..edilec ~. ne şekilde
~~~tut.
egıne clair göt

~\~ Krtlllil13BŞnıurahhasımız

~ ~ll e~İlltlj · ...m.üzakerata
~'t.:, b·ı tlııı,
Yecegını ' müzake· "'t llles' ı
r~~ 1''!1it1
~ elerden yal~· ~ltıj kt~ıkile hakeme
~ &ayıe ...~ ul edemiyece1~
''-'iştir
b ~ Uıeti .
~.. itlııırnn~

hükumetçe

\ ~lltlık aga başlanmış;
) ~ı...:lil-tlıi"'~aı'ıyet hazırlık·
~ ft ICJ
"'t '-tl'•
\ "~ . ttı~badm
~~!,tl?ıe b. er, son vazi~h;l'Qit,

-t dele k

ır kongre akte-

~a~ll tak~i~yonu

dünkü
koda gö-

~ttl'ıtııtı 1!~• kıymet
'lf,

agvını

- Dün sabah genç, güul
ue ter temiz bir hanım yoldun geçerken yumurcağın

biri tuttu.

kadıncağızın açık

kıil

renkli ma nloswmn arkaswa ··wık bir kara dul fır
Lallt ue o canım kumaşın ortasında koca bir koyu kt::ıl
leke açtı. Atılan dut pek yumuşak oldu['ju için tabii genç
kadın bunun f arkmda olmı
yarak yoluna d~uam dil.
Bunu yapan kıiçlik kı'ilhani
ye sordum:
Niçin lekeledin o hanı
ımn mantosww bakayım?
arsız

arı:u

kaçmıga

başladı,

İşi kı.z

mektebinde bir
tka ~ sergisi &Çllmışbr.
e Is~ 0 nu bugün Kazım
hut et Paşalar flazeraehte Utunda aÇllacakbr.
~ fehit ~~eti tarafından bir
~·~ "'lil1t1· ~Zesi teşkiline kate11 ~tır. 930 senesinden

cı

rıltşık yıLL§ık,

l>acak ıdari tahkikat ya-

elçuke"llllŞtir.

•

aülerek:
- Yaptım işte!
Dedi ve korktu,

ili\'tfde .

tket +-~ •0 1an

3

•

••
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Sahi~

Şimdi

bu

işe

sen ne

denlıi

bakalım?

- Ne diyeyim. Çocu6un
cam o kadmm mantosunu
lekelemek istemiş, öyle yap-

Eskiden neye binerlerdi?
areket gazetesi aleyhindeki müheyyiç neşriy t da·
vasında maznunlann
bizzat
muhakemeye gelmelerine karar ve rilmiştir.
fftiladriye H. meselesi hakWkında dün
ağır cezada
İstanbul meb'usu Tevfik Kamil 8.in Zevcesi Ha riye H.ın
istinabe suretile ifadesi alın
mışbr.
alasını öldüren. lise tal~
besi Burhanettin Ef. nın
dün muhakemesine başlanmış

m

tır.

m

u sene yab mekteplerine
2000 yetim alınacaktır.

m

ükiımet

vukubulan müra -

caatları ehemmiyetle na -

zarı

dikkate alarak liman ve
antrepo işlerine vazı yet et miştir.

Bu meselelerle meşgul olmak üzere bir komisyon teş
kil edilmiştir.
Komisyonda Maliye V ekaleti namına Muha<Jebei umu miye müdürü Fnik, İktisat
Vekileti namına İstanbul ticareti bahriye müdürü Zeki ve
Ticaret odası namına Galip
Bahtiyar beyler bulunmaktadır.

Şimdi

neye biniyorlar?

ürk Talebe birliği dün tef-

D

tiş

edilmiştir.

Teftişat

neticesinde posta telgraf ve
edebiyat talebe cemiyetlerinin
teşekkül halinde bulunmadığı
anlaşılmıştır,
Birliğin
resmi
defterleri tetkik edilmektedir.
fidana ve civarmda 70,000
~kilo süne itlaf edi miştir.
talya efiri dün Ankarnda
H. vekilimizi ziyaret et-

D

miştir.

~ğustos bidayetinde Ber~lind
toplanacak Beynel-

milel Parlamentolar lttihadı
kongresine iştirak edecek olan
sabık Maarif vekili Vasıf B.
dün İzmirden şehrimize gelmiştir.

fmstanbul erkek lisesi tale~besinin Pendikte kurdukları kamp devam etmektedir.
Başvekilimiz ismet paşa hazretleri dün akşam atla o civarda gezinirken kampın önünde durmuş, talebe ile konuş
muş, kendilerine iltifat etmiş
lerdir.

mış.

Bazı
tıpkı bu

bugük insanlar da
çocuk gibi yapmazlar mı, onlar da herhangi
bir kadın ve erkeğin durup
dur11rken alınlarına birer
kara dut yapışlırmazlar mı?
Her halde bu çocuk dlemin
açık renk mantosuna kara
dql atmayı elJde anasından,
babasından

Kim

oğr.enmiş olmalı.

bilir,

onlar da konu
komşudan kaç kişinin açık
alnma böyle koyu lekeler allyorlar.
- Benim yerimde sen olsan bu çocuğa ne yapardın?
-:- Kulağından tulnr. çalq
oğlum, çQlışl Büyüdüğün zaımın aleme iyi leke f ı.rlalmak
için şimdiden adamakıllı stajma devam et. Cemiyetin ~
nin gibilere şimdi değil. asıl
o zaman ihliy,,cı olacak! Zaten senin baban, anan da
bugün, mutlaka böyle lekedlilde gul gibi geçinen talamından olmalı/

Derdim.
Be..•lerbeyi t.:-rbıye: bec!cniye
kulübü tardınd:ın bugün bir
deniz tenezzühü tertip edilmiştir. Tenezzüh gece yarısına
kadar devam edecektir.

K6rollu

Ekmek fi.Ah
EkmPk fiath... rına on para zam cdllml~Ur.

Son Sut

4 Sahff'e

K:.L
Bu dudaklar...
Uryan sine üzerinde
belki yarım saat dolaştı
- 60 Muharriri: M. Turhmı
razi hissizliğinden ve hareBaı lnldınlann kocalan taketsizliğinden istifade. eden
ra.fmdmı anolunan muhabbeti
.,.,.d4tao sonra ve ancak ahlaksız erkeklerin hım mqpkpriarmm mekıufiyeti deli- umu yaşıyordu (1] .
letac anhyacak kadar uykulaŞehnaz, senelerdenberi denna mağliip olduklanm filvaki
vam eden ve kendisini arasıra
çirkin teşebbüslere, hareketiıfitmittf. Fak at şu genç kızın
lere sevkcyliyen ısbrari perm nazile noktai bedenine yaPf&D ateşli diflerden bihaber
hizi, terfi ta%e bir vücut
gene istip'at ediUzerinde feshü ilga ettikten
sonra bahtiyarane uyudu. Şu
pont..
yeni ve bİfUUr sevgiliden, şu
Şehnaz, belfd yanm saat,
bir taraflı muhabbetten olan,.tan komşusunun uryan ıinc
ca kuvvetile istifade etmeyi
iinde dudaklarını dolaştırdı,
payamaz bir iltizaz içinde yan6. titredi ve nihayet mecalini
tlllr.eterek kendi yatağına dön& Acip bir keyfiyet olmak
- . . kmn da ayni zamanda
ilıel8' kesik inliyerek sırtını
pı:uiadrgini gördü. Acaba körpe ..tdOk, göğsiindeki tazyildn mlindefi olmuından dolaJI D .ntmı çevirmişti ve bu
ı..I ~ bihaberane mi vaki
alwifhi? Yoksa kız, her ıeyi
mlan"f ve ın çevrilişle anlaJIPDI anlatmak mı istemişti?
Şehnaz, iltikat ettiği menfur
~ uyutucu rehaveti altın
d~ bu noktayı döfiinürken
yavaş yavq gözlerini kapıyor
du. Yüreğinde titrek bir seTinç, neşeli bir raşe vardı.
lıte, hırsızlama şeklinde de
olsa yeni bir merkezi haz,
yeni bir menbaı iltizaz bul-

kararlaştırmıştı.

(Bitmedi>

(1] Malumdur ki

«iğma-

li potimie•, «Sa'fa- Defaillance»,
«gqy-syncope,., « vecde-extace» denilen marazi halat, derece derece bayılmak demektir. Bu muhtelif eşkili maraziyenin herhangi birile mağlfıl
olan eşhasın, bayılma anında
ki hali derin bir uykuya an dınr. «iğma» denilen bayınlık,
en ağır uykudan da 'ağır olmak} 'l
beraber diğ~rlerinden hafiftir.
« Vecde » nin ağırlığı öbürlerinden yükıekse de devamı
azdır. Bazı ahlaksızlar - tesadüfUn de yardımile - kadın
ların, kızların iğma, ıa'fa ve
gaşy hallerinden sefilane istifade ederler. Meşhur Raspotinin süfli muvaffakiyatında
bu baygmlıkların dahli çoktur.

IDQfbı.

Gerçi, şu yeni mel'abe mütekabil bir sahnei aşk değil
di. Bununla beraber· halazadenin tamamen bakir, tamamen zinde ve cidden müheyyiç güzelliği artık mümkünülvusul bir noktai huzuz halini
almıştı.

Muhteris ve hayasız kadın
bittecrübe hasıl ettiği şu kanaatle seviniyordu. Onda, baysın kadınların, kıı.lann o ma-

