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AKŞAMLARI NEŞROLUNUR • Nüshası her yerde 5 kurut 

Dan b=tJiattlı veba zühur etti 
Sehrimizde veba var.~ 
ihnıüsaptan ikisinin veba-

oldueu anlaşıldı, Ba
l~tta aşı tatbik ediliyor 
lan :~lthebrimizde "4,, şüpheli veba vak'ası kaydedilmiş, yapı
tahakk kr net~c~inde bunlardan 1 ikisinin veba olduiu maalesef 

Veb u e.tmıştar. 
laiını ~ mUsapları Balatta bir değirmende çalıtmaktadırlar, 
llllnı~rİ Alunet, Miço, Ali lbrahimdir. Buıllar birdenbire hasta
lc:eYfi i :.r,

8
tedavi için celbedilen doktor veba arazı görilnce 

1-rı Je H elediye ve Sıhhiye mlidüriyetlerine bildirmiş, hasta-
liaıa aydarp&şa Emrazı sariye Hutanesine göndermiftir. 

ttltço tanede tecrit ve muayene edilen bu hastalardan Ahmet ile 
cl~un vbbalı oldukları anlqılmıt, diter ikiainin vebalı ol-

Sıhhiy~ ~~~~~ ı:~emiftiŞr. hr . d w • • f ali t' "1 tatil u ur gu ve e emaneti, egırmenın a ye ı-
Ylpb ederek detirmen dahil ve haricinde fenni tathirat 
civar 'hşll~! gerek aeğirmen aqıele ve mOstahdiminiJıe, ıerek 

_ e a ısıne veba :ışısı tatbilona baılaDılDUfbr. 

Yeni bir sui istimal mi? 
Mavnacılar cemiyetinde tahkikat 
illi M~vnacılar, Kayıkçılar ce· İki ıfindenberi eanaf cemi-
1_!eluıe mensup bar.ı memur- yetleri mürakipllpce bu ce-
~ Cenıiyet h b ..... _ ..ı • miyet baklanda tahkikata bq-
İatillft-• es' &UDU& ıuı 1 T hkn--t ti f ._.. yapt ki ~--.. f anmıfbr. a 11U1 ne cea illi ı arı ..,..- ce- b .. 1madı.. takdird 
~e~ mürakıpliğiııe ihhar rı:8hlt.:. ~- ~dfiİk 
eaıaat ıtir · . Bu ihbar Uzerhae mi istimal yapbklan l&ylem-
bar le cemıyetleri mirakiple lealer cemiyetin idare memur-
~e geçmişlerdir. landır. 

!;iizeller ... 
f Veatonda ıon de
' boy ölçüıtüler 

"' Y•~ılaıı •ene içinde Pariste 
ba1c.a,

1 
:vrupa güzellik mllıa

.. i\h.t.ııtnıu ır ha~lı dedikodulu ve 
teıı.u d geçtı ve Macaristanı 
Si11:ıon eb.~ matmazel Elizabet 

ıruıcili • i aldı Sonr i' · 
leriııi a, btıt6n dlbıya güzel-
•eato~ boy .ölçüşecekleri Gal
leld· ~ehrıne gitmek lizım -Yah tt akat Macar güzeli bu 
arka~ v~ •

1
geçti. Diğer 

Bir k ı gıtti er. 
~ bu aç gUn evel Galveston
celeıı~liaabaka yapılıp oeti
IÜ eden• ve Avusturyayı tem
darbayt nıatmazel «Liza Gol
ltli.ftar. et• birinciliği kazan· · 

Dunya güzeli .Yis Liza 

, •, . 
. . . , ·~ ', ~ ,'· 
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intihara teşebbüs eden Hüseyin efendi h06ianede 

Bir gazete bayii ken· 
dini öldürmek istedi 

Sirkecide gazete bayiliği yapan Bigalı H6-cyjn efendi ata 
intihara tetebbn etmiftir. HOııteyin efen<Wıin intiharma 8ebep 
bir kaç MDedeaheri çekmekte oldufıu aiDir baatahjıdır. 

Y-.. elliyi pçea Hlıleyia efendinin 80D umenlarda --.... 
lığı artmı.fbr. 

Sultan Mahmut türbesi civannda Peykbane sokağında 15 
numaralı evde oturan Hilseyin efendi , dün , canmdan iyice 
bezmif, evde kimsenin bulunmamasını da fırsat bilerek matbaja 
inmfı, eline geç.irdiif bıçağı karnına aaplamıfbr. Kanmıdu 
kan fıtkırmasma rapen Hnıeyin efendi bıçatı bir defa daha 
kanıma aaplalDlfbr. 

Bir müddet IOIU'& komşulardan eve giren biri, vak'ada 
polis merkezini hal-erdar etmit ve Hüseyin efendi GGlbane 
hutaneaine kaldınlmlfbr. Yaralan ağırdır. 

] ~una12ista1lda yeni 
bir buhrana doğru. 
Atina, 16 - Muhalif fırkanın 

istemediği iki nazır kabine
den çekilmediği takdirde 
muhalefet hrkasına mensup 
meb,ualarla ayanın sureti 
kat'iyede meclisten istifa ede
cekleri, mezkfır partiye men
sup gazeteler tarafından ha
ber verilmektedir. 

Sıcaklar başladı 
Son 2.amanlara kadar epey 

serin giden havalar, dünden 
itibaren adeta yakıcı bir ha· 
:-arel içinde koca şebı i ka
vurmıya başlamıştır. 

Denilebilir ki düıı ve bugün 
İstanbul senenin en sıcak gün
lerini yaşamaktadır. Dün ha
raret ( 29 » dereceye kadar 
çıkmıştı . 

Aşkolsun!. .. 
Eveti.. E.ger 
başlıyacağumz yeni 
lef rikamıza ilk numa
rasından sonra devam 
etmezseniz size : 

(Aşkolsun!. ) 
Diyeceği;:.. İlk satırın

dan son noktasına ka
dar başlall başa ve 
l>iribirilli lwvallyan 
cinayet, esrar. sergu
:t•şl .. /.;'aları sizi dur
madan. dinle1Zmeden 
heyecalldan helecana 
sıirukliyec:ektir. 

Yarını bekleyiniz, 
cidden memnun o
lacaksınız. 



2 Sahife . 
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Dahilde: 
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Divanı Ali 
Gelecek hafta Eski
ıehirde toplanıyor 
Divanı Alinin Eskişehirde 

toplanmasına dair olan ka
rar tasdiki aliye iktiran 
etmiştir. Divanı Aliye intihap 
olunan Şurayı devlet azaları 
hafta sonunda lEskişchire gi
deceklerdir. Divan gelecek 
hafta toplanacaktır. mf çer istasyonunda olan tren 

kazası tahkikatı bitmiştir. 
Makinist ölmüstür, diğer ma-

- kiniat ağır yaralıdır. 
l<ııznnın nizamname ile teı• 

bit edilmiş olan usullere tren 
memurları ile istasyon memu-
ruııun mütekabil riayetıldiğin· 
deb huaule geldiği anlaşllmıt· 
hf • Müsebbiplerinin biımetlc· 
rine derhal nihayet verilttıif 
ve bunların muhakemeye sevk· 
leri mukarrer bulunmuştur. 

mün Vili7ette vali muavini 
Fam beyin riyasetinde 

ilkin iflerine memur mülkiyt 
müfettişleri toplanmışlardır. 

metllz baaıamlarının kUşadı
na Emaııetçe müsaade e• 

cli.lmijtİr. 
fllenevrede tophnacak sfya
M'ltst koı:ıfei'3llsa iştirak ede .. 
cek olan heyeti murahbasımız 
22 haziranda Ankaradan ha· 
reket edecektir. 
lftlahiliye Vekilimi! Şarkııla• 
lllıflta mu-Yasalat etmiştir. 

l!ukuk talebe ~emiyeti fah
ri reisi Necip Ali beye 

ün bir çay &İyafeti verilmiıtir. 

11nkaraya giden terbiyei 
bedeni1e umumi müfet

tişi Sellin Sırn B. avdet et-
miştir. Ay nihayetinde l<ara· 
aeaia tarikiM Şark vi!iyetlcri11e · 
plecelctit. 

'

p fak&lteıi ~µdemslerin
den Besim Omer faş& , 

Mahmudiyedeki evınde , 
tap affeslbe mensup dostlarına 
IDl\dderris arkadaşlarına ve tıp 
tmebe cemiyeti idare heyet
leri iJisma bir çay ziyafeti 
...-miştir. 

l ilskirat muhafaza müdilr· 
lüğlince bir ayda 14000 
kaçak şerap, 9000 kilo 

tibre, 42 tane kazan yaka· 
lanmıştır. 

l vundukzade ailesinin müf· 
lis şirkete dahil olmıyan 

e dı ta.rafından yeni bir 
tirket tesis edilmiş ve şirke· 
tin tesçil muamelesi evelki 
fün kra olunmuştur. • 

Oskan umum müdürü Hacı 
Mehmet 8. dün Ankara

danı gelmiftir. 
lliJemin muhakemesi dün 
.. neticelenmiş; ademi ttıe-
!'1 'liyeti katarlqtuılımftır. 

' 

Son Saat 

Telgraf haberleri 
Sarı kuş tayyaresi bir l\1uhteme 

daha yere indi 
kazo, 16 ( A.A.) - .. Oisecu Jeaune,, tayyaresi ıaal 18 e 

10 kala Burje istikametinde havalanmıştır. 
Mimizan, 16 ( A.A. ) - Havas ajansının bir muhabirine be· 

yanatta bulunan "Assolant,, le "f evre,, ile mimizanda karaya 
inrnelerinin sebebi motöre benzin gelmemesinden· ileri ielmiş 
olduğunu söylemişlerdir. 

Atlas Okyanosunun geçilmesi bilhassa meşakkatli olmuştur. 
Tayyareciler, denizi ancak Uç defa görmüşler ve genç Ameri
kalııuıı tayyare ininde bulunduğunu hareketlerinden 10 dakika 
ıonra tayyarenin omurgasından çıktığı zaman anlamıılardır. 

Tayyareciler, Oldorchart dan hareket ettikleri zaman gayri 
tabii bir bal görmüşler mamafi, tabii olarak uçmağa muvaffak 
olmuılardır. 

lıpanyada karaya inmek hususu iki saat muvafık bir saha 
bulmak için yapılan araştırılmalardan sonra takarrUr etmiştir. 

Benıin sUtstle yUkselmekte idi. Tayyareciler, İspanyada ken• 
dilerine yapılan hUsnü kabulden çok memnun ve mütehassis 
kalmışlardır. 

Peynircileriır iz 
boş durmıyor 
Peynirdliğimizin inkişaf ve 

ihracını temin için peynircile
rimiıden bit kıamı bugüh de 
ticaret oduına gelecek ve 
odanın ticaret şubesi rapor
törü Galip Bahtiyar beyle gö
rüşeceklerdir. 

Şimdilik peynircileriıniıin fik
ri peynirlerimizin standardını 
temin etmek, yani muhtelif 
peynirierimizin bariz vasıfları· 
nı tesblt eyle~ktir. 

Cumhuriyetin 
tecrübeleri 

yapıldı 
Cumhuriyet vapurunun bazı 

ufak tefek tamiratı ikmal edil
miş ve bugün Marmarada 
tectilbeleri ylıptlmışhr. Cum· 
huriyet yarın İzmir posta!Jını 
yapacakbr. 

ihsan Abidin B. geldi 
lktısat Vekaleti müsteşarı 

İhsan Abidin B. Ankaradan 
şehrimiı:e galmiştir. 

~anassur davasının rüye
[gJ tine bugün devanı olu
nacaktır. 

Hariçte~ 

nmerikadan Avrupaya gel-
11&11 meğe muvaffak olan F
ransız tayyaresinde meçhul 
bir yolcu gizlendiğinden çok 
benzin sarfetmeğe mecbur ol
muş ve bu sebeple ispanya
da karaya inmiştir. 

