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Son Saat bugiin 16 sahife 
Sigaralar Türk-Yunan işleri Baromuz 

Cins ve /laflar- Atinada içtima effiler ve son Avundukza-
da tadilat icra kararlarını verdiler deler işine 

edilecek V cnizclos nikbin!.. vtwyet effi. 

\' ltıtün inhisar idaresi sigara 
~ tGtün imalatında yeniden 
ı..~tı telifldülit yap&Ulf, l>ir 
~ sigaraları ve tütünleri 
h dırmış, bir kısımlarının da 
•r~nlarım değiştırerek fiat· 

..... lMabadi 3 üncfi sahifede] 

Atina, 12 - Türk-Yunan mübadele meseleleri hakkında ya
pılması mukarrer büyük içtima M. Venizelsun riyaseti albnda 
olarak dun vuku bulmuştur. 

içtimada M. Venizelostan başka har. nazın, Yunanistanın 
sabık ve esbak Ankara sefirleri, mübadele bq murahassı 
hazır bulunmuşlardır. Müzakere neticesinde kabul ve ittihaz 
edilen knar cumartesi gUnll buradan hareket edecek olan 
M. Diyamantopulos ile M. Papaya gönderilecektir. içtimadan 
sonra M. Venizelos gazetecilere beyanatta bulunarak: 

( - Bu sefer artık bu meselelerin hitamına do9ru 
gidiyoruz. ) demqtir. 

1übadelede artan para 
Dllyunu umumiyede eski evrakı naktiye ile cumhuriyet ev

rakı naktiyesini tebdil eden O.mantı bankası memurlan ikmali 
vazife ve muamelib tasfiye etmfşlr. eski evrakı nakdiyenin 
yenilerile mlibadelesi neticesinde 1,500 liralık fark hasıl olmuş 

2 ve bu para bükümete teslim edilmittir. Elyevm Düyunu umu-

1 soh • miyede bulunan Osmanlı bankası •emurlan ihtiyat akçesi 
azı r a 11 olan 9,5 milyon lira ile değiftirilen eski evrakı nakdiyenin 

tasnifine çalışmaktadırlar. 

Fatih - Edirne- y } d 
kapı yolu mu- ugos av onanması 

h~~~.'!!u:~~ı~~~~ Komşulanmızın deniz 
!::un nafıaca kabulü mu- f aaliyctleri ile ali-
dı"' :t muamelesi yapıl- kadar o)ahm. 
. !Pn an yolun açılması U Ilı& 
ıçın bir Dıani kalmamıştır. Şeh
renıanet' 
~- 11 ı-esmiküşadı «21» ha-6qanda 

1 nıı-
1 

Yapı rnasını tesbit et-
19• lıını el 

bllflan111 t g en hazırlıklara _ ıt ar. 

Metresinı· d * 
ı emır-
ıe başınd~ ' 

~n ya-
raladı 

Galatada yeni D .. 
bmanında oturan V unya apar

angel m t 
resi Antuvanet ile k ' e -

.. - d k ıskançlık yuzun en avga etnıitt't' 

V l 
Y ır. 

ange, metresini b·· "k 
b• d . İ h Uyu ır emır e aşıııclan "a 1 J ra a-
nııştır. 

Umumi harpten evel ifaiz, 
gücaüz ve boıta gezer a~
lara Avrupalılar « Sırp amıra
lı » derlerdi. Denizle bir temu 

noktasına malik bulunmıyan 
Sırplann bahriyei harbiyeleri 
ve binaenaleyh amirallan mev· 

( Mabadi 10 uncu sahifede J 

)rugoslavgvnıu V' ardar möııit6rı1 

lslanbul barosu reisi Jii lmi B.' 
'Baro meclisi inübab dün 
[Mabadi 3 üncü sahifede] 

Başvekil 
Matbuat 

cemiyetine 
iltifat ettiler 

Matbuat cemiyeti umumi 
heyeti senelik kongresinin top
lanması münasebetile Başvekil 
ismet pqa bauetlerine bir 
tazim telgrafı çekilmişti, Baı
vekilimiz bu telgrafa şu ce
vabı lUtfetmiflerd ir: 

« Cemiyetin hakkımdaki 
ltıtufkir duygulanna hassaten 
teşekkür eder ve muhterem 
azalanın sevgi ile aelimlanm 
efea:l m. 

Bat~ekll 
ismet 

Dalyan tayy ~relerinin 
l !yeıh rıii nden mabat? 

Sofya, 11 - Zora gazete
ıi . vazdığma nazaran lw-
yan den tayyare filosunun 
ıe "' ıtalyanın SuıbiataDa 
1 art• kilç ik bir nUmayifİ ma-
hıy etmi haiz bulunmaktadır. 
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«:e :ra 
B. M. M. • • • 

reı:sımız 

Mi.Heder arasn ~ . ı · ngilterede 
bahra sipariılerimizin 

Müşterekbi 
neler y 

~~.ı;·""ma. Ç n Amelenin gale-
. ş? besi dahili buh-sebebini an ehyor 

m M. M. reisi Kazlm paşa 
• Hz. Venizelosun hap ih· 

timalleri ·hakkındaki sözlerine 
cevaben bahrı teslihatımızm 
harp için değil harbe mani 
olmak için yapıldığını beyan 
etmiflerdir. 
rram tem Pertev ihtifali dün m yapılmış, merhumun hatı
rası taziz olunmuştur.· • 

übadele komisyonu baş 
~ murahhasımız Tevfik Ka-

mil B. iki haftaya kadar ar
kndaşlan ile birlikte Ankaraya 
döneceğini , muallak mesail 
hakkında yeni Yunan kabine
sinin ne diişündüğünün henüz 
anlaşılmadığını söylemiştir. 
li!\jnkaraya giden po\is mü
~dürü Şerif B. dün avdet 
etmiştir. 

rmJrta Anadoluda yeniden 
~mebzul ve n.ıfi yağmurlar 
yağmıştır. 

mevlet demir yollan hareket 
ve münakalat mektebtni 

seyyar bir şekle sokmuş, bu
nWf i~in lazıhlgeieıı tesisatı 
havi bir vagon tahsis ~ylemi,ti. 

Mektep vagonu cumartesi 
giinü Kayseriye müteveccihen 
haraket edecek, bütün istas
yonlarda duracak, her istas· 
yonda konferanslar verilecek, 
fiHmler gösertilecektir. 
friilemiyeti belediye toplana
~ rak müteferrik bazı me
seleleri müzakere etmiştir. 

lffilemlekette sıtma mücadele
~ sine hararetle devam e
dilmektedir. Kadıköy ve hava
lisi sivrisinekten kt!rtulmuştur! moronika davasına dün de

vam olunmu, Müddei 
umumi maznunun tecziyesini 
istemiştir. 

rniorsa komis~ri Londraya 
~ gitmiştir. 
inli .karar heyeti reisi Süley
~man Emin paşa, heyetin 
şimdiye kadar 291 müracaat 
karşısında kaldığım, bunlardan 
(13l)i için muamele icrasında 
mahzur görülmediğini,mütebaki 
müracaatler hakkın~a (160)ref,, 
(39) ipka kararı veri!cliğini, ı 
sicillere ait bütiin dcsytdarın 
elden geçiı ildigini söylc.miştir. 
wraustanbul - Anka!'a telefonu
~~ nun tccrübeıcri!ıe devam 

Paris, 12 (A. A.) - Avrupa milletleri arasında mesai iştira- .t~ d J. 
ki temin maksadile teşekkül etmiş olan Fransız komitesi M. ranl artılr l ml, 
Makdonalda gönderdiği bır telgrafta Avrupa milletleri bir 
arada çalli"malan lii."'Umu hakkındaki beyanabm memnuniyetle 
karşıladığını kaydetmiştir. 

~omite Asiya devletleri arasında tedricen bir ittihat vücude 
getirmek hususunda kendisine yardım ideceğini M. Makdo
nalda temin etmiştir. 

Brezilyada bir 
hadise 

Sao Paulo, (Brezilya) 12 
(A.A.)- Yerli amele Barba
des adalarından gelen zenci
lerin F ord otomobil fabrika
Jan mfidürlüğü tarafından 
istihdam edilmesi aleyhinde 
nümayişlerde bulunmuşlardır. 

Nümayişçiler bundan sonra 
mezkur fabrikalarda yalnız 
Brezilyalı yerli amelenin istih
dam edileceği vadi ile teskin 
edilmişlerdir. 

edilnıektedfr. Dün posta mü
diri umumisi Fahri ve İstan· 
bul başmüdürü Hüsn'ü beyİer 
-2?.r.üJJiı~rdir. 
f~abık Berut başşehbenderi 
~ Server Cemal B. Muhte
lit miibadele komisyonu umu
mi Katipliğine tayin oluna
caktır. 

fmlenevr'!de toplanacak olan 
~ siyP.si koııf eransa tarafı
mızdan Trabzon meb'usu Ha
san beyle Şurayı Devlet reisi 
Nusret bey iştirak edeceklerdir. 

Dzmir belediyesi iş banka
sından 2,000,000 lira is

tikraz · etmiştir. 

Dktisat meclisi alisi bugün 
tediye müvazenem.iz hak

kındaki raporla meşgul olacak
tır. · 

fmlilayet Flurya plajlarından 
ıgjkum ilıra<'ını menetmiştir. 
DJhtida talimatnamesi müf
g tiliğe tebliğ olunmuştur. 

Hariçte: 
" ... 

mi F asta .Fransızlar kıyam 
g eden kabiierlerle çarpış- ı 
maktadırlar . 

f~i}lman. ba~vekili İn2iltere
~~ dekı kabina tebedditlün-
den Almanların fazla bir şey 
beklcmediPe.-ini söylıniştir. 
~ ~maımHah askerlerinin ba

kayası Rusyaya· iltica et-

Hindistan da 
bir facıa 

Karaşi, 12 ( A.A.) - Silah 
bir kaç yüz süvariden mürek
kep bir grup « Hautsind » 
mmtakasında kain bir kasa
baya küpegündüz bir akın 
yapmıştır. Akıncılar başlıca 
arazi sahibi olan yerlilerden 
bir zahn kafasını k e s -
mişler, kendisinin muavenetine 
koşmiya kalkışan iki hizmetçi 
sini öldürmUşler ve bir kaç 
polisi yaralamışlardır. Kafası 
koparılan arazi sahibi bir kaç 
zamandan heri rakibi 
olan a r azi s a h i b i ni n 
kendisine karşı cebrü 
Şiddete müstenit bil' harekete 
kıy~ etmesinden korkmakta 
oldugu maliim itti. 

eyzü cereket 
İzmir, 12 (A.A.) - Alaşe

hir ha valisinde F eyzü bereket 
köylüyü memnun edecek bir 
hali mükemmeliyettedir. Gül
cük nahiyesinde bir koopera
tif tesis edilmiştir. 
İzmirde asfalt yol 
lzmir, 12 (A.A.) - İzmir~ 

Bomuva yolunun asfalt olarak 
inşası takarrür etmiştir. --
Sahife: 

3 

4 
5 
6 

7 
8 

l\1uzik:ı i''ti}ncı, 

1ıabcrlcri. 

Deli, Kari sütunu. 

Göniilden gunüle. 
Kahraman aga. 
\ uvrumuu sahifesi. 
Dunya şüunu. 

GlinUn 

9 - sınem.ı dunyası. 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

Y ,J70'SI \ do .ın.nas,, Hl· 
k )C. 

Kız lan kız ,.c ebe nu· 
b rr· J uoı..tor CLnıal ZLkı 
G ımun h .. bcrlerf. 

Durnr içindeki ölü. ve 

~k~ ' !\1 l kenıclerde: Karı,,ır.ı ni-
çir uldurnıL~? 1 
Polis haber eri ve s~ire. 

~~---~~~ı 

Roma, 11 -Comaleditalya, 
İngiiterede mesai fırkaamııı 
galebesi, dahili buhranı ber
taraf etmek şöyle dursun, 
daha fazla kuvvetlendirdiilıd 
yazmaktadır. 

Yunanistanda iki 
nazırın istifasım 

istiyorlar ,, 
Atina, 12 - Halk fırkası, 

jeneral Gonatas ile M. Kar•
panayostisin Kabineden aylıl

malarını musurran talep et
mekte ise de hükumet meha· 
filinde bu iki nazırın istifası 
ihtimalinin münselip olduğu 
beyan edilmektedir. 

Fasf aki müsa
deme zayiatı 

~ . 
Paris, 12 (A.A.)'...!l Elbyrç-

ta vuku bulan müsademe4e 
fransıılarm uğra~ığı . z~~t 
şudur : maktul yahut kayB'o
Ianlar :7 Fransız zabit ve beş 
küçük zabit, dört y~~li küç.nk 
zabit, 29 Fransız ve 39 yerli 
asker. 

Yaralılar: İki Fransız zabit 
ve iki küçük zabit; sekiz yer· 
li zabit. 

Muhalifler tarafından taarıo
ruza uğrayan Aitzakoup mev• 
kiine yardım için her tUrlii 
tedbirler alınmışbr. Tadla 
mmtakasında tam bir slildln 
vardır. 

Vatikanda 
teU~iz te raf 

Poma, 12 ( A. A. ) - M. 
Markoni bugün Vatikan~a 
tesis edilecek telsiz telgraf 
istasyonunun yerını intihap 
etmekle meşğul olmuştur. 
Plan çarçabuk yapılacakhr. 

Ga atasa.ray ... Us~tüdor 
ve B .. beei mu teiifi 
Yann saat 17,5 ta Galata• 

saray takımı, Üsküdar-Beyler
beği muhtelıti He Tnks=ıo 
stadyomunda bir müsabaka 
yapı!ac~ktır. 
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Son Saa\. Sahife 3 

Bir elde zeytin dalı.. Her gün .. 
·_~tnw «!ll Öbür elde hançer tutan- 10 ton k'!rton 

.. Dunku « Son Saat » ya- yapacak blf fob-
'j/~~,.<~u; (~ n~emlekette muzi- )arla ne derece dost- "k l k 
aubyrn rnkişaf1 icin Sehre- rı a açı i1.Ca 

Z'e~~etleri. belcdi!İcler" mlİ- luk olabilir? Tütün inhisar idaresi tara-
~ne/ bandolar, J anf arlar fmdan tesis edilecek olan 

leştll .... edeceklermiş, .. ı> İskeçeden gelen haberlere san, reis İbrahim Demir, karton fabrikası için bugün-
. ~!Jrusu bu habere pek se- göre Yunanistanın Türklere Mustafa Recep ve Osman lerde münakasa açılacaktır. 

vuıdııı ı ·k · karşı takip ettiği zulum ve ib hi b J k k I F b 'k h · d · ı. Ju m bu, ne =aman ra m ey er ara o a a rı anın enüz nere e ınşa 
olacuk acaba? İki sene eve/ işkence siyaseti bütün dehşe- götürülmüşler ve buna siyasi edileceği malum değildir. Te-
D~rül<i.ce::edeki çocuklardan tile devam ediyormuş. bir renk vermek istemişler, sis edilecek fabrika ğiinde 
yu-e[ b · b Dünyanın her tarafında ku- sonra da gençleri mahkeme- on ton karton yapacaktır. 

... ır anda fc>şkil eclimiş lüp açmak ve halkın seviye- İnhisar idaresi yevmiye (7) 
ve bwıun ı l ı · ye sevkederek biner drahmi 

~ • a \Şam arı şe ırrn sinin yükselmesine çalışmak ton lcarton istihlak etmektedir. 
lnuhfelıif ı · l b"l/ cezayı naktiye mahkum ettir- F 1 1 . yer enn< e, L ıassa medeni ve insani bir vazife aza ge ecek olan «3» ton 
rnu:>ıki ·ı ı · ı ı l mişlerdir k • ·ı · 
l . ye ı ı ıyacı o an ma w - telakki edıldiği halde Yuna- · arlonun pıyasaya verı mesı 
eruıcle lerenmim ellirilecefji nistanda yaşayan Türkler için Polis müdürü bunu da kafi muhtemeldir. Karton imali 
söyfe11111işli. llalbuld, 0 =a- b bl .. .. lı görmiyerek biraz düşünebilen için lazım gelen mevadı ipti-
tnund · u' r 'curum sayı yor ve T k l daiye memleketimizden teda-

•c unberi lslanlml halkt buna cüret edenler pek in- ür lerin ev erini bastırmış • k 
bu 1 . • d 1 d ·ı ri edilecektir. 

