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Pendikte .çok feci bir kaza oldu 
Bu sabah mektepli bir gen<; kız 
tren altınd·a kaldı ve ayağı koptu 

Bu sabah Pendikte pek feci bir tren kar.ası mıya da muvaffak olamıyarak düşniüf, trenin 
olmuş, (17) yaşında bir genç kız: katarın al- altma gitmiştir. 
tında kalmış ve ıai bacaj'ı kaaıitndan kop- Tekerlekler altında.. 
muştur. Tren halkı ve memurlar bu feci vaziyeti gö· 

Kaza nasıl oldu? rilnce makiniste bağırmağa, trenin durması için 
Sabah saat ( 6,52 ) de Pendikten Haydar- dndnk çalmıya başlamışlar, fakat makinist ya 

paşaya hareket eden trene Erenköy lisesi tale· bu sesleri duymadığı, yahut ta treni tevkife 
besinden Melahat hanım atlamak iıtemiş, muvaffak olmadığı için katar yoluna devam 
gerek tren balkı, gerek memurlar tren hare- etmiştir. 
ket ettigi için: Emniyet tertibatı bozuk. •. 

- Aman atlama! Diye haykırmıya başlamıtlar, Ka7azede kızın tekerlekler altında sürUklen-
MelAhat hanım dinlememiş, fakat trene atla- ( Mabadi 15 inci sahifede) 

ı milyon lira 1 Aınerikalılaı-111 meı·akı! 
(Reşadiye) nin • 
taksidi meselesi Istanbuldan Ameri~a· 

' mahkemeye in- ya sazende, hanende ve 
tikal etti çengi götüreceklermiş! 

Reşadiye Dıntnavtınm inta 
bedeline mahsuben Türkiye 

i~al Çtlk~ı bir 
Yan n • • lta~dana, 26 5emısı 

b_Yan b 1 k{ Hususi) - Bir 
~ aı çı .. 
t'ı.tıd iltıdanberi gemısı epey 
Q(:~ kaçakçılıtayas açıkla
bot ı geçen gü ~apıyormuş . 1 

u taraf d n rusumat gan-
- ın an l --._:: V!<alanmışhr. 

milli bankasına yatırılmq olan 

1 000 000 liranın istirdadına 
' ' 

ait mesele, mahkemeye intikal 

etmiştir. 

Me:zkfır banka elyevm hali 

tasfiyede bulunduğundan H~
zineye ait para 'da tasfiy~1 edi
lecektir. 

1\:100 bin lira açık 
~: ~?e~. ~-~en!n ha~i ac-

ı;,l'ihsad. ın~ş u~u soylcnıyor. 
b' rn~, hund hh rn Lir firmanın hali acze dU~!üğü şayidir. Bu 
ıtŞParu. ile uıı evel de hnli acze dl'~milş, fakat tı!darik ettiğ" 

bu ittıdi Yen~uunıel~tn t~krar giri~mi~ti. 
loo ltli.ies ... ese en balı acze düşmüştür. Baş hnrfi K. ile başliyan 
tı.tı .Oou lirada:~nıfotura işile i~tigal etmekte olup açığının 

ı flıahkeın"'\/ . azla o!du2ıı tahmin edil:acklcdit. Mesde he
'".rc ın~·~ . ~ı .aı etmemiştır. 

ğım:za naza .. 
ran, A merlka· 
dan şehrimize 
gelen bir pat
ron namına ha-

l rekct ettiğini 
söyliyen b i r 
Türk, şehrimiz· 
deki bazı ma
rufıaı;encle ve 
h a nen de le re 
müracaat ede· 
rek, Amerika
ya gitmek Uıe• 
re konturat 
yapmayı teklV · 
etr.ı:.Ştir. 

Tanıdığımı?. 

bir musikişi· 

nasın bize ver· 
·!iği malumata 
~lire, bu ada .. Kırlarda bir çengi cilenu 
mın ıı.am ve 
hes ıbma hareket ettiğini söy- ı tedarik edeceği b!rkaç çengi 
tewii Amerikalı, şehrimizden I kaı ile bir saz takıınmı Amc• 
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Dahilde: 

Yeni harp 
ğemilerimiz 

italyanlarla nihai muka
vele tasdik edildi 

Verilen malumata göre 
Mn&faai Milliye vekile ltal
yan tezgiblanna sipariş etti
ğimiz liarp sefinelerinin inşası 
için nihai kontratı tasdik 
etmiştir. 

Siparif olunan sef ainden 
ilk torpito muhribi Sampiyer· 
darenada Ansaldo tezgahları, 
iki tahtelbahir Monfelkone 
tezgahları tarafından, ve üç 
mot&ıbot Veoedikte inşa edi
lecektir. 

Dzmirde komünistlerin muha
kemesine dün de devam 

edilmiş, maznunlar ilk .itir~f 
Ye ifadelerini musırren ınkar 
eylemişlerdir. 

Dürkiye-Suriye hudut mesa
ili hakkında imza olunan 

itilaflar üzerine Hariciye ~ili 
Tevfik Rüştü bey ile Fransız 
Hariciye nazırı M. Bri.yan ara· 
sında samimi telgraflar teati 
olunmuştur. 
lf.fil. Diyamandopulos Yunan 
llM! hükUmetinin son talima-
tını sefir M. Papaya tevdi 

rikaya götürecek ve orada 
btiDları Türk musikişinasları «fl> 
diye teşhir edecekmiş. 

Haberin ciddiyetinde tered
dnt etmekle baraber nazari 
dikkati celbetmeyi faydalı bul-

-t~ubulda çenği heyetleri 
yoktur. Sulu kule, Ayvansaray 
gibi yerlerde göbek atarak 
oyun oynıyan ve çenği denilen 
kıpti kadınları vardır ki bunlara 
Tllrk aansözü denilemez ve 
oynadıkları oyun da Türkün 
oyunu değlldir. 

Saz heyetine gelince: 
Alaturka musiki aleminde 

isimleri tanınmış olan sazende 
ve hanendeler bu teklifi red
detmişlerdir. Şu halde götü-
rülecek hey' et derme çatma 
ve Ayvansarny musiki heyeti 
olacaktır. Bu derme çatına 
adamlardan müteşekkil bir 
saz takımını Türk musikisinin 
bir nümunesi olarak göster
mek pek fecidir. 

Alakadarlar böyle bir güıı
hun Amerikaya gitmesine 
mumanaat etmelidirler. Fakat 
bu işle en ziyade alakadar 
olması icap eden yer, güzel 
san'atlar birliği musiki şube-
sidir. İsterdik ki bu meseleyi 
dogrudan doğruy gazetemiz 
değil, orası mevzuu bahsetsin. 

S.on Saat 

Te graf haberleı!Ji 
Biz ve onlar ı Sabık Krıı 

Mütemadiyen topla:D.ıyor Emanullah f/i r 
ve konuşup duruyorlar distandan aY1 

Atina, 26 - M. Venizelos hariciye encümenine bugün 
vermesi mukarrer izahatı vermıştir. Bu içtimaa muhalif fırka 
liderleri iştirak etmemiştir. 