Belediye Bzcısını 
davet 

C. H. F. müfettişliğinden : 
Cemiyeti belediye azayı muhte
remesiııin 20-6-929 perşembe 
günU saat on b~te fırka iner· 
kezinde aktolunacak içtimada 
her halde bulunmalarını rica 
ederim. 

G&ünmiyen 
keza 

Erzunımun Tebriz kapısında 
Berber Fehim usta, dükkanı· 
nm önünde oturuyormuş. O 
sıra kendi damındaki ot
ları ayıklanlakta olan Haca 
İbrahim isminde biri damdan 
aşağı koca bir tat düiiirmiif 
ve bu koca taş Fehim ustanın 
kafasına rıelerek adamcağwıı 
beynini dağıtmısbr. 

Edirnekapı tramvayı 
1 Tramvay kumpanyası bu 

Ctftııa gününden itibaren Eclir· 
nekapa tramvay hattuıda se
ferlere başlanacağına ilin et
mektedir. -............. _ 
Defterdarlık 

' ınemuı; olıyor. 
Defterdarlık yeniden (10) 

teWiğ nıemuru alacaktır. Asli 
maqları 10 lira olan bu me
muriyetler için yakmda bir 
{6sakaka açılacakbr. 

I1iılkiye 
müf ettişlif}i · 

Diyarbekir vali vekili ve 
mtilkiye müfettişi Hilmi bey, 
İstanbul mıntakası teft4 hey
etine tayin edilmiştir. 

Yunanlıların 
rın karar ve~ 
cekleri şuph 

Atina, 16 - Salı 
( yarın ) M. Venizeloaun 
seti altında vuku bulacak 
zakerede Türk- Yunan me 
leri hakkındaki son mu 
ratiı. verilmesi kuvvet!e m 
temel görllldüğünden M. 
yamandopulosun salı akşa 
tanbula hareketi memul 
lunmaktadır. 

Salamin zırh& 
ve Yunanlıla 
Atina, 16 - Sala:n~r. 

lısının tesellümü hcıkkında 
nilz kat'i bir )<arar veri 
miştir. Yakında katJ 
verilece~tir. 

Pire limanın 
• 

iş durdu 
Atina, 16 - Pire li 

tahmil ve tahliye ~11\elelİ 
grevi münasebetile hemen 
men tam pir şekilde atıl 
vaziyette bulunmaktadır. 

Sırp hududun 
bir hadise 

Sofya, 16 (A.A.)- Yu 
lavya, hududunda eşkiya 
takım yolcuları soymuşlar 
bir karakola taaruz etmf 
dir. Eşkiya bir jand 
telef etmiş ve iki milis 
rini ağır surette yaralam 
dır. Hududu geçmiş olan ş 
şiddetle takip olunmakta 

Ankarada tetkikat 
Darillfünun müderrisi 

den mürekkep bir heyet 
kara civarındaki arazinin 
lojik bünyesini tetkik e 
here bugün hüküınet m 
zine barelıet eyliyecekle 

Yazılarımı 
Sahi/e: 

a - Tehlike Uzakta da var. 
yatın mı\' ve saıre 

4 - Deli, Kari siııunu. 
6 Gönülden ı:unulc. 

6 - Dünya şüunu. 

7 - Sinema dLinyası 
S - Kahraman ağa. 

9 -
t 1 

Duvar iı;lndeki ölli. 

J:>o\i~ haberleri ve sair 
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Uriyede vaziyet 

Ahmet Nami 
resmen emir 
ildn ediliyor 

§anıdan blld· ·ı· ~ur· ırı ıyor: 

ade k~~~ek~ Fransız fevkal
hareket "ter, M. Ponso Parise 
k.atc-:n e nıeden eve! muvak-

. seddedilen eli · ~ssısanın k· . me sı mü-
Rinc d i ullıyen lnğvedildi-
Danıat r A}!an emirname ile 
SUti e ~et Nami beyin 
r y ye Eınır tayin dild•w• · canıen .1.. e ıgını 

Bu il ı an edecektir. 
Pek nı~ı~danh d~layı Suriyede 
gele ~. ını adıselerin m:ıura 
bakılegıne muhakkak nazarile 

F maktadır 
kat:~zlar bunu nazan dik
eden te ar~l< .şi~~iden icap 
lerd· dbırlen ıttihaz etmi§-

ır. 

lforn· 
~- . ıser deği#yor mu? 
uurıye koın' . M P un tebd"I ı .crı . anso-

lennıekt dı • edıleceği de söy-
lJ e ır. 

h: Fr an •. 1,..;.r.ı 
b , ızı u uurenler 
"-e sül . 

arnsınd ayın ıle tellülebyaz 
Yatı .. a esarı atika taharri
ler t Yu~ılmakt" iken bedevi
de r:ra mdan knt;ı v\,; üzerin
altuı ~vcut bulunan bin küsur 
&sari l~~~ı gasbe

1
dilen Fransız 

barru ~a ınutanassıslanndan 
Yakal sun katillerinden üç kişi 
llı~Ie;'J.ıırak Halebe getiril-

D ır. 

iğeri 0 dd llıekted· 
1 
şı etle takip edil

ır er . 
.fi.sa. • 
De ı.y_ışslzlilc berdevlJm 

lere t~zor cihetlcrinde köy
Zaptcd cum e?erek mevaşiyi 
L en ''"' r tl .. . as:uvvctıi .. q'll e er uzenne 
Yare f'l mufrezelerle bir Tay-;;,su goııderilmiştir. 

t . e ebe hücum 
111tihan n ti . 

rında lbk e cestnde sınıfla-
tatbik a bırakılan Halep 
den b~t kektebi talebelerin
hUcuınır snıı dariilmuallimata 
larıa ederek taş ve sqpa-

pencerel · Ye d ~h erın camlarını 
er., cıne k" . 

rını L unü ve sırala-
B crarak f' u talcd . ırar etmişlerdir. 
lrlüessis enın başında meclisi 
lieııano ab a_zasından lbrahim 
buluıırnakte}d't? mahdumu Tank 
---. a ır. 

y tnnurta gibi 
. dolu 

" Dıyarıb k' · ,tlc n h· e ır cıvarınd p· i 
V a ıyesinin C'b a, ır nç-

eli, Kıra" lı k" ı ~re. Gavur 
ta bUyüklü~ .. doylerıne yumur-
\re b gun e dolu " 
de" u afet «7» dakikay~gllllfd 
~ etmiştir. a ar 

Kon~rcnıiz 
İilrk Matbuat Cemi . 

ite riyas t• d Yeti kon-
on il c ın en . B ttf\ 
'- çte akli . k u6Mn saat 
ıs:ongre mu arrer olan 
on U perşembe .... 
llııı Çe ~ehir edilnı .~u saat 

teşrıfleri. ~ · Aza-

; 

== Tehlike uzakta da var! == 
Harp yakın mı? 

. Küçük itilafla ~1acaristanın arası 
açılı)ror, l1akiki ral{İfJler Frarısa 

• 

ile Italya mı? 
Bundan bir mOddet mukad- Diyerek Başvekilin sözleri-

dem Macar bqvekili bir nut- nl teyit ve hatta tavzih eyle-
kunda, T riyanun maahedeai miJtir. 
mucibince Macaristandaıa alı- Bu cevaptan pek mfitehay-
narak bqka memleketlere yır kalan küçük itilaf dev-
hediye edilen Macar toprak- Jetlerinin yeniden ve bu sefer 
lannm uğradığı hakaızlıktan tiddetli bir lisanla izahat 
alenen bahaetmfıti. istiyeceği bildirilmektedir. 

Bu beyanat, Macar toprak- Bilbaasa Romen matbuab 
larına tevarüs eden devletler M . b h ~ ha k acanatanın u aLLı re e-
lizerinde fena akisler Y•fb· 
Bu devletlerden bulunan ~e- tini pek şiddetli bir surette 
koslovakya ve yogoslivya sefir- tenkit ve muahaza eylemek-

tedir• 
leri Macar har. nımnnı ziyaret Diğer taraftan Belgrat gaze-
ederek Başvekilin bu beyana- teleri, Macaristan ile küçük 
bnı protesto ettiler. Macar itilif devletleri arasında bir 
har. nazın bu proteatoya ce -
vaben : harp tehlikesi mevcut oldu-

- « Bu husustaki Macar ğunu bile yazmaktadırlar. 
noktai nazan bütün cihana Muhtelif Avrupa merkezle-

rinin siyasi mehafili bu Maca
maliimdur. Macaristan, Triya - ristan- Küçilk itilaf mübare-
nun muahedesini haksız görmek zcsinde bir Fransız. İtalyan 
tedir ve bu itibarla muahedcnin rekabeti g6rmekte ve bunun, 
tadili lhım geldiği fikrindedir. Merkcz.i Avrupa ufkundaki 
l\facaristan btıtnn vesaiti ıul- tehlikelerden birini teşkil et· 
biye ile bu hedefi takip ede- mekte u:Juğunu beyan eyle-
cektfr.» mektedirler. 

Ziya molla 
Pahalılık mese
lesinde bakınız 

ne söyliyor? 
Bir çuval undan « 94 » mi, 

yoksa cc:Ol»mi ekmek çıkacaiı 
ve ekm,~ğin ucuzlatılması 
etrafında son günlerde olduk
ça geniş bir neşriyat yaptık • 

Bu meyanda Sabık Şehre
mini Operat6r Emın beyin de 
fikirlerini netretmiftik. Emin 
bey fikirlerinde, ekmeğin da
ha ucuzlablabilcceğini söyle
miş ve buı rakamlar da zik
retmiftir. 

Bir muharririmiz merak et-
miş ve bu merak saik~sil~ 
Emin bey zamanında Cemıyeti 
Belediye Azasından olan ve 
Emin beyin Belediye meı • 
liıinde daimi muarızı olan Ziya 
Molla bey! aramıtbr. 

Ziya Molla bey 4 6ncü 
vakıf haDJDdaki yazıbneıi
ni terkederek Mahmudiye ha
nına taşınmakta oldupnc:la,n 
bu nakil gürültiisü araaanda 
evveli bir ıey .CSylemek iste
memiş, fakat muharririmizin 
marı üzerine şu telmihli 
dlmleleri s&ylmif&: 

- Eğer bu ea'ar ve ekme
ğin ucuxlamaıı meaeleei Emin 
beyle bana kaldiae fimdi tam 
ehlini buldunuz. Bqka ~ 

Y o.llaı· ... 
Emanet- Vilayet 

ihtiltıfi 
hallediliyor 

Emanet heyeti fenniyesi bu 
hafta içinde biitün şehir yol
larını ve inşaatı teftiş ede
cektir. Bu teftişi mütenkıp 
Viliyet mühendisleri ile bir
leşilerek Vilayet ve şehir 
yollarının başlang:.ç ve bitim 
noktalan tesbit edilecektir. 
senelerden beri vilayetle Ema
net arasında devam edip gi
den yol ihtilafı da bu suretle 
balledilmit olacaktır. 

TelQraflar 
gecikiyor 

lımir tacirlerinden bir kıs
mı, Dahiliye vekaletine müra
caatla son zamanlarda kendi
lerine müstacel kaydi ile çe
kilen telgrafların ekseriya beş, 
alb aaat taahhurla verildiğip
den ıikiyet etmişler ve bu 
tikiyetlere oradaki bazı Ban
kalar da iştirak eylemiştir. 

ye sormağa hacet kalmaz.» 
Molla B. bu sözlerine gayet 

manidar bir ailküt ilave ettik
ten sonra tekrar yazıhane 
nakli işlerine dalmıştır. 

Sahife ' 

hl on.un sıırn 
Genç yoğurtçu
ya bir gündeliğe 

maloldu. 
Dün ~kşnm Beyoğlunun ar

ka sokaklarından birinde ga· 
rip bir vak'a olmuştur. Bunu 
gören muharririmizin ağzın
i::ian vak'ayı aynen dinlemek 
isterseniz şu aşağıdalci sabr· 
lam okuyunuz: 

Saat yedi buçukla sekiz 
arası... mnhalle aralarında a
yak satıcıları avazları çıktığı 
kadar bağırarak birbirlerini 
kovalıyorlar, çocuklar hep 
sokaklarda, kapılarda balkon
larda! 