şe lir bandosunu ancak safsız ve merhametsizce mu- ve Jan arma arın yar ımı ı e -----------
ıırıııuııi bir iki müsamere ueL ameleye tabi tutuluyormuş ... bir çok kişileri tahkir eyle- Sigaralar 
Y~ ilılifalde dinliycbildi. JJi- lskeçe Türkleri bayramda miştir. [1 inci sahifeden mabat] 

J
VL üyetleı·,, 111·s/Jelle ııııısı·kı· cL·- kestikleri kurban derilerini Bundan başka mahallelinin, 1 .. • b. tı .... arına cuzı ır zam yapmış r. 
~elinden çok =engin sayılan gençler kulübüne vermiş ol- telaş ve feryatlarına rağmen Kaldınlan sigaralar şunlardır: 
lstanbulun bilsem·=, herıü= dukları için İskeçe polis Mü- Hasan Hilmi efenc!inin evine Kalın en ala, kalın ebalı, 
lllltsıkiye, bilhassa ımı=ikaya, dürü hemen faaliyete geçmiş girmi~ler, evdeki kadınlardan ı ince ve kalın ala, müdafaayi 
0 rkestruya ne kadar ilıtiycıcı ve kurban derilerini nıçın «10» bin dirahmi istemişlerdir. I milliye. 
ua el I 1cu1-b·· h d" d" T'" ki ·ı y · t Tütünlerden '-·alnız üı·iincü 
b

. r u·. rukm şehrimizde koca genç er u une e ıye e ı- ur ye ı e unanıs an arasın-! ~ ,. 
ır '· ? o· T·· ki · t d b" ·t'l"f b" d ti k k nevi tütün kaldırılmış, taşraya 

b 
t\orıservcıltı<ıı· 1,e ıııulılelı;f yorsunuz ıye ur en az- a ır ı ı a , ır os u a - 1 'J mahsus olan tatlı sert tütünün 

).?''dolar. orkestralar vardır. yıka başlamıştır. tolunacağı rivayetlerinin dön- l 
b ali.af bunları dinlemek İslan- Tahir isminde bir zenginin 1 düğü bu sırada İskeçeden ge- ı· 
... Llldu Jıer kulu ve Jıer kulu- tezviratı ile kulüp idare hey'- len bu haberler pek manidar-
t~Q llasip değildir. Konserva- etinden Hacı kapsız zade Ha- dır. 1 

d ÜQrm Tept• başı tiyulrosun- 'Vadrı~ve H. ,~n ev- 'tal:yan hava 1 
1
.0 senede bir defa uercli!]i l~1 

.., .f j 

iİ
0

nseri dinlemek şerefine na- rakı ı·kı· .Jenk r 1·tosu 0 lubi!enler koca şehrin icirı- U 1 I i 
de Parmakla gösterilecek ·ka-

t~: a: oldufju gibi, ya;m 
~ı ba/ıçelerde çalan Jı ususi 

~rkestra uc bancloluri ela din
' enıek saadetine ma:lıar olan
~m:dYene bir kısmı balıliyar-
u.ı ır, \'e ..:e/ırin bircok yer-
leı · v • yc/:1 lllaalteesslif. ımısilfi ilıli
.. ç uruu luild, ya Jbmwn 
.. tıraası . l ~ buk · rengt .. t>ylamrı dar-
dik/~sı, ~ulıut ta L{wlcı Mar
ile l ud.ı Çaiarm kantolan 

B~tn~uı elmeh/edir. · 
..... karım· gr-ıml'f on bollu-
Yllna • 
~ :Je rudyonun Jıer ak-
~ 111 çaln nün ıasuıa ra(jmeıı gü-

fne<Jeı • • • 
sine it •1• 11 TPusildsi, kendi-
/ 

(l Q J· 
ım011 .._ • \Ofıserualuaruı bu-

d .!ili Sc/ .. . 
a blle Jı" 1"-U<fo başı cwarm-

,. atırı s b. 
ı~ı yup<ım J ayaır tr mev-

t cm,,_~ I ·ı · .l cal ak .. 1, v· ıa " l •onun .. rna 
meslolan rııı ı81 ve emsalilc 

l U/'t J d. / • asri varltyına i . ren L u vı, 
maımşltr. !Jıce Lsındıra-

Bunu !Jcıpacaı . 
tez elden yüksek \, lşt ınbulu 
sikiye alışlıraca/~ llıedenz mu
yramof onlardan. ra~/c~~ şey, 
ziyade bando/ardır. };-

1 
~rdan 

illi§ kişinin dauulu ile· 11
1
• all-

ı . ·ı l I . . ram-pe ı l e Wl' ~esın yözu 0 . 

lıeybet~i ça~11m~n ıesh~I";~~1Z 
başlwwr. !Jı= l!fJer memfcf\e-

Kadriye H. ile arkadaşları
na ait tahkikat evrakı evelki 
gün iki denk h:ılinde izmire 
gitmiş ve Miiddeı umumi Ha
san safiyettin beyin karşı ya· 
kadaki evine gönderilmiştir. 

Hasan bey bir kaç gün hu 
evrak üzcrind~ tctkikatta 
bulunacak ve mutaleasmı !:Öy
liyecektir. Baş muavin Haydar 
Naki bey de kendisine yar
dım edecektir. 

Mustantik Hikmet ve Nazım 
B. ler, yann izmire hareket 
edeceklerdir. 

lirı her sahada o/duyu gibi 
musikide de bir wı eııel asri
leşmesini istiyorsuk, bu nıu
ziku işlerini bir an evel mey-
dana çikarı ve onlar mey~a
na çtkmctya kadar şun-

dilik. mevcut şelıir ~a!ı
dosunıı, hakiki nwsıkıye 
en çok ilıtiyact olan yerlerde, 
meseld bir akşam Eeyazdla, 
bir akşam Fatihte ve bir Cu
ma ok meydanmda, bir Cu
nw Edirnelwpısuula teren
nüm elliriri=. 
Bwuın rulı ve ahlak ü=eri

ne yapacağı tesirleri burada 
saymıya lı1;wıı yoktur :anne-
ederim. 

Osman Cemal • 

ÜçUncü Kolordu kumandan
lığından: 1 - İtalya hava filo
sunun kara denizden İstanbuJa 
nvdeti teabhür eylemiştir. 2 -
Filonun ne .zaman geleceği 
ayrıca Han edilecektir. 

3 - Kolordu tarafından 13 
haziran 929 akş.amı Büyükada 
Yat kulübünde ftalyan tayyare 
heyeti çerefine verilecek ziya-
fet tayyare~tin avdetine ka
dar teahür etmiştir. 

Bu ziyafetin de ne gün ve
rileceği ayrıca ilan olunacak 
ve gönderilen davetiyelerin 
hükmü ogün için muteber ad
dolunacaktır. 

S, S. - Hava müsait olur
sa, tayyarelerin yarın gelme
leri dP. muhtemeldir. 

Bir talihli 
«50» !.>in lirahk büyük ikra

miyenin isabet ettiği «40209» 
numaralı biletin onda bir par· 
çasının askeri. mektepler mu-

hasibi me~ulü Ihsan beyde ol
duğu anlaşılmıştır. 

Vıyanaya ctıımet 
Büyük millet Meclisi reısı 

Kazım p:ışa Hz. nin ref!lı:aları 
hanım ile riyaseti cumhur ser 
yaveri Rusuhi beyin refikaları 
hanım bugünkü tirenle Viya
n~ya gidc.ccklerdir. 

fialı da «9» kuruş iken «Ô» e 
indirilmiştir . 

« 14» kuruşluk ince en ali 
sigaralann serl{il doryaıı har
manından imali tekarrüı:" etmiş 
ve fiatı «15» kuruşa çıkarıl
mıştır. 

İnce Boğaziçi kaldırılmış, 
yalnız mevcut etiketler bi~:n
ciye kadar ucu mantc:rh olarak 
imali muvafık görülmüştür. 

Efendi sigarası artık yapıl
mıyacak, onun yerine (Bey); 
kabine sigarasi yerine (Saion); 
Ti?rk sigarası yerine de (Anka
ra) sigarası çıkarılacaktır. Ni
met sigarası da Kaldırılmıştır. 
(20) kuruşa satılan bu sigar3 
yerine zıvanalı (İsmet) r· <>rc:sı 
çıkarılmıştır. Zivanalı ,! ,.nd) 
sigarası «15>) kuruştur. 

lSaroınuz 
[1 inci sahifeden mab2t] 

Y'i!s •• 

bir içtima aktetmış ve Avun
dukzadelerin, konkurdato es
nasında Musevi iki avukat ta
rafından maruz kaldıkları hile 
ve desiselere ve bunların 
si oa nistlik propaganda sile 
Türk tüccarları aleyhinde bir 
dolaptan ibaret olduğuna dair 
olan neşriyatı tetkik ederek 
hu işin ve bu meyanda isimler 
mevzuu bahsoJan iki Musevi 
Avukatın vaziyetlerinin tetki! 
ki için meseleye vazıyete ka
rar vermiştir. n 

Baro heyeti idaresi yee 
bir içtima aktederek bu işli
·meşgul olacak ve kararın 
hükümete arzedecektir. 

S . S - Baro inzibat mec
lisini bu hassasiyetinden od
layı tebrik ve takdir ederiz. 
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fil1ad1n aıınesi 
Hizmetçi kızın bu süslen
mesini hayretle karşıladı 

-20- Muharriri: M. Turhan 
Celin hanımın uyandırdığı ı 

... idin tahakkukuna delalet ede
cek en knçnk bir emare bile elde 1 

edememişti. Şehnazın, o esas 1 

keriDe kocasile henüz konu- ı 
, ... dıpı bildiği gibi konuş
-ya dlret te edemiyeceğini 1 

takdir ediyordu. Kadıncağız. ı 
ifte öyle bir ıöz. savurmuş, 

80Dra da dilini yutup oturmuş
tu. Likin kendi ateşi almaş 
bulunuyordu. Bu derde çare 
balemu:aa, yer yer tepreşen 

idndeki ydanlan uyutamazsa, 
hali harap ender harap ola
caktı. 

Neflinde çok müziç. bir 
ittfyakı aşk parlıyan köy kızı, 
Şeluıaı.m ahtindc half ettiğine 
iuDdıiı için maslahatını bizzat 
temin etmek kaygusuna kapıl
tll. Nihadın karşısında ah 
çekti, of çekti, göz süzdü, 
ıerdan kırth. Bir türlü Niha
clm alAkasını uyandıramadı. 

Kezibanm, şimdi yegAne 
hşoncesi şu idi: mütevnH ve 
mltenevvi nilvazişlerle karısını 
bezdiren bu genç adam, ne
de11 kendisine karşı bu dere
ce Jlkaytti? Acaba o, harama 
el aunmaktan mı çekiniyordu? 
Keziban bu cihete kat'iyen 
kail olamuyordu. ÇUnkU köy 
imamlarının - okumuşluklanna, 
Jetli ıanklanna; bir kucak 
•kallatıııa rağmen - k&dın 
ifinde ne helil, ne haram a
nmadıklannı, nice duliarı, 
kilOflan kızlan baştan çıkar
chltlannı şevahidile bıliycrdu. 
Bir cahil kişi olan Nihüdm 
cennet, cehennem mülihaz~sı 
ile ayağı dibinde sürünen dinç 
ve atefli bir kız, tepeceğine 
ihtimal vermiyordu. 

Acaba, hizmetçi olmnk mı 
bu kayıtsızlığı tevlit ediyordu? 
Keziban , bu nokta üzerinde 
haylı tevakkuf etti. Saçfarına 
baktı, libasını gözden geçirdi, 
ayaklanndaki yarıkları muaye
neye tabi tuttu. Hulasa , nef
sine ve nefaindeki nakiselere 
ait uzun bir tetcbbuda bulun
du ve nihayet hizmetçiliğiıı j 
zahiri nişanelerind~n mehma 

1

. 

emken tecerrnde girişti. Artık 

yabanlık elbiselerini iİyiyor , 
çorapsız iezmiyor , saçlarına 

hacıyağı , gillauyu , mia sürii
yordu. En büyük meıgaleai 
şimdi silslenmek olmuttu. Her 
sabah , gün doğmadan yatak
tan fırlıyarak saçlannı tarar , 
bol bol ta'tir eder, yünlü pa
zenden entariaini, beyazlı - kır
mızılı örülmüş olan yerli malı 
çoraplarım giyer ve bu kıya
fetle İf görürdü. Halinde, •
ima salına gezinişinde , bazen 
şat, bazen naşat bakıtlarmda 
zif afı teehhura uğrıyan bir 
gelin " edası seıilirdi. 

Nihadm anası, kendi ken· 
dine gelin-güvey olan hizmetçi 
kızın bu süslenme meselesine 
bittabi hayret ve hiddet ede
rek onu azarladı : 

- Kız ·dedi- yabanlıklannı 
mutfakta kirletirsen ele-güne 
karşı ne giyeceksin? Hem 
böyle arife böceği gibi süs
lenmek ne oluyor, yoksa ha
nımlığa mı Uzcniyorsun? 

Kcziban, }?..1 ihtara karşı 
dudaklarım büktü, şu celabı 

verdi : 
- Y abnnlığım kirlenirse 

efendi sağ olsun , elbette ye
nisini, daha iyiıini yapar. Bağ
da da kirli çaputlarla dolqa• 
mama! 

Hanıııı bu cUretklranı ce• 
vaptan başka ma'na 91kardı, 
hizmetçinin Nihade arkalan
dığma zahip oldu. Ge!,Dleri
nin - bilhassa gönül işlerinde
incitilmclerini istiyen her 
cahil kaynana gibi o da teveh
hüm ettiği münasebetteu 
memnun olaral< hemen ağzını 
değiştirdi, Kezihanın alyaııak
larını okşıyarak: 

- Doğru doğru - dedi .. 
oğlum sağ olsun da bayle 
bin entari kirlensin. Giy kızım, 
siislen yavrum. 

Köy yavrusu, bu iltifab 
Nihattan görseydi bqı gök
lere ererdi. Ne yazık ki fU 
gönül alıcı sözler, ihtiyar ha
mmın ağımdan çıkıyordu. 
Keziban iç.ini çekerek susmuı 
ve gene efendisinin etrafında 

dolaşmaya başlam.Jftı. Nihat 

Bir teşekkür 
Aldığımız. verakadır: Üç ya

padaki oi'lum ilhanın Düçar 
olduğu zatlllcenpten mütehas
ad ( ampijem ) hutalığuun 
tetbiai ile beraber butanede 
bulunduğu emada kendilerin· 
den g6rülen hilsnn muamele 
ve nezaket dolayısile 1-taydar
paşa Tıp faldiltesi profesörü 

Kadri Raşit pqa ile muavini 
ve asistan beylere ve bu 
bapta ameliyatı icra eden 
seriryata hariciye profesörü 
operatör Orhan bey efendi 
ile muavin ve asiatanlan bey

lere ve gerek ameliyat ve ge· 
rek muayene eanasında teşri
bi marazi profesör muavini 
Besim ve Asistan Halis bey· 
lerlc askeri bbbiye mektebi 
son sınıf talebesinden Meh
met Sabit bey ve hastabakıcı 

hanımlardan görmüş olduğum 
hüsnü muameleden dolayı 
kendilerine karşı teşekküratı
mm ce:ridei aliyeleri vasıtaaı
le iblağını rica ederim efen
dim. 