M. Venizelosun izahatından sonra muhtelif hatipler söz 
almış, Türk· Yunan meseleleri hakkında noktai nazarlarım 
izah etmişlerdir. Müzal<erat yarın da devam edecektir. 

Balkanlar. iyi değil 
· Roma, 25 - Sırbistan ile Bulgaristan arasında münasebat 
ğerginleşmektedir. Bulgar matbuab ihtilatat vukuu ihtimalinden 
bahsetmektedir. 

Bir vak'a daha 
""'Belgrat, 26 ( A. A. ) - Bulgar-Y ogoislav hududu civannda 

hir Sırp hudut muhafızı kurşunla ö1düriilmüştür. · 

ettiğinden sefir <.1tin Ankara- \ 
da Tevfik Rüştü Beyi ziyaret 
etmiş ve müzakerat bu suretle 
tekrar başlamıştır. Mübadele 
bitaraf azaları da Vekil beyi 
ziyaretle görüşmüşlerdir. 
JP.lladriye H. meselesinde 
~müddei umumilik ve müs-
tantikliğin farklı noktai nazar 
lar izhar ettikleri söy~enilmek· 
tedir. Bulgaristandan mahfu
Jın getirilen Ferdi B. ifı Kad
riye H. meselesıle alakası 
görülmemiş, serbest bırakıl· 
mıştır. 

Kadriye H.mın muhakemesi 
9 temmuzda başlıyacaktır. 
!mabıta bazı memurların ala
~ kadar bulunduğu bir 
korsan ş~bekesini ele geçir
miştir. 
!memiyeti belediye Kadıkö
!m yünde bir pArk vücude 
getirmek için bir arsa alınma
sım münasip görmüştür. 

m
aydarpaşa tramvaylarının 
teşrinisaniye kadar işleye-

Bir erkek, karı
sının dostunu 

vurdu,,,, 
DUn akşam, ÜskUdarda 

Burhaniyede kanlı bir vak'a 
olmuştur: 

Burhaniyede 44 numaralı 
evde, Çengeiköytin,de tlltün 
deposunda amele Tevfik ile 
karısı Ayşe oturmaktadır. 

Sabah erken evden çıkıp 
ışıne giden bu amelenin 
harısı gençtir, Akşama kadar 
evde yalnız kalmaktadır. 

Dün Tevfik, bilhassa işinden 
erken çıkmış doğruca evine 
gelmiş, bahçe duvarından at
lamış, sofaya girince karısını 

tıp fakültesi talebesinden biri
si ile dizdize bulmuştur. Göz
leri dönen Tevfik, eline bir 
elbise ütüsünü geçirmiş, tale
benin başına vurarak gencin 

ceği zannedilmektedir. 

Dozgadı sel basmıştır. 
n nkara - İstanbul telefonu 
~bir iki güne kadar halka 

' başır.:.ı patlatmıştır. 

' 1 !!!!.!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!IBI 

açılacaki:ır. Bir telefon müki
lemeşi 115 kuruştur. 

müyunu umumiye murahhas
ları bugün Auı.aradan 

hareket edeceklerdir. Murah
haslar Atinaya giderek Yuna
nistana düşen düyunu umumiye 
hissesi etrafında hükumetle 
görüşeceklerdir. 

rnm. Mannik - . Aliye hanı~ 
tWJJ mm meselesi hakkmda 
Üsküdar istintak h~k:mJi!: i 
dün de baLJ. şahit.er! dinl"'-
m~f~ j 

lfg~lemurlardan kazanç vergisi 
ll.~lkesilip kesilmiyeceği hak-
kında vilayet hususi muhase
besi ile Maliye vekaleti ara
sında bir ihtilM çıkmıştır. Buna 
se hep .Maiiyenin son günlerde 
memur!ardan yüzde 5 vergi 
kesi~mesi mealinde gönderdiği 
b:r tamimdir. 

!fti1enizlide işidilmemiş bir 
~jfacıa olmuşt bir kedi altı 
aylık bir çocuğun aleti lena
süliyesini ve husyelerini ye-

m·ş, çocu!-.. 
müştür. 

b. ··ı ıraz s~.ua o -

lırken a(j/ad1 
Bombay, 26 (-Hususi ) 

Sabık Efganistan kralı 
nullah hazretleri, ı.e~ 
ile birlikte ita!yaya ha 
etmiştir. 

Hindistand~~ ayrılan bl 
Kral, kardeşi Inaye"i.ullab 
dan ayrılırken ağlamıştır· 
yetullah han İrana geÇ 
tedir. 

Amerikaya k 
umumi cepb~ 
Nevyork, 26 (.~ .A ~ _. . .J 

ni gümrük tarifeleri ateylıJ"'ıı 
birçok devletlerin protest 
bulunması, hatta huni 
bazılarının mukabelei bil 
tedbirleri almayı düşUilıJ1 
mes'ul mehafili endişeye 

Aı:::=~ya na1 
ten mes'ul de~ 

Berlin, 25 (A. A.) _:.. 
heştağdaki siyasi fırk 
ekserisi Alamanyanın 
ten mestul olduğu hak1'ııı 
ithamı reddeden bir be1 
name neşredeceklerdir './ 

Enis B. gitti ~ 
Atina sefirimiz Enis 8~J 

sabah İtalya vapuru ile ~ 
mizden Atinaya mütevec l 
hareket etmiş ve hariciY~JI 
murini ile ehibbası taraı• 
teşyi olunmuştur. 

Y azıllırırrıı'P 
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'" Dünkü Fatih, Fırlı::idıl 
ni encümen n: sııir~· 

Deli, Kari stinınu. 

Gönülden g-ö:ıuıe. 

Tigris. 

Eğlenceli s:ıııife. 

Y::ıHUll,Ull ı.:ıh!fC 1 

Sinema dı.ioya~ı. 

~lahkemc h.ıberıeri 
ı rtıı 

12 - Rize )<t:.ın dedet_c.:. flı:ılJI 
riyeleri. .\1uiııırrır 1 • 

Ceın:ıledd in, 

13 

14 

15 -

DU\·ar l~iı:ıdeU blıi· 

c; iı miıı h::l'eı! eri-
. ırc 

Pofü raberkri çe <,• 
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~>.:r~ctnl nerede o daracık 
:il b-"- - ' ltok 

1 
ugru, küf ve çirkef 

Fırkada yenı encümen 
Esnafın terfihi ve işleri• 
nin teshili mukarrer ••• 

Sevinç ... 
Marmara davası 

tecil edilmek 
istenmiyor 

ı: u. sokaklar? 
ir[e ~nı rıerede o sokakların 
t rınd k' reşın l e ı yalakları yosunlu 
Yaz e :r? Hani nerede böyle 
gllrılı9Unleri o çeşmelerin yo
larırı~:a.laklarına girip sırt
reşrn kı uyıızları ılık Kırk 
ra~a e suyu ile tedaviye uy-
1. ~ ıı r • 
l\ÔhekJ cngurenk mahalle 