Bir aralık sokağın alt tara
fındaki yokuşun ortasında bir· 
den bire bir şangırtı ve tan
gırtı ile bir curcunadır kop
tu. Bir de gidip baktık ki, bo
zuk kaldırımın bir iki metre 
murabbalık yeri hem beyaz 
yoğurt içinde ... 

Bu yoğurtların tam ortasın
da da tersine dönmuş koca 
bir tabla ile kenarlan 
yamrı yumru olmuş teneke
ler, diremler yabyordu. Zavallı 
genç yoğurtçu ise etrafında 
kendine gülenlere alık alık 
bakıyordu . Nihayet mesele 
anlaşıldı. Seyircilerin içinden 
yaşlıca ve çaçaron bir Ermeni 
kadını vak'ayı izah etti : 

- Başında tabla ilen yo
kuş yukarı çıkarken gözlerini 
havaya dikince böyle olur 
işte!.. 
Şu karşıki balkonda duran 

kadın herifin gözüne ilişince 
tablayı falan unuttu,iyice gör
mek için başım yukarı dikince 
haydi tabla paldır küldür 
aşağı yuvarlandı. 

Kadının bu sözleri üzerine 
seyirciler hep birden başla· 
nnı kaldırıp karşı yüksek 
balkona diktiler ve orada 
ayakta durmuş, İ{UŞ bakışı aşa· 
ğıyı seyreden genç,. tıknaz bir 
kadının kısa etekliginin albn-
dan kalçalarının beyaz tebcl· 
lürünü gördüler ve yoğurtçuya 
kahkahalarla bir daha güldüler. 

Otomobillerin 
sigortası meslesi 

Ssyrüsefer merkezi bundan 
2 sene evel otomobillerin si
gorta edilmesini, bir kaza olur
sa kazaya uğrıyanlarm menfa
atlerinin bu sigorta ile temi
nini Emanete teklif ve bu bap
ta bir proje takdim etmit , 
mesele tetkik edilmek üzere 
umuru hukukiye müdürlüğüne 
havale edilmişti. 

Haber aldığımıza nazaran, 
umuru hukukiye müdürü dün
den itibaren bu projeyi tetki .. 
~e. başlamışbr. .... 
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İkisi de soluyorlar ... 
Soluı·ken de, ·yeneelerini 

sıkıştırıyor, öpüyor, 
öpüyorlardı. 

- 24 - Muharriri: M. Turhan 
Şehnaz, kat'i bir kanaatle ' biden farkı olmıyan bu gayri 

!!ahnenin hercümerç olmasına meşru derağuşu belinden 
muntazırdı. Zaten bir mintan uzaklaştırmak istedi . Hem sı-
ve bir pantolonla oturan ko- kılıyor, hem öbür kadınların 
casmın neredeyse çıplaklaşa- şu vaziyetten şüpheleıımele -
rak köçeklere saldıracağmı ve rinden ürküyordu . Lakin , di -
bu hayvani savlet önünde ğer görümcenin de ayni ıe-
~rkeklerin yü:ılerini kapıyarak kilde kendisine temayülünfi 
bir yana, seyirci hanımların hissedince şaşırdı. O da, sol 
da çığlıklar içinde öbür yana tarafına düşen küçük görümce 
savuşacaklarını düşünüyordu. hanım da, ablası gibi yakıcı 
Nihadın, son derece şevke bir temas ile kulağına fısıldı -
geldiği asabının fartı iştiha ile yordu : 
gerginleştiği de yalan değildi. - Keşke gelmeseydik. İçi-
Şehnazı, firaşı meşruunda kor- me baygınlık geliyor, çakşı-
kutan o behimi bakı§lar, he- rım ıslanıyor . 
rifin gözünde şimşek gibi Büyük görümcenin, o esna-
parlayıp duruyordu, da, muhakemesi biraz daha 

Bu sırada görümcenin biri, teşevvüş etmiş olmalı ki yen-
ihtiyarsız bir halde yengesine gesine büsbütün abanıyordı1 • 
meyletti. Ateşli nefesini onun Hatta bu muhakemesizlik 
boynunda dolaşbrarak: sevkile ve yapbğını bilmiye-

- Ah, abla! -dedi- Ne gü- 1 rek kadıncağzın boynunu öpü
zel kadınlar, ne de güzel oynı- ı yordu. 
yorlar. f Küçük gl>rumce de mütea-

Şehnaz, bir buseden daha kiben ayni yola dökülünce 
sıcak olan bu heyecanlı tema- Şehnazın hali fenalaşb. Önün-
yül üzerine ansızın titredi. deki müheyyiç manzara, iki 

Kolile belini sıkan ve nefe- yanındaki sıcak deraguş, taze 
ıUe boynunu yakan görümce- gelini terletmiye başladı. Gö- 1 

sine döndü. Aman yarabbi! rümceler, kulaklarında derin 
o da, bı.ı güzel kız da tıpkı bir uğultu, gözlerinde kesif 
kardeşi gibi bakıyordu, ayni bir duman benliklerini kayhet-
buğulu ateş, onun da gözlerin- mişlerdi. Mütemadiyen yer ge-
de tüJüyordu. Şu kadar ki kı- leriıii sıkıştırıyorlar,. soluya, 
zın çehresi, Nihadınki gihi1 soluya öpüyorlardı. 
korkunç değildi. Bilakis, o ani Bir aralık kızların elleri de 
teheyyücünde daha şirinleşmiş faaliyete geçti. Büyük kız sağ 
görünüyordu. Y anaklan kırmı- elini Şehnazın boynuna atmış, 
zılaşmış; burun deliklerindeki küçüğü de yayaş yavaş bal-
narin ittisa, dudaklarındaki dırlannı sıkmıya girişmişti. 
rabp ihtizaz, çehresine bir Maamafib, buseler gene iki 
melahat getirmişti. taraftan temadi ediyordu. 

Şehnaz, iradesi ihtilAle uğ- Şehnaz. kocasmın koynunda 
ny\n bu istekli yavruya nasıl hiç te hissetmediği garip bir 
cevap vereceğini düşünürken baygınlık duyuyordu. Beyni 
onun kendisini sıkmıya, sıkı,- dönCyo:, gözleri karanyor, gö-
tırmıya başladığını, teneffüsü- ğsünde bir ezinti dolaşıyor-
nün soluma şekline inkılap du. Mahaza, muhakeme kabi-
ettiğini gördü. • liyetini gene muhafaza ediyor-

Görümce hanım , beğendi~i du. Nihadm vermediğini, ve-
erkeğin teninde uy n ı:dığı remediğini şu kıılann iki kol 
zelzeleyi yengesini kucakla- tazyıkı ve dört Quse ile ken-
makla dindirmiye uğraşıyor disine temin etmek üzere bu-
gibiydi . Şehnaz, bir humma lunmalanna mütehayyirdi. A-
nöbetinden, hir heyecanı asa- caba bahbnın yeni bir cilve-

Nasıl kundak koyuyorlar? 
Son Saat gazetesine : Yu

nanlılar Türkler aleyhine nasıl 
çahşıyorlar? İvon Sarsey isimli 
sersem bir karı (Konferansiye) 
namı ile neşrettiği mecmuanın 
(5) haziran (929) tarihli nüs
hasında Pariste Politis ( Yu
nan sefiri ) cenaplarının bir 
buçuk milyon nımu Anadolu
dan nasıl· kovduğumuzu ta 
Girit mesailinden başlıyarak 
dinliyenlerin merhametlerini 
celbedcek şekilde anlatmıştır. 

Mnbadele işlerini meydana 
çıkaran ve bize çok feci za
rarları intaç ettiren yine ken
dileri olduğu halde şimdide 
kim bilir ne gibi enterikalar 
düzecekler, ki evela konfe
ranslar ve sonra matbuatla 
avrupanın fikrine fesat tohum
ları ekerek yeni bir facıa ha
zırlıyorlar. 

Bizim matbuat,A vrupa gaze
telerini muntazaman ta 'kip 
etmediginden olacak, hariciye

vasıta siyle evvela bu konferansı 
tertip edenleri, saniyen bir 

!Hne mi maruz kalıyordu. 
Kocasının keyfine zelilane 

hizmet etmek yetişmiyormuş 
gibi görümce hanımlann da 
aleti hazzı, hizmetkarı firaşı mı 
olacakb? Bu, mahiyet en ağır 
bir tecelli olsa da şekli tahad-
düsü itibarile tatlı görünü
yordu. 

Küçük görümce gibi Şeh
nazm da asabı boşanmak, ve 
belki çakşm ıslanmak muhte
meldi. Erkek kokusu, erkek
lerin gözlerinden sıçrıyan şeh
vet şerareleri, iki genç kızın 
gıcıklayıcı deraguşu müheyyiç 
el temasları sıcak buseler, 
mehtap ve muattar toprak 
sevilmek ihtiyacile ruhen inli-
yen hu güzel tazeyi sarhoş 
edip bırakıyordu. 

Fakat bir hadise, hiç bek
lenilmiyen bir hadise onu sar
hoşluktan ve görümce hanım
ları da ıehvet uykusundan u
yandırdı: Omuzlarını titrete
rek, göbeklerini çalkalıyarak, 
sağ tupüklanm sık sık yere 
vurarak rakseden kadınlar
dan biri ansızın bağınnışh. 

- Dürzü dölü, beni gözünle 
gebe mi edeceksin ne pis pis 
bakıyorsun. 

Ve bu garip tekdiri mütea
kip te bir gepcin yüzüne zilli 
parmaklarını gere gere zorlu 
bir sille yapışbrmışb. 

Bu edepsizliği yapan Pamuk-
tu, hakarete uğrayan genç te, 

sefirin dost bir de•let 
tahtında resruen aleyhi 
kavlen ve matbuabnda 
ren hezeyanlarda bulum 
mani olacak tedbirlere tev 
sül etmelidir. 

Ben bir Türk sıfatile C 
feransiya » mecmuasmm 
saçmdar~nı okupup mit 
oldum, ve elimden bqka 
şey gelmediği için size 
makla Püifa ettim. Glst 
sevmediğimden ismimi y 
ğa lüzum göı medim. Bu m 
muayı bir defa okumak 
ki vaziyeti gösterir. 

Daimi bir okuyucunuz 

* Bir bavul kaybedanlarln naz 
dikkatine: 

Hırkaişerif civanndan 
bir eşya arabasından d 
bir bavulun sahibi her 
ise; Beyazıtta eczacı ve 
mektepleri katibi Mehmet 
ye müracaat ederek allıllal 
rica olunur. 

Beyazıt eczacı ve difçi m 
tepleri katibi Mehmet 

kabadayılık aleminde hayli 
lenmiş bir adamdı. Hevesli 
bakıştan ıstırap d01ıPÜ P 
muk gibilere nasip l»'Gif. 
lerden değilse de adi ka 
şu mecliste bir arbede 
rarak şöhretini yeni b 
tazelemek, uğrunda 111°ıuu1U11 
çekilip kanlar dö1tlirchı 
bir kere daha girmek ve f 
termek fikrile edepalzliie 
kışmıştı. 

Mümasil alemlerin heıDSi0DCM 
olduğu gibi bu arkadq 
minde de murdar tıynetli 
tenin meramı yerini bulcla 
Candan dost g~fnea dlelilı~ 
lılar bir lahzada ikiye alvnldli 
Hakaret gören ve sille • 
gencin seri bir abhoJa P 
hanımı saçlarından tutup ydJ 
atması üzerine iptida 
gürledi . Pantolommtm 
cebinden çıkardığı ta,bUaOI 
ve şayanı hayret bir 
kanlılıkla nişan alarak m 
:ziya veren iki Iambayi Dall'C9' 
ladıktan sonra alllfteyi 
ruklamıya girişen gence, 
evel kardeş gibi se • • 
delikanlıya ateş etmok iat 
Lakin, diğer bir genç o ...... _ . 
na kadar Nihada salchnmt 
elindeki tabancayı ahp 
tarafa atmayı müteakip k 
disini de hırpalamayı b 
mıştı. 
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Ya Musa, dedi ... 
Bize '"buyur,, etmedin, 

eelişimiz hoşuna 
eitmedimi? 