Oıkü<lar ceıa mahkemesi 
Başkatibi Rıza Nuri 

• 
inadına likayt, daima likayttı, 
kızın ne silsüııü iÖrüyor, ne 
kokusunu alıyordu. 
Coşkun kız, b!ıtUn ibtimam-

larmm böyle semeresiz kaldı
ğını i'Örünce, yemsiz kalmış 
inekler iibi sinirleniyor, efen-
disini ansızın kucaklayıp yere 
atmak ve onun kalın boynunu 
dişlemek ihtiyacile kıvranmıya 
bqlıyordu. Kiraren ıazleri 
buğulanmı7, böyle bir hamle
de bulunmak derecelerine 
gelmişti. 

Şebnaı:ın .özleri, bu köy 
çocuğunu işte bu mertebe 
tflbri.,, bu derece tahrik at• 
mi~ bulunuyordu. Şimdi o, ö
nOndcki seddin birdenbire 
yıkılması il.zerine alabildiğine 
akip kitmiye başlıyan bulan:k 
bir dereye benziyordu. Damar
lanndaki seyli ihtıraa, köpük
lü bir tuğyan içinde idi. insı
bap edecek yer bulamazsa 
selin dalgalarına •e haya en· 

dişeaine, namus dütGnceai daya
nabilecekti. 

Nihat Ef. bir gece bağevine 
yorgun geldi. Fazla dolaftı· 
ğından bahsile anasımn yanı
bqıııa uzandı, Kezibanı çağır
dı : 

- Hey köylü! ıel, dizlerimi 
UVUfturf 

Haziran 14 

Hala eski levhalar 
Maltepe sokaklarında hill 

sokak levhaları eski harflerle 
yazılmış olduğu halde durmak-
tadır. Maltepe: 

A.K. 

Doğduğu köy, korusu ~ 
merasile sanki Kezibana ba
ğışlanmıştı, bu emr~ işitince 
adeta kanatlandı, koşarak de
ğil, uçarak geldi. Minderin 
kcnanna diz çökerek efendi
sini uvuıturmıya başl~dı. 

Nihat Ef. yorgunluğunu intaç 
eden uzun ıezintisi hakkında 
anasına izahat veriyor, ve Ke
zibanın yüzüne bakmıyordu. 
Biraz ıonra ıstırari bir yakazal 
asap ile başını çevirdi hizmet
çinin kıpkitıl olmuş ve ter 
tanelerile bezenmiş olan düi-
güli çehresine dikkatle baktı. 
Bu bakıtı intaç eden o teyak
kuz, köylü kızın parmakl~ 
daki kuvvetten, temas ettiği 
yeri enikunu ağıntan, acıtan 
öküz kuvvetinden ileri relmişti. 

Nihat, kavi ellerile bir peh
livan tesiri ihsas eden genç 
kum ablak çehresini mütebay· 
yiraııe tetkik ediyordu. Daha 
dün, her telinden tutam tutam 
kir akan, çamura bulanmıı 
hamam lifini andıran saçlar, 
şimdi nazarnüvaz denilebilecek 
bir ıekil almıştı. Bu gül suyile 
yıkanmış kumral saçlar, Niha
dm hoşuna gidiyor ve kızın 
gazlerindeki alevden içine bir 
sıcaklık dllşüyordu. 

(Bitmedi) 
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Denilebilir ki ... 
Bir elini saea bir elini so
la uzatmış, sanki cihanı 

kucaldamışh 
· - 3 - MııluJrriri: H. Turluın 

ted~~a !<oca, yanı başlarında ti, ağır ağır anlatıyordu: 
d .. rıcı hır irtifa ile yükselen - Her Türk bir Alptır, 

aga doğru gözlerini kaldırdı, Alpaslan Alplann Alpıdır. Bu 
lllahzun bir sesle: adamın yapbğı işleri yer yU-
d - Türkün -dedi- bin bir zUnde kimse işlemedi. Atlan 
n:•tanı var. Biri de Alpaslan giln doğan yerde çayırlarsa 

liine düzülmüz. Ne yazık ki sürüleri gUn batıda otlardı. 
?~u rum keferesi bizden daha Bir elini sağa, bir elini sola 
l}'i biliyor. uzatmış, yer YflzfhıQ sanki ku· 

kunur Alp hemen atıldı: caklamışta. Arap, onun öniin· 
ta - Bilmezlerse ayıp. O des· de diz çökerdi. 

n runıların derisine yazıldı. Acem, onun buyruğile yatar, 
O Akçe Koca, yirminci asnn kalkardı. Ulu hakanın önüne 
enıpseylerine parmak ısırta- 1 

en sonunda kim çıksa bağınr-
~k kadar kavi olan yumru- sm? Rumlar!.. Tavşanlann as-
1\lnu Apturrahmanın omzuna lana el kaldırdığı görülmelllİf 
"'1rdu. ama Rum ıürüleri bu iıe 

...... Bire çocuk -dedi- sözü yeltendi. Büyllk tekfur, on 
~eden buraya çevirdin de kere yilz bin çeri dnztip ha· ;.na l>M>jtmı, dedemi hatırlat- kanla savqa hazırlandı. O 

0 I gözilmün önünde şimdi tekfurun adı Roman09blr. Ufı 
~rın güleç yüzleri uçuyor hey, uzatmıyalım. Alp ulan bu 
~ 1 dünya hey, Horasanda doğ hazırlığı ifitince güldif. «Sür-

. :tilatta öl! dedem bunu rüy' gün avı çok yaptık, bir de 
~•da görse inanmazdı. Ba- sinek avlıyabm!• dedi, Tekfu-
h aın da L1zim aşiret çadır ru ka11ıladı. UJu hakanın bay· 

ozduktan, yurdunu yad elle- raklan görünür görünmez Tek-
re bırakıp yola çıktıktan son- furun aklı başına geldi ama 
~ i~?zünU dünyaya açmış, iş işten geçmifti. Kaçmakla 
ui- 9ı at sırtı olmuş! Elifi değil uçmakla bile kurtulmıya 

~il ıııe ta!D yüz yıl oluyor. imkin yoktu. 
d ı Yıl! dile kolay ama bir Alpaslan o derme çatma 
ı: onu Yaşıyanlara sor. Her kifir alayını görünce hemen 

111 n ;-vaş, her gün boğuf- yere sıçradı, atuwı kuyruğunu 
1 a. u Yüz yıl içinde baba- 1 kendi elile keıti, zırhını çıka-
arunızın d ~ zl d' y ıarcı şu aglarda, şu ova- np beya ar giyin ı. ayını, 
t 1

8 
atbklan okları bir yere okunu abp sade kılıç kuşandı, 

k°:C:s~ içine :gün girmez eline ıürzünil aldı, . tefukrun 
ııey-.. 1~ orman olur. Her üzerine ıaldırdı. Yarım saat mi 
d\ll'Q:ı~daıı aba.rn. da yeni yurtta geçti, bir saat mi geçti, orası 
ruldu. E dıdııti. Vurdu, vu- bilinmez, ancak iki tarafın bo-

• gitti. B~nunda can verip ğaz boğaza gelmesinden biraz 
uyuyacağılll? lll hen nerede ıonra Rum ukeri {çinde tek-

Apturaıı111 furdan maada sağ kişi kal-
- Anı-· aıı: madı. O d• TGrk çeriainin •ıı.aı ·dedi -. 

sen sapıttın A " sözü asıl çevrelediği ulu meydanda ulu 
tacaktın, deden l~~lanı anla- hakanın ayağını öpOyordu! [1] 
koyuldun. çın ağlamıya Apturahman billihtiyar 

- Anlatayını Oiul Akçe Kocanın sözünl keserek 
yım Oğuz d t ' anlata-. es •nıııı l 
bellcmişsen bunu d nası 
.... .. ~· d • öyle ogren, yuregın e sakı ! 

Şimdi Kocanın sesi değj . 
milhip bir tınnet hasal et:~· 

(1] Büyük Selçuk bükiımdan 
Alpaalanla Bizans imperato
ru Roman°' Diyojen arasındaki 
harbin tafsillb Hammer ~r
cemesinde [cilt:l-S; 59] vardır. 

1 

D İ K K A T E D İ N i Z !! 

Şayanı hayret güzelliği ancak 
KREM PERTEV ile idame ve temin kabildir. 

ZAMAN lrıa ve ltriynt Deposunda her nev f'ıanı •e kohl• tul• ..,... 
lanaın ıen~iıı ~eıitle:i mH'nttar. :00 &-urui!ok ••bay.ata ..a. 

MI ~lr k1'll UEll SblON tDalet rod~sı MECANEN t.wııı. ........ 
lllonbul, Bagçt kapu No. 37. (Sabık N•JÇJIO" ECJIOUn} 

l 

Bat at}rılan 
Aspirin 

komprimeleri 
ile tedavi olumıbilir. 

y •lnız lamuzı bandırollu hakfld ..,_., 
..,mbal&Jına .dikkat ve bu morko)'J m~1rre11 
talep ediniz. • 

müteheyyicane sordu : 
- Alpaslan, Romanosun 

ayajını yalamasına bir zaman 
ses çıkarmadı ve sonra ayağı
nı hızla çekip Tekfurun başı
na koydu, kendi yoldaşlarına 
batırdı: 

- Bakın; şu başa ve ona 
basan ayağa iyi bakın. Bun
dan geri, Türkün kuvvetli aya
iı bu korkak kavmin başından 
kalkmıyacakhr! 

İtte o gün, bu gün, Rum 
keferesi tnrkün sillesini yer, 
durur. 

- Hey kurnaz Koca! -dedi
gene gene taşı gediğine koy
dun. Alpaslanı anlahrken 
bana pay çıkardın. öyleyse 
kulapı aç, sözümü belle: bir 
Tekfunın ben ayağımı koy
ıaazum yuf banal 

Koca, ciddiyetini bozmt d m 
cevap verdi: .. . 

- Dedim ya, her Turk bır 
alphr. Tekfur dediklerin de 
boy boy, sürü sürü! sözünü 
yerine getirmezsen benden 
yana da yuf sana. 

Geııe yürümi)e, kayan ağaç-

1 d . ka d • ,g 
arı arasın an yu rıya ognı 

yükselmiye başlamıılardı. O
raya kadar bir kaplan çaWci
sile yol alan kahramaDlar, 
şimdi - süzüle süzüle bulutlama 
fevkına yükselen - bir akbaba 
reftarı takınmışlar gibiydi. 
Adım atışlannda bir uçut. 

havayi nesimiyi dalgalan~ · 
bir kanat darbesi seziliyordu. ~ 
Ağaçların kademe kademe 
süslediği o ıfolambaçh yol, 
bazen dikleşiyor, bazen dk· 
leşiyor, fakat yolculann per
vazındaki ittiradı cazip hiç bir 
suretle haleldar olmuyordu. 

Laleler, silmbüller; re1ba
lar, güller, ağaçların k6klerla- ' 
de emin birer köşe bularak 
kokulann, çemenlerin yefll 
göğüslerine akıbyorlardı. Da· 
ğın eteğinde hafif bir ftfllu 
gibi çehrelere temas ecleli 
rüzgar, buralarda sert bir 
ahenk ile fasılasız. nağme&• 

yaralıyor ve çemenlerin ıel
sünden topladığı l\okulan aw' 
avuç fezaya savuruyordu· 

(Bitmedi) 
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w:ı - :WJ Nai~ı1i Muharriri: 

Jiil J eril idris ıluhll~f l 

~a~a! / Hiç kendiiri>Ji worrm~ 
·uh dedi. Artık: 

de eli rt enıczsi11 
Boş , .. ere nefes tiiketıne! Bl1 adaın l)irk:ere 

}raıJsan boş. . ka fas1111 k~esscıı }>C)'gaıııl ler 
- Demek amca , şimdi bi

zimle beraber İstanbula gel
mek istemiyorsunuz. 

- Evet .. gelmiyeceğim. 

- Peki.. Ya bizim nikahı-
mız? 

- Siz yalnız gidiniz ve ben 
olmrdan kıydırımz. 

- Hiç bu kabil mi amca .. 
Siz benim vasim değil misiniz? 
Bana küçük yaştan beri ba
balık } aptmız. 

- O halde biraz bekle ika
mdgabmın Üsküdara nakli 
merasmımı yapbracağım.. O 
z,man evlenirsin. 

Kahraman ağanın, yeğeni 
Ahmed~ verdiği cevaplar bu 
:ıdamın inadının öyle kolay 
sarsılanuyacağını gösteriyordt•. 

Banker Selim araya girmeli 
lüzumunu hissetti: 

Aziz dostum, dedi, söy
lcmiy hiç hacet yok. .. Pekala 
biliyorslln ki bugiin kızımın e·1-
bnmesi için rahmetli halası 
tarafından koşulan şartların 
ı:;on günüdür. 

nasıl insafsızca bir harekettir 
Söylenen sözlerin hep hala

!nndan intikal edecek servet 
üzerinde söylenmesi güzel A
siyeyi bir az fazlaca mütees
sir etli 

- Sevgili Ahmet!. dedi.. 
sükunet bul. amcama böyle 
acı söz!cr söyleme. Madamki 
ben=m al.:crgım miı ~sa bu 
kadar kıymet ve ehemmiyet 
veriyorsunz, evlenmeyiz. Dü
ğünden filan \ ' L!Z gfCcriz ve 
sız o zaman 7.engin bir kız 
bu!uı·sunuz. 

- Asiye!.. Asiye! Sen ne
ler söy'üyors\;n, Biitiln dünya
nın servetini bir tarafa seni de 
öbür fornfa ko yra1ar gene 
s~nc!en bir an, bir d~kihı 
bil\! aynl::ır.lam. Gel Asiye .. 
Gel.. Bu · insafzız amcAnın, 
hu me!"hametsiz iımtcmm evin
de bir nn b'lle kalmıyahm. 

Hnmdo!sun cebir."lizdc vcrg;yi 
vermek için on paramız var. 
Gel.. Gel gidelim. 

Ahmet, artık kendine Ye 

hissivatına hiç iıRkim değildi. 

1 

Scvgilisin'n koluna girip kapıya 
doğru yürüdü. 

! Banker Selim son bir teşeb
büste daha bulunmak istedi. 
Fakat Asiye: 

- Baba!. dedi, hiç boşuna 
kendini yorma. Nefes tüketme. 
Bu adam bir kere Nuh dedi. 
Artık kafasını kessen peygam· 
ber demez .. Gel, b iz giJiyonız. 

Ahmet te yaşlı gözleri ile 
kapının eşiğinde Kahraman 
ağ·aya: 

- Allahısmarladık ar.ıca! 
dedi. Sizin bu inadınız vakıa 
bize bir sen·ete malolacaklır. 
Kı:ı:ınız gibi sevdiğiniz Asiyeyi 
be!; barasız bırakacaktır. Za
rar yok.. Ne de olsa biz 
biribirim izden ayrı!mıyacağız 

ve bir daha da buraya ayak 
basmıyacağız. 

Ahmet Asiye ile beraber 
odadan çıktı, Necibe, Necip 
ve en arkadan da Banker Se
lim takip etti. 

Üsküdar sahiline indiler ve ' 
buradan bir ş&mdala binerek 
İstanbula gecmek üzere deni-

ne 

ze açıldılar. Kahraman ağa 
koca köşkünde yalınız .. Yapa
yaJınız kalmışlı. 

Bir yerde oturamıyor, asabi
yet ve hiddetle boyuna hem 
dolaşıyor hem de kendi ken
dine söyleniyodu: 

- Hayır, hayır, diinya bir 
aray~ r:lse on p?rayı vermem 
ve lstanbula geçmem icap 
ederse k::!rşı sahile ölünciye 
kndar ayak basmam. Yazıha
nemi• kapabrım. işlerimi ter
kederim. Bütün servetimi de · 
benim yi!ziim den kaybettik
leri servete tekabül etsin diye 
Ahmet ve Asiyeye ver.irim. 

Varsın onlar zengin olsunlar 
ve varsın ben fak;r kalayım. 
Fakat hiç kiınse Kahraman 
ağa inat ettikten sonra on 
parayı vcrmiye nihayet mecbur 
oldu demesim. 

Bu benim içip çok bayük, 
tahammül edilmez bir züldür. 

On parayı vermek... Jan
darma çavuşuna karşı mağlup 
ve mahcup olmald.. Herifle 
İstanbul to?rağına ayak basar 
basmaz karşıla§acağım. surab
ma alaylı alaylı bakarak .. 