" eri? 
Bir Jı ,r 

Ucıyı °:' ladır üzerinde tram-
ar ı ı· tı.işliğ· ş ı~en 30 metre ge-

kcıp1 lfldekı Fatih - Edirne-
DaıYolundan bahsediyorum. 

b IQ d"' ak111 b ı~n orası ne idi, 
oralard ll~un ne oldu? Dün 
darı. akı çirkefli sokaklar
~ırıda 9eferken her · adım ba-
b. cuı/er · ır ala e, perılerc karşı 
Çeken Y « destur » « varda» 
cq ko "Y0kları takunyalı ko
ktj,0/~ /azlar vardı ve bu 
dedir ~anbulda Sirkeci nere
d.iişe;, bı°Ydarpaşa ne tarafa 

O de !rnezlerdi. 
ııe kap 1Jırlerde Fatilıle Edir-
lQrıbuı 1 arası, bugürıkc1 İs-
11ıerı\a 0 

belJ\i şimdiki « Se
daJı0 tı.t >~ lan, « Hwe » den 
].' Uz k <ıfiJı;,1 a ·tı. O =amanlar 
dan!Jarı A.k deniz tarafma 
ııes p

0 
.. 
1n en iptidai. mıileu

lur ııe .. ırlaruıdan biri kuru
Çergefer ·u Pazarlardaki kasap 
b 11lc/e erab Yarım okka elle . er ur 
dırj sirıeı ~ dirhem de diri 
rtıa d kıyzlırdı. Siyah bas-
bc .. 0tılcırı 'Ulı ormı=larmdun 
b ' Uulı tı Pa .. ar rıuyuk. çocuklar, 
l .. uı ·· 0Plannu , .. 0nıirı.de yollardan 
clurı cık ş "-lllurıl sigaralar
ı · ardı/ [ erd.en. 

1 
. \ arı nemli tülün-

,.. Jts k ld 1rıe ka _ 0 ırımlarm üzc-
lQ Çllclik . 
... r.uryukiler s7rgıler açar-
r~ 111ukal>;ı e. bır .bakır ?nlu-
lttıderı ~ buı bu· çeşıl lıi-
ıllc murek//' . , . 

ıstarneı 
1 

,ep ll\l avuç 
8urad ı~ırıııun satarlardı. 

kelerfe ,a. llstleri paslı tene-
[· • oıfu 4 aş(·ıl Çuvallarla örtü-
!Jıl· :r arın l J 'UÜ.ıl~t 0 ıla kaşıkları 
d ' arı b l 

Q 9ecele · k ıı aşık kunlarm-
s~baJı{alf l'l urbayalar öler, 
1'Qlıoa[" ntf?ltalle köpekleri 
ııe k ederdi. Fuii/ıl Ed' ... apı 

0 
e .. ır-

eyri b - ... raswclaki d k lı ugra aracı , 
er a l yolların arasmda 

s c mı başı d · 
e, bir 1 kk n a bır medre-

10 e ·e b' 
ezarfı/\ ' . ır lıirbe, bir 

l10ıyarı iıı v~ lnr ÇOJ< tekin ol-
a cır, dut l f .... . rı vard .. ' c ne agaç-
sıı k ı. Du- . · 1 b edflerderı ._. -sıya ı benek-
'Yl/\[ı del ·ı urken burma 

Yaz bene~ ~~nlılarlcı düz be
sı ... tavuktan şefaat 

Halk fırkası lstanbul mer· 
kezinde bir esnaf encümeni 
teşkiline karar vermiftir. 

Bu encümen, lstanliulda 
mevcut esnaf cemiyetleri tara
fından intihap edil~ «6» 
aza ile fırka vilayet heyeti 
idaresinden müntehap iki zat
tan mürekkep olacaktır 

· nnın tatmini ve hükfımet da
ireleri nezdindeki illerinin tea
hili olduğu için endlmenln 
içtlmalannda vlllyet, Emanet 
Polil, kara ve deniz ticaret 
mlldtırlüklerinden salahiyettar 
birer zat hazır bulunacakbr. 

Encümenin teşkilinden ga
ye, esnafın terfihi, ihtiyaçla-

Bir firarinin ba
şına gelenler,,, 

Türkiye firarilerinden olup 
İskeçedeki Bekirli köyünde 
muallimlik etmekte olan «Ah
met Şükrü » isminde birisi 
geçen gün orada bulunan 
muhacir Rumlardan bir deliye 
sataşmış ve bütün o civardaki 
Rumlar toplanıp: 

- Sen bizim mübarek deli
mize neye sataşıyorsun? Diye 
kendisine mükemmel bir sopa 
çekmişlerdir. 

. 

lık içtima temmuzun on be
şinde, miiteakip içtimalarda 
her ayın ikinci pazartesi gü
nünde akdedilecektir. 

Sıcaktan 6/fim 
başladı 

Dün akşam Adaya giden 
vapurda tüccardan Emin bey 
namında bir zat, sıcağın tesi
rile lherine fenalık gelerek 
vefat etmiştir. 

Enıesınden 
keıiyormuf J 

Evelki gün, Ahmet Bedir
han isminde bir elektrik ma
kinisti l:ımirde lkiçeşmelikteki 
mezarlar arasında baldızı Saf
fet hanımı ustura ile ensesin
den keserken yolcular ve po
lis yetişip kurtarmışhr. 

Ne yapzyorsun Şerif bey, ne yapıyorsun, kolay gelsin! 
Alem bir çuval undan ne kadar ekmek çıkaC<lfJLllL halle 

uğraşırken ben de bir çuval .~amandan kaç okka duman 
çıkacağım /ıesapll{lor11111! 

uman orta yaşlı Jıammlarm 
Jıer biri, o civarlardaki yeşil 
ğapılardarı birine bağlı idil 

llaftanm ba::;ı mua_yyerı. 
günlerinde bu daracık, çırkef/.ı 
yollar çeşit çeşit aptaldan, 
salaktan geçilmez ve bunla
rm esrarlı, afyonlu, kokmuş 
nefesleri bin derde şifa sayı
lll'dt. Biiyücu lıocalar, efsun
cu Jıacı nineler, kayıptan lıa
ber veren dede efen diler adeta, 
buralarm alaylı birer sinir 

ue ruh hekimi idiler. 
Hani nerede şimdi onlar, 

lıani nerede o zamanlar so
kak aralarmda gecelik enta
rilerinin altıııdan beya::; don
larının paçaları sarkan, gö
ğüs bağır perişan musiki 
kompo=ilörleri? l'e Jıani ne-
rede şimdiki İstanbula, şimdi
ki « Semerkant .,,tan, «Hive»
den dalıa uz.ak olan eski .Fa-
tihle Edirne kapı arası? 

Omıan Cemal 

« Marmara » ve « Sevinç » 
vapurlannın, ıiıli havada çar
pışmalan neticesinde «Sevinç» 
in batması ve bir kaç ki
şinin b•>ğulmasile neticelenen 
kazaya ait dava evrakı, henüz 
Temyiz mahkemesindedir. A
ğır cezadaki muhakeme ccNar
mara» süvarisinin lehine, 
«Sevinç~ süvarisinin aleyhine 
neticelenmiştir. 