- 7 - Muharriri: M. Turlaan 
Kırkpınar mevkiine geldiler. mertebeten ali gördükleri ba-

Yer Yer kaynaklar dagı· n bu ba Musaya ayni suretle arzı 
tn d'lf · ' .. d" 1 dı 1 enp noktasında - birer hunnet e ıyor ar · . 
elvan benek "bi yılı Kırkpınar sularında mba-b ' • gı - ya yor, . .. A 

k 
Vl'" il'l ve berrak dereler-rhaki yctsiz hır mnlahaza .m~vzub u 
eh ·e:;anlar hal' d al bulan; kaynaklann - mc.ı e-b' . ın e ve aeyy . al' ta 
r ıltiına içinde- akı gidi- yailığında miıtc~ ı ter ne-

Yorlardı. p leri gibi - toprağın pünhan 
Duğlu, keskin gözlerile ta mesamabndan zerre zerre çı· 

lııaktan tanıdı: kıpnda hilkatin bin bir sımnı, 
1. - İşte dedi Ahi Musa bel- ili balıklann sersem bir ok 
~ ~ ki . balıklara testere zikri gibi ileri geri oynayışlarında, 
gp~f:;or_. [1] yukarı-aşağı çıkıp inişlerinde 

d 
1 alcıka aptal Musa, bir kudreti fatıranın rengin ince-

tı ere kkenarına yüzükoyun uza- liklerini gören bu filozof mi-
ll:a balıklarla meşgul bulu- zaçlı dede AJplarla Aptallann 

Yordu "l( .. 'hr 
Önü d · 1

• 
1 çomez, mı ap el ele verip yanına gelmele-

qrl{ n e.yınısl~rmiş gibi aptalın rindeki sebebi anlamak ister 
d ~ında dız üstü oturarak gibi bir müddet düşündü, ip- • 

rın hır .. k b .. 
lnrd ınura a e geçınyor- tida Alplann ve sonra Aptal-
fekk: uçu de o derece müte- )arın yüzüne dil--..katli dikkatli 
d'· _ır ve kendi meşğale veya bakh : 

u uncel · '-tal) enne o mertebe mur- - Burada savq yoL Alp-
kün 

1 bulunuyorlardı ki beş tür- larla Aptallar neden birle-
d Yanlarına yaklaşbklann - şiyor? 
~ haP.CJıdar olamamışlardı. Akç~ _Koc~ cevap verdi: 

u ttal ıvıurat, sekiz-on adını - Bızım bır kaygumuz var. 
~ad~an kuvvetli kuvvetli ök· Sizinle halleşip kendimize yol 

s r u. çizmek isteriz. izninle Geyikli-
A ~hö, öhö! y1 de bulalım, önünllzde ytire-

lıaret t ~usa ve çömezlerde ğimizi a.çahm. 
Yor} ~ goriilmedi, giiya u~ _ Ha, anladım. sofranın 
~~ 1• Bu sefer Duğlu ses- ayağı aksamasın, diyo~sunuz, 

- M b b Geyikliyi de istiyorsunuz. O, 
b, er a a erenler metba- karhktal 

A. su Paladan! Akçe Koca, Maratla Duğtu-
h Ptal ~~· yatbğı )"erden ya bektı. Onlu, bulu~n 
8flllı çevırdı •e ~ ,erden kendilerine iltihak et-
i~ ?! o; hoş geldiniz, afa mette tereddüt etmemişlerdi . 

.. dınız. Ehlen ve aehlenl Biri o gtink6 gazasının malı-
cıı::~ezler, hemen kalkblar, aaln olan yılanları atarak, ö-
duiar nı çıp~k göğ(Wcrine koy- biri bayvmcıklanna ruhsat 
aıdıta' denn bir ta\'l'J ihtiram vererek -dağın şo yüksek yeri-
d .. 1 ~Akçe Kocaite iki arka- ne kadar gelmişlerdi. 
ları ' .~tla Duğluya yaptık- Aptal Musa, farlı vekar ile 
Ör.fuıe gı, j ":_Pi~l Musanın da mfittebirdi. Ne emir ne ,eh. 
Diğer ~~ çoküp elini öptüler. riyar tanırdı. Feleğe boyun eğ-

-
1 1 

aptal, kcndilerin:len mez, :..iç bir devletliye ehem-
ııı!;J Testere ~kri _ zikri miyet vermezdi. Yalnız, Alp-
l hl! IIlinşari - deni! erre larla - harp oldukça - selim-
e ıl y ~ en tarzı d"f ttik 

olan bir ese~ı. tarıkatine has lqır, aptallrla da tesa u e -
\ri is b şekıldır. ~hmedi yese- çe bir nebze konuşurdu. Ga-
tllrk e u tarıkatın piri ve ilk zaya gitmediği zamalar Kırk 
lallar 'hutasavvındır • Bizirn ap- pınar balıklanndan dersi hik-
idi. ep 0 tarik rneıısupları met alırdı. 

Böyle bir adamı; tu kapısız, 

.. *!5! 

Emniyet 
ğünden: 

sandığ~ müdürlü-

ikrn N. ismi 

148492 iki roza iğne , C~ B. 
149072 » altın saat iki altın ptlen Hatice refia H. 
154089 Bir altın madalyon bir altın saat bir altın 

yüzük bir gümüş tabaka Haıene H. 
172938 

178246 

1119 
2845 
5720 
6606 
7384 
8233 

8328 
8514 

8873 
10026 
12559 

12762 
14263 
14382 

14796 

15551 

15814 
16141 
16724 
16873 
17193 

17203 

17260 
17284 
17500 

17530 

2747 

Üç altın saat bir çift akik kol düğmesi 
bir akik kravat iğnesi 
« çift rona tektq k6pe bir roza iğne 

Sabri B. 

bir gümüş tabaka M. m Manyo 
« elmaslı saat mu kolye ~ H. 
« çift pırlantalı küpe bir alba bilezik Kemal B. 

Bir pırlantalı kıravat iğnesi NaciyıeH. 
Beş albn bilezik Abdllbdfr·B. 
Bir çift roza küpe, bir nna yüzlk Ha,ıi,e R. 

« çift roza kipe, bir rosa b.t tine 
bir roza bilezik S.ftye B. 
Bir pırlanta tektq ,ldk M. m. EIW 

« pırlantalt ytidk, IMr ron ı•,.allab 
bir albn çanta, bir altm t.hck• l'S c:Hr-
hem 6ç adet roza gerdanhk -.htı &1'aii 
bir tqı yok) 
Bir roza menekıe İj'ne 

« çift roza kllpe 
« çift roza küpe, J,fr çift roza menekte 

madalye iki roza yüz8k, bir altm kordon, 

btB. 
... B. 
..... B. 

bir albn kolye Neciye H. 
Bir pırlanta ııipn 1390 dirhem glhnlf Saide Şerife H. 

« çift pırlantalı k6pe Hatice Seniha « 
« çift pırlanta tektaf ldipe bir pırlmta- ..... 

b kese bir altm keee Emine met « 

Bir pırlanta pandan~ bir pu4antah bile- . 
Dk iki roza yüzük bir prllmtah ,ttz1k M. m. p.!an 
Bir pırlanta tektaf ytldlıc hir llltm çanta 
bir albn kordon 20 dirhem M. a. Ramela Elma'9'en 
iki roza yüzük A1Klallab M.ııfr B. 
Bir incili ağraf [ bir htfı )'Ok l « « ., 
Üç alhn bilezik Saadet H. 
Bir çift roza küpe [ bir taşı yok ] Atiye H. 
Bir roza madalyon maa kolye bir altm 
saat Mediha H. 
Bir roı.a pandatif bir roza ytizük bir albn 
bilezik Meryem H. 
Bir çift roza gtll k&pe bil' pıt'tanta yftzlk Ma~mer c 

cc roı:a kuş iğne Mehmet Edip B. 
« « jğue 1 çift roza ldipe 1 S millkal 

inci Mehmet Safih Ef. 
Bir çift roza kilpe 1 roza pand•tff 1 çift 
roza hurda menektc iğne .(birinin ortam 
sırça birinin yok) Zeynep V edle H. 
Bfr çift r~za gül k&pe Emine Meliha H. 

bacasız, alb çemen, üstü gök 
olan höcrei i'tikifından kal
dırmak hayli müşküldü. Birlik
te Geyiklinin yanma gitmek 
mi, yoksa Geyikliyi ona davet 
ettirmek mi mtinasipti? 

Akçe Koca, Bu husustaki 
terediidiinü bir bakıtla aptal 
Murada anlatb, o da bir göz 

bp yqjl kilime oturmak için 
benden izin mi bekliyorsunuz? 

Aplal Musa bu sözü s6y· 
lerken ratıp çemenleri işaret 
ediyor ve henüz ayakta duran 
beş misafiri oturmakta tealı
btlr gösterdiklerinden dolayı 
tahliye etmiş oluyordu. Misa· 
firler1 bu ihtar üzerine onun 
etrafına çevrelendiler, ve ap
tal Murat bahsi tazeledi: 

işaretile sükut tavsiye ettikten 
sonra tahta kılıcına dayanarak: 

_ Ya Musa! - dedi - bize 
«buyur» etmedin, .yoks~ gelişi
miz hoşuna mı gıtmedı? 

Aptal Musa, sitemkar bir 
lisan ile: 

- Haşa - dedi - başım üs
tünde yeriniz var. Lakin bu
yur diyecek yerimiı yok. Bas· 

- Şu yiğitler, bizil:"l~ gl
rütmck istiyorlar. Geyikh bu• 
hınmusa meclis tamam olma&. 
Onu bulmak için Kari~ 
yücelsek nice olur. 

Aptal Musa biraz düfiindOı 
(Bitmedi' 
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Sabık Avusturya yüksek 
memurlarından ve Alaman te· 
IİWn bankası meclisi idare 
aıuuıdan F erdinant Artman 
1928 senesi ağustosunda Vi
yana cri-annda bir sayfiye 
kiralar. Bu Villlnın sahibi üç 
hafta eYCl mali miizyaka sebe
l>inden intihar etmiştir. 

Artman tarafından kiralanan 
~ bir mtiddet sonra biitün 
\rıyana halkını müt~ssir eden 
mltthiı bir faciaya sahne ol-
111Uflur. 

Artman, büyük harpte Dal-
maçya iaşe teşkilatını idare 
etmişti. Harpten sonra ticaret 
hayatına atılmış ve az z~manda 
çok muvaffak olmuştur. 

Fakat ( 1924) de Fransız 
~ı üzerine yaptığı bir 
apekülisyonda servetinin mü
~m bir kısmını kaybetmtştir. 
Kansı çok güzel ve ayni 

zamanda ltıks hayata alışmış 
bir kadındır. Kocasının para
m kalmasından sinirlenmete
dir. 

F erdinant isminde ve on 
altı yqında bir de pmank 
çocukları var. Ebeveyni bu 
Jı001klann pzel bir tahsil ve 

Son Saat H~:zir.1n 1R 
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iyi bir terbiye görmesi için 
hususi hocalar mürebbiyeler 
tutmuşlar. Fakat Ferdinant ta 
hiç istidat yok . Şımardıkça 
şımarmakta ve onun bu hali 
esasen aralannda geçim olmı-

yan .kan kocaya yenidan kavga 1 

esasları vermektedir. Ananm 
da bab-ının da arbk bütün 
emel ve ümitleri bu şımank 
evlatlannda.. . Geçimsizlikleri 
arasında ondan başka zevkl~ri 
yok. 