- On parayı vermemek 
Eğer bugün nikah olmazsa 

l\.rh·e, hal~sından intikal ede
cek murzzam serveti kaybrt
r.ıi~ olur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' için bü~n karadenizi dolaş~ 

Kahraman afra ona da ay
ıii menfi cevabı verdi : 

- füm, dedi, tüki!rdüğü.nil 
yalayan İtJ.sanlarr~an değilim. 
Du manhksız kanunu icat 
('deıılcre on para vermeden 
Uskiidr.ra gelebileceğimi ispat 
eu;m. Şimdi eğer on parayı 
verecek o!ursam' mağlubiye -
timi itiraf etmiş o!urum. 

Ahmet, bu sefer biraz daha 
çiddctli hitap etti: 

- Amca.. İnadın, inatçı
hğm da bir dere<aesi, bir hu
dudu vardır. Sizin gibi mer
hametli büyük kalpli müşfik 
bir adamdan böyle sizi seve.., 
iki kişinin s<.adetini boznt.:ak 
l{ararlar beklenemez, 

-Ahmet.. Ahmet.Ağzın ku
lağına biraz yakın olsun .. Söz
lerine dikkat et. 

- Hayır amca.. Ar tık 
hissettiğimi, • Ö üşü ndüğümü 
söylemekten beni kimse men

edemez. siz.in bu hareketiniz 

- Yahu, arkadaşın çok kibar adam. 
= Neden anlrıdın . 
- Dün yaıundn soyundum utancından 
- Sen utanmadın mı. 
O suyunurken ben de kızardım. 

_._ ... ---.. ·-- ·~- . ~ . - ~- - .. --·--

kıp kırmızı kesildim. 

rak karadan Üsküdara gittiniz 
amma gene vermiye mecbur 
oldunuz ya .. 

Diyecek. As!a: Asla buna 
tahammül edemem .. 

Kahraman ağa düşiindükçe 
söyleniyor ve söylendikçe 
hiddeti artıyordu. 

Kendi inadı yüzünden itleri 
bomlan gençleri düşündü: 

- Vakıa , dedi, ben bütün 
servetimi Ahmede veririm di
yorum amma bak ılım Ahmet 
bunu kabul edecek mi ? Ben 
o çapkım bilirim, çok mağrur
dur. Beııim en ufak bir yar-
dınıımı bite artık reddeder. 
Ne haltedeyim ben de şaşır-
dım. Yukarı tükürsem bıyık, 
aşağı tükürsem sakal.. Benim 
yüzümden bu çocukların saa• 
detleri de ~önecek, bunu da 
istemiyorum on parayi vermek 
bunu da asla. 

Ölürüm gene vermem. Al
lah bu vergiyi icat edenlerin' 
belasını versin. Ben şimdi ne 
ypayım? yarobbi.. yarabbi •. 
Sen bana vardım et.. artık 
sana sığındıin .. 

Kahraman ağa böyle söy
liyerek köşkünden çıktı. 

( Bikıedi) 
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,, 
asal,, ve hakikat 

h Hak!kat hanım bir zamanlar biittin dünyada 
~rkesın hürmet ve muhabbetini kazanmış çok 

iUzel bir kadındı. 
k Nereye giderse ikram görür, hangi evin 
8PISını çalsa derhal kabul edilir ve baş sedire 

f eçJrilirdi. Hakikat hanım bilinmez bir sebey:"° 
h~n ~olayı bir gün ortadan kayboldu. Arlık 

ç kımse onu ne görüyor ve ne de bulabili-
ko:ı~rdı. Birkaç kişi aradı. Fakat bulamadı. 
l ıkat hanım derin bir kuyunun içinde sak
anınışb. 

h ~radan bir çok zamanlar geçti ve nihayet 
akı.kat saklandığı kuyudan çıktı çınl çıplak-

~: Üstünde kendini örtecek hiç, amma hiç 
ır şey yoktu. 
liak kati çıplak görenler ve herkes kaç

tnıya başladı. 
k Bir zamanlar ikram ve iltifat gören haki

ate şimdi kimse yüz vermiyordu. 

1 Gen~· i tiyar, kadın erkek herkes onun
a karŞUdŞmak, onu görmemek ic;tiyotdu. 
Zavallı hal ikat ortada kalmıştı Nereye gi-

d.~ k k 1.c B d .. .. ~~,e ime iltica edeceıu.J u esma a gozu-
n esrtiden tanıdığı Masal hanım ilisti. 
e (~asal) hanımın arkasında çok büyü': b. 
lbıse ~v~dı. Baştan ayağa kadar pml pırıl 

ef nıaslar ıçinde parlıyordu. Her nekadar bu 
h_.ı:nas taşlar yalancı ve sahte idiler. Fakat 
d~" .ki~nse onların yalancı olduğunun farkında 

~ıldı ve herkes masal hanıma iltifatlar 
Yagdırıyordu. 

Hakikat hanın eski arkadaşı ( Masal ) ha
kınıı .görünce onu da diğer tanıdıkları gibi 
endınden yüz revirecek sandı.Fakat Mosal ha-

nun "t ki :r 0 eM ler gibi yapmadı.Hemen yanına koştu: 
de ; aşallah Hakikat kardeşin., dedi. Ner
Bil ı ın Yahu .. ortadan birdenbire kaybolmuştun. 
ort:en dseni nekadar çok aradım. Burada yol 

sın a Yapa yalnız ne yapıyorsun. 
tiril--; ~ö~ü~orsun ya Masal karde .. soğuktan 
ve h;~ titnyorum. Kimse yüzüme bakmiyor 
ihtiyarlads henden kaçıyor. Anlaşılan pek çok 

_ H ıın da cndan. 
• dın. Bak a~ır Hakikat kardeş.. sen ihtiyarlama· 

hiç kirns bn senden büyük olduğum halde 
Niçin bö~le enden kaçmıyor. Kabahat s~nde. 
kutuyorsun. ~Plak ortaya çıkarak alemi l'or
herkes sevi el seninle elele verelim. Beni 

·Yor. Yal ı· · nl b -vermiyor. lpekı- nız a ım ınsa ar ana yuz 
yaşıyalım. Seni~ nıantomun altına gir. Beraber 
da itibar buluru~aye8nd7 ben alimdlerind yanın
çabuk halk tar fı . enım sayem e e sen 
muhabbet gör .. a .~dan gene eskisi gibi hürmet 

n. .. .. l bursuhn. Senin doğruluğun ve be-
ım susum e era er Y 

1 
( 

'l\ır I ) h aşarız.. o mazını. 
u·.La a anın~ın bu teklifini ( Hakikat ) 

hanım kabul ettı ve 0 •. d .tib d 
( . gun en ı aren e 
Hakıkat ), ( Masal )ın rnant b.. .. k osuna urunere 

beraber ve elele ya~arnıya başladılar. 

·--._...., --rt::t::: 
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ç cu ır uzu nıe~tt.bc gönd rmi
' r m ı •ıııuz? 

- Hm ır. Gidıp te nr 'ap:ıcıık. Da
ha oku) up } azmak bilmiyor. 

Sahife 7 ..... 
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Akan sular durur mu? 
Fena huylu bir tanıdığım vardı. Bu adam 

hemen hemen nekadar ahliksızla!dar varsa 
hepsini yapar, hem hayabnı, hem de sıhhatini 
zehirler dururdu. Bir gün rast geldim: 

- Azizim .. dedim. Bu çıkmaz ve sonsuz 
yoldan yörümekten yorulmadın, bıkıp usanma• 
dm, daha uslanmadın mı? 

- Hem bıkbm, hem usandım, hem de 
uslandım.. dedi. Artık fena huylarımı terke
deceğim. Ahlakımı dilzelteceğim. Eğri yolu 
bırakıp doğru ve namuslu yola gireceğim. Ben 
de ğünden gUne ve gittikçe fena olduğumun 
farkındayım. Çılğın eğlence sahnelerinde mü· 
temadiyen zevk aradım. Sonunda ise nedamet 
ve vicdan azabı buldum. 

Biliyorum ki kumara karşı büyUk bir dDt
künlüğüm vardır. Bu düşkünlüğüm beni dU· 
şürdU. Onu da bırakacağım. Tam manası 
ile doğru bir insan olarak temiz arkadq- , 
larla görli~~rek fena arkadaşlardan uzak 
yaşıyaceğım.. Arbk buna kat'i karar ven,lim. 

- Sen kaç defa kendi kendine böyle ka· 
' rarlar :verdin. Fakat ~ir türlü tatbik etmedin. 

- Öyle, öyle ama bu sefer dediğimi 
mutlaka yapacağım. Göreceksin, sekiz gün 
bir hafta sonra adam olmıya başlıyacağım. 

- Bir hafta sonra mı? 
- Evet. 
- Mademki karar verdin, bu kararı niçin 

hemen bugünden itibaren tatbike başlamı· 
yorsun. 

- İnsan bu kadar zamandır huy edin· 
diği fena tabiatlarını öyle birden bire bıraka
bilir mi? Tabii bir sebep, bir bahane lizım. 
İşte ben bu sebep ve bu bahaneyi anyorum. 
Bulacağıma da eminim. 

Böyle konuşa k<>nuşa -şehirden dlfall 
çıkmış kırlara doğru açılmıştık, yolu-
muzun üzerinde bir köylü gördük • Bu 
adam geniş bir derenin kenanna oturmuş, 
gozlerini hiç durmadan akan dere suyuna 
diltmiş duruyor ve ara sıra da sabırsızlanı
yordu. 

Yanına yaklaştık : 
- Hemşeri ! . dedim .. Burada ne yapıyor

sun? 
Köylü yfizijme bakb : 
- Efendi dedi, mühim bir iş için ta kal1'· 

daki kasabaya gitmek lazım geldi. Dereyi 
geçmek için bir köprü aradım, bulamadım. 
Şimdi böyle kenara oturdum, akan sulann 
dinmesini bekliyorum • Suyun akması bitiııe• 
karşı yakaya geçip kasabaya gideceğim • 

Köylünün bu cevabı üzerine yammdaki ., .. 
kadaşa döndüm : . 

- Azizim 1 dedim . Bu adamı gördün mi? 
Mabadi 11 nci sahifede 
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Bu adamı kim parçaladı 
Yuzü podralı, dudakları boyalı, 
gözleri sürmeli ve lavanta koku
ları içinde bir kadın gibi şık ve 
güzel delikanlıyı o/dürüp kıtır 
kıtır kesenler kimdir ve bu ci
nayeti niçin işlemişlerdir? 

Maktulün nişanlısı Sara 
lspanyollar Barselonda mu- Diyor ve şüphelenerek po-

aııam bir sergi açtılar. Bu lise malumat veriyor. 
aergi münasebetile Fransız do- Sandık bir zabıta heyeti 
mnması, Fransız nazırlerı Is- huzurunda açılıyor ve içinde 
panyayı ziyarete geldiler. Ko- pamuklara sanlı kesik bir in-
medi - F ransez ve Fransız ope- san bacagı, kafasız bir insan 
naı Barselon sergisinde tem- gövdesi ve bir kesik bacak 
lillere başladı. Netice, mayıs daha çıkıyor. 
ayımn ispanya için en şayanı Bu cinayet ispanyada der-
dJkkat hadisesi bu sergi ol- hal heyecan uyandınyor. Ka-
mak lazım gelir, değil mi? Fa- fasız ceset kimin cesedi? 
L-L b Arkasında ipekli cam--ılar, -. ayır.. ...,. 

Uzun zamandanberi hazırla- tırnaklan manikürlü olması 
nan serginin küşat resmi günü yüksek bir tabakaya mensu-
Barselon ve Madrit gazeteleri biyetini gösteriyor. 
Dk sahifelerini sergiye tahsis Maktulün elleri göğsüne 
edeceklerine daha mühim bir kavuşturulmuş. Parmaklan a-
badiseye hasrettiler ve bu rasında da kıllar var. 
tin hali bütün ispanya ve Bunlar· acaba katillerle 
bfttün İspanya gazeteleri bu mücadele esnasında biçarenin 
hadise ile dolu, bu vak'a ile elinde kopmuş kalmış saçlar 
meşguldür. mı? 

Serginin resmi küşat hadi- Tahkikat neticesi başsız 
aesini gölgede bırakan bu cesedin · öyle zannedildiği 
vak'a ne midir diye soruyor- gibi yüksek ve kibar cemiye-
ıunuz.. Bir cinayet! te mensup olmadığı anlaşılıyor. 

Bidayette alelade bir cina- Maktulün (Pavlo Kasado) is-
yet cephesi arzederken bila- minde ufak bir şeker kutusu 
hare bir çok ahlal\ dedi ko- fabrikatörü olduğu meydana 
dolarını mucip olan bir çıkıyor. Bu adamın bir kaç 
cinayet. Bakın mesele neden zaman evel Barselondan kay-
ibarettir: bolduğu da anlaşılıyor. 

Madrit istasyonunda bir Hüviyeti böylece zahire çı-
aydanberi sahibi müracaat kan maktulü öldürenler, parça-
etmemiş, üzerinde ( Makine ) lıyanlar kim ve niçin bu ci-
yazılı bir sandık var. Bu san- nayeti işlemişler!. J.panya po-
dıktan pis kokular intişar et- lisi bunu anlamak isterken iki 
mekte, fakat memurlar bu kişiyi tevkif ediyor. 
kokulan makine yağı zannet- • Bunlann birisi maktulün u-
mekteler. şağı, diğeri de arkadaşıdır. 

Kokulann gittikçe artması Mamunlar cürümlerini inkir 
ambar memurunun nazarı ediyorlar.Fakat aleyhlerindeki 
dikkatini celbediyor. bir çok malümata nazaran 

- Bu, makine yağı olmasa (Pavlo Kasado) nun uşağa ve 
ıerek.. arkadqı genç ve güzel bir 

delikanlı olan maktulü (kadın) 
gibi kullanmakta imişler. Mak
tulün evinde iki oda varmış 
ve arkadaşile uşak her gece 
mllnavebe ile Pavlonun yata
ğında Pavlo ile beraber ya
tarlarmış .. 

Meselenin bu auretle ve gayn 
ahlaki bir safhaya girmesi is
panya matbuatını başka bir 
noktadan neşriyata sevketmiş
tir. Bu nokta şudur. lspanyolla
nn, lspanyol erkeklerinin böyle 
gayrı tabii iptilalara düşkün 
olduklarına dair son zaman
larda bütün dünyaya bir ta
kım şayialar çıkmıştı ve ga
zeteler bu şayialan mütemadi
yen tekzip ediyorlardı. Şimdi 
meselenin böyle bir cinayetle 
tekrar ortaya atılması matbu
atı sinirlendirdi ve taraf taraf 
maktulün böyle bir ahlakta 
olmadığına ve esasen İspan
yada gayn tabii iptila düşkün
lerinin bulunmadığına dair ya
zılar yazmıya, şahitler göster
miye başladılar. 

- Yalan ve iftira dediler. 
Zavallı Pavlo tık ve bir kadın 
gibi zarif giyindiği, allık, pod
ra, lavanta kullandığı için böyle 
isnatlarda bulunuyorlar. 

Halbuki (Pavlo) erkeklerle 
milnasebetten değil.. Kadın
larla mtlnaaebetten zevkalırdı. 

Bunlan yazdıktan sonra 
maktul delikanlımn temas 
ve münasebette bulunduğu 
kadınlann isimlerini yazıyor
lar ve: 

- Eğer Pavlo gayri tabii 
hırsa milpteli olsa idi kadın
larla münasebetten hoşlanır 
ID1 idi? 