Bu dava da dikkatsizlik ve 
tedbirsizlikle ölüme sebebiyet 
davası olduğuna göre, tecil 
kanununun şümulü dairesine 
giren davalar arasında bu
lunmaktadır. 

Mamafih, «Sevinç» vekilleri, 
tecilden istifade etmek iste
mediklerini bildirerek davanın 
neticeye kadar seyrini takip 
etmesini talep etmişlerdir. Bu 
taJep hakkı, kanunda maznun
lara verilmiştir. 

l-lareması-
• 

nıı1 ınıras1 
Haremağalanndan Beşir is

minde biri geçenlerde vefat , 
etmiş ve diğer bfr haremağası 
da Beşir ağa ile karabet id
dia ederek merhumun 180000 
lira kiymetindeki servetine te-
sahup eylemek istemişti. Key
fiyet Hazine vekillerince haber 
alınarak mumaileyh hakkında 
ikamei dava edilmiş ve neti-
cede mahkemeyi Hazine ka
zanmlfbr. 

Beşir ağanın nukud ve em-
valı Hazineye intikal etmiştir. 

İzmirli hanımlara 
aferin! 

lzmir hanımları evelki gün 
Vali Kazım paşanın refikası 
hanımın riyasetinde büyük 
bir içtima aktetmişler ve yerli 
malları hakkında teşekkül 
edecek «Kadınlar kolu» na 
dair müzakerelerde bulun
muşlardır. 

Bir değirn1enden ceza 
Müteaddit defalar mallannı 

Borsadan geçirmeden muame
le gören Şark değirmenleri 
şirketi bu sefer de 250 çuval 
kepeği Borsaya ihbar etmeden 
muameleye tabi tutmuştur. 
Bundan dolayı Borsa idaresi, 
Şark değirmenleri şirketini 
75 lira cezay naktiye mah
ki'ım etmiştir. 



Son Saat 

Sen beni üzmedin mi? 
Kczibcının hırsı hayva

nisi ateşlenmişti •• 
- 34 - Muharriri: M. Turhan 

Nihat, köy muanakalan gibi laba ve her teşebbüse müsait 
yorucu bir maru:arai naz, gör- olduğunu görüyordu. Kızın 
miyeceğine ıu teklifsiz ve pür tazyiki ve buse sağanakları altuı-
iştiha busenin delilctile bir da biraz gevşiyen hırsı hayva-
kere daha inandı. Ayni zaman- nisi yeni baştan galeyan edi-
da beline sarılan çember için- yordn. Lakin izalci bikir da-
de hareketsiz kaldı. vası ve sair avakıbı düşünerek 
E~e ait hakkı teşebbüsü nefsine hakim olmıya çcllışıyor 

. benimsiyen ve öpüşlerini bir ve köy dilberinin beline kol-
sağanak gibi tevali ettiren lannı geçirirken söyleniyordu: 
mgm kmn oyuncağı menzile- - Kız oimasaydın, ah, kız 
sine düşmüştü. İlk savletinde, olmasaydın! 
hizmetçiyi ilk kucaldayışmda Keziban, bu telehhüfte ba-
Diyeti fasitti. Oraya gelmeden riz bir şivei niyaz, yalvaran 
evel zaniyane bir teyemmüm bir emel gördü. Kıym~tli sev-
cltişünörken kızın çıplaklığın- gilinin kendi kucağında malı-

dan gözü karararak tahvili fik- rumu zevk kalmasına, toı al 
retmiş ve uryan maşukayı, bir hatıra ile şu yataktan 
hamlei ulida kadın yapmak ayrdmasına razı olamadı. Ca-
istemişti. Dumanlanan gözleri- nını değil, cananını dUştındü 
le, hayvani bir galeyan ile ve her şeyi fedaya azmeden 
buran o noktavı istihdaf edi- hümmalı bir sesle cevap verdi: 
yordu. Lakin onun: «Ben kızım» - Yoluna bin kız kurban 
diyerek kendisini terdit ettik- olsun. Tek sen üzülme de 
ten aoma buselerini savurmaya beni hesaba katma, dilersen 
başlamaaı tuhaf bir vaziyet yüreğimin bile kanını akıt, 
buıl ediyordu. ben razıyım. 

Nihat Ef. o mütemadi buse- Nihat Ef. hem müteheyyiç, 
lerden, kazgm bir damga gibi hem müteredditti. Bir çok 
Yl\cudunu yakan o mecnun hizmetçilerin efendi koynunda 
buselerden kurtulamıyarak de- böyle fedakar görünüp te 
rin bir beht içinde soluyup sonra mllstantik huzurunda 
duruyordu. Belini doğrulta- saçlanm yolarak: 
bilse belki kendisi de bir - Kamma kan isterim, ır-
ıeyler yapacak, şu çılgın nü- zıını çaputlara döktü, beni 
nzişe ka111 erkekçe bir mu- nikahsız kan etti. 
kabelede bulunacakb. Diye bağırdıklannı biliyordu. 

Fakat Kezi banın kolların- Bu sebeple müşkül bir te-
clan kurtulamadığı için erkek enni ile o çıplak ve ateşnak 
pençesine düşen taze bir kız sinede nefeslerini dolaştırıyor, 
tibi, sadece kıvranıyordu. ne yapacağını, şu muhabbet 

Neden sonra bir fırsat bul- girivesinden nasıl kurtu.lacağı-
du, ifık kızın kollarından sıy- m kararlaştıramıyordu. Meyve 
nldı ve terli bir lisanı hay- önünde duruyor, İftihua da 
retle: gittikçe cojkunlaşıyordu. Li· 

- Bu nasıl öpüş - dedi -
beni bitirdin? kin ceza korkusu, rezalet çık-

KAtibe aramyor 
Bir hamm katibe istiyorum 

talip olanlann Rıza pqa yo
kuşunda 'II numaralı Asri 
Türk mobilye mqherine 12,S 
ile 13,S a kadar camadan ••· 
ada müracaatlara rica olunur. 

Jf 
Bk tımanıi 

Yeni postane merdivenleri 
satıcılar tarafından pek çirkin 
bir tarzda işgal edilmektedir. 
Bu halin men'i lizımdır. Sultan 
Ahmet tramvay istasyonunda
ki halilan kaldırmak lôtfllnde 
bulunanlar bu ciheti de temin 
ederlerse iyi bfr it yapmış 
olurlar. 

• Ahmet Nurettin 

• Muhabere 
Karilerimizden M. M. M. 

beye: 
Bfzıat matbaamıza gelerek 

hüviyetinizi ispat 
evlenme il.inımn d-.rAIJ'G_. 
ceğiz. 