Jnkişaf devr(:)erinde
bulunan genç xızJariıı
sıhhlllı için

ARSENOFEllATOS
en mükemmel mukavvi
dir,

··

EozanelerJe ecza depolarüıda saıııır.

En sinirlendiğim şey!
Dünyada en çok slnlrlendl{jim iz şey nedir?
Had..-mki hu uall ben
soruyorum, ~u huldP PV•
VPla cevabını

.

şey, -.~kmek
ynpıştırılan
kftğıt ımrçalarılhr. l emek
rerı~en farı~mda olmadan
ağzımıza !Jİren hu ka(jıl

inirlendii]im
k-'f'Jn allma

parçaları

lrndnr insanı sinirlendiren caha ne vardır.

Ankaradan:

Ali

Şefik

Bir *tavzih
Bulgarlstandu J;"iJlbeden
t~on imzası ile aldığımız
bir nwı,ı uptur:

« Horçlarımm yüzünc1en
Huluarist ana firar Plti(Jimi,
~>ura) a
iJ(•)dil,ten
sonra Wtanbul nazett•lerindt..' ol,udum. Halbuki
hPn
Uufgarislana firar
f•1 m(•dlm, hu raya tPdavi
olmak ve hlıt;llsı i~l<•rimi
..
oormek için uel<llm. Borcum Ancal\ « 1;JOO » liradır vr• hu parcıva ıııul,a
hil İstmıhulda· 1 ıymetli
maf,inl'lt.•rim vardır. On
h<•ş nün s ~nra i lan hula
{Jelece(jim Vl' IJoı•<;IHl'Jllll
Vf'rf'ceğim. !\lacakhlarım
lelil~ t•lnH'si ıl 0 r. »

*

J'ay~ HP('

son

td_.
IUuhrümü zıtyi !ııı.ıt·
liimseye borcuın Y..,.
\'cnisinl çıkartacaD•

ntn b'r rica

pi~ cuıl,osuııtm

ı,c~idt-~j

(~leJ,triJilc

miılPltarriJ, dol: pıar vasıta~ilp yn )1 acttf,tı. raf,al
!JÜrduJ, ld f,(•~iflp fJf'IW

·'ln-

ellPr·h.. i<'ra ediln or.
df'm ld son l,f'}i"ct..•dp..., e(•J,trild i t 1<-tplurclun istifade Pdilmi) l .. <' •fıti, ceruiyf't niçin hir çol\ masraflarla hn dol.~pları yaptırth't
J. <'•·d.S. S - Kur·imizin bnhst•tlis)i dvu•plaırm yap ldı
ğm<l,uı ve son ı,eşiıledf'
kullnıultt •atjından

haber·
dar de 1:liz. Maaru·ıfi hu
dolaıllar yaınldı ise cemiyet elhPttP ki hunJar<lan
istifade ~deccJ,tir.

*
Muhabere

Beyazıt, yolgeçen handa V.

İzzet beye: Bu g.emi hurda
olarak satılmıştır.

ye

Kara fe~
mübadilleri

hen vere-

vtm:
Benim dünyada Pn çok

p;yarıko m~d~rluğ

Kaybellhn

uatıce

Yakacıktan bir şlU~"'

Duçar olduğum bast'dl' yl'
ni abu havası ile nıetb~
kacığa ilticaya mecbur ~
Buranın çarşısındaD ~'
nuzu kapamadan
~
niı. Havadar bir ~ub~
Y akecık, belediyenıJJ ~
ti (!) ile taaffünden 1
bir bal almıştır.
ebİ ,
Bu taaffünün seb

ge\

ıudur:

~

GUnde adedi on bef• ~
ye baliğ olan koyun ~
çarşı nihayetindeki dere~
nnda kesilmektedir. I~
hayvanların dereye atıbel
samı bu taaffüne ıe

"e

maktadır.

lstanbulun
Yakid1'
maruf bir sayfiyesiniıı
havasını ihlal eden bd
meydan verilmemeli ve,
haricinde bir yere Y'
mezbaha ile et ihtiya'd
edilmelidir.

Son Saat

Sahire

S

''Son Saat ,, in·iane listesi

l'··Güzel Sakarya...

Rize felclketzedelerine
yardım ediniz..

lirk müfrezelerine tahiötın seldmını ee irir
eihi idi

~

~Yhtu·•slcerler, kıymetli
~~ kı

~

renberlerinin ardında
(-.ta b~nuşa yol alıyorlardı.
L~i a~} 2 ınüterekki olonlar
"')tJtti ~ a.rında euki yurt hi~titr ~.tekrar ediyorlar ve
~k i ~rer alp olmak, ün·
)~U~1 çın tahayyül ettikleri
~ttı ' dharp fırsatlarını me~:ha.:. e Yadu ta'dat edip
-~ ,.. ırkane ve na şekibane
'ita- ~e erlerdi.
~ tf!ı:ı~ç. Türkün emeli, ga~l' ~ hır .akça koca, bir

~ık·· P oımaktı. Onların

~

uş~ıktaki meziyyetleri

:•r kudretten doğan
i. ltıih~a~r~tıeri gençler için
~ . ııu 1 ıhtiram olduğu ka~ t~~1 bir hedefi hayat
'l\ı ht'\lt
.. Yordu
•
~-.'t &ı Şevk ve şetaret yü·
.~~tasında b:ı:im alplar
~ ~ Y<.nyana bulunuyordu
l ~tr~\ltat aralannda latifeh~Yan ediyordu • Akçe
~~ fır~unı kuvvetlerinin, şu
\

X

l'·
~

~

"~s·n

Alp} .

b

ın aşbuğu,

K

söz
-

söylediği işitilirdi:

Görüyorsun ya kardeş,
delikanlılar yaman. Ne uçar,
ne kaçar tanıdıkları yok. Sen
hala alplık dava et!
Kunur Alp, gür kaşlarını
çatarak cevap verirdi:
- İyi ya, biz de seviniriz,
ölürken gözümüz arkada kalmaz; gençlerin bize benzeme·
leri mutlu!
Akça Koca, hafifçe gülerek:
- Aman • derdi • bu sözünü delikanlılar duymas n, gü·
!erler, (düş görüyorsun ammi,
gözünü aç ta dünyayı gör)
derler.
iki Alp bu mukaddemeden
sonra enikonu münakaşaya
g·irişirler ve sonunda gene
barışırlardı.
Akça Koca bu takılm"alar
arasında bir gün sordu:
- Kunurl Ulu dağa çıktığı
mız, aptallaria görüştüğümüz
hatırına geliyor mu?
-Amma da sorgu ha, daha
dünkü gezintiyi nasıl unuturum? Yoksa beni kendinden

u~~1.-..:a Apturrahman da
~~ ... , nı
b
d
· yaşlı görecek kadar yaştnı
\a.ı_-.qtt iti hcsa esinde i i .
şaşırdın mı?
~~lı'·
u amiriyet ve
L-,ı
il trı
- Olur a, insanlık hali, bel1
Uanıelatta mahsus
1
'•rıllc:la
ki hatırından çıkmıştır. Bu, yaş
~
pllril:ıaüz bir iti değil, l>aş ifi. istersen Ap~du. ~Yoldaşlık meşhut turrahmana sor.
'f ' , b&r b··
sözleri
Bugün
cuma
bil~L tıbİir},. .uY.Uk kard,.c 1:ivesi
l Ul
ı.._' "l'i
...,. ,,
mez. Hele bizim e
udağa
., ~ btı- k,?in kelimeleri de çıktığım on gün düşünse ha. ~fıtdtı. Mçük birader edası
trrlamaz.

1

~kocanın

l

salı mı,

~tl~ttd'knıafih

Akçakoca
~ ~l ı çc her iki arka~~ · ~ayı ihmal etmi·

ıı_ L~ llıUfr

~. ~tlı•t-L. ttclcrine
.~

:J

~i'.I

~

tabia-

'"'q

~'t~dtt gi~·1 ıe}iJıı.ııı. tere~-

'"'
t

ıtltıt 111 cazıp, samıa

~tl S' clerle akıp g\·

1 ~ lcı"ttını~lcaryanın

gölgeli

~ .; ~ )~tkl da dagarcıklar
~·
~f)'dcn:er Yendiği yahut

1

.7':S:
~;ctı

L~

'<y

ın okla

tıi

gökten
uıcrıne muha-

..

Rize, Sürmene ve havalisf mütlıit bir felAket geçjriyor.
Zarar ve ziyanın bili tesbit edilmemiş olması da gösteriyor ki oradaki dindaş ve milletdaşlanmız pek büyük
ısbrap devresi geçirmektedir.
Memleketimizin en zengin ve çalışkan bir mıntakaamın
uğradığı bu felaket, bili istisna hepimizi dilhun etmiştir.
Böyle bir vaziyette, felaketzedelere yardım hepimize bir

-42- Huharrlri: H. Turhan
ve

.

l' ~ ~ ~k,:!)) nidalarının
~btı.. hdarı sırada şa-

~ ~~ ~ehcmehal bir
'~ ugu görülür ve

alpa f(Sylc bir

-

Acayip,

bunadı mı?
-

-

mı,

borçtur.
Bunu nazarı itibara alan « Son Saat » bir iane listai
açmıştır.

iştirak

Bu ianeye

edenlerin hediyeleri tarmamdan

Hililiabmere devredilecek ve iıimleri gazetemizle netre=
dilecektir. Az, çok, gönülden ne koparsa YenDek ve
9inlerce insanın alamını bir a.z olmn tahfif etmek lizımdır.
Haydi vatandaşlar, vazifemizi yapalım.
•

iane listeai
Kunı~

D nku

ı 00

yclı.-iın

ı---

ı~l~ri

100 Temizlik

M('hmct

lı

Dr. Horhor.on·
Fcnnın en son u ..ılıl
kat
olaark c ki ve , eni h lsoğoklut> ı
frenı;ı, idrar daruğı, bel g " ekliği ve mesane vı- bikumlc kad n
rahatsızlıklan tedavı olunur.
Tokatlıyan

,anımla

:nektep ı;okalı: N. H T~J. B.O il )2

Yek-Un

Prcngi,

~lerkcz a..:ent.451 : Galata
başında. Bcyoglu 2 362
Şube accntaSt : Mahmudiye

koprü

hanı altında. htanbul 27ııo

en son
zamanda mü ait
eder.

ıısııllede
şeraitlc

az bir
tedavi