.Makllll Pmılo Kesado 

1 
Diyorlar. Dahası var. Deli

kanlının nişanlısı genç ve 

1 
güzel bir kadın olan (Sara 
Kristeli) isminde bir kız da 
şehadete geliyor.Hatta Zavallı 
kız dilyilnleri için kendi eli 
ile işlediği çarşafı maktulOn 
parçalanmış cesedi üzerine 
örtüyor. s c: • 

Mesele uzuyor , iş büyüyor 
ve Pavlonun muayenei tıbbi-

• 1U - "10 ~· yesıne zum goru yor •• ,., -
ayene neticesi tıbbi tabir · e 
( MilnasebeU cinsiye filinin ) 

d b • (162 eli uzun zaman an erı mevcu -
ye ti sabit oluyor ve doktorlu 
ayni zamanda diyorlar ki : 

« bir kimsenin tabii iptililı 
onu gayn tabii iptilidan men• 
etmez .. 

Meselenin gayn ahliki saf
hası bu suretle tebeyyiin et· 
tikten sonra cüriimlerini hill 
inkar etmekte olan maznunlar 
Lu fiilden dolayı daha kuvvetli 
töhmet altında kalıyor. 

İşin daha garip safhası var. 
Maktuliln elinde bulunan saçlar 
mamunlann ıaçları değildir. 

O halde katil bunlar değil 
mi? saçlar bir mücadele neti· 
ceai kopmuş saçlar da değil. 
Sanki bir batıra olsun diye 
makasla muntazam kesilmif, 
demet haline getirilmiş saç• 
lardır. 
Göğüs üzerine çaprastlan

mış elin takallüs etmiş par
makları arasında bulunan 
bu kesik saçların esran acaba 
nedir? Hakiki katilin hllvfye
tini örten esrar ne zaman açı
lacak? Yoksa hiç mi açılmı
yacak.. işte İspanyayı bugOn 
meti\11 eden hadise budur, 
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n~lar şaya~n dikJk 
l'mir filim yap11yornaır . Fransızlar yeni ve şayanı 

dıkk.at .bir filim yapmaktadır
lar. Bu filimde ba,lıca rolü 
(Marf a lani) isimli Lehli bir 
akteris oynıyacakbr . 
. (Maria Lani) beyaz pedele

nn henUz meçhulü olan bir 
S&n'atkardır. 

Şimdiye kadar ancak bir 
tek filim yapmıştır. Buna rağ
men ona bir müptedidir, de
heınez. ( Maria Lani ) Alman
Yada , F ransaaa , Lehistanda 
çok meşhur , çok sevilen bir 
tiyatro san'atkandır. 

Alrnanyada Polonyalı bir 
ai!e muhitinde doğmuş , mü
kemmel bir tahsil gördükten 
aonra Raynhart tiyatrosuna 
iİl1niş, az zamanda büyük bir 
terakki ve tekamül eseri 
2'Östermiştir. 

( Maria Lani ) bilhassa mi
llıiklerinin kuvveti, çehresinde 
llıakyaja ihtiyaç olmaksızın 
lösterdiği tahavvüller ile ta
l'lınnııştır. 

Fransızlann yaptığı yeni 
filim için F ransanm en ıiıeş
h~r ressamlarına (Maria Lani) 

... ~ tam 51 tane resmi ,Y.a,ptı
l'i~fllıştır. Bunların birbirlerine 
~utlak şekilde benzememe-
8lllde san atkirm daima deği
len bir çehreye malik olma-
81hın da tesiri vardır. 
L Y aptıniaıı 51 tablo filimde 

1 llllllandacaktır. 
. Eserin mevzuu biraz garip -

tır. l<ısaca anlatalım : 
Zengin ve ihtiyar bir tablo 

llleraklısı genç bir bar artistini 
ıe · 

vıyor. Onunla evleniyor ve 
takdir ettiği ressamlara kadı
~n llluhtelif resimlerini yap'"''Yor. 

ao~~•tn bir müddet geçtikten 
kar dl ın ihtiyarın katibi ile ylYor. hti 
sonra b" Yar, bu hadiseden 
Kadını d 

1

1~ çılğına dönüyor. 
e ıce. 

Bu aşk 00 
1,'~e sevmektedir. 

il •ınır h b h ranları ger·""'. ve ru u -
Y

1
• "1Yor 

Nihayet bir ~ . 
böyle bir bub n bır gece 

r•n esnasında kadının tablolarını 
Parçalıyor, kafasını bunlardan b. . k 

brarak kendi kend
1?

1 
n.e ~ıld~
nı o urüyor. 

Resimlerimiz (Maria l ') 
anı -

nin fotografmı ve muhtelif 
ressamlara yaptırılan resimle
rini göstermektedir. 

/1 
·-ı. 1 . 

r 

/ 

,,. 

-
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m~UMdiIC'lUITillitE.lll aeırn.ız Bu hakiki vak'a İzmirde rar kendi gazinosuna çekti 

e; .: • 1 .... ·ı Ji #:':. geçti. Recai efendi Kemer aldı. ·R"~ ~ Ni'ıı:red. J?.TI~ll... il e ~ a _ Hürya, bütün kahve müda-
.ı.ı. ~~illi. :r i ~- ıı '1JA. ~- altında «Bumova>) kırat hoine- vimlori de barab~r ••• 

sini işletiyordu. Şaban efendi-.k Ad ..ar oı~ıım de geldi, tam omın karşısmda * 
U ~ U. • Eg" er Recai efendi dahiy._ « Buca » kırathanesi diye bir 

Bunlarda Avusturya filosu met
rukatındandır. (200) ton hac -
mında iki bacalı ve iki direkli 
botlardır. Bu küçük tekneler
den Adriyatık denizi gibi gi • 
rintili, çıkıntılı ve bir çok ada
cıklı bir denizde oldukça mühim 
hizmetler beklenebilir. 

Tahtelbahir/er: «Hrabri», 
«Nebojeka» tahtelbahirleri -
(1927) senesinde Armistrong 
tezgahlarında inşa olunmuşlar· 
dır. Su üstünde (975) ve su 
altında (1164) ton hacmında 
ve su üstünde (15,50) not ve 
magtus seyirde de (10) not 
süratindedirler. Her ikisinde 
sefaini havaiyeye de karşı 
kullanabilinecek iki top ve 
altı tane torpil kovanı vardır. 

«Smeli», «Üstuelnik» tah
telbahirler: - 1927 senesinde 
Fransız tezgahlarında inşala
rına başlanmış ' bu gemiler 
Fı-ansızlann ( Ondin) sınıfı 
gemilerinden olup su üstünde 
( 700 ) ton, su altında ( 765 ) 
hacını istiabisinde olup saatte 
(14) not süratiseyre malik ve 
(7) tane torpido kovanile mü
cehhez çok kullanışlı botlarmış. 

Mayn gemileri: Dökücü
ler - ( 1917-18 ) senelerinde 
inşa edilmiş (520) tonluk ( 6 ) 
tane mayn dökücü gemi 
vardır. 

Toplayıcılar - ( 78) tonluk 
dört küçük torpitobot bu hiz
mette kullanılmaktadırlar. 

11.ı;na nıon 'f{ı.'F:leri: <ı Var
dar », «Draya», «Snva» «Mo
rava» - (450) ila ( 550) ton 
hacmında bulunan ha dört 
monitör· Avusturyadan teslim 
alındıktan sonra esaslı bir su
rette tamir ve tecdit edil" 
mişlerdir. 

Personel: Yuguslav Jnlı .. 
riyesinin mürettebi (256) zabit 
(2000) gedikli ve efrattaıı iba
ret olup ilıtiyat olarak (164) 
zabit ve (570) gedikli ve e-f
radı vardır . 

B.ulasa: Yugoslav harbi
yeyi b~briyesi elyevm : 

l - Hafif kruvazör. 
12 - Torpitobot, 

4 - Tahtelbahir, 
10 - Mayn gemisi, 

4 - Monitör. 
Ve müteaddit muavin sefa

inden mürekkep, gün geçtikçe 
yeni gcmıilerle takviye edilen 
bir kuvvettir. Gelecek mm·a· 
habemizde dost Rusyamn Ko.
radenizdel7i bnlııi kuve&rini 
tetkik edeceğiz. / 

Ahmet C ... nuıleifln 

bir keşifte bulunmamış ol11a1dıt. 
pri~~b. b~ 

Tabii rekabet neticesinde bu komedya ilelebet ö-""' 
fiatlar indi ve « BumoYa » devam edip gidecek ve ga.. 
kırathanesinin müşterisi ym son kızın gündeliği be1ki 2' 
Yarıya azaldı . Recai efendi liraya kadar yükselecekti. 

« Bornova » lnrathanesinfa 
eskisi gibi kazamp ev geçin- sahibi bir akştl!!!-•!likldhn ka-
dirmek şöyle dursun' köşede patbktan sonra Zerdane ba-
bucaktaki biriktirdiklerini de mma evine kadar refakat ettL 
yiyip bitirmek üzereydi· yolda ezilip büztilerek, IDnllp 

Balbuki, malum ya, hnıra d6külerek meseleyi laza ~ 
dağlar dayanmaz.. Ne yapıp _ İlk gördüğüm günd• 
yapıp, bu işe bir çare bulmak beri seni seviyorum Zerdaııe-
lc\zımdı. ciğim. Şimdiye kadar sabret-

Bfitün eşe dasta, ahpaba tim, fakat arbk tahammülüm 
baş vurdu. Fikir danışb · F e- kalmadı. Seninle evlenip ka)ı,. 
laketine çare bulacak bir ce· vede olduğu gibi evde de hı-
vap alamadı. Nihayet, on se- yatımızı birleştirmek istiyonııa. 
nelik garinoculuğun verdiği Zerdane hemen cevap vel'6 

meleke ve tecrübe ile bu müş- medi. Karanlıkta yüzü görüB-
külü halledecek yolu gene müyordu ki Recai efendi tek• 
kendisi buldu. lifinin kızda na tesir yaptıgım 

kırathaneye bir garson kız anlasın.. Fakat birden çınlıya 
alacak tı. Ama öyle derme bir kahkaha beynini alt üet 
çatma bir kız değil.. Kara etti. bu da ne demekti. Zer .. 
kaşlı, kara gözlü , kıvırcık dane kendisiyle alay mı edi-
saçh, biraz hoşor vücutlu, vel- yordu. 
hasıl dünya güzeli denen ismi - niye gülüyorsnn~11 tieıaıl 
var cismi yok nesneye yakın koca olarak azımsıyormusun 
bir şey olacaktı. yoksa .. * Diye Zerdaneyi om~la~' 

dan tutup sıkb. .,. 
Tellallar dolaştı . Hizmetçi _ Estafurullah.. Recai &. 

idarehanelerini alt üst etti . fendi! fakat geç kaldınız çÜQ• 
yüzlerce kızın arasından Zer- kü Şaban efendi bu teklifi 
dane hanımı seçti. bana geçen hafta yaptı.. Du-
Vakıa Zerdane hanım tam run telaş etmeyin.. O da eme-

hayalinde canlandırdığı tip line nail olamadı. Çünkü ben 
değildi. Fakat aşağı yukarı o esasen nişanlıydım. 
şekle yaklaşıyordu. Hasan askerden çıkar çık· 

<< Bornuva >> kıratancsinde maz beni alacak.. onun da 
beyaz önlüğü, da~ık s~çları mesleği kahveciliktir. Tabü 
bıngıl bıngıl vücudı!e hızmet beraber çalışacağız. Ben sizia 
görmiye bnşlayan gar~on kızın yanınıza biraz elim işe yabm 
tesiri ilk günden bellı oldu. diye girdim .. 

Recai efendi gece yarısı * 
çskmeceyi açıp ta 0 günkü Bir ay sonra Recai efendDe 

Şaban efendi baş başa ve.-
hasılatı saydığı zaman ellerini mişler dertlerine yanıyorlartJı. 
uvuşturdu, kendi kendine : 

Çünkü Zerdane ile kocuı 
- Şimcli senin canma ot gelip tam c< Bornova » ve 

tıkadım, şaban! «Boca» kıratanelerinin bulun· 
Diye mırıldandı. duğu sokağın başında «Ban-
Heyat Recai Efendinin bu dırma» kıratanesini açmışlardı. 

saadeti ancak bir hafta devam üç hafta sinek avlamağa t..: 
etti. Eı lesi hafta «Boca» krat- hammül ettiler. Fakat ay 1*t 
hanesinin sahibi yirmi beş şında dükkinlanm kapaQJ> 
kuruş fazla gündelik vererek birer başka iş tutmağa me"' 
Zerdane hanımı ayartmıştı. bur oldular. 

Haydi müşterilerde arka- Buna rağmen hiç birinhi 
d kalbinde garson kıza karii .. ın an... H kşa l 
İş, artık sade para kazan- bir kin yok. atta a m an 

r.lak meselesi olmaktan da boş vakit buldular mı kol koır 
la «Bandtrma» kıratanesine 

çıkmış, araya kıskançlık ta gelip güzel Zerdanenin elindelt" 
girmiJi. kahve içmeyi dünyanın en ha" 

Recai efendi de öbür hafta yük Zevkı addediyorlar. 
Zerdane haı,m;m yevmiyesine Nakleden 
25 kıru~ zammetti, kızı tek- A. H. 
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6 ~ ( 7 inci sa hifeden mabat) suyun durmasını bekle mekten 

Bir kız, kızl!ğına halel gelmeden ı·1 peltala gebe kalabilir! 

İşte bu::•::li tıpit senin ise vakit kaybetmeden paça-
haline benzer. Sen hayahnın lan sıvayıp geçmek hepsin· 
en güzel ve istifade edebi- den iyidir. 
leccğim zamanlarını boş hül- Fena huylarını bırakmak is-

. Almanyada «Lida Velsung » 
1~.minde bir k ız oğlan kızın 
ruyasında gebe kaldığı iddia 
edilmesi üzerine « 1506 » 

numaralı « Son Saat >) te 
çı.kan geçen makaleinde , 
bır kadının gebeliğini ncısıl 
anlaşılacağını anlatmıştım. 

Bugün, bir kızın kızlık zarına 
halel gelmeden nasıl gebe 
k_alabileceğini anlatmak iste
rını: 

Bu, pek tabii bir hadisedir. 
liilkat kızlık zannı muhtelif 
Şekillerde yaratır: Kimi kalbur 
halinde delik deşik, kimi ortası 
tanıamile açık, kimi iki kapı 
kanadı halinde, kimisinde de 
taınamen kapalı bir haldedir. 
! anıamile l<apalı olunca kız 
adet görmek ve ya gebe ka
labilmek için, kızlık z~rını 
Ya.tınak zanıreti hasıl olur· 
Ortası açık, diyafram halin
de ve ya iki kapı kanadı 
teklinde olanlarda kız ve ya 
adın çok defa mukarenette 
bulunduğu halde kızlığına ha
lel gelemfifi yani kızh[ı bo
%\ılınaz. 

Nihayet çocuk doğururken 
~ızlı.k zan parçalanan kadın
ı~ Vardır. Görülüyor ki l::ız-
11 zannın tabii şeklinde 

0 nıası, •liir kızın bir erkekle 

drtı~karenette bulunmadığına 
aır k~f' b" k S a ı ır anaat vermez . 

. ?0 ra bir kızın gebe kalması 
lçın mutlaka bir erkeldc doğ-
rudan d - ı ogruya temasta bu.un-
~ası Şart değildir. Erkeğin 
asıla tı if r . . . . . . azıyesının yanı me-

nısınin harici tenasül uzuvla
rına. bulaşması kafidir. Bu 
nıayı iç"nd b rn · e ulunan huveynah 
rn:nev~e denilen erkek to
hal~cud ları kızlık zarının tabii 

ın e a k k kadın dçı alan kısmından 
ın ah·ı· 

rına d • 1 1 tenasül uzuv!a-ogru .. 
Dakik d suratle yol alır. 