* Odabaşıtık arıyorillll 
Ayda 50-60 lira varid•t 

· tirebilecek bir hanın oc:I• 
lığım müsait şeraitle . J 
almak istiyonım. Tabf~j 
«Son Saat» vasıtasile \o .. ) 
resine müracaat edilnıetl-

lf-

Kaybettim 
Ctızdanımı ve içinde ~ 

nan hüviyet varakasile ~ 
cüzdanımı zayi ettim; b • 
insaniyet namına aşağıdalP 
rese göndermesini ric• 
rim. 

Dişçi mektebinde N~ 
A. N 

DOKrfOR , 

Mustafa Hamdi 
•~ındıkhda tramvay caddesinde köşedeki ~ 

numaralı hanesinde bilumum dahili bastal 
muayene ve tedavi eder. 
Perş~mhe oiinleri meccanendlr 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bl--m!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!llllmll!!!!!!!l!l!!l!I!!!!!!!!!!!!!--~, 

nat:a sık sık yapbğı gibi kavi top ve açık göğsünde ~ 
ellerile herifi keneli yerine ge- sürü leke görünce iti I 
çirdi ve ne diyeceifni p.fırmış ve yukarıdaki muhavereY' 
görünen müteemıi Afıkmı a· rişti. l~ 
zarladı: Hanım, hizmetçisile oj ~ 

- Kanoı yıldll'U'8ın, bana mercimeği fınna verdikl~ 
gelince yeşil başlı yabrlar gibi çoktanberi kani idi. ;#? 
canıızlanırsın, tq kelilirsin bu zinakar münasebetin ~ 
seni hain seni. altın toplar alınıp veril "ti 

Ve Nihat efendiye fırsab mahrem temaslardan nıntei. 
beyan vermiyerek hemen du- lit izlerin teşhirinde be~ 
daklarını yakaladı vabfi bir rülmiyecek kadar alenil ~ 
ham müftehirle 11111111ya ko- mesini tuhaf buldu. On~ _-,,ı 

naatince ibadetin de, k~ 
yuldu. .,_ tin de mahfi olması 1 ~ 

K b l ki 
Kalabalıkta abidane t•' ... .ı.İı 

- ız' 11 top an m takınmak soğuk bir riyak~ 
verdi? i.~ _ Efendi. frtikip olunan kabahalef,-;.. 

ğa vurmak ta edepB 
- Ne vakit? Filhakika oğlunun eğleO~~..M 
- Bu gece. taraftar idi. Likin, e~ 
- Yanma gelip te mi Terdi? cereyan eden memnu .Wid" 
- Evet. rftlerin mahremiyetine ...1 
- Daha ne verdi? olunmasını da istiyordu •• ,.,e" 
- ..... . Keziban, biraz evelki ham- mak endişesi şu olgun mey-

lqiken vaz'ı bedenisfni de- veyi dişleri arasına alıverme- BGyilk hanım, o zina gece-
ttftirdl, teslimiyetkarane ge- sine mani oluyordu. sinin sabahı, boynunda yirmi 

Büyük hanımın h•r1~ 
mucip olan bir nokta ~~ 
vardı. O, her hangi bir et~ 

rindi: Ket:iban, vuslat perisinin, knçnk albn top, şarkı okuya 
- Ya sen - dedi - beni bütiin zindegisile, bütüu abü- okuya mutfakta iş ıören Ke-

bitirmedin mi? Kaç gecedir tabile kapıya kadar ıeldiği zibanın sesinde ve neşesinde 
yolunu 'bekliyorum. Karaciğe- halde ürkeklik göstermiye baş- bir başkalık görerek merak 
rim küçüldü, barsaklarım bü· lac!ığını gördü. İstihza ile ka- etmit, kızın ne sebeple teher 
zftldtt Mutfak kandili gibi rışık bir hiddete kapıldı. Ô· . kuşu gibi şa.laqladığım anla· 
direm direm e(idim. küzleri bile devirebilecek bir mak istemişti. Hizmetçinin 

Nihat, hemfiraşının her mat- hamle ile fırladı. Nihadın Şeh- dolgun gerdanında bir dizi 

le kızlar arasındaki eğleJJCd~ 
aşk oyununun bir hudut~ 
linde cereyan edebileC. 
fnaniyordu. Bir bakirin 
ceği sevda oyunu, çocU 

0
1'_ 

oynadıklan gelin - gnve1 
nunun biraz daha caPJ.1'1 

tuurlusu olabilirdi. ..aJ 
~(_..........., 
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Son Sa. 

~·Elbette hatırlarsın1 
lld s sarayına eönde

re ·;t·m;z lö a zaman •.• 
-.. T - 17 - Muharrlriı 11. Turh11n 

neıı de eo:anoyu mes'ut ediniz. bahsederken sen esnerdin, ben 
Zev . nıınnetbrmız olurum. gülerdim. Elea mektebi, ltalya 

ellıttt~ı~ hu cevap üzerine mektebi, Yunan mektebi [1] 
......... e>' l gibi taksimat, bizi ya uyutur, 

a:r gün y beyse kcnd~sine y~z.. ya ~l~ürürdU. Hocamız, uzun 
&Otüşsu uraya gelsm, senınle ve kırh sakalını sıvazlıya sı-
"'e kab nl anlaŞ5ın. İşine gelir va:ılıya ve çapaklı gözlerini 
ar~ada~ ederse bir münasip bizim terll taze yüzlerimiıde 
Biıirn ~: . ~n~ ni~ah ederiz. yıkıya yıkıya akliyyunu anla-

nen g lınımız olur. tırken başımızı kaşır, hissiy-
~~i k "~l~ahi, sevindim. Zev- yunu söylerken birbirimizi çim-
aunı gU a dıralıkta ilk gördU- diklcrdik. 
~'\ hi ncleki zevki ruhiyi baş- Şimdi o derslerden birini 
c~, b~ecl .. r gibi oldum. Ben- hatırlıyorum. Felsefe muallimi 
Oııllı} Türkün knrısı olmak, ı bir gün «Arhi\i;>0s-Aachetipe)) 
l 1"1l • <ıttna Zirvesinde oturduk- tabirini anlabyordu. «ilk şekil 
k· "a' t'l . har, }'al r: 1 e ınandığımız riya- 1 nedir» diye kendi kendine bir 
Udnıart'ncı, 7.cmi ve müfteri sual soruyor ve cevabını da 

daha h a heınbetm olmaktan gene kendi vererek tam bir 
ili U· "k hattı yu bir mazhariyettir. saat çene oynatıyordu. Bu u-
rini1 : h, zevcimin bu fik- zun bahis sırasında küçük bir 
t~ha'· ~ u lutüikfir ve belki mudhike geçmi~. Eflatunun 

t\Ut ;fi\ tebı·.. trini derakap sana mu, başka bir filozofun mu, 
ge ın" nı biraz duwaraat ettim. Dadı- her kiminse ortaya attığı 

lemi eı· aha alıkoyarak ka- ( afto, i:o, kalon - bizzat iyi) 
Y1~ınııy:~ nldım, şu mektubu nedir su~ine hocamız cevap 
<lınliycn z aşl~dım. Mektubunu istiyerek iptida - yaşça kilçük 
bıın2 g" c.vcım, benim cevn- oldu: u ı için sana hitap etmiş-
~. Otntek • &ııni Yaz ıstemedi, diledi- ti. 
ktı. Bu rı:akta beni hür hıra- - Cevap veriniz. 
~ttiği it~usaadenin tazammun Sen « afto, to , kalon; afto , 
l:ır~ ınıat b . . . "YUk ' enım ıç1n ne to, kalon 1 » diye bir müddet 

C" Şereftir? b Uzei T · mırıldandın ve cevabı yapış-
,;ni din,c'c.of~nocuğum, Şimdi tırdın: 

&anun d 1 akat kilisede O ki değil. Bir n er gibi esniyerek - ynama 
Ya sehe ü Hocenın rapaklı gözleri bi-

Ptakl r r zgannın gül T rıe • arına fı ld d ~ raz bulandı ve bana döndü: 
l ~ı dinler . sı a ıgı tera-
:~ın Yekdi~b.i dinle. Bülbül- - Siz söyleyiniz. 