Babıili, Cağaloğln yob§ıı

HACI YAKUP ZADE VE
ŞERİKi VAPUR ACEN-

TALIGINDAN
•

ı

Samsun24\'apuru
temmuz
Çarşamba
unu al\ am Sırkc~i rıhtımın<lan hareketle doğru [ZongulJak, İnebolu, Samsun. Ordu,
Giresun, Trabzon, Sürmene
, c Rize J \ c gidecektir.
Tafsil.it içın Sirkecide Yclkcnci hamnda kain acentesine
muracaat. Tel 1standu1 T5l 5

lQb

KARADENiZ ve st\r'at
POSTASI

Gerze '~:~u~
Pazar Sirkeci saatnhtımln·
akşamı

Yelkenci

t')

Jıklannı

numara 43
Telefon: 1stanbul 3899

f'

ürat po!ta

~ alt. pro89IC .k:dıo huıta

tas, zafı tenasül

Adres:

(ANKARA ) vapuru 25
Temmuz Perşembe akşamı
Galata rıhtımından hareketle
[ Zonguldak, İnclıolu , Sinop,
Samsun, Cnve, Fatsa, Ordu,
Giresun , Tr.ıbzon , Rize ] ye
gidecek 'c [ Of, Trabzon,
Pulathanc , Giresun , Or4u ,
Fatsa S.ım~un, Sinop ve Incbolu a ul?'ravarak ı?elecektir.

luks 'c

I

kö~ başı

TRABZON BiRİNCi POSTASI

1'.aradtnız

BeJsoöukluğu frengi
olanlann nazan dı uon

mOdürii

Doktor Feyzi Ahmet

VAPURLAR]

(Bitmedi>

--

kttıoi

bey

100 Fnunet bay.tar
&at bey
150 Nafıa şdetler
Nazmı bey

NY

Apturrahman

Neye?
,
Aydusun ayına.

beltıcli,e

Cemiyeti

umwı:ıisi Taıık

mudüru

500 '.\limar Naim bey
150 Sclırcmini muavıni Hamit
he)
1lao Sami bey

Bunamadı, tutuldu.

Beyoğlu

hllı,allde tufan f elakefine uğrzyi171, aç ve
açıkta kalan binlerce kardeşimize yardan
etmek mııluıddes bir vazifedir.

O

altıda

dan hareketle (Zonguldak, tnebulu, Gerze, Samsun, Ordu, Gi·
resun, VaHıkibir, Trabzon, Rize,
.'.\lapavri) iskelelerine azimet ve
avdet edecektir.
\' apurun birinci ve ikinci snuf
mukcmmel 'c muntazam loks
kamaraları olduğu gibi kamara
yolcularına mahsus ehven fiatfa
ncfisyc mckler vardır. Tafsil.it
için Sirkecide Yalı köşkü caddesinde kuçuk Kır zade hanındaki
acentasına muracaatlan.

!
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Son Saat
e

ikinci kitap
Muharriri:

JJ,-Jarsel Aten

,

Haydudun aşkı
-5-

VU.ş ön-finıe

köpek!

Tigris, bir kadın eli gibi yumuşak elinin ine:
parmaklan ile kalın masanın kenanndan t~..
tu. Korkunç bir çatırdı ile kırılan masa~
parçalannı dev vücutlu " Pen,, in kafasına ~
tarak bağırdı: "Bana karşı gelmek istiyP"
-

HBlbu~ ıizl ~~!e -~~~~eni~!~!~• .J!!~~~~~~~,?.1~:!~iş.
ben

- . zarfında bir kerecik olmn bfie hatnma getirmedim.
- Biliyorum. Hep keyfinizde, eğlencenizde idiniz. Rast
ll'eldiiiniz
kadınla zevkettiniz.
Pabt bu zevkleriniz
hep muwkkat mahiyette olduklanncllD aldınt etmedim.

- Denize mi? Bu havada?
- Evet.. Pen ve Jozef ile
beraber. Şüphesiz niçin gittigımı
öğrenince hareketimi
takdir edeceksiniz.

Smokinin içinde ince ve nahif
kollan gerildi.
Bir kadın eli gibi yumuşak
ve kiıçftk elinin ince parmaklarile masanın kenanndan tuttu.

Ben, sizin benden nefret
ettiğiniz kadar nefret ettigim
bir adamı kurtarmaıy gidiyorum.
- Bu adam hiç şUpbesfz
bir rakip... Matmazel cenaplannın ya nişanlısı ve ya qıkı oIsa gerek.
- Susunuz!.
- Peki.. sustum. Gideceğiniz yere gidebilirsiniz.

. Tahta vah.ti bir hayvan
uluması gibi sesler çıkararak
çabrdadı, bu ince parmaklar albnda parça parça oldu.
-Fakat... Bana mukavemet
etmek istiyen baıka herkesi
böyle ezer.. parçalarım.
Bu sözleri
möteakfp de
e ı·ınd e tuttu"gu masanın lan k
ı
(p en ) ·ın ka f asına
parça annı

eski histe değilim.
.imdi
hem seviyor, hem
rde seviliyorum.
- Hayır. Sevmiyeceksiniz..

Tigris, kendi yok iken Yuvananın ]anini gidip göreceg"inden endişelendi. Buna mani olmak için:

- Dikkat edin. Eğer aşbnda herhangi bir felakete
..ararsam
yemin ederim ki
-obu ıize çok pahalıya mal olur.
Tigrisin gözleri ateş saçarak hiddetle İspanyol kadınına
dikilmişti. Eski bir darbıme-

- Sinyora!. dedi. Ben gelinciye kadar lutfen bekleyin.
Avdetimde sizinle görüşmek
isterim.
- Peki.. Beklerim.
Tigris ( Pen) e döndil':
- Haycli sandala ..
- imkiinı yok.
- Sana emrediyorum.
- Öfüm tehlikesi yiizde
yüz muhakkak. Ben gidemem.
- Pen.. Biraz evel sinyoranın beni talikir ettiğini, bana kafa tuttuğunu ve benim
de sükut ettiğimi' gördiln de
cesaret mi buldun? Unutma ki
benim gibi bir adam ne olursa olsun bir kadına el kaldır
maz. Fakat...
Tiiris odanın ortasında du-

- Haydi köpek..
Şimdi
dr. .... Ü
U9 on me...
p
b k.k t
d k bi
en
a ı a en sa ı
r
k:up ek gı·bi k oca vfi cud unu
bilkerek öne geçti. Arkadan
T. ·
J f t kJ ttil er.
ıgrıı ve oze a ıp e
Fı rtına ıçın
· · de poı·1s ha fiyesı·
( R ..ut) ü kurt armıya gı·d·ıyor-

Kollannwn

arasına

bu

düşecek ve ıonra ablacak kadınlar beni alabdAı- etmez. Sizi bunlardan
tleiD, devamlı ve hakiki aşktan, bend en sonra ve b aşk a11111 MmDekten menediyorum.
- Sinyora, sözleriniz canı•
llkmıya başlıyor.. Ben

mlddet için

artık

1eli mınldandı:
Gilnler çabu)< geçer...
Sinyora!. Günler ben
nuıl istersem öyle geçer ve
ıeçecektir.. Şimdilik bukadar
söylüyorum. Sizi yalnız bırak
mak mecburiyetindeyim, mazur görün.
- Nereye gidiyorsunuz?
- Size hesap vermiye mecbur değilim.
- Demek cevap vermektın
korkuyorsunuz?
-

>f

Deniz hakikaten (Pen) in
dediği ve korktuğu kadardı.
Bu bir fırtına d~ğil, bir kasır
ga idi. Fakat her türln ölüm
tehlikesini gözUne alarak yola çıkan Tigrisi bir sukutu
hayal bekliyordu.
Madeni sandığın demirli
olduğu yere geldikleri zaman
fırtıdanın sandığın demirini
kopardığını ve sandığı kim
bilir nerelere sürüklediğini
g6rdn.
Hafiyeyi cidden kurtarmak

içW ~

raşmış, fakat kader

•

kurtulmasını istemeoıİ~
Artık dönüyorlal'8i·
daha fazla kudurın°'9

daha ziyade .şidde
Dalgalar üstünde bit
çöpü gibi sallanan
an, her saniye batına•
kesinde idi.

~
Bu sırada kuvvet .. ,...,
le gelen büyük bir ~ll
dal d
d .. · (llıl- •
ı i are e eceguıı 1'i ~
~
ratan (Pen)f aldığı ır
.-.!~
zin simsiyah deriDPS......
götürdü.
~#
k
Zavallı Pen or
~
ramış, (ölüme) gidi)'oP"'/

I

fırlattı.

}ardı.

bunun

__.111

diye ölümü bulmU9-:
_M
Tigris (Pen) İD . - ' , /
~
hiç müteessir 01111•"'·
Hatta dudakları
/.
d
memnun mınldan •·. !J~
_ Şahitlerden IJI'"
eksildi. Allah benİJllJe
'

hareket ediyor.. .

,,J

Şimdi sandalın ıd

dine kalmıştı.

Kasırgaya ıneyd,ıt-'

bir cliretle tek bati t
idare ederek nib•Y~

.. t••
neldi•
kum1ar us
une ,. . d' ;' :/
yüzü gözü ter içJll y,J
Ustü başı sır sıklarll ( ;J
Tigris doğruca d• '4

f

evine gitti.

sur•

l11111
Yuvanayı bulacaoı

Ol

yordu.
.
ol Jıl
Halbuki lspanY
tac:ı.:ı ~~··
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00

illi
lfç görü

&·

e · ..

ir adam..

ıt kQdın düşmanlığı ve hiç işi-

..yasında Almanlarla haTbederken yanı başında uyuyan
karısını ve çocuğunu Alman kesiyorum diye kıtır kıtır kesti

_ı
J
•
b.
.
uf!receue