20 eylül 1928 sabahı bu 
villanın en yakınında bulunan 
polis merkezi M. Artman ile 
kansının feci bir şekilde ölüm· 
!erinden haberdar ediliyor. 
Hemen facia mahalline 
koşuyorlar ve villiiıın 
büyük salonunda M. Artmanı 
üç rşun ve on 
iki bıçak darbesi ile delik 
deşik buluyorlar. Madam 
Artman ise öbür köşede, bir 
kanape üstünd~ beyni kur· 
şunla delinmiş ve ölmllf bu
lunuyor. 

S,alonun ortasında ve feci 
şekilde ölmüş ana ve baba-
larının henüz sıcak ceset-
leri aruuıcla iae ıenç 

oğullan F crdinant -elleri cf"b!n
de dolaşmaktadır. Polise ver
diği ifadede: 

- Annem babamla bermu
tat kavga ettiler ve birbirle
rini öldürdliler .. 

Diyor. Sonra delikanlı bir 
ainir ~branı geçiriyor. Uıak
Iara haykınyor: 

- Haniya benim kahvaltaın. 
Niçin hazırlamadınız . . Kamım 
zil çalıyor. 

F erdinandın elinde ufak bir· 
yara şüpheyi celbediyor. So
ruyorlar: 

- Babamın elinden bıçağı 
almak isterken kesildi .. 

Diy.or. Bu ifade imkinsız 
görlilerek F erdinaııt tevkif 
edfliyor. • 

Delikanlı müstanlike bila
hare: 

- Amamı da babamı da 
ben öldtirdnml dediği halde 
mahkemede bunu iıikir ediyor. 

- Zavallı adamı 6ldnkten 
sonra cinayetle ittibam ettir-
memek için kendimi feda et
tim. Halbuki katil ben değilim. 
Diyor. 

Mahkeme müdafaa şahitle-
riai dinliyor ve bu phitlerin 

1 Viyanada 
müthiş ir 
aile faciası 

ifadeleri işi dahal"~rin bi~ 
~kmaza sokuyor. Şahitler i"1 
kısımdır. Bir kısmı Ferdinall" 
dın lehinde bir kısmı aleybfJJ" 
dedir. 

Lehte olanlann söyledikle' 
rinin hnluası: 

- Artman, işlerinin bozu1' 
gitmesinden müşteki idi; bit 
JCaç kişiye intihar edeceğini~ 
ölürken çok sevdiği kanaıill 
da beraber öldüreceğini a&/" 
lemiş. Bunu hab'er alan ,....,. 
dam Artman bir bıçak satııl 

• 
almış.Daima yastığının albd" 
saklarmlf. . 

Madam Artman çok sinirli il 
kadı~m1ş, bir kaç kere ıanatot' 
yoma girip çıkmış, oğlunu ÇO~ 
sever ve hatta daha ~ 
ya~a iken bile erkeklik . bir 
siyab uyanmasın diye kucak" 
Iamaz, öpmezdi. Bir kaç k~ 
onun da: 

- Böyle giderse hem kO' 
camı hem de kendimi öldil" 
receğim dediğini işitmiflcr • 

Bu yolda şahitlik edenlet 
meyanında maruf şahsiyet" 
lerde vari. 

Hatta içlerinde nazırlar bil• 
( Mabadi 9 uncu sahifede) 
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- Sinenıa 'Dünyası 

1B~nka memur .. 
llflundan ıincma 

Ytldızlıgına 

(Dione Eltiı) Amerikanın 
~ni · sınenıe yı1dızlanndandır. 

Bu bJr genç kız bundan 
at •ne evci bir bankada 

enograf iken sinemacdık 
Y•Pnıak tqebbCsillıde hulun· 
DlUf, nıuvaff ak olmufb.µ'. 

,, 
Oleıi 

5tudyolarda geçen 10 sene 
Amerikalı komik 

Bobbi V cmo.n ha
mes-yatından ve 

le~inden mem• 
nun deQil 

Fatti gibi 
Ben de unutul
ma~a mahku

mum diyor 

' ~ Bobbi Vernon beyaz per-
delerde ikişer kısımlık küçük 
küçük komedilerini gördüğü

müz bir sinema oktörüdür. 
Bobbi Vemon Amerkahdır. 

Henüz genç olmasına rağn:ıen sine· 
macılıkta müptedi sayılamaz. Bobbi 
kendisine mahsus kıyafeti ve hare

ketleri ile tam on seneden beri filim 
yapmaktadır. 

Bu itibarla o, stüdyolann kıdemlilerinden 
bflc sayılabilir. Bobbi Vemon sinema san'at• 

kirlaı arasında da sık sık ismi geçen bir aimadu. 
Buna bqlıca üç sebep Yardır: ti, 

1 - Bobbi Vermon on sene evel evlenmif v.e tam on 
senedir ayni kadınla evli kalmıştır. 2 - Bobbi V~ _ 
10 ~enedir Hollivuttan dişarı çikmamıfbr. 3 - Bob};i 

Vernon geçen on sene zarfında hep ayni kumpanyada çahı· 
mış, yer değiştirmeyi aklına bile getirmemfıtir. 

Bütün bunlar Amerika sinema ıan'atkirları arasında pek nadir 
görülen hallerdendir. Bobbi Vemon hayatından ve mesleğinden 
memnun mudur? Bir Amerikan gazetesine bakılırsa, hayır! Kendi
sinin bir san'atkir olmadığını, F11tti gibi yaı 1'1 öbürgUn unutula· 
cajın, ortatadan kaybolacağını söylemektedir. 

• • 
ıçın 

H . • 
ollivutta çıkan !Iİ--- 1 d b. . .. h A "k . l v b" k .. d k. b tt1'~1 •an' atkirlar . ---... mecmua ann an ın son nus asını men an sınemacı ıgının geçen ır aç sene ıçm e ay e ~ 

sene nıuayy:n ta:ııa eylemiftir. Mecmua bunların tercemei hallerinden ve kıymetlerinden uzun uzadıya bahsettikten sonra her 
olan san' tkirla 1r aünde Hollivutta bir ihtifal yapılması teklifini ortaya atmaktadır. Resmimiz hatıralarının tazizi mevzuu bahs· 
<Junc Ma~h.ia) {L.iÖBteriyor. Bunlar yukardan soldan itibaren (Amold Kent), (Teodor Roberts), (Barbara la Mavr), (V~rd)Gr(C), 
._ Ferı-~ (M rry Scmon .. Zipta), (Rodolf V.Iantino), (Einor Huon). (Vallac Reid), (Fred Thomaon), (Georie BebaD • u-

,,, ••ite SiWlel) ft (Frak Carier) .un.. 
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Muharriri: 

Jül 11ern 
Nakıli 

Birden işler diizeliverdi 
Ahmet ve Asiyenin nikahları tam zan1anında kı)rıldı. an Miten 

İse a~ daha bir kelime hatasına kurban gidecekti., (i) 
yerine ( e) bazen insana neler yapınaz! 

r 'r• •• .. - eten.il Mlta 90D dakikasında güzel ölmüştür. diyor. Ve alt tara- Hayır .. 
ililllla illDe sizi.-i iPa- ltlli.yeye intikal etmişti. fında da beş hafta evvel İs- Ü•küdara areçmeldea qz 

- Ha,.:11 INıar olan.. Bu vuiyetten herkes mem- tanbuldski ' kocasına iltihak geçti? 
demesi 1-keef, ~iki mmdu. yahm memnun olmı- etmek üzere haraket kararanı Gene hayır .. 

se.dala •enci çok ae'rindirdi. Van iki kiti vardı. Bunlar da vermiştir. Diyor .. Bu ne de- Sadece bir gün defterdarbk 
- Amcacajmı!. an Mften ve uf&iı Brüno idi. mek.. daire&ine gitti. Vertiak Dtiz,.. 
diye ikimi de Kalıramln ata- Kendi kanmaa kızıp başmı ~an Mitenin gözleri bir ıiiaıit mım üstfille aldı. 

nın bo,_ IU'ddllar. *ak l.tanbala kapağı atan sevinci içinde parladı.. lık Hükiımete bu vergi par 
ft barada kadmsız rahat bir 0 dd · ·ı tel Koca inat\i gaı ;kıia 1- an, teessürün şı etı ı e - ili lıoptllla vererek on ~ 

h' t abürü L-~- -x. ... ı- .... ~limit eden Van grilftn mabadini :...-~·alnaclı. L-"-'--- k d" d mlan 11-. 
lS ez .... ,._.... ~ llitm • l kürt kanımı be- vauy WUlll en 1 a a 'M J_.. 

ii sulandı. Hemen kağıdı Kahraman aile toplatb ve ı.....,,,.. -. 
Si 1...-::_ Ji libİ saba ahmf bulunuyor- l d l f -1~ T 

- z www pol IUllRif .. da ağanın e in en çe rt •e aynen disi on para vermed• Oekfi. 
rabmı ieğll, nlll'lhtan sonra s" d f d okudu: d k f t-L_;. 
birbirinizi lmcak1- hazır nmoya l'clince, 0 8 e en i- «Madam Van Miten dece- ara geçme yo 911 ._,.,.. 

--;,• ai ile beraber Ktirdistan elle- buJar:ak ---'maz L-..1- v.. 
olun.. rinde sfirtecek ve kim bi ir . dee .. depL1is cinq semaine a rine getirdf.3u _. ı-. _ 

diye pn ciddi ,.... aı.,.lı kaç kilo kaybederek çiroza rejoinare son mari qui est a s 
.a,ı.di. d&lecekti. styn!11>> , 0:-t 
~rin b1JıtDD kahramenlan Yazıhanede verilen ziyafette «Madam Van Miten ölmştlir 

IİJİldi, Kahraman •aa da da• L-~k ik vanM· 
lın, buln•mn•lardı~ uw es memnun en ı- ve beş haftadan beri İstan-

F at~,. K;'braman ajanm tenin ve Brünomm üziintftleri bul.da olan kocasına iltihak 
. itte bu cihettendi ve ikisinin edecektir.» 

mevcudiyetini, itinin boaııliaca- de can aıkmtılan asık surat- AU L Aı•-ı..ı • d 
ğma hamlederek korktu, eneli- lanndan belli idi. - au UUı' ne e,. 
" etti Ziyafet bitti. Artık ayrılıyor- mek.. Karım hem ölmilı olsun 

Kelepir bulduğu kocaya elin· C hem de yanıma gehaek iste-
lardı. ftnkti Fat~ş hanım mü- sin .. Bu qt bir yarılıfhk var. 

den bpbrma..k için hemn temadiyen : Telgrafı Baaku Selim a!dı. 
apdmak .iltedi. ..ı--=-~taaydidi.1:. haydi.. diyip tetkil· etti ve aoıır~ ag~ ız do-Haıo da kız kaı-dqbıin fik. uunuaa q 

~nt"J 'd' Fak t Kahr Van Miten ıJostu Kahraman 1uau bir kahkaha kopardı: 
9r,e J 

1
• a ıman - ALlzim Van Miten: dedi, 

aga: ataya yaklasb; içini çekerek: MüJ. de, karınız ö memia+; .. , 
- Olmaz!.. .&:..e b~ırdı. ADah•!llmarladık dedı" .,, .... 