• 1 ti kalb. ge.rtne okudukları - Uyumak 1 
Çunku b 1 • dınler gibi dinle. Hoca, kitabını alıp, cüppe-
•iirdir enını sözlerim de bir h ·1 t' ve bu .. sini toplayıp pis bir çe re ı e 

i~~ bir dilinı !~r, kkör Heme- savuşmuştu. O zamandanbcri, 
~ n kaıı1 k me alabilmek bu masum mudhikcyi sık sık 
tll tfst Aıı.,ı aolaşıp okudı.:-... y 1 hcvı ş·· ı • tahattur ederim ve şu « afto, 
a anla d ur er gibi sUslü llıesi ~k~kdeğil. Her keli- to, kalon >) un ne olacağını 
llıenb 

1 
1 at denilen ilAhA düşünürdüm. Kaldıralık boğa-

a arda l a ı d h d .. k T eof n a ınmadır zın a, ayabmın o önun no -
S~n v:no~ elbette hat;rlarsın. tasında, bütün hislerim, bütün 
i0tınek içi:n, s·gfıya terbiye fikirlerim, bütün kanaatlerim 
t6ndetildi . . ızans sarayına 
t"ti nı l" ğınıız zaman b. .. 
8 

f a ayani ı ır su-
t t d'-rsi dyat l arasında fcl-
r•ı, Fiıag e a mışuk. Hoca
tksenofan~: « ~Y~.agoras » tan 
tıı, Efla enophanea » 

tundan, Suktattan 

[1] Eski felsefede (L'ecole 
d'Elee) (L'ecole ltaliquc) (L'e
cole lyonique) denilen muhte
lif meslekler ki bugünün fel
sefesinde de az veya çok izle-

leri mahsüatur. 

... Sahife :J 

±e* 
• • e ıçın 

ı·man "rketinden 
!Uevsim ltiharlle tenezzüh yapmak ar.ıu edcn
ı~re nıüş, motör. romorkör ldraya verilmek· 
tedlr .. \rzu ed<.'nlC'rfn şirketimizin Emtnönünde 
!...iman Hanmda um ııni kfllipllğine Yeyahut Ga
latada Haydar Hanında bulunan vesait ve hare· 
kP.l şul e i n1üdüı·ivPt ine nıüraenntları rir:a olunur. 

e ticarethanelerind;ı 
nefis ve leziz 

değiştiği gibi idrakim de ge
nişlemiş olacak ki o meşhur 
s8ıün ihtiva ettiği düşündü
rücü sualin cevabını derin bir 
iman ile ve şüphe yok ld 
bUyük bir isabetle buldum: 

- Bizzat iyi, bizzat güzel 
bizzat hayrı malız Türktür. 

Evet Çocuğum! Eflatun 
Türkleri bilseydi, onların me
ziyetlerini, kıymetlerini tetkik 
ve tamik edebilmek şerefini 
kazansaydı (afto, to kalon) 
için ancalt benim verdiğim 
cevabı kabul ederdi. Kfıinat 
felsefe dersinde gördüğümüz 
veçhile, bir hayali muğfil ise 
Türk bu herdem mütehavvil 
eşkalli eşya arasında tek bir 
hakikati sabitedir. O büyük 
her türlü bUyükliiklerden bü
yük hakikatin gölgesinde yaM 
şamak baha biçilmez bir 
bahtiyarlık ve o hakikatin ku
cağına yükselmek ise muhay
yel ilahelerin değil, ervahı 
tayyibenin de hıskanacağı bir 

saadettir. 
Ben sana işte böyle bir sa-

adet müjdeliyorum. Kabul et
mekte küçük bir tereddüt 
gösterirsen ahmaklık, körlük 
ve hayvanlık etmiş olursun. 

Kelimelerim sana ağır gelM 
meıin. Yarbisar tekfururunun 
kızı, Aydos bfikim!nin kızına, 
çocukluklarının en tatlı sene
leri birlikte geçen iki hemşirei 
ruhtan büyüğü küçüğüne, bir 
hakikati kabul ettirmek için 
her şey söyliyebilir. 

Sen benden yalnız bir nok-
tayı istizahta haklısın. Zaten 
mektubunda da ona temas 

UGA 

etmişsin. Benim nasıl yaşadı
ğımı, debdeb~ ve tantanamın 
yerinde olup olmadığını sora
rak dolayısile Türk hayatının 
iç yüzünü anlamak istemişsin. 

Ayni muhitte doğup büyü
düğtlmüze, ayni terbiyei fik
riyeyi aldığımıza göre beni 
meshur ve mes'ut eden bir 
alemin seni de teshir ve bah
tiyar etmemesine imkan yoksa 
da cehlini izale için, ulvi 
meçhuller hakkında seni tenvir 
ve ikaz için gördUklerimi, 
öğrendiklerimi, anlıya bildik· 
lerimi söyliyeyim. 

Bilmem ki sen, benim pren
sesliğimi ne şekilde tasavvur 
ediyorsun? Şüphe yok ki gör
düklerine ve bildiklerine kı
yasen benim hayatıma bir 
renk veriyorsun. 

Mesela: Bizans sarayındaki 
prensler dairesi gibi bir 
daire; ... Rengin dibalar, ipekli 
kumaşlar, kıymetli halılar se
rili sofalar; mermerleri üze
rine pembe gül yaprakları 
serpilmiş koridorlar; mozayik· 
lerle örtülü duvarlannda genç 
kızların gözlerini yere eğdiren 
manalı tablolar asılı salonlar; 
arkalarındaki gümüş zırhlar, 
ellerındeki altın kalkaruanlar 
ve omuzlannda iki tarafı kes-
kin baltalar, nazarrüba bir 
şekil alan bölük bölük mu
hafızlann çevrildiği tahtlar ve 
bu tahtların ayak ucunda al
tın aslanlar, mineli altın kuı
larla müzejyen gene altından 
mamul ağa.slar ı.. albn orglar!.. 