garıp ır vasıb:z'!1e.. lngilterede ölen zengin
~dr arın esrarı meydana cıktı
ntenı .

iet

zş

d..... biri
ctnın kcn
. ar ma halie1e-

. . sek'ız mUsavı
. , . k ısma ayGeçenlerde Almanyada rü> "ardı n~ ıhtiyar bir inrılmasmı ve bu kısımlardan bi- yada bakire iken hamile kal~ lıida oıJ· .. u adam doksan rinin uşağına, diğer mütebaki mış bir kızın doktorluk ale~ Ç e..,ıeugu h~lde hayalın- yedisinin de ayn ayrı ve isim~!!. tı>lennınnıernış, batta ya- lcrini zikrettiği yedi kadına minde uyandırdığı dedi koduhct~nıek değil, kadın verilmesini vasiyet ediyor.
lardan bahsetmiştik.
(~ttı:ıtı kadını:nııştı~: l d h'
Bunun sebep ve hikmetini
Gene böyle rüya ile alaUat~ bn~oktur. S~k~k~:rglde~~ bizzat vasiyetnam~nin şu sa- dar bir zabıta vak' asından
i"tlı..
Yolunun .. tü
b'
brlan anlatmaktadır.
bahsedeceğiz :
.....c tC8adüf d usk ne ır
B
l'
..
·
d
t
·
« en genç ıgım e am yeBu vak'a lngilterede,
Li1ursa
ll "olu
e
ece
o
di
defa
evlenmek
istedim
d
ı
J
~
nu d .. · · ·
· verpol şehrin e o muştur. on
defa k degış~rır. .. •
Yedi kıza müracaat ettim.
E
•
d
b
t
"li
rAst a ın gorecegım, Bunlar benim izdivaç teklifledvart ısmin e
ir mgı z
~"trce h geleceğim diye
. . dd .
O
amelesi var. Bu adam evlidir.
l\tı k' aftalarca
· d
nmı re ettiler. ndan onra
ık
nıaz.
evın en
da hiç kimseye talip olmadım.
Ayni zamanda on ayl
bir
~lJ. lllgilt
Şimdi anlıyorum ki eğer evçocuğun babasıdır.
~dİ'· Oldukre~e tanıl!ııy~n lenmiş olsa idim başım belasız
Karısını severek alını tır. "'
\ d~~e çok~ . ah zkngın~ır. kalmıyacak ve bayabmda rahat nu hala da sevmekte, bir deı'~I"
~.·ıttdir.
Heyrıkese
a ar. d ayfizü görmiyecektim. Bana bu
el
ı
yar ım
diğini iki yapmamakta, gec i
rahatı
verenler,
".. 8.kıs:at
d bu ~herkes ) tak
k
ı beni. lkev_Iengündüzlü çalışmasının seme~ıı:ttı a. ınlar
h'l d '"ld'
me ten urtaran ar, ı once
~ olına.sın d a
egı ır.
tekliflerimi reddeden kızlardır.
resini götürüp doğrudan doğ0
'~ lsun.
a
m ve ne
Onlara karşı medyun olduğum
ruya karısının eline vermekte'tba~dıtnı10 bu k d 'dd t
şükran borcumu servetimi on- dir.
ı. t~ kadın d~. ar şıl .. e - lara taksim suretile ödemiş
jon Edvart mahallede çok
~ k ile? Bu
uşman ı~na
oluyorum. Uşağıma gelince
.,.
·}~federn nu, bu ~ım kım- 0 da emrimi tutarak evime namuslu ve iyi bir ev babası,
~l'ıtı lled enıfı, kımse bu kadın ayağı bastırmadığı icin aile reisi olarak tanınmıştır.
~ dıttı ukn ..~u derece ka- mükafata layıktır ».
Bu adam umumi harbe iş~l~lır r tuğünün sırrını ~!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!~~~~~~!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
~llıseai • 0
~1 Ubir J ~ .. evinde tek
tiJ~""'

I

i

tirak etmiş, bB.şındP.n oldukça
vahim surette yaralanmış, uzun müddet tedavi görerek
iyi olmuştur.
İşte bu adam, bu iyi kalpli, çok namuslu amele günün
birinde polisler tarafından
yakalanarak elleri kelepçeli
mahkemeye veriliyor.
Niçin biliyor musun?
Bir gece yavaş yavaş yatağın
da mışıl mışıl uyuyan kansını
ve on aylık yavrusunu kıtır
kıtır keserek öldürdüğü için.
Bu cin yet (Liverpol) da büyük heyecanı mucip oluyor.
Jon Edvart kansmı niçin
öldürdü? Acaba bir ihanetine
mi şahit ve ya vakıf oldu?
Bütün şahitler kadının müces emi namus olduğunu söylemekte müttehit; o halde
bep ne?
( Jon Edvart) ın
avukab
maznun hakkında umn tahkikattan sonra şu suretle müd -

vetının

o:e

\ ç\

~

hl

~ ııı~ Yaş:~aktavedbir Uerk~k
~'1İ ttlıbih
r\)ı a~ 111

_ır.

etmiştir.

çQCUk

faasını yapmıştır:

ç

Maznun büyük harpte başından mühim bir yara almqtır. Bu yara tedavi edilmiş
olmakla beraber dimağ tesir

şaga

~~ırı~· Fakataz. geliyorsa ar-

1

etmiştir.

~~ c i"· dıltkat et•. Eğer
~ı!Q. llıtı ad glnden içeri bir tek

ıı'f ~ ~~ se~ kttığını
1

'

görecek
ovarım.
~t~tı:ıbire \anı geçen hafta
l~d t

bu d

ttıt ~il tcd astaianıyor. Dok~c l'tih a"Ueri para etmitıaltı

Yet ölüyor.
zamanda
1
~b~ 11da~ç hbir varisi de ol~~~· b\l ka erke merakta..
~-~~·
A~ ~ ı,

h'Ve aynı•

~U1 a~et~·~ düşmanı altın
it ~ ~ttada ını kime bıraktı;

~ ~~1}'etna. henijz açılmamış
.~, ~s unı: mevcut.
~'Qı\rı 'tıı g·~ıtte.. ihtiyarın
~i~tbı olan orknler, onunla
~ t iltııed kornşular hep
~!1~ Çtkaea ~ endilerine bir
~~Uı. r.
gı ümidini bcs-

~~}o~}'et \'asi

~ttıltrt ~Uht:~tname resmen
t~tıı sukutu Yatı ümit bes)ttl bntu hayale sevke-

e diişur~ LOndrayı da
Yor. ihtiyar, ser-

l
.\lmanyada i ve tJU<,.. terino giden anneler" koİaylık
olmali üzere re imde gördüğünüz gibi çocuk çantaları icat edilmiştir. Bu çantalara anneler çocu tarını
taşımakta ve sonra ka5:mğını
gibi elde l"ullanmaktadırlar.

koyup i ledlklerl yere

acarak be ik sahncak

1

Şahitlerin
tehadetleri de
gösteriyor ki jon Edvart çok
defalar uykusundan kalkmı ,
rüy sında A imanlarla harbettiğini görmüş, uyanmadan
(Somnambül) halinde Almanlara hücum ediyor diye ett
fındakilere saldırmışbr.
Bu
bal Jon Edvartta sık sık vaki
olurmuş. Bu seferki vak'a da
ayni suretle ve (SomnambUI)
halinde iken olmuş, zavallı
adam riiyasmda yaşadığı harbin tesiri albnda Almanlan
kesiyorum diye kansuıı ve

evlAdmı kesmiştir.

Avukabn bu müdafaam bbbı
raporlara ile de sabit olmut ve Jon Edvardm bmaraneye konulmasına mahkeme
karar vermfstir.

aılli

Son Saat

8 Sahife

~edikli

küçük zabit Evkaf müdüriyetind
olD
dahil
· t mektebi müdüiki
kırk akı
eczayı
tem~,,i

m
J

•
nye

İstanbul - Y eşilköyde, Hava gedikli ktiç6k zabit makinist
mektebinin kaydıkabal taraiti zirdedir.
Mezkur evsaf ve şeraiti haiz bulunanlann istid ave vesaikı
lizıme ile 929 senesi ağustosunun birinci gününden itibaren
~küyde mektep mtidüriyetinc mtıracaat eylemeleri lizımgelir.
Istanbul haricinde bulunupta vaziyetleri teraiti duhule tevafuk eden talipler dahi birinci maddede ı.ikredilen vesaikı
mektep müdüriyetine irsal ile alacaklan cevaha g6re hareket
oıbncleri icap eder.

Guraba hastanesine lüzumu
ispirto da
halde
yfiz
kalem
tibbiye
d&dhdi çaqamba gönü aat on bette pazarlıkla ı bcd'
edileceğinden talip olanların şeniti anlamak üz~
LfNazım idaresine ve ihale gfinn de idare enctmeOi11e

caatlan.

HACI BEKİR zade ticordhanel
Meyveli nuga gayet güzel foııcWı l)efİs çukul•~
mevşimin taze meyvelerinden çilek, gül, kaytl•
vişne

1- Şerait.
A -

reçel ve fUl'UPlar.

Tirle olmak.

B- Taliplerin orta mektep Otee sekizinci

s1nıf}

tahsilini ikHaseki ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinir ha.stalıklan 111
yirmi yapda
edenlerle
arta mektep tahsilinden yüksek tahsil ~rewıler imtihansız ola. . kabm edilirler. Şehit, malul, ukeriye aanatkir evlitlarile ..._ . lstanbul Sultan Mahmut .Türbesi. Telefon Z6'f1,
ecnebi dilme vakıf olanlar tercih edilir. Mektep kadrosu orta