Ahmet Te A~~nin .. :mıh - .., ·· · - Nasıl.. Ölmemif mı? 
• • d hf _;ı ha b Siıin babrınızı kırmamak için _ Evet... Tdgr.allarcla sık 

merasunın e ç :uz zır u· atıldıiun bu beli kucağında ... k tesadüf edflea bir )r.-1!-e 
· onmadan olur mu. Mademki be · · · d ed' · Al - 911111 

nım IÇUl ua ımz. nı- hatası sizi bu zehaba dilşür-
yo' culuğu hep b-erabcr yapbk, DllD kara yazıaı ne ise onu dü. (decide) yani (karar ver-
evlntlarımın göreceği müriiv- göröceğim. 
vettc de hepimizin hazır ol- Sonra cebindeki telgrafı çı- miştir) kelimesi telgraf memu-

kl - · ed N.kih kardı. Bu~•rup -re attı·. runwı hatası ile (decede) yani 
mn ıgımız ıcap er. ı - ._,..... ., .., (flmüştür) ,eklilil a1ilaş. ( i) 
L•m evel kimle padan fura- -A& fU menhus telgraf ala.. -ri- (e) ......ı...._i b1f luıtaya 
ya gidemez. Soma da llİkih Eter ha olmma idi hen fimdi ~;b; olmu~~ ~ 
ıerefine yazıhanemde bir zi.o kurtulmut olacakbm. Van Miten sevinciDdea bn-
yafet i receğim. Ancak OD- Ahqtet: ker Selimin boynuna ablda. 
d-11 sonra serbest kshr, Kir- - OJle amca, d«li, IİZ de 
diıtana mı, ne cehenneme ıt· • ...ı.... ~ '-- Bundan IOIU'8 olm itler 
dccekseniz gideniniz. =elen ~~em~au,up artık kolaylıkla ve kendiliğin-

Bu sözlere kimin itiraza Telgraf, hunJflDUt vasiye- den anlafıhr. 
halda vardı ki itiraz emmi tinde " yerde daru,ordu. Klrt kansı Fatoı Ye kar-

Hep beraber latanbul hlld- KUraman ap: defi Haseo naçar blarak 
minin huzuruna gittiler ve bu· - Sentn l>qun fellkete yalnız başlarına kürdW ı fit· 
rada iki n&:f'1 Ahmet Be tok•n iMi cenabet ve givur tiler. Maamafih Kahraman •i• 
A.ifeain · an kıyıklı. iadı telırafm kalimelerini onlara oldukça kabank 1'ir 

Hakim nikihtan 10nra )'İIDlk elimle o,ayım da rahat ede- tazminat ftfdi. 
bir saadet duua okudu. Hua- )'İID.. Bir kaç gln soma ha llaki-
nm ellerini kalchnp can Ye Dedi Egildi. Dediğini yap- katen mac1&111 Van Mitee ls-
,eaelden amini. dediler. • mak için kiğıdı açb. tanbula gelerek kocas•m ilti· 

Açıp ilk kelimeleri okuyun- bak etti· Beraberinde, 1-nt-
Bu kadar MrgÜHftlerdea, ca baıı-etle bağırdı muına vesile olsun diye bir de 

.. bdar iDtlur heyecanlan - Bu ne? bu nasıl iş? layaaetli We getirmifti. 
ve cidden llriibim tehlikeler- Herkes, Kahram~n ağanın Şimdi siz Kahraman ağanın 
den sonra nihayet iki g6nül hayretine mana veremeden tekrar Üsküdardaki evine na-
teriat batı ile baifanmıı, ze11- onun yllzüııe bakıyQrdu: sıl gittiğini merak ederseniz. 
ıfn balının prta muallak mi- - Evet.. hu nasıl iş. Tel- On parayı artık vermiye baı-
JUI ela. mühletin IOD alnll, paf bem Madam Van Mi ten ladı mı? 

Aziz okuyucule-• 
Uzun süren ( S~ 

hatıraları ) DID bİrİICİ .~-... 
f6yle hir az nefes h d 
( hitam ) dedikten ....., 
ci kısma lıa .. •••s' J ~ 
size intacı Kahraman ağanın 
ha)at v~ ;1ey.hatinf ıa.r.dun. 
Hoşurwza gitti mi, ~ 
mi, orasını pek kestiremem 
ama her halda sizleri uma .. 
aan yumak huauatindaki 
şayretime emin ola&iJirsiniz. 
itte (Kahraman ap) da bitti. 
Benden tabft gene bh' ıe,lei 
bekliyorsunuz. (Mademki oka· 
yuculannla bu"bdar al•kadar- • 
sm1 o~alde .ıar ne 1ıazuı. 
ladin?) . .,. *1Jy·C81Jımız. 

flaldnnaz var .e bu ıefer 
size takdim için b•,.&itd.P., 
_. tfud7e bel• ••• 
- bitim ....... 
.-alarm fwldnde 
.. kabul edemiJeceil 
-··· .... ı&zettı-ledcm ırınlr. 

Y.-Z tDbda-
Bialerce roman o~•
bea .. •ıdn ilk ...... 
!!'!t: -- lrecfimi ................ 
..... de .,. tidcletlf ~--
ka lıi•ıtmmrniı size 
- Wr -.kolam ...... 

Y.mtelrlbmatdir? 
Bunu yarm başlaclı~ za· 

man g8rUrsünllz. Şimdiki hal· 
de tavsiyem sabreden cıem,.. 
tnuradma ermiı. demektir. 

l~Muhtefl 
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Ahmet Cemaleddin • 
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Dünya şüunu 
( 6 ıncı sahifeden mabat ) 

var. Ve bunlann hepsi genç 

O F erdinandı halim selim olarak 

Yun başladı tanımaktalar. Aleyhte şehadet 
edenler ise şöyle söylüyorlar: F' Ak t . h n ,,. lük" I "' d - Hizmetçilerin ifadesine 

e ~ ft Siya '50Z U a.- nazaran Fcrdinant faciadan bir 

IJn • J k d kaç saat evel « Ben artık 4 ıma 1 onuşuyor u. anasız bsbasız bir yetimim. 
Bu itibarla sahte Jorj Dil- nıt<fıktma cidden memnun ol· Maamafih hayatta sıkınb çek-

:~~ ban.~er farafın~~n ken- dum; mö_s~ö Hfi~~, d~di, b~ mem. Çünkü babamın hayab 
1 .sıne muracaat ett1ğı zaman aktam bızımle kuçuk hır parti sigorta da idi. Parayı tabii 
kıdo~ • baba, bu ih~ar kurt yapmayı kabul ettiğinizden do- ben alacağım, demiş. 
l endısıni miltehalikine karşı - layı cidden memnunuz. Arka- Hakikaten M. Artman haya-
adı; izzet ve ikram etti. Yarım daşım mösyö Jorj Düpon ba- bnı 80,000 Avusturya şilinine 
~at zarfında Loranşar İzidor na oyundaki meharetinizden sigartaya koymuş muş. Başka 

aba ile her şeyi kararlaşbr- bahsetti. Ben de fena bir bir şahit bir para meselesin-
~ Ve tamam ile mutabık oyuncu değilim möıyö Hüme... den kızan F erdinandın anasına: 
.:alınış b. h d B d ld k d k - Ben hem seni hem de ır al e kumarhaneyi orsa a o uğu a ar umar 
~~rk~derken ihtiyar kurt son masasında da kaybetmeyi bi- babamı öldürürüm, kimse de 
ır ıltifat olmak üzere Loran- lirim.... benden şüphe etmez •• 

fara : Bankerin Alkam:as petrol- Dediğini söylemiş, mahkeme 
. - icabında, diyordu, ben de leri hususundaki bu iması ilze- heyeti bu çıkmaz işi bir türlü 

~ıze muavenet ederim. Böyle rine kara gözlilklü adam ha- halledememiştiler. 
iflerde pek belli olmaz; bazen fifçe tebessüm etti ve harcı , F erdinant inkar etmekte 
~n küçük bir muavenet çok alem bir kaç cümle .ile bu musır, Şahitlerin ifadelerin· 
makbule geçer ... samimi hüsnü istikbale teşek- den ise bir hüküm çıkarmak 
L. Deveran eden ıayialara göre kür etti. 
oır t_.. k 
b. l(Ure kaçgmmdan başka Dört oyuncu muanın başı-
ır ki 

b ınse olmıyan izidor ha- na geçtiler ve puvanı iki fı-
_anın lüzumu takdirinde bir ranga olmak üzere vist oyna-

cı?ayet İrtikabından bile çekin- nılması tekarrür etti. Oyun 
:Ye~ek bir adam olduğunu büyUktü, fakat kara gözlüklü 

. '?arbanenin her müdavimi adam bu teklifi iok likaydane 
iıbı boranşar da pekili bili- k&11ılamıt, biç istifini boz-
Yordu. mamışb. 

iki habis birbirlerinin ellerini Dudaklarında müstehzi bir 
-.karken İzidor baba: tebessüm kemali sükunet ve 

h - Size tahsis edecegw im sekinetle oyunu ile meşgul bu-us . 
dıı uaı salon, diyordu, kalın lunuyordu. Diğer üç şeriki cii-

varlı emin bir yerdir. Salo- rüm ise berikinin ~n küçük 
:~n Yegane penceresi metruk bir hareketini bile gözden 
.: 7a~a bakar. Bu salonda bir kaçırmıyorlardı. 
l ç ışı arka arkaya boğaz- xvı i:lf .olsa kimsenin bir ş.ey Mösyö 11Hümc,, nin 
Zann e;;ne imkan yoktur ... imaları 
fu e erseın mösyö Zambaro- Z b f d w 

ıneınnun edehüecegıw. m.. Kağıtlan am aro agıb-
,._ yordu. Banker san evde es-

Ertcsi .. ı,. rarengiz kama ile masaya 
dom... .. ~am saat ona 1 eı· · -6·.. ınosyu Hüıne denilen mıhlanmış o an ının yarumı 
esrar . belli etmemek için elinden 
ınakt:i~ 'ahsiyet i.,te bu eldivenlerini çıkarmamışb. K e abıI oluyordu. 
tin ~r~. ~zlii~ü adam, likas- Kara gözlüklü, banker kiğıt 
tuh f cgıştırflm11 hissini veren dağıbrken bu noktayı o zaman 

l
a ~e genizden geleu bir farketmİ§ gibi davranıp ke-

ıea e ızidor b b mali teaccüple:J 
~barofu sord:. aya m&yö - Mösyö Zambarof, eldi-

htiyar kurt ·büyük b. venli ellerle kiğıt dağıtmak 
~~' ibraz ederek ~is~: yeni moda mı oldu? diye sordu; 
~dı ve daha .t_ ıimdiye kadar eldiYenli eller-

Zaınbarof L "-9amdan le iskambil oynandığını doğ-
kiıa içtim' orllllfar •• Blusae- ... -. biç go-rm--:.t-im. Banker 
..ı.-... rNt! _ _ı;..tmtı olduldan • u... ~&AUT ... 
-- 6"'-unıu bu mütalea kU'flSında fena 
Zaınb ar of halde bozuldu ise de belli et-

beklemekte olda~bıraızlıkla meyı"p itidalini muhafazaya 
k.Plnaı ettW• üz ıu adamı 
•Yağa kaııcfı ve~rhıde g6ribıcc çalıfarak: 

H - Geçen abah tmlf olur-
- Of rcldüaiz! Sizinle ta- kcn elimi yantlam"'"", dedi. 

imkansız. 

Bu vazivet karşısında mah
keme heyeti F erdlnandı da 
alarak facia mahalline gidi
yorlar ve burada mahakeme 
reisi F erdinanda hitaben: 

Elimdeki yara oldukça derin 
olduğundan tesirab hariciye
den muhafaza için eldivenimi 
çıkarmıyorum. 

Oyuna devam etmekle bera
ber bankerin bu izahatım ke-

mali dikkatle dinlemiş olan kara 
gözlüklü adam lakaydane ve 
mühmilane cevap verdi: 
-Demek ki insan artık kendi 
usturasından da sakınmalı; hem 
yalnız usturadan değil, her cins 
bıçaktan. İnsan farkına varma
dan bir yerini kesiyor ve ada
ma öyle geliyor ki sanki bıça~ 
gayri muayyen bir yerden ge
lerek etine saplanıvermiştir .... 

Marsiyal Zambazof bu ima 
karşısında adeta iskemlesinin 
üstünde zıplamıştı. Elinin ne 
suretle yaralanmış olduğunu 
pek vazıh bir surette anlatan 
bu cümleler kapalı olmakla 
beraber okadar manidardı ki 
b~nker elindeki iskambilleri 
yere bırakıp muhtez bir sesle: 

- Ne demek istiyorsunuz? 
sualini sormak mecburiyetinde 
kalmışb . 

Bankerin bu suali karşısında 
tamamile şa~ırmış gibi davra
nan Mösyö Hüme kemali is
tiğrapla diğer iki oyuncunun 
yilzlerine bakarak cevap verdi. 