• timetre a a hemen yarım san-
k tnesaf k 
adının dah·ı· e ateder ve 

rında uzun ı 1 
tenasül uzuvla-

zaına 2 
canlı bir halden, - 3 hafta 
sırada kadın bekler. Bu 
kadının yuınurt ~umurtıayınca 

asıle k 
yı_ımurtayı aşılar. li a~ı.l~şı.r. 
bırleşmesile hayali ~· •kısının 
teamüller husule 

1 
•r takım 

dında gebelik baş~:.erek ka-

Görülüyor ki kız 
mukarenette bu]u~me:tekle 
ırf k w • 'f sızın 

s( er egın ı razı şehevisinin 
tomurcuklan muhtevi nıayiin] 

harici tenasül uzuvlarına bu
faşmasile mükemmelen gebe 
kalabilir., <'Lİda», erkekle te-
ması yoksa ya hipnotize edi
lerek mukarenette bulunmuş 
ve ya uyku halinde iken uyu-
tucu ilaç içirtilerek iç çama
şırına harici tenasül uzuvlanna 
tedarik edilen taze erkek ha
sılatı ifraziyesi bulaştmlmış 
ve böylece farkına varmadan 
rüyada değil, uykuda gebe 
kalmıştır. Yoksa manevi gebe
lik yalnız Hazreti Meryeme 
kısmet olmuştur. 

Dr. Cemal Zeki 

Kadın hastalık.hır! 
hekimi: Doktor 

CENAL ZEKİ 
lh.r ı urlii kndın ra htıt'i ızlıklıı rı

ı dddi surette teda' ı eder. Sefı . 
zndc ha~ında Fe~ zi~ c caddesi 1? 

fuku. 

yalar, tatbik ' etmediğin pro- tiyen adam karar verdiği 
jeler lc geçiriyorsun. 
Hayatın günleri sayılıdır ve günden itibaren onları brak-

tıpkı akan dere suyuna ben- malıdır. Bugün, yarın diye 
zer. Hiç akan su durur mu? bahane bekleyenler ise kcn-
G eçecek köprü bulamayıp di kendilerini a!datırlar. 

l·ıaç§arınızıı Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde 
t 1 ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze edc-

v iyc ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kun1ştur. 

Fosfotl·n Necat·ı . Yavrulari fevkalade besler 
• büyütür. Maddei hayati-

yeyi havi en birinci çocuk gıdasıdır. 

Üsküdarlılara mu·· J·de Çocuk gıdalan em-
zık, pantalon mu 

şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
kolonya, esans g ibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtn · 
~~t ve levazımı tıbbiye mağazasyıda ucuzca tedarikedilir. 

Üsküdar ma;müdürlüğünden: 
F encrbahçede -4- odalı bina ve anbarı muhtevi -20- num&

ralı üç dönüm larla -1- sene müddetle icara verilmek üzere 
müzayedeye vaz edilmişfr. Taliplerin yüzde yedi buçuk temi
nat akçeleri mustashiben 27-6-929 tarihine müsadif perşenbe 
günü badezzaval saat -14- de Üsküdar malmüdürlüğünde mü
teşekkil komisyona ınl!racaat. eylemeleri Hin olunur. 

mahallesi 
h acı ~Iuc:tafa 

sokağı X llC\ İ 

hazineye ait hissenin 
kıvmcti muhammcnc::i 

• lira ' . 

Ahi Çelebi 

Çoban çe,ıre atik 2 
cedit 4 

f evhinde odaları rn iı~tcmil 

k<lgİr diıkkılnın 48 his e 
İtibarile 4 his e tam ve bir 

" hi-.scnin !'ii.t ltiı;;u 

limon iskel.. · atik 79 ma odalar dükkanın J 20 
cedit r hbscde 2 5 his~esi 

800 peşin para ile 

hazineye ait 2:i hissenin 
kıymeti muhamıncııcsi 

lira 
2 l 00 sekiı taRc:itte 

Balada eYsah muharrer emlakin l · 1.alarında ~ü ... krildi~i H\ hile hazineye ait hissenin ta) in edilen 
kddlcr ilL l 7 -6-()2~ tarihine mi°haJif pn ;•r c · :l'n' ~a.tt 15 tc tem diden icrayı mü7..ayedcleri 
nukarrcrdir. Taliplerin bedeli muhunı ıncnin ) lll.ll~ : ,;)lJ nbbctindc teminat makbuzlarilc 
m /kun ·. Cm\ ali metruke ~atı. knn•İ " IHiTI.l nı r:ıc .. :ıt J.ırı. 

mahallesi 
ık ,·oi\-J u . ,., 11 u:-e) inaga 

sohap,ı 

caddci J..chir 

hazineye ait nısı f hi::ı;;cnin 
~. ne\ i kıymeti muhammcnc:-i 
79 ma dukk:\n aparcıman lira 

60000~ sekiz taksine 
.\luştı.:mil:ltı: Tahtında bakkal littl.k,\nı İ1 c l oduruınu nıti"lLmil mezkur apartıman 8 kattan 

ib:ı ret ' 'c 7 daireyi muhtevi olup antin:'i uzun \ t: mcrm ... ·r ta.lık \ C k:ıpucu oda,ı, odunluk \C 

kom urluk. lrrinci ve ikinci clai rckrı <na,. cıda h;rcr m ıtı;ı,.,. ~ ::;er hahi. J -4-5-6 'c 7 inci daireler! 
;:; ,er oda bira mutfak ' e birer hal .. iki c.1r ça:-ı olııp her dairenin birer :;andık ocia<:J ve umumi 
.,.ama~ırlıgı buradadı r .• ı.\lcktrik \ c terke ~ 'll) u tl>İ ... at \ c t .. rtibatı 'ardır. 

Balada c\ ... arı muharrer apartımaımı ha.1.ine) c ait m. ıf lıb:-c:-iııin bedel i sekiz taksitte ödenmek 
.ır.crc CıOOOO lira hcdcli ın uhammı.:n jıt: , c knp:ilı zm f u:. ıl il t! r . :-.rı ı ll tarihine mü~dif pazarrc::.i 
gunti ... aat 15 te icrayı nı ii7.aycdcsi mukarrc rdir. T:ılipkrın hc.d ... li mu ham menin yüzde yedi buçuğu 

• ni betinde 4500 lirn teminat akçcj , c , a muteber banl,a mcl, cubik emvali mccmkc sanş ko-
" muracaat eylemeleri. 

maha!Je i ::.uhap • . ıu.: ' ı kıymeti muhammcncsi 
atik L'cdit lira 

üıfcr nJta J ..oranda ~air :'\eri ı ·3 ma bahçe kö~k 13850 sekiz tak ·itte. 
Balada C\ .. af ı muharrer ma btıhçc ı~ktin bedeli . ekiz ta kı.itte ödenmek üzere ı 3850 lira 

bedeli muhammen ilt: 19·6·9~ !) tarihjnc mu:-1dif çarşamba gumi saat 15 tc pa1..arJıkla icrayı 
muzaycdc .. i mukarrt; rdir. Taliplerin bedeli muhammenin y ı.izdc :-,50 nisbetinde ı 038 lira teminat 
~cclcri ' c va m\ıltcbcr banka ınchturlnrilc ı.:nn ali metruke c;acı~ 
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nkası Bir kıy af et Seyri scf ain 
o 

Mcrkı:z accnt l.S1 : G 1. t Yeni hisse senet- 1 Belgrat belediye 
köprü başında. Ik: o~lu 2; 6_ / 

Şube acentJsı: Mahmudiye feri adeta piya- memur arının 
-hn_nı_a_ttın_d_a._ı_t_mb_uı_2_14_0_1ı1 I sacla kapışılıyor. başına gelenler .. 

İzmir sürat ı)Ostası 1 B ı İş bankası tarafından hami- Belgrat belediye reisi, el-
(G ÜLCEMA L) Yapum 14 line muharrer olmak üzere gral: belediye memurlan için 

Haziran Cuma 14, 30 da Galat çıkarılan hisse scne~~ri o de- umumi bir üniforma kabul et-
nhtımmdan hareketle Cumar- rece revaç görmüştür ki, bir miş ve giyilmesini mecburi 
ıc İ sabahı IZ~11R c gidccd; kaç güne kadar cümlesine ta- addetmiştir. Bu üniforma, bo-
\"C Pazar 14, 3 ° da lzmirdcn lip çıkıp tükeneceği çok ga- yundan dizlere kadar kapalı 
hareketle Pazartesi 5abahı d d -bb · ]iptir. Nizamname mucibince olarak evam e en cu mesı 
gclt:cektir. \' apurd,\ mükcm- eski hissedarlara rüçhan fır- bir entaridir. 
mel bir orkestra 'c c.:azbam B b ı d" ı satı verildiğinden, yeni hisse- elgrat e e ıye memur arı 
mevcuttur. lere en çok talip olanlar ara- kadın olsun, erkek olsun, 

Bozca ada postası 
(GELIBOLC) 'apuru 15 

Haziran Cumancsi ı j de idare 
nhnmmdan harcl~ctlc [ Geli
bolu , Lap eki , Çan:ıkkalc , 
İmroz, Bozcaada] ya gid~cck 
,.c [ Çanakkale, Lapseki. Cc
libolu va uğrnvarak gdc.:ccktır. . . 

Antalya postası 
( KO. 'Y.\) ,•apuru 16 

Haziran Pazar I o da Galatı 
rfhtımından hareketle [ lzınir, 
küllük ) Bodrum, Rndo.:s, Fet
hiye, Fin\ke, .A.ntal_1a] y.1 
~decck Ye dönüşte mezkur 
,iskelelerle Birlikte [. ndifili , 
Kalkan , Sakız , Çanakkale , 
Gelibolu ] );.l ugra) ~rak gdc
cektir. 

~ıud~nya ~ostası 

sında bilhassa bunlar göze podra ve düzgün kulianmıya-
çarpmaktadır. caklardır. 

Zira fii ihraç olan <<17,20» ---------
üzerinden bunların miüıim is- f E rl A H S 1 N t lu A d A 
tifadeleri vardır. Hariçten vuku 
bulan talepler ise, r..1üsbet ce
vap verilmesini imkansız kıla-
cak derecede fazladır. 

Arnavutköyünde 
susuzluk 

Amavutköyünde akşamları 
saat dokuzdan sabah saat 
sekiz buçuğa kadar terkos 
suyunun ltceildiğinden ve ge
celeyin bir yangın çıkarsa 
akibctin feci olacağından 
bahisle or halkı tarafından 

yeni şikayetler serdec!ilmekte
dir. 

Her halde Sfhremanetinin 
Terkos kun:Panyasmı suyu kes
memeye davet ve icbar etme
si lazımdır. 

Buakşam Cevdet bey temsilleri 
Anastas bale heyeti 

Sinemada 
SUZAN ve DENiZ DEVUERİ 

Mümessili: Vlli Friç 

SÜREYYA OPERETİ 
Kadıköy Hale tiyatrosunda 

Bu cuma matine saat 3.30 da 
lık defa olarak 

MON BEY 
Operet 

Muhlis Sebahaddin beyin 
en son eseri 

Bu cuma akşamı ~aat 9.30 da 
İSTANBUL GÜLÜ 

Operet 
Orkestra: M. Kapoçelli 

Haziranl 14 

İki ciİlayet 
Katillerden biri 
17 yaşında, di
ğerleri meçhul 
Balıkesirin Şamlı nahiyesine 

merbut Armut alan köyünden 
35 yaşlarında kırımlı mebmet 
oğlu İbrahim sığırları ahıra ka
patırken ayni köyden 17 yaşla
nnda Muhsin oğlu Süleyman 

usulce gelmiş, arkasına bıçağı 
saplayınca İbrabimi soluksuz 
yere devirmiştir· Katil yaka
lanmıştr. 

Bir çobanı geceleyin 
dağda öldürdüler 

Gene Balıkesirin Karaman 

köyünden Hacı Lütfullah a[ a · 
nın çobanı lrvanlı Fahri oğlu 
lbrahim gece dağda koyun 
otlatırken, henüz kim oldukla

rı bilinmiyen bir kaç kişi ta

rafından öldürülmüştür. 

Darülbedayide 
yeni eserler 

Darülbedayi müdiriyeti ya
kınd~, yeni eserler kabul edi
leceğine ve getirilmssine dair 
ilan verecektir. Bu~ suretle 
lJarülbedayi gelecek sene için 
ehemiyetli surette hazırlığa 
başlamış olacaktır. 

(MARl\L\R \) rnpuru Salı, 
Cuma . ( KOC.\ ELi) ,·apuru 
Pazar , Çar1;nmba 9 da idare 
rıhtımından hareketle :\ludanya 
'c Gcmli!tc gidccrl<lcrdir. 

Vilayefln yeni 
bfifçcsL_, 

Tay)rare Piyangosu 

Uurtuı llık 'c surat Jm:,htsı 
Elektirik1c mücehhez muntazam 
kamaraları \ 'C ~u\ crta yokularına 
mahsus müforrah mahalleri haiz 

Türkiye ı3~~~~~ran 
Perşembe 

saat ı 8 de ~irkcddcn hJrckc.:tlc 
[ Ereğli , Zonguldak , Bnttin , 
Kurucaşile , Cide i kclckrinc 
aıimct re avdet cdl'.cd t;r . 

l azla tafsil.it için ı·:minomı 
Rıhtım han 2 num.ır.1_,·a ınuriJ-
caat. ·ı elcfon : 2684 

Umum marangozl~ra 
Marangozlar cemiyatinden: 
Cemiy-etimizfn doktoru ta

rafından esnafımız meccaneg 
muayene edilmekte olup ilaç-
141 da cemiyet tarafından 
Meccanen yaptırılır. Cemiyeti
oüze dahil olanların lüzumun
da cemiyetimiz merkezine 
milracaatları beyan olunur. 

Vilayet muhasebei husnsi
yesi, yeni yollar ve küsüratı 
munzammesini"'l tevhidi hak
kındaki knnunlan esas tutarak 
vilayetin yeni bütçesini tanzim 
etmektedir. Bütçe tamam ol
duktan sonra Meclisi umumii 
vilayet içtimaa davet edile
cektir. 

.13ir scnan.1 
~ 

Balıkesir memleket hasta
ner.i doktorla"mdan Mehcıet 
Ali beyin kızı dört yaşında 
Ayten isimli yavrucağı, orada 
bir fırında çalışan Salih atlı 
bir herif odasına götürerek 
parmağıla bikrini izale etmiş
tir. 

Bislk!etçı\erın seyahati 
Büyük bisiklet turnesine 

çıkan Ank;ı-a muhafız gücü 
bisikletçileri Kütahyadan altın 
taşa gitmişlerdir. 

6 ıncı Keşide 11 Temmuzdadır 
BOYÖK İKRAMİYE: 

200,000 LİRADIR. 
AYRJICA: 

50,000 
40,000 
30,000 
20,000 
·15,0()0 
l 0,000 Liralık ik:ran1i~~elcr 
10,000 Liralık~ ı11iikafat. 
Bu keşidede cem'an 33,00() 

numa1·a kazanacaktır. 



Duvar 
Ta/ali: 

icindeki ölü ı 
Aİznıet Cenıaleddin • 
-40- • 

Son Saat 
... 

Sahife 13 

Matbaa ve Qazetelere. .. 
Satı1ık: .:-\ vruı)a nıaııTulatı harf 

Almanyadun uctirlmiş oldnğnmuz 10 ,.e f 2 punto 
harf' almak isleyenler idare ınüdül'iyetine mü-

B u haberi işidince j rncnal etnwllılirl""· l'iat ""'. yerden uctı7.dur. 

Banker hakikaten mem- Devlet demir yolları ve . 
nun olmuştu limanlan umumi 

43,000 frank borçlandım. Ne - Bundan iki adım mesa-

yapayım liepimiı: menfaah ·ıdaresı·nden· 
namına bu f edakirlığa lüzum • 

fede... köşedeki gömlekçi 
diilckanının altında ... 

- Anladım. Hangi 
buluşacağız? akşam vardı... Reisicumhur Hazretleri tarafından halkın tenezxilhilne açık 

Dediğini işitince memnuni-
- İstc:"seniz yann akşam 

değil öbür akşam. Tabii şayet 
siıce bir mahzuru yolısa ... 

Kara gözlüklü adam sadece: 
. - Pekala! gelirim demekle 
lktifa etti ve birbirlerinden 
6Yr.ldılar. 