-., (Bitmedi> 
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Polis nıüdürü efendi! , 
Fraıısada çok korllunç, çok fftiitlıiş bir lıc~ydtıt vaf, 

Bu hcı;~dut gizlerıdi~~i gölgede şimdiye kadar yajJtıg~ı ciıı0
1 

yellerin cezasız kaldığını görerek pek yakında, belki de bıJ 
akşam yenı oe cür'etli bir oak'a çıkaracaktır. Ona kimse 

ın,an1,· olamaz. Çünlcü o Tigristir \Je (Tigris) i ise 

Emniyeti umumiye mildürü 
polis müdürünün, polis müdü-. 
rü de emniyeti umumiye mü
dürünün yüzüne baktı. 

Her ikisinin de nazarlarında 
endişeli bir mana mevcuttu. 

Hafiye Rüt devam etti. 
- Maksim dö Püysü mat

mazel Janinle oian münasebe
tini kimsenin bilmediğine 
emin. Böyle olduğu halde bu 
işe ( Tigris ) in nasıl vakıf ol
duğuna hayret etmektedir. 
Genç kızın haysiyeti nn.mına 

benden sü.kiit etmemi rica 
etti. Esasen kendisi gelip sizi 
görecek. 

Polis müdürü: 
- Gelsin... Dedi. Fakat 

Rtıt... Sen eski polislerden ve 
mesleğin kurtlarındansın. 

B u Tigris dalgasına ne der
sin? 

- Ne diyeceğim .. Çok 
yaman bir adam. Kendisine , 
zeki ve kurnazlığına o dere
ce emin ki açıktan açığa 

meydan okuyor. 
-Bana kalırsa bu haydut yeni 

bir şey hazırlamaktadır. Ken
dinden ehemmiyetle bahsetti
recek bir vak'a yapacak. Bu 
muhakkak.. yeter ki. 

- Evet .. Yeter ki onu daha 
evel yakalamış olalım. 

- Rüt .. Beni dinle .. Bu 
Tigris işi hakikaten beni ~n
dişeye sevkediyor. Senin ze
kana , ik~idanna; benim de , 
emniyeti umumiye müdürünün 
de itimadımız var. Lakin bu 
akşam müsamereye kendi ye
rine oğlunu göndererek bir 
hatada bulundun. Onu affe
diyoruz ve seni bugünden 
itibaren « Tigris » meselesini 
halle memur ediyoruz. 

~ 

- Teşekkür ederim polis 
müdürü efendi. Esasen ben de 

. }~aln.ız ben. mağlup edebilirim 
size bunu rica edecektim. He
men derhal paçaları sıvar ve 
işe girişirim . 

-5-
- Polis müdürü M. Kon-

yonu görmek istiyorum. 
- Meşguldürler .• 
- Her halde görmeliyim .. 
- Yaran gelin ve isminizi 

bugünden deftere yazdırınaz. 
- Siz M. Konyona benim 

geldiğimi haber verin. Emi
nim ki kabul eder. 

- Kendisini tam yor mu-
sun uz? 

- Hayır ... 
- İsminiz? 
- Maksim dö Püysö ... 
Polis müdilrünün kapıcısı 

Maksim dö Püysö ismini işitir 
işitmez vaziyetini değiştirdi : 

- Daha evvel neden haber 
vermediniz? Müdür bey sizin 
ziyaretinizden haberdar, sizi 
bekliyor .. buyurun. 

Delikanlı hayret izher Etti: 
- Nasıl... beni mi pekli

yor? .. Tuhaf şey .. 
Ve M. Konyonun odasına 

girdi. 
Polis müdürü masasının ba

şında ve dosyalar arasında 
meşguldü. Ziyaretçisini görür 
görmez ayağa kalkarak karşı· 
ladı : 

- Buyurun M. Maksim .. 
Size intizar ediyordum. Me
murlanmızdan Rüt teşrif ede
ceğinizi haber vermişti. Hiç 
şüphesiz polisin haksız yere 
ve bir sui tef ebhüm neticesi 
tarassudundan şikayete geldi· 
niz. Hakkınız vaı:.. Mazur 
görün. 

Maksim dö Püysö çok sa
kin bir tavur ve sesle cevap 
verdi. 

- Hayır müdilr bey.. Ben 
şikayete gelmedim. 

- O halde malum mesele 
hakkında dedikodu yapılma

ması, meselenin gizli tutulması 
hususunu rica edeceksiniz. 

- Gene hayır. Ben ri
caya da gelmedim. 

- O halde ne istiyorsunuz. 
Beni ne söylemek için görmek 
istiyordunuz? 

Size acıdığımı söylemek 
için. 

Anlamadım. 

- Polis müdürü bey, emin 
olun ve çok samimi söylüyorum. 
Bu saatte siz acınacak bir 
adamsınız. Anlıyorum; sözle
rim size muamm~ gibi geliyor. 
Fakat izah ettiğ"" zaman ba
na hak vereceksiniz. 

Dahiliye nezaretinin istatis
tiklerine şöyle bir göz atacak 
olursak size verilen cinayet 
tahkikatlarının bir çoğunun 
neticesiz kaldığını görürsünüz. 

- Affedersiniz ama. 
- Sözümü kesmeyin. Cina-

yet işliyen mücrimlerin yüzde 
ellisi polisten yakayı' sıyırmıya 
muvaffak oluyorlar. 

- Benimle alay mı ediyor
sunuz? 

- Evet.. muvaffak oluyor
lar ve ez kaza yakalananlar 
da gene ekseriyet itibarile 
hakiki mw<:rim olmadık~ ırm
dan mahkemeden beraat kararı 
alıyorlar. 

- Ne demek istiyorsunuz'? 
Bir gazete hesabına benimle 
mnlakat mı yapmak niyetin
desiniz? 

- Bende gazete muharriri 
şekli var mı? 

- Yok ama .. 
. - Öyle ise sözümü bitir

mene müsaade edin, bugün, 
müdüriyetiniz evrak kalemin
de neticesiz kalarak hıfzedil
miı sayısız dosyalar mevcuttur. 

F ·ıı · 1 · ·ı · 0~ aı erı e e geçırı memıŞ b' 
bu dosyalar arasında ıı~? 
münasebet mevcut değil dJI 

- Ne dediniz? ~ 
- Bu neticesiz kalr'1•f ,1 

çok vak' alarm faili ayni ad 
olamazmı? 

- Mesela? 
- Mesela .. , Tigris.. I 
- Efendi, maksadınızı d' 

lıyamadın. Tigris ismini 1" 
ha dün işittik ve siz de ti 
nimle beraber bu hayd';,i 
mevcudiyetinden dün ıı. 
dar oldunuz. ~ 

- Hayır. Ben onu daha ç 
evelden biliyordum. ,)it 

- Biliyor mu idiniz. f 1'I' 
dün Rüte söylediğinize b• 
lırsa.. . b~ 

- Elbette... laalettayı.n del 
polis memuruna projelerıtıl 
bahsedebilir mi idin? . Je 

- Demek projelerioıı 
var. '( 

- Tabii. Fakat bu prOJ~ 
}erimin tatbik şekli bel' ' 

d v ·ı ş· d. bir' muayyen egı . ım ı, et'. 
sonra, talebime sizin 11ere e~I 
gınız cevaba göre b 
olacak. . ( 

- Benden bir şey mi istıf 
ceksiniz. . J ·~ 

- Evet .. Ben evlenecri'1 
müdür bey. 