<c Mabadi var » 

- Ölmüş olan anan Ye ba
banın üzerine yemin et ki 
doğru söyUy~celuin .. eliyor. 
F erdinant bir miiddet d~ 
nüyor; sonra: 

- Beni yalmz bırakmız.. 
Diyor. Delikanlı, faciamD 

oynandığı salonda bir mllddet 
yalnız kalıyor. 
Çıktığı zaman ise şu suretle 
cürmünü itiraf ediyor. 

- Babam annemi bıçakla 
tehdit ediyordu. irademi kay· 
bettim ve annemi mlklafaa 
için babama hücum ettim. 
Elinden bıçağı alarak sapla
dım. Bunu gören ammem de 
korkusundan intihar etti. 

Mahkeme heyeti bunu da 
pek kabul etmemit •• Çthaldi 
M. Artmanın vücudunda ade 
bıçak değil, kurşun yarua da 
var. Nihayet bütün faraziyeler 
şahitlerin ifadeleri ve Ferdi
nandm müevvel itiraftan bir 
araya getirilerek şöyle bir 
netice alınmış: Madam Art
man• kocasını öldürmek için 
silah çekmiş ve atmq. yara
lanan Artman bilmukabele 
bıçakla karısına hücum etmek 
istemiştir. 

Bu sırada Ferdinant sHlh 
sesine koşarak gelmif, vaziye
ti görmüş, babasına hkutlt 
ederek öldünnüf. 

Madam Artman da intihar 
etmiş. Mahkeme heyeti Fer
dinandı baba katili olarak 
hem yedi hem de on ıeneye
mabkum etmiş. Yedi sene bi
tince eğer halinde ıslüı nefis 
etmiş bir vaziyet görillmezse 
üç sene daha yatarak.. on 
seneyi tamamlıyacaktlr. 

Doktor Ariatidi 411 .. 

Bel soğukluğu, Fıreagi, 

Ademi iktidar tedavihanesi 
Eminönü Karakııış ban J,2 8 

İstanbul Gaz, Elektirik ve 
teşebbfü~atı sınaiye Türk Ano
nim şirketi ""üdüriyet ve ida-
rehanesi 15 hazirandan itiha· 
ren Beyoğl•ında Tlinel mey • 
danında Metro lıAnmın 6 ma 
katına naklolunmufbır. 

Müdüriyete ait bütün tebli· 
gat ve iş'arat ile balkm lild· 
yetleri badema bu adrele 
vaki olmalıdır. 

Müşterilere ait muaaellta 
gelince, Kadıköy Gaz ft 

Elekbik iFeri için ~ 
nde Mühürdar caddeôwle 75 
numaraya İstanbul Gaz il*I 
için de Beyzıtta lstaııbal .... 
karşısındaki mahal ile Aabra 
caddesinde 40 numara)'• ... 
radaat edilmelidir. 



ıo S'aliffe 

ADLER 
Yazı makineleri 

l Haziran Jıuhil elti 

Her muanıole mecburi olarak 

yeni harflerle ) azılmalıdır ! 

ADLER YAZI MAKİNASI 

A.vnıpada 1898 scuesiııde ilk 

imal cailcn bir ) azı makinesidir. 

Şi.ındiye kadar bütün dllnyada 

380.ooo y AZI MAKİNASI 

e&tilmıştır. Anadoluya 2t>8f 

makine gönderilmi~tir 

ADLER 
MAKINASININ HUSUSİYETı 

Harflerin milvazı ' uru~udıır 

Bu fııbrilı:amızııı ihtiraı olın•ıl.. 

itibarile başkaları tarafından tak
lit edilemez. Bu :m yede fazla kop

ya ı;ıkannak miimkundür. 

ADLER MAKİNA..<1 

PEK DAYANIKLIDIR 

ADLER MAKINASI 

en iyi bit makinedi& 

~dolu için tali acentafor 

araınaktayı21 

BTr alınan ınQtehassısı idaresi 

altında İ8tanbulda hergıina makine 

tamiri iç~n bir tamirhane kfı~at 

et tiğhniıi teb;ir eyleriz 

Adler makinabrın bı::ş accıı:ıtası: 

RIŞAR VOLF 

Galatada Voyvoda han7,10. 
Galata posta kutusu 44 7 • 

Zayi 
Nufua ve askeri k iı:Jarımı • 

zayi ettim yenisini çıkartaca
ğımdan zayiin hükmü yoktur. 

Bakırköyünde kalaycı 
Salih 

Sem Saat 

Tacirlere mühim ilan 
Ticaret ve sanayi odBsındo.n: 
1929 senesi Oda kayıt ücretlerile Oda resminin cezasız 

olarak tahsil müddeti 30 Haziran 929 tarihinde hitam bula
cakbr. Henüz ücreti kaydiyesini te'diye etmemiş odamızda 
mukayyet zevat ve müessesatın bir cezaya maruz kalmamak 
üzere müddetin hitamından evel Oda vemesfne milracaatla 
borçlanın ödemeleri ilan ve rica olunur. 

lstanbul Tramvay şirketinden: 

ilan 
Sirkeci • Edimekapı arasında · 37 numaralı yeni bir hathn 

·21 Haziran 1929 tarihinden itibaren zirde muharrer seyrüsefer 
tal'İfesi dairesinde, işletmeye küşat edileceği muhterem ahalinin 
nazarı ıttılaıaa ilan olunur. 

Tramvay hattı Trenler arasında bK. trenin Son trenin 
Fasıla : Dakika hareket saati hareket saati 

Sirkeciden 
Edimekapısına 6 12 17 6,24 
Edimekapısından 
Sirkeciye 6 12 17 5,50 23,1'0 

1 Müdüriyet 

lJsl~üdar 111al ınüdürliiğ·üı1den: 
Semti Sokağı No. Cinsi Müştemilat 

Çengelköy Ma.s.!ak 21 Ahşap hane 2 katta 4 oda mutfak 
ve bodrumda odunluk 
ve kömürlük ve bir 
mıktar bahçe. 

Balada müştemi!itı havi ve (1200) lira kıymeti muhamme-

neli ahşap hane satılmalr üzere müzayedeye vazedilmiştir. Be
deli defaten tesviye edilmek şartile taliplerin 2 • 7 - 929 tari
hine müsadif salı günü saat 14 te 0 P yedi buçuk teminat 
ekçesini müsteshiben Üskiıd..,r mal müdüılüğünde ınüt~şekkil 
lrornisyona mürac3at eylemeleri Han olunur. 

Ye k<~nci 
VAPUl~LARI 

Karadeniz lül~s ve t<ünıt p(ıcıtas ı 

Vat '!!'in vapuru 
C'il. 1 D l lazir:ın 

Çarşamba 
günü akjiam Sirkeci rıhtımın
dan hareketle doğru [Zongu!
d.ık, İnebolu, Samsun. Ordu. 
Giresun , Trabzon , Surmcnl.! 
YC Riıe J ye gidecektir. 

Tafsil:lt için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentesine 
müracaat. Tel İstandul l 5 1 ) 

Bartın ıuı:s \ c sürat postası 
Elektrikle m ücehh~ı ımmtazam 
kamaralar ve gü~·erte )nku-

larına mahsus mahfuz 
mahalleri havi 

A d Yapuru Y in 17 Hazirag 

Pazartesi 
günü saat ı 8 de Sirkeci rıhtı
mından hareketle [ Ert'.ğli, Zoır 
guld:ık, Bartın , Amasra, Konca 
şile, ve Cide] iskelelerine azimet 
ve aynı iskelelere uğrayarak 
avdet edecektir. 

tafsilat için Eminönü rıhtım 
ban 2 numaraya müracaat. 
Telefon: 2684 

lzn1ir, Paris, Liye j scrgiJcrinde altın n1adalyalar kazanan 

Baküs Rakısı 
. ·Yeni etiketlP-rle pl)7asaya çıktı 1 

BJ\.KÜS on temiz ve en sıhhi ralcuhr. Tereddüt etmeden BAKÜS 

Radran 1 

Scyriscfai 
Merkez · a.::entası : Galata 

köprü başınJa. Beyoğlu 2 5 62 
Şube acentası: Mahmudiye 

hanı altında. İstanbul 27 40 

lzmir -Mersin sürat postası 
(CUMHUrJYET) v~puru 18 
lla.dran salı ı 2 de Galata 
rıhtımından kaJkarak Çarşamba 
sabahı İzmire varacak ve o 
al\şaım izmirden kalkarak 
[Antalya , Aliiye , Mersin] e 
gidecek ve dönüşte [T aşucu, 
~.\namor Alaiye , Antalya , 
Izmir J e u~m·arak gelecektir. 

Ayva:IK surat postası 
( 11ERS!N ) vapuru 18 

Haziran salı ı 7 de Sirkeci rıh
tımından hareketle [ Gelibolu, 
Çanakkale Kü··ükkuvu Edrt!-, 7 ~ ' 

mit , Burhaniye , A.yY:.ıltk ] a 
gidecek ve döniişte mezkur 
iskelelerle birlikte Altunoluğa 
uğn yarak gelecektir. 

Gelibolu için yalnız 

alınır yük alınmaz. 

1t,uaanya pos1ası 

(MAR:\TAR.A) npuru Salı , 
Cuma . (KOCA.EL!) Yaptını 
P.ızar, Çarşamba 9 da idare 
rıhtımından hareketle l\Iudanya 
ı'e Gemliğe gidect>klerJir. 

1 raozoo ıkıncı posıa.)ll 
( .A}\1\ARA ) Yapuru 20 

ı fazinın Perşembe akşamı 
G:ılata nhtımindan hareketlı.; 

[ Zonguldak , İnebolu, Sinop, 
Sam:-.un, Ünye, F.1.t5a, Or~ıı, 
Giresun , Trabzon , Rize ve 
!Ioııaya J ya gid~~ck \'t! dö
nüşt~ Pazar iskdcsile [Rize , 
Sürmene , Trabzon , Pulath:ı
nc , Görde , Giresun , Ordu, 
Fat .:ı , ,Samsun , Sinop 'c: 
İnebolu J va u{!rarnraktır. 

Banka muamd,itı \ ' C usulii 
müzaafcye vakıf (.ıo) lira 
maaşı asli ala~1k bir memura 
ihtiyaç vardır. Talip olanların 

yaşı yirmiden aşa, otuz beşten 
yukarı olrnıyacaktır. Bu şeraiti 
cami olanlar Haziran nihaye
tine kadar bir kıt'a fotoğraf 
ve vesaiki hamilen muhasede 
müdürivetine müracaatlan. 

ALt.:EORO 
Jflel, Apolo ve 

eatr clnı. tır.a, bı• 
çaklarını bıteyen 
bu ,ayanı hayret 
kU9Uk rmaklna ea-
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Dün, Eyüp civ rında 
0

. iki ev yandı ... · 
deıı Un saat «1'6J> da, Eyµpte Otakçılarda Kemal beyin evin
•iray Y:ngın. çıkmış, yamııdaJıi Apturabman efendinin de evine 
Qıf..a.·e etmış ve iki ev kimilen yaadıktan ıonra sönd6rülebil-

1f\Jr. Aldığımız l8 e 
2 

.. üI . . ma mata nua.ran , yangın ocaktan sıçnyan 
y ~~ mıyen bır 1avılcim1a husule gelmiştir. 

bira: 7 b~k okluğu i~ itfaiye va11talan müşkülatla ve 
dir k" eehhurle Y~ yeHAe gelebilmişlerdir. Bu yüzden-
Yllıan~ş~~eş tevessü etmq ve Apturahman efendin:n de evi 

. Yangın var! 
dıye bağn/amaz 

Kadık .. llnd • d oy e Vişne sOka-
~ a oturan Maksut efendi 

evıne b" 
ıraz geç gitmiştir. 