Jak Loranşar rahatsız bir 
Rece geçirdi. Kara gözlüklü 
adama tamam 43,000 frank 
borçlanmış olması sefil heri
fin uykusunu kaçırıyordu. 
Zaınbarof bu borç meselesini 
llasıl karşılıyacaktı? Vakıa 
bu açık mukabilinde bankerle 
kara gözlilklü adam arasında 
bir buluşma teminine muvaf
fak olmu~u ama bankerin şu 
Pc>.rasızlık zamanında bu kadar 
~ühim bir parayı kolaylıkla 
0 Yemiyeceği şüphesizdi. 

Ertesi sabah Lornnşar Mar
siyal 4ı barofla karşıla..,tığı 
2~an bankeri çol:: neşesiz ve 
sornurtkan bir halde buldu ve 
olanca dikl<;ıt ve meharetini 
sarfederek şeriki cUrmÜne iyi 
ve fena haberleri sırasilc hazm
etti · rınıye çalıştı. 
d" loranşar mühim bir sır tev-

1
1 edenlere mahsus bir tavur 

a arak .. . b 1 d soze şöyle aş a ı: 

1 - Borsada seni mahvetmiş 
0 e~ kara gözlnkl·· h ·fi l 
geçırdiın. u er. e c 

- li" _ E uı:ne denilen zatı mı? 
l<unıar Vet öbür akşam bizimle 
İzidor b:bnaı:nayı kabul etti. 
de bir},.., anın kumarlıanesin-

,ec~~ · 
·bu herifin ki gız.. Binaenaleyh 
nıehal öğren~e ~~duğunu behe

Banker bu h gız. demektir. 
• l aberi m mnu-nıyet e karşıt d e 

a ı K d' . karşı biaman b: en ısıne 
ır - d l açıp son servet b .rnuca e e 
akıy · · d elindeen almış olan Yesını e 

rengiz herifin kinı ~du :sra-
"h l b' o ugunu nı ayet an ıya ılecekti. F k 

Şeriki cürmünün bu al~. a: 
- . t' d b'I aımı -enınunıye m. en ı istifade· 

- Bu neticeye destres · l-
ınak için bu adamla Yenido 

. . en 
oynamak mecbunyetınde kal-
dım ve kendisine tamamen 

yeti derhal zail olarak yüzü- bulunmasına müsaade buyurulmuş olan Gazi çiftliiinden aha· 
nü buruşturdu. linin istifadesi için 14 haziran 1929 tarihinden itibaren yalım 

Bilhassa 43,000 fırangm yaz mevsiminde cuma ve tatil günleri Ankaradan Gazi ve 
kaybolması bankeri hidde~ Ahimes'ut istasiyonlanna gidip gelecek yolcular için yBzde 
tinden adeta deJirtmiştf. elli nsbetimde tenzilatlı licretlerle tenezzilh katarlan hareket 
Bereket versin ki Loranşar o ettir:iliecek'ti. Fazla malumat almak isteyenler İstasiyonlarımıza 
sabah kilfür işitmek için değil, müracaat edebilirler. 
Hüber Marsanın cesedinin el'-
an duvar iç.inde bulunup bu
lunmadığırıı yoklamak üzere ı 
sarı eve gidilmek için gelmiş 1 11 
bulunduğunu süyliyerek hadit 1 , 

nı~rr· ıttınr!l~ l!ı{ u m.w~ttan kaçını1U2 

KOD AK şeriki cürmünil susdurdu. ı 
Vakıa Marıiyal Zambarof ta 

cesedi gözlerile görüp rahat 
etmek istemiyor değildi ama 
san eve gitmekten çekiniyor, 

FOTOGRAF MAKİNALARI 

hatta korkuyordu. 
Mahaza gerek Loranfann 

ve gerekse kendisinin istiraha
ti kalpleri için bu seyahat .za
ruri ve mübremdi. Banker bir ı 
müddet derin, derin düştin
dUkten sonra: 

- Haydi, gidelim emrini 
verdi: 

~ 
Yolda banker mütemadiyen 

söyleniyor ve: 
- Senin ihtiyatsızlıklann 

bize pahalıya ma1 ·olabilir, di
yordu. Biz bu kara glSzlUklil 
herifi çok şüpheli bir şahsiyet 
olarak telakki ediyoruz. Daha 
ötesi var mı? Herif mahvimize 
sebep oldu. Sonra da bana 
karşı ne derin bir husumeti 
kindarane ile hareket etmiş 
olduğunu benim kadar sen de 
biliyorsun. Sonra bu adam, 
kumarhanede, gfıya bir tesa
düf eseri olarak, sana da rast 
geliyor ve elinde. avucunda 
bir takım senetlerde imza etti
riyor.... Loranşar bu muhik 
itaplara cevap vermiye bile 
kendinde cesaret bulamıyordu. 

Bu süküt karşısında büsbü
tün s~n~rlenen banker ise de
vam ediyordu : 

- Sonra bu kafi deiilmiş 
gibi bu herifle tekrar oyun 
oynamıya kal kışı yor sun v e 
kendisine yeniden aenetler 

.\malÜl'Üll en {JÜZCI fotopraflal'I Pld? CllUP~ini 
temin l\den ahlt V<" ll'lt..'rruntı Juuz ycumw 
ım.tliinPIPrdir. Tarzı islhıuıllnl i~kal vu mu
vaffalilYPt Psh·tlum bi'ıshiitiiu lzuh• t.."tlen 

Jrnrı~ıld:ldardan Jrnt'iven mühcrı·adır. .. . 
s·r KODAK Makinoıı 

İstinıalini ütrrenınek için bir kaç 
dakika kafidir. KOl)AK f otograf ına
kinaları ve filin1leri ve ''EljOX kağıtları 

ala111inüt fotograflar için 

,MİNETEROS· KARTLARI 

imzalıyorsun . Sen sahte ismi
ni koyarak imzaladığın bu 
senctlerb düşmanımız.ın eline 
n>::kader müthiş si.i,!hlar ver
miş olduğunu anlı} or musun. 
Herif bu akş:ım öu senetle 
zabıtaya müracaat edip do
landırıldığını iddia etmiş olsa 
seni derhal tevkif ederler ve 
hakiki hüviyetin de meydana 
çıkmış olur. Buna em·o ol Lo
ranşar ki bu saatte bu adamın 
tamamiyle elinde bulunuyor- 1 

sun ve bu her·f b~nun far- ı 
kında 1 çünkü bana öyle geli
yor ki bu herif bütün teferru· ı 
atı düşünülerek vüc.ude şeti- 1 
rilmiş bir plin takıp edıyor. 
Bu planın maksadı, gayesi 
nedir? Vakıa bı;nları henüz 
bilmiyoruz ama herifin bizim 
için canlı bir tehlike olduğu 
muhakk:ık .... 

(Bitmedi) 

Del ·Oi)uklu(ju frengi 
olanlarııı nar.an dikimine 

Dr. Horhoroni 
Fcııııiıı t· ı ~ün u~ulilt· lat'ı 

olıır:ıl.. esli \'t' ) <'111 helsoğokluğu, 
rt·ıırrı, idr:ır darlıJı, bel gev ... ck

ıl• 1 , ı· mı.:•mll' '<· bilcOmle Lıdııı 
r ~hat,.ıziıLları ıcda\ i oh.nur. 

He~ oğlu Tokaılıv::.u y:wı!Jd:ı 
ım·l,tep ~,,!,nk •. ~ 5 Tı•I. R.O. • ı · · 

l"'latımuo.aye oteıı 
• 

Lld-.trık •c tı:r!.u ... ı mu ... ehhe:r. 
1,J:ıfrt "c taharetile müşterilcrı·ıııı 
ıııazharı tak.liri olun üfrıiıı.ız · 1>'-l 
Jcf.t ıııiıccdJcılcıı Laıı) o m:ıhulli!... 
t<'k 'ataklı o<l:ılaı ir. u 1.-<lilıni .. !ı . 
Biııa~nulc) h :ıilc ikumt:tım! Jt
on dl'r<'CC el\'Cn~ idir. i'~h'WCll UC

r ~tlc 11boıım.ın .l..ıt) dcdilir. llahotı

ı 'e istirnhntini arzu ı.:J.n ze\ u
ı kiramın tcsrifll'n l.e:ııli ıncııtıt· 

~ 

:ıth.:rı iktiznsm<l:.ımlır, 
\drt•.s 

"ıılton \l:ıhmut tiırl-e inde 
felefoı: .l..60·• 



Salitf~ t4 S•'h Saat 

Garip! 
. 
lzmirde bir is-

k~n işi ve. ~ali Karısını niçin öldürdü? 
ıle muavını ... . . . . 
Evelki gün Izmir viliyei da

iresinde bir hadise olmuştur. 
İz mirin Tepecik mahalle

sinde Yavru sokağında kain 
olup sahte bir kararla işgal 
edilmiş olduğu anlaşılan 2 
numaralı C;vin tahliye mua -
melesi yapılacağını haber alan 
mübadiiicrden Demir Halil 
ağa, bu mesele hakkında vi
layete gitmiş, bir istida ile 
vali mt:avinine müracaat ede· 
rek bu haneye talip olmuşur. 

Vali muavini bey , Halil 
ağ·aya henüz muamelenin bit-
mediğini ve bu evin tahliye 
tdiimiyecehini söylemiş, bunun 
C:r.erine Halil ağa Vali paşaya 
girip derdini anlatmış, Vali 
paşa da muavine şunları 
yazmış: 

1 - Müsebbipler hakkında 

• • lstedı'ğımle yatarım, dı-lhf ıyar katil· yor, dayızadesi'!i ev~ alı .. 
• yordu, hazmedım; dıyor. 

Kaclı11 ôliirken: Nafile şüphelencli. 
O. }Jiiviik kızıını alacaktı: deınis ... 

I • I !f 

İstanbul ağır ceza mahke- «Bizi barışbr» dedim Karım 
mesinde yeni bir katil davası- meydana çıkb. « İstediğimle 
nın rüyetine başlanmıştır. yatarım » dedi bana; gözüm 

Helvacı Hüseyin isminde ve kızdı çektim biçağı, vurdum .. 
elli yaşında bir adam, otuz Maznun istintak dairhsinde-
yaşında karısı Safiye H. ı bi- ki bu ifadesine rağmen mah-
çakla öldürmekle maznundur. keme huzurunda kansını vur-
Hüseyin, şöyle diyor: duğunu inkar ediyor, istintak 

- Sekiz senelik zevcem, dairesindeki ikrarını şaşkm!ı-
baktım iki aydır Nuri isminde ğa atfediyor, yalnız delikanlı 
bir delikanlıyı eve ahyor. Yir- meselesinden karısına iğbirar -
misini tekmillemiş bir delikan- ında israr eıliyordu . 
lı. Dayı oğlu faian ama ... Ben - Zevcen güzel mi idi? 
hazmedemedim doğrusu! ge- - E , Allah yarat~ış, çir-

kin denir mi? Nasıl diyeyim! 
lip gider, gelip gider. 
G 

- Çirkin de olabilir, gü-
üntn birinde polise müraca· ı d ? ze e .. 

2 - Sahtekarların hemen · ata mecbur kaldım. Delikan- - E , güzel idi işte!.. 
evden ihracile müsted'inin lıyı evden attırdım, ama karım Safiye H. ölürken ifade 

derhal tahkikat icrası. 

iskanı. da kızdı , beni attı. Ben de vermiş, « Büyük kızım Bahri-
Valinin bu yazısı üzerine darıldıtn ho~"'n d ' T'~ ma avası yeyi nikahlıyacağı için Nuri 

Halil ag-a St:; vrinerek tekrar "çtım derken bayram geldı' .o. ' eve gelir, giderdi. 
muavine gitmişse de bu sder .. , k .. ... d d. « muuare gunuu:r » e ım. Hem de yabancı degw il, Bo-
muavin bey: Ç ' • K 

- Sen ne sıfatla Vali paşa- h 
amaşmarımı yıı<ayan evser şuna şüphelendi kocam, kıydı 

, c:nımın evine gittim, Baktım, bana!» demiştir. 
r,ın yanına gh·ivorsun? Diye l d • capmın önün e karımııı Mahkeme ş~hitlerin celbini 
:.::ığırmış ve kendisin~n ver-
ci:ği emirden başka bir mu-

ayakkabı!an... Kevser hamrna kararlaştırdı. 

amele yapılamıy.ıcağını sC:yle· 
ıniştir. 

Bundan dört gün evel, Mer
sine, on dakika kadar süren 
dolu ile kar!Ştk şiddetli bir 
yağmur yağmrş, harman ha
lindeki mahsulab telafi edi1-
miyecek derecede hasara üğ
ratmışbr. 

Sadık zade 
Biraderler vapurlan 
Karadeniz muntazarn 

ve lüks postası 

Sakarya 
vapuru 16 Ilaziraıı 

Ame~i hayat 
meit.:tehinde 

Kız ve erkek Amel! hayat 
meL:tcpleri son smıf taleb es~
nin ınek:·epten n~ş 'etleri mü
nasebetiie yatın mektepte gü· 
zel bir mti!.>amere verilecektir. 

iiu da b~·J0 tırnak 
1 

hesabı! j 
Anla~abn vakitleri çokmuş 

ki hesap et!lliş!er : Acaba bir 
senede tırncıkl~rımız ne kadar 
uzar? Eu hesab! yepan iki 
Amerikalıdır . 

Bunlara göre sağ elin tır

naldarı sol elden daha çabuk 
uzamaktadır. Mamafih bu hu
susta yaz ile kışın da tesiri 
vardır. Bütün bu şerait nazarı 

günü akşamı Sirkeci rıhtımın- dikkate alınarak bu hesap 
dan hareketle [ Zonguldak , yapılm!Ş ve tırnağın senede 

PAZAR 

İnebolu , Sinop, Samsun. Ordu,• ancak (4) santimetre uzadığı 
görülmüştür. 

Giresun~ Trabzon, Sürmt::ne, Bu hesaba nazaran « 70 » 
ve Rize J iskelelerine azinı t.:t yaşmda bulunan bir adamın 
t.:decektir. on parmağındaki .tırnakların 

Tafsilat için Sirkeci Mı:s.ı- uzunluğu « 56 » metre olmak 
det hanı altında acentalığın a lazımgelmektedir. 
müracaat . zira muayyen zamanlarda 

Telef on : İstanbul 2 ı :1,• bu tırnal\lar « 100» küsal' defa 

·~---------••ı uegişir. 

En zengin İngiliz 
ai!e~S kimlermiş? 

Son mali sene zarfında, İn
g·iltereı:ıin en zengin ailesi 
olmak üzere şu dört ailenin 
isimleri tesbit edilmiştir: 

Roçiltler, .. lilsler, Conslar 
ve Kurtolar. Bunlardan Ro
çiltler, Napolyon Vaterloda 
mağlug olduğu zaman İngilte· 
reye akseden ilk yanlış ha
berden istifade ederek bir 
horsa oyunu ile bu muazzam 
servetin esasını kurmuşlardır. 

Lehistan da 
yikanma 

mecburiyeti 
Varşuvadan yazılıyor: Leh 

hükumeti, meh'usan meclisine 
teklif ettiği bir kanun ile 
halkın hiç o!mazsa ayda bir 
defa yıkanmıya mecbur tutul
masmı istemiştir. Bunun için 
bir sıhhi mürakabe dairesi, 

bazı umumi hamamlar için d4! 

meccani vesikalar hazırlan

maktadır. 

Harlran 14 

ISPory;;D 
Galatasaraylıla
rın atletizmde 
bir teşebbüsleri 

Galatasaray atletleri, yarın 

Taksimde, şimdiye kadar An
glo - Sakson milletleri arasında 
cari yarda ve mil esası üzerin· 
den yeni bazı rökorlar tesbitine 
teşebbüs olunacaktır. Bu mü
sabakalara bazı İngiliz ve rum 
atletler de iştirak edeceklerdir. 
Yarda ve mil üzerinden tesis 
olunacak rökorlar «100»,«220», 
«440», «880» yarda koşulan 
ile 4 X 100 yarda bayrak ko
şusu ve 1609 metre tutan bir 
mil yarışıdır. 

Galatasaray is-
tanbul şampi

yonu 
Sivil kulüpler arasında 

yaınlan müsabakalarda 
şamıJiyon çıkan Galatasa
ray, bu{I ünlerde Harlıiye 
takımı ile liaı·şılaşacaktır. 