mektep bheilini ikmal edenlerle dolmadıjı takdirde orta mekbııp t:abmiııden dun tahsil rörcnlerden müsabaka ile alınır.
C - Tamösuhba bulunmak ( butanc lıey'eti sıhiye raporq

mal

etmit

onaltı yqmı bitirmiş ve azami
olmaları lizmıdır. (Orta mektep tahsilini ikmal

ve asgari

Sİ. 'İR HEKiMİ ŞUKRU HAZI

Mamdır.)
D - A1ıtikı mazbut olmak ve hiç bir ctirüınle maz.nun veva

mmhlc6m olmamak.
Mektebe bbal edilecek talipler gedikli kücük zabitler

E -

ı.&dwıdaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele görürler.
~i muvaffakiyetie ikmal edenler hava kıtaat ve müesseUımda alh eene mlddctle ifayi vazife edeceklerini katibi adil-

-'n

senedi meşnıtle taahüt edeceklerdir)
2 - Mlldddi tabsfl iki senedir.
•
)'. - ıca,dıkabal 10 eylfil 929 tarihine kadar devacı ede.,.., • wdaı 80Dndrl mll'acutlar makbul olmaz.
4 - Dentere eylfıl oo befinde bqlünır.
mtt...-.ddak

Ticareti dahiliye gü
rüğü müdiriyetindel1·'
par{'.aları

Numunelik mensucat
Et makinesi 55 adet
Emaye kase çaydanlık tepsi ve saire
Boyalı teneke kutu
T en~ke süzgeç
Galvanizli teneke tepsi
T cneke leğen
Alb teneke, üzeri <:<-ımlı kenan demir tepsi
Et mcıkinesJ 13 adet
Hurda soba aksamı

1

2

~

2
1

kale'

.
1

Giirğen tahtası

'*"

2 adet

Demir tula baskısı
1 adol
Keçi derisi
2 d~d
Baladaki e~yanın gümrüklere ıatıl~aıına karar v~d~
taliplerin cumartesi ve salı gi.inleri lstaabuJ Ticareti n_
gil:nrüğü müdürlüğü satış komisyonuna m6racaatlab il&O ~

Onları

def
ediniz!

Sıztn ve ailenızin sthhıtını ıhlll 'den

hastalık mıkroplarıylt mülemma bulunan
sınek , sıvri sinek , pire, tahta kurusu • kc1
rınca ve saır bu gibi haşaratın yuvanıza
musallat olmalarına müsaade etmeyinız, ve
bir dakika yaşaımayınıı . Heman ( Flıt )
ıstımalı ile kökünden öldürünüz

Flıt,

tahta

kuruların. lcarıncaların

veya

böceklerınln ~ızltndilclcrı yuvaları
tahrıp, yumurtalarını ıfna ve bllümum ha
taratı itllf eder ve aynı zamanda size

hamam

zararı dokunmaı

ve kat'iyen leke

bırakmaz.

( f 11 t) i c;air haşarat oldürücü adı ma
yılerl~ karıştırmamalıdır . Daha
kat'ı tesırı sıze memnunıyetbahş
temın edecelclır •

büyuk ve
semereler

Tulumbasıyla Sıkınız

TlJrk ye ıç.ln umum• deposu:
bultla Galaıada V1Jvoda N1n No 1
J 6ER'T ve ŞUREI< it. Şı

rııı

'

Eyüpsultan wlh mahkemesinden··
•. . Ev "k d
Ah met e f E;.Jamm
gn apı a
Ayvaz efendi mahallesinde
Çukur sokakta Arif kaptanın
~aAnesin~e sakin iken ely e~m

1

ık~me~g~hı meçlıul bulunoug~

mubaş1rı ve mahalle heyctı
ihtiyariyesi tar.afından celpname zahnna verılcn ~erhden anla.11lmış olan Nevşehir kazasının
Tuz kariyes!nde Süleyman bin
Ahmet zimmetinde mahkumunbih alacağı olan 49 liranın
temini istifası zımnında m.erkum Süleyman hakkında ıline~ ~ebligat ic~asına karar
venlmış ve yevmı muhakeme
15 eylül 929 pazar gi\nü saat
13.30 tayin kılmmlJ olduğundan yevm ve saati mezkfırda isbab vücut etmesi ve yahut tarafından musaddak bir vekil göndermesi aksi takdirde hakkında muamelei kanuniye icra kılınacağından ilanı verakasının bir nushası mahkeme
divanhanesine talik kılındı·
ğı gibi evrakı havacliale dahi
keyfiyet ilan olunµr.

Şehremaneti meJS~ _Jf /

} k~
yetind en : S atıma
.
'
şubesın.e .bırakılan . -!,,,.J
beye aıt bır Atkı aı.ı:;S/
Melihat hanıma ait 't ~
cade ve Şemsi beye ,ı,t"~
let ilan w;hiodcn itib . .,-~
gün zarfında sahi~l~ ~
fından müracaat ecfjj4"~ '
madığ1 takd · d aiel' '
•
ır e ac:#I'
zayede ile ıatil
olunur.

--S-..---d-..~waıııl...ı
unnet U-"~
Ağustosun 22 ıi.d~•
.

.

k6y HıWiabmen
f""~
Moda Bomonti
~
tertip edilen .nooet
fevkallde eğlenceli ~j_
Duh r
e'IJfe' ~~
u ıye gayet __,_ ~
gece yanmndan
ye vapur da te!llİll ~

"'1

,,,,..-n

SDmıet

olacaklar

~-.ae

Kadık6y merkeJJPU

dilmektedir.

Sahitt- 9
Er ek vücudunu
güzeJle~tiren

v

At
2

\T C]J"
liu .

efeı

enc""meni riyasetinden:

yanşlan

in·

z 929 Cuma nünü

~
clide saat 11-,;3( da )rap1Jacal<t1r

SUsı trenler: Sirkeciden Veli efendiye

12
17

13,20
17,29

13,40
18

14,05

Otob..
Veli efendiden Sirkeciye
19
İşleyec ~s~er: Topkapıdan Veli efendiye. Her nevi vesait Y edikuleden Veli efendiye

Duh\tır. Koşuların intizanu ve halkın istirahati temin edilmiştir.

Suf u ~e: Mevkii mahsus 200

~1 1 a~~ ahsı müşterek.
arnına kadar.

Roussel
Kem ri

Bir;nci 120
İkinci 55
Üçüncü 30 kuruştur.
Hayvznatın kaydı Sipahi ocağında yanştan evelki 23 temmuz

&den mı;
cıdtir
Otom ik
bir mas:rı t~irile
zaifl:ı~.
Hususi
tazyıkı ve tnko:nnun cofı tl İJCÔ •
yeı. rmı'kavim oi-m:ısı hesebırre ar·
zu ol ondugtı kadar U UI abli~
S>ı'f csmde her -iki
tmıfı~do·
ğnıltur S z gc~l'Jf Vüeuatmrı:u
} umu1=1ttr f f şıklaşunr.
at ıeşnfim~ \
ıpariş ..,..
dit; oızdc k rmmzm kumı hcJidbc!n
ı?'ltfaını s:ıncımerro ite bfl~

13

..,cgane s

tiş

mat.etti:

n 1 Şil1esi :

Befeür..ı.

Partst ki

1
Satılıl\
dana llJMıtıı:oan Hr\Ot-~unda 1lusqin n~ı mahulk ndc atik Ba)ram cedit Ye.::;il sokalhndıı
•
t>all'ı'
ı
.,
o•
•"rer .
<.: maruf
numar~tı npartıma'la frızlac::ilc talip zuhuruna mehni 23514 lira bedeli
11 : 1 8 l12C} tarihin.! m ...adit pusem b gunıı
·ı
at l 5 tc pa1.arlıkla mu7.a) cdec::i mukarrer
1 1
rın t nl°rı t ,....rnJ..hnzl:ırilc
komi vonuna muracaatlnn.

defterda rlı t:"Jcrı ilan 1·-n·•

a den "- K narın a
h arsa

sl\l'ıL

,· ttı ll( .DENİZDEN DOLMA MAHAL : Galatata yeni
~ ~Üsk ijesın Haci F oti ve F ermeneciler sokağında bir ta ~tti

fabrikasının yeri, bir tarafı Rali hanı, bir tarafı
~· 9Q~~ıye bin~sı, bir tarafı Haliç deniz ile mahdutdur N.
8 lir ' 100 arşın 21 parmakdır, muhammmen bedeli
~·tıtıina:' rnüzayede kapalı zarf usuliledir, talipler 757 Lira~~tsj ..rnakbuzlarile, teklifnamelerinin, 12 agustus 929
'i.tr. (68~)nü İstanbul Deftarlığındaki kumisyona verecek -

't

li ıra~

~d l\tıt.\Lll,

ARSA: Galata kulesi dibinde 72 arşın ter~~1~1\lııto8 n92 aralı arsanın senevi 120 lira İ~J? muhammen ile
~ ttirı
perşembe günü müzayedesı ıcra olunacaktır.
'd~ SA;ezkur tarihte defterdarlığe müracaatları. (801)
'ı: llı~vc l~~ SKAMBİL KAGIDLARI Defterdarlık daire'iıı:'~a ~ık u iskambil k~ğ.tlan şeraiti mukarreresi dairesin"e
~~lı ~.:ılrnışbr. Fazla tafsilat için defterdarlığa müracaat
0 lltı~ ~ede temdiden 31 temmuz 1929 çarşanba günü

l A·e 21

9

~ ~ l\IR.~

· (239)
. .
~.:rııtıda ~I< KULUBE ZEMiNi: Haydarpaşada Tıp fakül~ 1 trı 3} o. 38, muhammen' bedeli 108 lira, müzayede
~ l\iR.Al:ernnıuz 1929 Çarşamba günü Defterdarlıkta. (300)
~tdarılık k· l( ..EV: Yıldızda Cihannuma mahallesinde ku'_\ e te~~ku civarında 1 odalı senelik kirası 18 lira, mü~A..~3S3) ıden 31 temmuz 1929 çarşamba günü Defterdar-