ıın~aksut efendiyi sofra ba
k b. a bekledikleri için kain 

ıraderi A b" . ' • . lif t . run ıraz ilerı gerı 

9 
e ~ı~, Maksut efendi cevap 

erınıştır. 

ed°'; e~ek yenirken devam 
dett ~ kavga bir aralık fid
b .. ennıış , iki erkek boiaz 

oinza g l . l d" . ~ö e mış er ır. Bu halı 
;ıı ren Maksut efendinin kanaı 

e Çocuklan: 

D. - Yangın var yetişiniz 1 
1Ye f ' c1-rd eryat etmiy _ 1 afi ~mış· 

i~ç~~ · ~ esnada sokaktan 
den hirı en yakın bir yer
,.. .. _. Yangını poliac haber ... 
0

ırştir. 

~f çd. ~akika sonra Maksut 
en ının · · ita . evının önüne Kadı-
y ıtfaiye 

ları d" .
1 

. gurupunun araba· 
ızı nııştir. 

Mesele 1 1 . • ren d.. an aşı ınca ıffilıye 
dırı· • ~~.'11Uttlir. Maksut efen· 

ın..,.... il 
ilırıd e çocukları bak-

a, Yalaa 
Var! D• )'ere "JDllD 
lnbıt v ı:ı~ bağlfdlklan i'"1 
i]d t artıKası Y•pılm11br. 

r rnvay arasında 
kaldı 

Beşikta t 
turan A ş a Al<aretlerde o• 
t ptullah efendi B._ 'k· 
Bf tramv . , -yl 
traınvay ay ıatasyonunda iki 

.. arasında kalın ... 
su.nden yara! lf, gog· 
kaldırılıruşt IUU!ut, hutaneye 

ır. 

BuQünkü b 
lngil" orso: 

12 22 .ız . 1014,0S; Frank 
2 , Liret 9,13 . 1 • 
,48 i Dolar 47 75' mçre 

93 Oo , • Dabib 
d 

' ; Altın ,s70: 
olu 28 . R 

1
• A11a· 

T ' ume i 6 95 
ratıl\''1y 76· D • ; 
t 1 Ü)'Un 188 
ş Lankasıntla1ı al • 

~,..___- IOJ!llşbr. 

Otomobil bir 
· ayak kırdı 
Şoför Hüseyin HüsnUnün 

idaresindeki 2592 numaralı 
otomobil, Davut paşada kah
veci Mehmet efendinin kızı 4 
yaşında Nafıaya çarpmıştır. 
Sol ayağı kınlan Nafıa hasta
neye kaldınlmış, şof6r yaka
lanmıştır. 

Hemen öndürüldü 
Beyoğlunda Yazıcı sokağın· 

da 15 -numaralı apartımanda 
şapkacı İsakın dairesinden 
yangın çıkmış, sirayet etme
den söndürülmilştür. 

Ne alan, ne de 
satan belli 

Evelki akşam Kasımpaa is
kelesinde gerek köprü, gerek 
f yüp tarafına vapur bekliyen 
yOlcular bir yanlışlık yilZUnden 
epey üzülmüşlerdir. 
r. Saat sekizle dokuz arasın
<la küprüden Kasımpaşaya 
aelen vapur her nedense başı 
clururken kıçından iskeleye 
yanaşmış ve bu ters yanaş
maıun farkında olınıyan yol
cular vapuru köprüye gidiyor 
sanarak köprü yol~uları içeri 
girmişler, Eyüp tarafı yolcu· 
lan ise tabii binmemişlerdir. 

Fakat vapur biraz açıldık
tan sonra manavra yapıp ta 
EyUp tarafına dönilıice herkes 
Ntrmış :ve maatteessüf köprü 
yolculan geriye, Fenere gittik· 
leri Jibi Fener, Eyüp tarafı 
yolcuları da iskele cie ağızları 
açık kalmıştır. 

İşin tabafı vapur mt!murla
nndan kimse vapurun nereye 
gideceğini bağırmadığı gibi 
iskele memurları da vaziyeti 
sonradan anlamışiardır. 

Ne alan belli, ne satan! di
ye buna derler işte ••. 

• 

Açık yasak 
Buffin otomo

biller kapalı 
olacakfzr 

Şehrimizde işliyen taksili 
otomobillerin tabi olacaiı 
kuyut hakkında tetkikat ya· 
pılmakta oldutuzıu Ya&mlf, bu 
kaytlardan bqlıcalarmı da 
kaydetmiftik. 

Bu hususta tetkikat yap
makta olan heyet tehrimizde 
işliyecek olan bntnn otcmobil
lerin kapalı olması esasini 
kabul etmiştir. 

Bu kaytlar ilitı edildikten 
sonra otomobillere bir mühlet 
verilecek ve bu mtiddet geç
tikten toara açık otomobille· 
rin işlemesi menolunacaktir. 

4 yaşında 
delikanh 

Tırabzondan şehrimize dört 
yaşında garip bir çocuk ~e
tirilmiştir. 

Bu çocuk edebiyab bbbi
yede pek nadir görillen bir 
hadisenin kahramandıdır. 

Dört yaşındaki Mehmedin 
sakalı ve bıyığı terlemittir. 
TenasUl faaliyeti mlik.kemmel 
bir vücutte olduğu gibi yerin· 
dedir. 

Vücudünün muhtelif nahiye· 
leri kıl ile örtülüdür. 

Gülhane hastahanesinde ya·· 
pilan muayene neticesinde 
keyfiyet teeyyüt etmiştir. 

Bir kadın, raki
besine ateş etti 
Beyoğlunda oturan merhmn 

Şakir paşanın kerimesi Aliye 
hanım dtın Üakildarda Topa· 
nelioğlu caddesinde 34 numa· 
ralı Herantın evine gitmft, 
Herantııı kızı Mamige bir el 
tabanca ile ateş etmiftir. Kur
fUn isabet etmemiftir. Hadise 
bir kıskançlık yüzünden ileri 
gelmiştir. 

Denizin pis taraflarına 
girmek yasak 

lzmh- sıhhiye müdürlü
ğü körfez sularmuı pisli-
ğinden dolayı izmlr yalı
ları öııündeld Jıususi ban
votuı·ı vasat' etnıi!jtir. 
• izmiı:<lekl hu yasak do
lavıslle aklımıza bizim Hu
IiÇ geldi. b..ınirln geoit$ 
ll mnumu nazaran yüz ke
re c.lnha pis olan Huliçte 
her oün çoluk <;.ocuk ba
lık gibi yüzüyorlar! 

Sahife 11 

j5EPVIP;J 
Güreı müsabakaları 

latanbul mıntakası riyase
tinden: 3 mayıs 929 cuma 
pnü mm taka Güreş teşvik 
Ye Şehir birincilik müsabaka
larının tevzii mükafatının icruı 
esnasında spor nezahetine mu· 
gayir harekatta bulunan Haliç 
idman kulilbli idare heyeti ve 
faal a7.adan bazılarının hakkında 
icra kılınan tetl\ikat ve tahki
kat bu kerre hitam bulmut 
ve .lieyeU merkeziyenin 2ts 
Mayıs ve 4 Haziran 929 
tarihli celeselerinde mezkCar 
kulüp katibi umumisi Mehmet, 
muhuip - veznedar Kemal ve 
i~man müdUrü Necati Beyle· 
nn {müebbeden), kulüp mildli· 
rU Gemal beyin bir buçuk 
ıene, faal azadan Sedat, V aJı .. 
dettia, Rifat, Rüştü, Ahmet 
ve Halit beylerin alhşer ay, 
Şahap beyin bir sene, askeri 
aanayi idman yurdu azasından 
Faik beyin dokuz ay müddet
le muvakkaten boykotlarma 
ve Haliç idman kulübünün de 
altı ay müddetle (Selbi hulaı
k) una karar verilmiştir. 

Cezaların başlama tarihi 3 
mayıs 929 dur. , 

Tayin edilen cezaların hita
mı tarihine kadar bilumam 
milttefik idman cemiyetleriaia 
ve azasmm cezalılar ile miila
baka yapmalan memnudw. 

Adanada kiin bir taktlr
baae içJll rakı Nil' atma bilMık
kın vakıf 

Bir efendi aranıyor 
Galatada ZUlfüanıt aokap 

da 1..aciYerl humı 1 DWllala-

sına müracaat olunması. 
1 

' Zayi • 
Aakeri tezkeremi zayi ettim, 

yenisini alacağamdu zayiiüa 
hlkmll yoktur. 

Karahisal'lf&l'ld Ahlcura 
kuaıı Gucura karye.&ıd• 

Cubdar ~ Sll H 
Ali otlu Hua 

Şehremanetinden: Bililıare 
l.tüıbula iade edilmek &zere 
tafl'Bya gönderilen çuvalluuı 
aym ıehirden ve azami l1ç ay 
urimda iade edilmek Ye bi • 
dayeten duhuliye mndn..~r.: • 
tine mOracaatla veaika -
mak ıartile hini iadede re· 
simden ittisna edileceji ve 
bu tartlardan her hangi biri • 
ııiıı noksanlığı halinde tarifesi 
mucibince resim alınacağı ilin 
olunur. 

Bugünkü havo: 
Kandilli rasatanesinden 

almmışbr: 
Dün azami harnret «29» 

derece, bu sabah «18» de
recedir. ~u gece rüzgar 
hafif değişik, hava fiÇlktJr · 

m:& 6 '*dl 1 •• 

, 
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FLİTOKS 
Tulunıba lıırı: 

. . . 
idarelisi ve en sağlanııdır. 

l . e J ı j \ 71 s ı. c 11 . , 

Tulumbanın aksamı 
sureti ınahsusada le· 
hlmtenmlşllr. Silindi· 
rl uzun ohtJ) fazla ha· 
,·a lazyikinl mükem
melen temin edf'r. 

SttOlam ve gayet a· 
yau•lı bir pistona ma
lllitlr. 

Deposu dlQer mıw· 
kalara nlsbeten ufali
lll'. Hava tnzyild daluı 
kuYvetli ve im surel
le daha idareli olmn
smı münıkün lalar. . . 

FLİTOKS 
tulumbası aseari 3 sene teminatlıdıt;-· 

Her yerde, her zaman haşarat df1şmanı (F L l TOK S); 
istimal ediniz. · 

• (F L I T O K S); sinekleri; sivri sinekleri, tahta kurularını, 
pireleri vesair muazzip ve muzır haşarati Jakikasında 
mahv ve yumurtalarını ve tırtıllarını izale eder. 

{FLİTOKS) güzel ve sıhhl bir koku Ne:;ccd.:;:~-

demiryolları ve limanları 
umumi müdürlüğünden: 

R.eiıicumhur hazretleri tarafından, halkın tenezzühü için açık buluudundmuma llillutle 
buyurulmuı olan Gazi çifliğine ıidip gelecek yolculara 14 - 6 - 29 tarihinden itibaren ve yalmz 
yaz mevsiminde cuma TC tatil günlerine mahsus olmak here Ankaradan Gazi ve AbUDa'ut 
istuiyonlanna ( 0 

11 
50 ) niabetinde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh katarlarmm tabrik ettirileceti 

ahaliyi mubteremeye ilin olunur. 

Tenezzüh katarlarının tarifeleri bervcçhi alidir:· 
AZİMET 

Ankara Hareket • Saat 10.26 15.07 17.10 20.38 
10.36' Mu\ aş.ı.lat 15.23 17 .20 )Ju, &Salat) 20.48 (Mıansal&t,, Gazi « 

Ahimeı'ut Muvasalat 

Ahimes'ut Hareket 
Gazi « 

Ankara Muvaaalat 

4C 

« 

Saat 
(.( 

« 

AVDET 

10.46 
10.58 

15.48 

16.00 
16.28 
16.40 

17.32 
17.44 

21.00 
21.12 

)lahkem~ asliye t.t«,.-..uı
cli hukuk dairesinden: 

A vol beyin karısı Rene 
H. aleybloe ikame eyledJ
ül boşanma davası için 
olbaııta irsal kılınan dava 
anuhall llmühalıe r t o e 
mezburenln lkametpihl 
meçhul olduiju müliaşlr 
ve muhtar tararmdan ve
rlleu meırubattan anlaşıl• 
mış olmakla on gün zar
ttDM cevap v-ermek ye 
tebll(t makamına kaito 
olmak kere lllm olunur. 