Fakat Harbiye talebesi 
muhtelif meslek mekl.e[l• 
leri ile Julaala te,·zi edil· 
diklerinden, nuntaka Ga
h,tasarayın İstanbul t\am
piyonluğuııu iltuıa kaı·ar 

vprmislir. Vaziyet avrıca 
~ . . 

Galatasaray kulübüne de 
hir tehriknama ile tebliğ 
olunmu~lur. 

yarinki maçlar 
Istanbul futbol Heyetinden: 

14 haziran 929 Cuma günü 

yapılacak Resmi futbol müsa

bakaları şunlardır: 

Taksim stadyomunda: Saat 

12 Darüşşafaka-F atih, hakem 

Selahattin bey. 
Kadıköy Sahasında: Saat 

13.45 Topkapı - Kasımpaşa 

hakem Ali Muhsin bey saat 
15,30 Kumkapı - Eyüp İzzet B. 

1 • 

Doktor FETHi 
Ct'rrahpa~a Hastanesi 

Bakteriyoloğu 

Kan ( Va~serman teamülü 
ıdrar. balgam cerahat tahlilh.:ri 
ile hattulıkların hwnısi a~ılan vn~ . . 
pı lır. Tdd'oııla ınallıınal n:rildiği 
:ukdir<le talılil edi lecek ıneyat al
dnılarak bil.iham raporu takcliın 

edilir. 

ı\luuy enehane: Beyoğlundn, Ağ:t 

wnıi i ııin kar~ısında 

Telefon: Beyoğl u 5:H 
-



Son Sncıt 
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Korku ö 
Evi arcnan b·r İt.mly· n 
o kadar korkmuş 

.. mişler 
d Üskudarda Bülbül Deresin .. y: . 0 turan Hakkı ile İsmail 
na~ Ç~ınede Ferah sineması .. 
nıu edava girmek istemişler, 
nı lllaneat edilince darillaceze 
nı~~uru. Faik efendiyi döv
Yak jrdır. Bunlardan Hakin 

})-!... anmışbr. 

cı1i~~~e vekilinin teftişi 
B. a dıye vekili Şükrü Kaya 
Anı!arın sabah otomobil ile 

aradan I< . "t • veccih h ayserıye mu e-
Orada~n areket edecektir. 
tiş~ &ide~~~i~liyetlerini tef-

a 
Arnavut Dilber 

galiba buna 
kurban gitti / 

Dün saat 4 buçukta, Bcya
zıtta bir cinayet oldu, bir Ar
navut bir arkadaşını sobk 
ortasında öldürdü. 

Cinayet hakkında aldığımı:: 
malum&t, katille maktul ara·· 
sında eski bir düşmanlık mev
cut olduğu merkezindedir. 

Vak'adan bıraz evel kahve
de hararetli bir münukaşa iL 
çıkan Dilber ve T ah:r ismin-
deki bu iki arkadaş, baş!a
dıkları ağız kavgasını silJe ve 
yumruğa, nihayet te tabanca
ya kadar çıkarıyorlar. 

Tahir tabancasını çekerek 
Dilbere ateş ediyor ve çıkan 
kurşunlardan biri Dilberin 
kalbine isabetle onu yere 
seriyor. 

Katil derhal yakalanmış ve 
biiyük bir soğuk kanlılıkla 
cürmünü itiraf etmiştir. 

l~ cet>e 
Meletyos ismitı~ 

de biri sefa "etten 
intihar etti 

Bu sabr.lı, Unkapanında F e
ner caddesinde 48 numaralı 
Değirmenci zadelerin kereste 
mağazasının deniz cihet.indeki 
rıhbm önünde iki buçuk ku-
laç metre derZnliğindeki s .... yun 
dibinde bir erkek naşı bulun· 
mu~r. 

Naaş denh.den çıkanlarz.k 
rnerk,.ze geti~rulmüş, yapılan 
tahkikat netlce~inde bu:ıuıı 
Fenerde Tevkii Cafer mahal-
lesinde Ak çeşme sokağında 
17 numaralı evde sakin 65 
yaşlarında dayı namile maruf 
Meletyos olduğu anlaşılmıştır. 

Meletyos, dört gün ev~J 
sefalet yüzünden kendisini 
denize atarak intihar etmiştiF. 

Adliye ve zabıta tahkikata 
devam etmektedir. 

isfanbu/ tramvay şirketi tarifesi 
1929 senesi mayısın 25 inci gününden itibaren ilam ahire . 

::: 

kadar muteberdir. 
No Hudut Hareket 

10 ŞI 

'

• T" 1 { Sışliden - Tünenle 

Birinci Son 
Fasıla hareket hareket 

ş 1 • une tünelden - Şişliye 3,6 
9 

11 K f 1 T.. '{ Kurtuluştan - Tünele 
Ur U UŞ • URB. Tünelden - Kurtuluşa 30 

12 Harbiye· fatih { V:~t~~d~nttal~:yee 4.9 

14 r,jaçka • Tünel { ~d~!0 
_ - Ja~lc~;a 30 

6,00 24,12 
6,26 24,~ 

23,00 23,39 
23,30 24,00 
6,09 1,10 
6,13 1,10 

23,00 23,30 
23,30 24ıf!9 
.-6,45 21,35 15 Taksl·m _ Sirke";{ T.aks~~den - Sirk~ciye 5,8 

11
• Sırkecıden - Taksıme 10 

.~ JB M k B l{ Maçkadan - Beyazıta 7,9 · 
"">o aç a - eyazı Beyazıttan - Maçkaya 14 

7,09 22,00 
6,25 22,33 
7,12 23,20 
7,35 19,40 ta T k • f f'h { Taksimden - Fatihe 

8 Sim - al Fatihten - Taksime 15 

19 K t 1 8 1{ Kurtuluştan - Beyazıta 6 
Uf U UŞ· eyazı Beyazıttan - Kurtuluşa 15,17 

Beşiktaştan-Bebeğe 
Beşiktaştan-Eminönüne 

22 Bebek-Eminönii Bebekten-Eminönüne 7,15 
Eminönünden-Bebeğe 22 

Eminönünden-Beşiktqa 

Ortaköy-Eminönüne 11 
.. EminönUnden-Ortaköye 15 

25 Orfakoy-Aksaray Ortaköyden-Akaaraya 22 

Aksaraydan-Ortaköye 

8,21 20,26 
6,15 22,36 
7,05 23,26 
5,31 -
5,40 -
6,00 24,30 
6,00 23,44 
- 13,14 

5,05 
5,33 - . 
5,40 22,SO 
5,44 22,55 

6,05 21,52 
6,51 22.38 
5,13 
5,34 22,49 
6,10 23,25 
- 24,03 

5,10 
5,33 22,55 
6,13 23,35 
- 24,20 

7 00 19.07 
1:2'3 19,30 
7,00 19, H1 
7,25 19,35 



16 Sahife 

ADLER 
Y-azı makineleri 

t Haziran bulul elti 
i 

Her muamele mecburi olarak 

yeni harflerl e yazılmalıdır 1 

1ADLER YAZI MAKİNASI 

A-&'1lpada 1898 senesinde ilk 

'lıtıal -edilen bir yazı makinesidir. 

Şbndlye kadar bütün dünyada 

. ...,,000 YAZI MAKİNASI 

iatılnııjtır. .Aııadoluya 2684 

tnakm.o gönderilmi§tir 

ADtER 
filadNAsININ HUSUSIYET1 

Had.le.Gn mQvazİ vuruşudur 

~ ~~ ihtıtw oltnak 

~~ ~ tarafından tak-
1 llt~ıBu sayede fana kop-

ya <!ÇShrmak mümkündür. 

/ 

Al>ll:R MAKINASI 

Eme DAYANIKLIDIR 

ADLER MAKİNASI 

CD iyi bir makinedir, 

Anadolu için tali acentalar 

aramaktayız 

'ilir alman mütehassısı idaresi 

altında istanbulda herg\lna makine 

tamiri için bir tamirhane k iişat 

ettiğimizi tebşir eyleriz 

Adler makinalann baş acentası: 

RİŞAR VOLF 

Galatada Voyvoda han7,10. 
Galata posta kutusu 447. 

Pertevniyal vakfından: 
Şi~lidc İzze t paşa sokağında valde 

apartımanında 1, 4 ve 10 numaralı 

daireler köpr ü başında valde hanı 

derun unda No 20 mağhza 
Aksarayda Alem bey ınahallesin<le 

''ezirçeşme sokağında .No 1 O h ane 

Pertevniyal vakfından balada m u
harrer emlAk kiraya verilmek üzere 

müzayedeye konulmuştur. ;\;lüzayede 
günü ola~lı: 29 Haziran cumal'tet0İ 

ğünü tayin edildiğinden isticar etmek 

isteyenlerin yevmi mezkUrda saat 

on beşe kadal' İstanbul. Evk af m üdü

riyetinde vak.fi mezkur idare::>inc veya 

encümene müracaat etmeleri. 

Son Saat 

Büyükadada kiralık 
İstanbul 'e civarının, ::\-fannaranm bütün güzelliklerine tulu '\ e gruba 

nazır, deniz ve çamlıklara birer dakika caddeye 30 m etro m esafededir. 

Güneşli, lıava<lar, yeni 7 odalı Te eşyalı liralıktır. Büyükadada Jıükıi.

met konağı caddesinde Azaryaııda Kutuoğlu sokağında No 3 

Yüksek Mühendis mektebi 
mübayaat komisyonundan: 

Mektep binasının mevcud aksamının tadilat tarafile muhterik 
aksamanın yeniden inşası 27 mayıs 929 tarihinden itibaren 18 
Haziran 929 tarihine kadar münakasaya vazedilmiştir. teminatı 
muvakkate (5700: Eiradir. münakasaya dahil olmak arzusunda 
bulunan inşaat müteahhidlerinin bu bapta malumat ahseylemek 
ve münakasaya ait proğram, ınukavelename, şartım ve resim -
leri almak üzere yüksek mühendis mektebine müracaat eyle
meleri ilin olunur. 

Darüttalimi musiki 

Osman efendi idaresinde 

Tahvilat satış tehiri 
Emniyet sandığı müdiriyetinden: 
Sandık namına merhun olup vadesinde tediyei deyn edilme

diğinden dolayı 12 haziran 1929 tarihinde sablacağı evelce 
gazetelere ilan edilmiş olan tahvilitın satışı hasbellüzum tehir 
edilerek 24 haziran 929 tarihine müsadif pazartesi günU saat 
on dörtte esham ve tahvilit borsasında piyasa mucibince 
satılmasının mukarrer bulunduğu ilan olunur. 

Darülbedayi müdürlüğünden: 
Önümüzdeki kış mevsiminin 

temsil programı şimdiden tes
bit edileceğinden telif ve ter
cüme piyes tevdi edecek ze
vatın haziran sonuna kadar 
eserlerini T epebaşı tiyatrosun
daki Darülbedayi müdürlüğü
ne göndermeleri mercudur. 

Muktedir elektrikçi 
n1ontörlerle yardımcı 

montörler 
Anadolııd cı lıir elektrik te~isutının 

tesisinde çalı~tınlınak üzel'e araıı
makt:ı<lır. GalataJa Asikura:,yoni Cc
nerali hanında 78-80 numaralı yazı

hant:) c müracaat cdilme:;İ, 

Sultanahmet sulh icrasından: 
Bir deyni mahkiımunbibin 

temini istifası zımnında tahtı 

hacza alınıp füruhtu mukarrer 
bulunan bir adet kdına kürkü
nU n haziranın yirmi altıncı 

çarşamba günü zevali saat 
on üçte Çarşııkebirde Sandal 
bedesteninde bilmüzayede fi
ruht edileceğinden talip olan
ların yevmi mezkurda memu
nna müracaalan ilan olunur. 

Doktor Aristidi .--• 
Bel soğukluğu , . Firengi , 

Ademi iktidar tedavihanesi 
Eminönü K;ı ... akas han X~ 8 

I Döyçe O. Bank -ı 
T arihi tesisi: 1906 

MıiessiBleı:i: Dreşdner bnnk A. 
Şatlıavenşer lıaıık .Fcn.ıyn, Na
siyon al bank für Döyçland. 
Merk~zi: Berlin; şubeleri: .Hanı

burg, ~stanbul «Galata ve l stcırı
huh, Izmir. 

Galata lı:ısmı telefon: Beyoğlu: 
247' 243, 684, 685 

istan bul kısmı telefon: İstanbul 
2842, 2843. 

Deposu: İstanbul Tütün güm-
rüğü. Telefon : İstanbul 3227. 

Bilu mum banka muamel atı ic
ra Ye h ususi kasalur icar olun ur. 

DakiK Ziya 
Mütehassıs doktorlar ; muh

terem ailelerce senelerden 
beri tecrübe ve mükemmeli
yeti tasdik edilen yegane ço
cuk gıdasıdır . 

lstanbul Ticaret müdüriye
tinden: 

Demirci, keserci, tesviyeci, 
dökmeci, kantar, terazi, dir
hem ve kahve değirmenci a
mili esnafından birleşerek vü
cude getirdikleri (İstanbul ma
deni mevat san'atkarlan ce
miyeti) nin idare heyeti intiha
bı 15-6-929 cumartesi günU 
C. H. F. sı Küçükpazar nahi
yesi binasında icra ve saat 9 
dan 12 ye kadar rey kabul 
edileceği alakadarana ilan 
olunur. 

Haziran 14 • 

Şehremaneti il4nları 

Beyazıt dairesinden: Sahip
lerinin bulunamamasına binaen 
tebligat yapılamayan yenişe-
hirde Tavşan sokağında 3 nu
maralı maili inhidam hanenin 
on beş gün zarfında izale edil
mediği takdirde dairece refi 
mahzur addedileceği tebligab 
kanuniye mekamına kaim ol
mak üzere ilin olunur. 

BRILLO 

_.,,,,,." ... '' 
Mutfak edevatınızın bir 

ayna gibi parlamasını ister
seniz BRILLO yu istimal 
ediniz. İyi bir ev kadım evin· 
de daf ma bir kutu BRILLO 
bulundurmalıdır • BRILLO 
elleri kat'iyen kirletmeden 
tencereleri ve bütün madeni 
mevadı parlahr. 
Bütün bakkaliyelerde satılır. 

Umumi acenta: Galatada 
Voyvoda hanında 7 -10 nu• 
marada RİŞAR VOLF. 
Galataposta kutusu No 447 

Umum marangozlara 
Marangozlar cemiyetinden: 

Hüviyet varakalannın tecdidi 
muaruelesine başlanmışbr. Ha
ziran Ayı zarfında CUzdanla-
rınızın tebdili için Cemiyeti• 
miz merkezine ve yahutb 
gelecek tahsfldarlanmıza mll
racaat edilmesini, aksi takdir-
de zabıtai belediye memurlan 
tarafından tarh edilecek olan 
cezalar hakkında hiç bir me-
suliyet kabul edemeyeceğimizi 
ehemmiyetle beyan ederiz. 

Son Saatin ilan tarif esi 
Kuru$ 

I 6 ııcı sahifede santimi 25 
13,12,11,10 uncu ıı » 50 
9,8.3 üncn > > 120 
2 nci > :ı. 200 
ı inci )) )l 400 

'Celgraf· İ:;tanbul Saat 
1Ian mulnc~iyuuna dikkat oluıı -

ımıkla beraber hu hususta mes'uliyet 
kabul edilm~z. · 

C uzeternizde intişar eden bütOrı 
yazıların hakkı mahfuzdur. 

Abone şartları 
Vilayetler için: ~enf"lik 17~, altı 

uylık 900, üç aylık ~00 kuruştur. 
EcneLi memleketler ıçin: Senelik 
3000, altı aylık.: 1600, üç aylık 900 

kuıı.ıs tur. 

7 Muharrem 1348 

11akvinı 
Güneş 4,28 Akşam J 9,41 
Öğle. 12, 14- Yatsı 21 .4S 
!kindi 1 G, J 5 İmsak 2.08 

·"""" Mes'ul müdür Selim Ral" 