~~~~ ~liIR: Unkapanında Üskübi mahallesinin Hasıraltı

~ c "eril u. 48-50 yeni, 40 eski, bedeli 4 senede ve dört
L' ~l1e8~e~ şartiyla 700 liradır. Müzayed~ 12 Ağustos
-'b ANDı~nü Defterdarlıkta yapılacaktır. (596)
~d~"1 • talih· .. A ~AL MÜDÜRLÜGÜNDEN: 66000 Lirada
~'il tsıtlirı 1•• uzennde bulunan Manyas gölünün be.ş senelik
.~ ~~t 929 ~u~a~ede müddeti bir hafta temdit edilerek 24
n..ı'!· l'aı· atıhıne müsadif çarşamba günü ihalesi icr.:1 kılı.....~~.. lpl . .
.l
t~e rn:_rın lstanbul 1Jefterdarlığına veya mahalli Mal
~~t:I.
uracaatlan.
t kM_

. ~ 'll&ınc

lf- "'"
ve resimleri taliplere

gösterilen

memunn

Ttiftet 1'19fkiilide, N• '2
t'Hıti

6 llirlctan

itibiılreıt.

Şehzade başı Mille tiyatrosunda Şevki bey temsilleri
bu gün gündüz bu akpm
idi milli şerefine mllıamere.

Dvlet Mat aası idare
komisyonundan
Matbaada bir sene ~da teraktim edecek takriben
150 bin kilo kırpınb ,kağıdından bilmüzayede talibine ihales~
hakkında 15 temmuz 929 tarihinde yapılan mümyedei aleniye
ve neticesinde verilen fiat haddi itidalde görülmemiş ~ yeniden müzayede icrasına karar ..verilmiş olduğundan talip olanların şartnameyi görmek üzere her gün muhasebeye 9e mümyedeye iştirak için de 27 temmuz 929 cumartesi günü saat 15
buçukta pey akçesile komisyona müracaatlan ilin olunnr.

·stanbul mıtakası maarif eminliğinden~
Beyoğlunda Tepehaşında 75 numaralı Şeyh bannnm 7 ...,.
maralı aprtımanmda Nuriye hanım tarafından açılan dikit
dershanesinin kaydı terkin ve nıhsatnamesinin hükmü iptal
edi}miş olduğu

beyan ve ilan olunur.

apartumanları ile Vekalet binalan şartname ve resimlerine ait
metrajlar gelmiçtir. Görmek istevenlerip defterdarlık fen be7etine müracaatları ilan olunur.
lf )f.

Ma iye ve aletinden:
1- Ankarada yapılacak olan memurin apartmanlan ve resmi
daireler için yapılan münakasadaki teklifat kabul olunamaması
ve bazı müteahhitlerin yeniden teklif yapabilmek için müddetin
temdidini talep etmeleri hasebile İnşaab mezkUre pazarlık
suretiyle ve yirmi gün müddetle tekru münakasaya vazedilmiştir.

2- Talipler tarafından teklif edilecek bedelin °tfl 7,50 niabetindeki teminatı muvakkateleri ile birlikte 30 terınım 929
tarihine müsadif salı günü saat on albya kadar Maliye vekaleti Milli emlak müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları.

'

Son Saat

çlık buhranı! Olur
ın ihanetini Ok- lstanbul ve
1nından dürbünle oğlu fe/gro{~ı

o•

Memleket!e kaçakçzlığa im/can

verilmiyecek,
lstanbul vilayetine tebliğ
tdilcn yeni kaçakçılık talimatnamesine nazaran gümrük,
müskirat, tütün, sigara kağıdı
9e aire gibi inhisar altına
lllman mevaddı kaçıran, kaçak
olduğunu bild.ği halde sabn
illan, satan, kullanan, nakleden Ye kaçakçılar arasında
muhabereyi temin edenler
bakkmda aynen kaçakçılar
ifİbİ muamele yapılacakhr.
K.çak efYaJI kallanan ve
bçakçıhğa iştirak eden menndar bir daha deYlet hizmetinde kullanılmamak üzere
tardedileceklerdir.

Zorlu l{adın
Zavallı kocası
nı tabanca ile

öldiirdü:
Balıkesirin Halaca köyünden
2S yaşlannda Zeynep, kocası

Hheyni tabanca ile iç. yerinden wrarak ôld6mıüş •e yakalamnıştır. Zeynebin bundan
on glin evel köyde diğer birini daha tabanca ile yaraladığı ve daha evel sekiz ay
ha se mah\..;im bir sabıka ı
oldugu tahkikat neticesinde
anlaeıılmışbr.

Yerli mal sergisi
açılıyor
l - Sanayi

birliği sergısı
salı günü Gamektebi binasında

6 aguRtos 929
lataaaray
açılacaktır.

2 - Eşya 27 temmuz 929
cumartesi sabahından 4 agustos 929 pazar ~nü akşamına
kadar memuru mahsus tarafından kabul edilecektir.
3 - Sar.ayi birliğirıe ·simlerini kay..:etJrmiş olan müesseselerin pilanda mua.)'yen
mevkilerini ihzar için birliğe
mfiracaatla malumat almaları.
4- İkinci maddede muo::, yen tarihten sonra eşya kabul
cdilemiyeceğinden alakadarlann snratle hareket etmeleri
rica olunur.

n '"'

••

~Ormuşmuş...
koridorlarında üç ı «H» efendi kansından

Adliye
dört kişi toplanmıştı. İçlerinden biri sinirli bir tavurla

şunları anlatıyordu:

«-Hiç itiraz etmeyin. insan
dört senelik kansını tanımaz
mı? Gözlerimle gördfim yahu..
Bu kadar seneden sonra ibanet ha!.. Ne deseniz inanmam, işte onu boşamak için
mahkemeye müracaat ediyorum..
Bahriye dürbünü bu, hiç
yanılmaz ..»
Bu sözlere muhatap olanlar
itiraz ettiler:
- Sen - dediler - delirdin
galiba. İnsan, gözile görüp,
elile yakalamadan kansını boşamıya kaikar mı? Vazgeç,
burada, mahkeme huzurunda
elaleme kepaze. olursun.
Beriki, bu sözlere cevap
verdi;
«- Siz benim arkadaşım
olacaksın1:ı. B ni himaye etmeniz "lazımgeürken 6tekini
himaye ediyorsunuz. Dürbfine
itimadım vardır.
Esasen mahkemeden dürbünle
bir tecrübe yapılmasını rica
edeceğim. Bır.:ıkını:ı: beni, yamlmadığımı mahkeme neticesinde anlıyacaksımz.»

/erinde Bl ;;!

.,,

fÜp-

heleniyormuş. Fakat bu şftpheleri pek zaif kalıyormuş,
hatta bu yoldaki dedi kodulara güllip geçiyormuş.
Fakat geçen hafta bu adam
kansını başka bir erkekle kol
kola gezerken görmüş.. Bala-

nız, nasıl?

O gün kadın batka bir
gençle Edirnekapı haricindeki
«TopÇBlar» mesiresine iezmİ·
ye gitmiş. Kadının kocası
olan erkek de o giin bir arkadaşı ile Okmeydanında İmİf..
«H)) efendi dürbünll ile et-

rafı ~~yrederken,

Okmeydanından gayet iyi görüuen
Topçulara bakmıy bql&llllf.
Dürbün, kuvvetli bir bahriye
dürbünü olduğu için, Topçular
yaklaşbkça yaklaşmış 'fe nıhayet orada gezen m.a.;ıar
iyice göz~müı.
"H,, efendi, Topçularda yabncı bir erkeğin kolunda kınta kırıta gezen kana1DJ ynrüyüşünden giiya tammıt imif!..

*

"H,, efendi arkadqlannın
israrile adliye binuından çı-

*

Bu adamcağızın mahkemeye müracant etmek istemesinin sebebi Şl'-d ır:

karken, kendileri görmeden
bir gün mahkemeye müracaat
edeceğini söyliyordu.
Eğer, dediği gibi, mahkemeye müracaat ederse bot
bir dava dinliyeceğiz demektir.

Hicaz kraliçesi öldü

Ronıenler şerefine

Esbak H"caz krttfı Hüseyinin zevcesi Hatice Adile hamm Kıbnsta ö'müştür.

n1üsan1ere

8 ÇO~UklU

aıteye

yar ım

Bundnn bir müddet evel,
sekiz çocuklu bir ailenin yoksuzluk içinde k<lldıldarmı •e
açlıkt. miicadele ettiklerini
yazmıştık DahiJiye vekale~i bu
neşriyatımızı nazarı dikkate
alarak sekiz çocuklu aileye
yardıma karar vermiştir.

Diln gece Tiirk ocağında
Romanyalı misafirler ıerefine
bir rakıslı müsamere veril -

miştir.

Şuk

ınalt huliaaıı

ZI mahaller için dl· ·~A
lelerinin resmi de•aJJ"'~..:.
met edebilmelerioe
~
ı
ul e
etmipe de stanb • d 91
• 1.
telgrafaneleri içilı-2
J.al
bir mesağ olup ol;~_aJl"l
lecek cevaptan aul~

.
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cı· zıı· fa ~J
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Ima/afatıeıı
Jıld

b

ası
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ma

bitmivO~'i
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Davutpaşada oturaıa

nın evınde

«150» 1dl
kazan, «1000» ki~o

kilo rakı; BeyoğluDd•

paranda oturan Y
lJ
~ir. Rum . ile g~e ,,,
ısmmde cliier b~ _M
müştereken yer ~ı·
cuda getirdikleri Yı
imalithauesinde .c250'
bir kazan, (2000) kilO r;ı
(150) kilo rakı, ~.-L2
mahsus kadın kor~
ken çantalar, K. _, ;ı,
Zincirili kuyuda 5~111''
~
nin, Beyoğlunda P_.. ~~
da Torosun, K
~

l

r.-

Kurtağa maballeaiod~~
efendinin, Fatihte f:
""
d .- '-.ı
mahallesinde Fir e ~ ~

evlerinde de kaçak
ve saire müsadere

ed6'/

b

} ' kıJ

'lJ.

J
.,,

muh~keTTJ~
u

Rlmışbr.

Laleli Harikzedegan devairi müçtemiasının ikinci kısım dairesinde 38 numaralı cadde üzerinde 5 odalı hane müzayede
ile icara ftrilecektir. Talip olanların Temmuzun 28 inci pazar
günil sabah saat 12 de ihalei katiyesı icıa olunacağından pey
nkçelerini alarak müdüriyete müracaat eylemeleri.

sormuştur. HOk,7~

dan

L-.ı OC{j

matbaamızda

Apartmanları devairi müç1J(lAfeı·1 H arı"kzcdegan temiası
müdiriyetinden :

rek, bazı kimselerill-'~
ve Beyoğlu telgr~. te_~
Ustllnfi aileri ile b~- ~
ken ittihaz ettikletl rıft>"'~
vermiştir. Mülkiye ~ ~
ri, bu binalarda a;ile IJ't
edip edemiyeceğiıı• ~ /

LT

Vekalet,Şehremaneti vasıta

sile bu ailenin
bulunan adresini

at~
müfettifliğine mür':~~
Bir zat, istida ile

İştiha kuvvet ve sıhhat için
en müessir devadır. Bilümum
eczanelerde bulunur. Umumi
depoları Bomonti fabrikası.
Telefon: Beyoğlu 583, ve İstanbul da Ekrem Necip ecza
deposu. Telefon b lanbul 78.

d

liasköyde kız yüz ·in~en bir cinayet O'ldu ..

e erb ilçe - Mwrhl r b
karşılaşıyorlar
1

~~~tn H~sköyde kanlı bir k;vga olmuş,

ı

Cev2t i m;nde
~~. C asef ısminde birisini ağır surette yatalıyar"'k firar
''l!ltnır tvatıa Yasef arasındaki kavaa bir kız yüzünden

ıı
r;(.

~~~at:
y .
l!..."'Qil • asefi

yaralamıştır. Yasef hastaneye
~~tkt~se de çok kan zayi ettiğinden yaşıyacağı zannedil~r. l<açbıış olan Cavat yakalanmak üzeredir.
_,_.
üç yerinden

.~ ~ü "kır

ocuk a la
y~ ~ ~e:etede Çivici sokağında

J

19 numarala

evde otubir buçuk yaşında Mari bnn mangal üçaydanlığı üstüne devirmiş, vücudu muhyanmıştır. Tedavi altına alınan kız biraz

~ff ~ltıde ~n kazı
d ır...f Ye ul~natı

~

r k ö d'"'

·~a Ölrn_~1enndetı
uştür.

!Qkırköyünde bir

kasap
•
._a~. ,endini öldürmek istedi
~· ttöyij d

k n e istasyon cad- ı
Mehmet efendi, Ahmet is~~et efasa~lık eden Eğinli minde bir hemşehrisi ile or\ lnti}! endı tentürdiyot içe• taktır. Bu ortak, Mehmet
de " • ra teşebbUs etmiş efendinin mUhrUnU çalarak
il
~esin ş erek Cerrah paşa
~ha e naklolunmuştur.
,~ . ta teşebbUsün sebebi

~

8

b,

._.

namına

sahte bir senet tan-

zim etmiştir.
Mehmet efendi işte bu sahtekarhktan müteessir olmuş,
kendisini öldürmek istemiştir.

Qrhoş, bir tramvay halkını
rahatsız

~ece

(.,~ ltaık s
\t~llf .. an

Be sarhoş son ihtar üzerıne

189 numaralı

tramvayın camlannı açmı.şlar,

ita lftır.
~·ql!ı~a ~

..~ aa:b ı:.nıinönüne geldiği
Oflar b'
.ı. l;q. .
ırer cigar
>ıtt
• ıç
~\.. ~il..t .nıeğe başlamış''{
'" çı b
d mi
~ .ı il 1.........
u a a ara
~<q.. ı
"

erini

söylemiş-

\ı~\ltı U dinlctememiştir.

~~il~ d~~ne

EminönUnde
1\\q ata 1:uş, biletçi ile sarda kavga başlafl\u_ ll Sıtad
.
~~ ~ ıeı . a bar kontrol

.a

~ ~illi
''!({~

rnış, sarhoşlara İn·
~t y h

(1()

ıtıı ıbtar etmiştir.

~eı~r.· ~ ~t cigaralarını

~ lira

l~ ~~i ~~de bir sabıkalı,

~il\ 6Öıl. isminde saf

~\lht

~~ltl1d
~t teba

N,

cigara bulunan ellerini pençerelerden dışanya uzatarak:
-Buna da karışamassınız ya?
ı
Demi ler, bu suret e cigaralannı
içmeğe devam etmişlerdir.
O esnada bir polise tesadüf
dah
edilmediği için tramvay
a
h k
fa%la duramamış, are et etti-

rilm!ştir.

Şişane yokuşunu çıkarken

çigaralar

bitmiş,

tramvay sa-

banlıklnrına çıkan sarhoşlar

bag·ıra bag·ır gazel okumağa
başlamışlardır. 8ütün bir tramvay müşterilerini rahatsız eden
k
sarhoşlar Galatasaray mer e zince yokalanmtşlardır.

- - - - -Otomo
akibeti
il k zası

~ ıtı'rı . nın
~ •q,.~t.ü

•

t onda, Beya·

~ q~ S~Yazıt tramvay
" bİtını· .ırkec:iden beş ar·

~ t &al.Un~

etti

lıtasını mantaril

ınıştır.

hırsızlık

Qlrlai cfından jan is-

~~t:ı~ l'tht\rn
~,_Galata nh·
E:!cr- llr1Leti memur·

h 'eııı efeudiııin ve

•~a~ken

cüzdanlarmı

ya.kalanmış-

Fatihte Sarıgüzeide oturan
62 yaşında Yusuf efendi dün
Beyazıtta 1716 numarala o~omobilin altında kalmış, agır
surette yaralanmıştır. Şoför
kaçmıştır. Mecruh hastaneye
yatınlmışhr.

ıP•bur Rı·ı&!ıer
öldü
•

-r

F enerbahçe ile Mısır ve
Kahire futbol şampiyonu «El
inadiyül ehli» takımı bu akşam
Taksim
stadyomunda
tam saat beş buçukta başlı
yac,, ktır.
Mısırlıların Olimpiyat takı
mına yedi oyuncu veren ve
Olimpiyatta «1-7 )) mağlubiye
timizi intaç eden bu takım,
nefes kabiliyeti, sür'at, teknik
itibarile kuvvetli bir heyettir.
Bu itibarladır ki Fenerbalı
çe bu gün, çok çetin bir hasmı ile karşılaşmaktadır. Fene·
rin bugün alması muhtemel
görUlen şekli şudur:
•

t~lllde

ıeti

M'iisabaka, samimiyet havesl içinde cereyan etmelidir.

Paris, 22 ( A. A.) - Konservatuvar
muallimlerinden
meşhur piyanist Risler ölmüş
tür.

ı~ ..... ı

~ıkr1:t

Lekı

(.e, ııt

:,ıı<lı

K.aJri

~1uzafier

~ıı.!ırh

Jleş:ıt

Fıruzıın

hılımi

Mıı;ır maçları

Galatasaray
Fener bahçe heyeti tertibiyesinden:
1 - 23 temmuz 929 salı
günü Ennadiyül ehli - Fenerbahçe maçı tam saat on yedi
buçukta başlayacatır.
2 - Yevmi mezkürda gişe
ler tam saat on beşte açıla

Adana

caktır.

3 - Fiatlar e kisi gibi:
Balkonda numaralı koltuk kuruş
» i&kemle
200
Tribün ·siviller» zabitan ve klup men•
suplanna100 ,
Dühuliye - siviller •
100
» Zabitan ve kulüp men·
suplarına
50
4 - Kulüplerimizin Mısıra
seyahati esnasınd
siporcularımıza karşı fevkalade te·
veccühkar ve mültefit hareket etmek suretile büyük bir
misafirperverlik gösteren Mısırlı kardeşlerimize ayni şekil
de mukabelede bulunmak en
bUyük emelimiıdir. Muhterem
halkımızın da ayni düşüıice
ile hareket ederek maçın
mutlak bir samimiyet havası
içinde cereyanını temine çalı
şacağına kaniiz.

yapılacakbr.

Müsabakaya iştirak
edecek güreşçilerin isim pe-

2 -

şampiyonu

Adanada yapılan bu seneki
futbol şampiyonu maçlarında
şampiyonluğu Adana erkek
muallim mektebi spor kulübti
kazanmıştır.

Cun1a günkü maç
Futbol heyetinden: 26 Temmuz 929 Cuma güdü. Stadyomda yapılaeak futbol müsabakalarL
Saat 16: Süleymaniye-İstan
bul spor. Hakem Adil Geray
beydir.

BuQünkü hava:
Kandilli rasatanesinden
alınmışbr:

Dnn azami hararet «25»

derece, bu sabah «20» derecedir. Bu gece rüzgar
poyraz, hava ekseriyetle
açıktır.

Güreş müsabakaları

Güreş heyetinden:
1 - 26 Temmuz 929 cuma
h lk fırkas
gilnü Beyogk·ıu d a
mdaki manta a i m n sa1onunda güreş teşvi müsabakası

kısmı

derlerinin ismile mıntaka sicil
numaraları muhtevi cetveller
bir hafta mukaddem güreş
heyetine verilecektir.
3 - Askeri yurtlar, güreş
çilerin künyelerini gene bir
hafta mukaddem heyete ver·
melidirler.
4 - Tartı 12 den 2 ye kadardır. Müsabaka tam saat
2~ ta başlıyacakbr.
5 - Müsabakalarda ibrazı
muvaffakıyet edenlere madalyeler verilecektir.

Allı

500
300

oyunculardan bir

Dünkü boria..:

İngiliz'

l

1010,25;, Frank
i :lviçre
12,26; Liret 9,17;
2. 49,25; Dolar 48,16,25; Dabili 95,75; Albn818; Anadolu 22,30; Rumrli ~70;
Tramvay 79; Düyun 189,75.

lş Lankasından nlumnŞtır.
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