- Allah mes'ut etsİP· ·ı 0~ 
- Ve evlenirken 3 ıtı1 1 

franga ihtiyacım var. 
- Allak kolaylık 

etsin. ., . ,~ 

- Bu parayı bana siı 
receksiniz. 

- Nasıl.. Nasıl.. J c} 
- Yani siz vasıta o • tıJ1' 

ve dahiliye nezaretinin oıel 
faslından verdireceksinİ%· 811 

- Siz deli mi oldunu:t· 
nasıl teklif. 

- Ve buna mukabil d~; 
'jpoer' 

....... . 
dtı . 

....... 

l\arş~ 
~dı 
ay, 

lc;i 
....... 
....... 
....... 

f'ı· ı l 



~ Rüzgarın siddeti ! 
l"ah · b ' !ağa rı ey arkadaşlan arasında hem yalancı hem de müba-

da tcı ~larak tanınmıştı. Gene bir gün arkadaşlarının bir ara

tUr}{:: u bulunduklan mahalde av ve avcılık hikayeleri söyle-

..._ B 0 ~a vardı. Abldı : 
D· enını başımdan öyle bir vak'a geçti ki ... 

1Yerek " b ..._ l' soıe aşladı. Biz hep : 
d1.1. N·~raşt., Tıraş!. Diye bağınrken o mütemadiyen anlatıyor

..... ~.ayet dinlemiye mecbur olduk. 
l\arş ır gUn, dedi, KUçükçekmece cfvannda ava çıkmıştım. 

ıına b' d llla.dıın ır enbire kocaman bir hayvan çıktı.. Evvela anhya-

ay1 d · Sonra bir de ne göreyim karşımda koskocaman bir 
llrtnuy İçi . or mu? Hep kahkahayı basbk. 
rnızden b . . d ..... N ırı ayanamıyarak sordu: 

..... 
1 

e Yaptın · 
..... A t.bii derhal nışan aldım ve tetiği cektim . 

..... ör:1 ö!dürdün mn? 
..._ ~' durecektim amma rüzglr mani oldu. 

'~asfl? ..... o 
f~fe~e kadar kuvvetli, o derece şiddetli rüzğar ec:iyordu ki .. 
'~i:.ladın çıkan kurşun rüzgann tesiri ile geri döndü ve benı 

·--.. 

....... Rab ,,. 
s~ Yok d~t~a kapıyı niçin açtın'! Ben sana kim gclir-
U ....... övı } e tenbih etmedim mi? 

Unu ime ?fendim amma babanıza da bor<·unuz oldu· 
•nıvord .. um. 

-İki ay ~vel çıldırasıya seviyordum .. Şimdi nefret 
ediyorum. 

esene k i lmdınların bu kadar çabuk değişlikle· 
ri do{j r u inılş .. 

ye medyun? 
- Sizi gömlek ve yaka ticaretinde zengin oldu diyorlar. 

- Evet. 
- Muvnffakıyetinizi neye medyunsunuz? Sermayenizin çok-

luğuna mı, yoksa 7.ekanııa mı? 
- Hayır .. istanbul sabunlannın kireçli olmasına. 

usi i istidad -
N. P . Bey doktora muayeneye gitti. Doktor muayeneden 

sonra N. P. beyin başında bir şiş, bir ur gördn ••• 

- Bu.. Dedi, musikiye istldadmızı gösterir. 

N. P. Bey: 
- Evet, dedi. Başımı geçen hafta evdeki piyaıroya çarptım. 

\ . 
fE!2Z5 c 

- Çocuğunuza niçin 
( ano ) ismini taktınız. 

Kain·~ i<;t iijin zaman u yuyanuyorum. 
llPll d e bilftki . 

- Telefon matmazellem 
rl gibi, çağırdığım zaman 
('avaı• v~ı·mlyor da on
oon. '\:l'"'tl.. ı ... aın ~ ::-tırıa uyku mu çıPtiriyor·t 

Ha) u·. u~ url ... C'n i\all\ e içemi} orum. 

i 
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Yavrumun sahifesi 
ıııııooıın~~ı~ıııı~ıııı mmımııııııı~ııııı~ı~ıı~ı~ıımmııımı~mmııınuwımımı111~1111ru111•111dl•~ıı~ı~ıııııı~ımı~ıııınımmıııımıııımııı~moo 

Kartal yavrusu 

Gilvercinin biri hiç yumur
ta yumurtlamıyordu. Yumurt
lamayınca tabii kuluçka kala
mıyor ve yavrusu da olmuyor
du... Zav?Jlı güvercin.. Bir 
yavruya sahip olmayı, onu 
istediği gibi büyütmeyi ter· 
biye etmeyi ne kadar çok 
istiyordu. 

Vermeyince mabut, ne 
yapsın Mahmut. Derler. 

Yavru istiyen güvercin de 
kadere rızadan başka çare 
bulamamış, büyük emelini içi
ne atmıfb. 

Günün birinde yolda bsra-

kılmış bir yumurta buldu. Ai-
tık sevincini görmeli idiniz .• 

Hemen yumurtayı aldı. Yu
vasına götürdU. 

- İşte allah bana bir yu .. 
murta gönderdi.. bunun üze
rine kuluçka yatar, yavru çı

karır ve istediğim gibi bu 
yavruyu terbiye ederek büyü

tür, arzumu alınm. ·dedi- ve 
dediğini de yaptı. 

Artık hiç yuvasından çık

mıyordu. Hatta yem toplamıya 
su içmiye bile gitmiyordu. 

Tam yirmi bir gün bekledi 
ve yirmi bir gün sonra yumur
tadan bir yavru çıktı. 

Giivercinin arbk sevincine 
hiç hudut yoktu. Bütün dü
şilncesi , bütün gayreti he"p 

yavrusunu beslemek, büyütmek 

oldu. 
Yavrunun kanatlan çıkmlf, 

artık u.çacak dereceye gel

. mifti. 
Güvercin ona nasihat etmek 

zamanı olduiunu anladı, önü

ne aldı: 
- Yavrum! Dedi. Dünyada 

yalnız bir zevk ve bir sa· 
adet vardır. O da başkalarına 

iyilik etmek zevki, yard~mda 
bulunm.ak saadetidir. Ettafm

da bir çok kuşlar göre.ceksin. 
Onların hepsi de kardeştirler 
Hiç birine en ufak b1r fena
lık bile yapma. Elinden ne 
iymk, ne gibi bir y;ardım ge

lirse esirgeme. 
Güvercin böyle söylerken bir 

serçe kuşu yuvanın yakın bir 
yerine kondu. 

Yavru kuş bunu gördü .. 

Hemen güvercinin yamndan 
fırlıyarak serçenin yanına 

koştu. ~il.ercin onu evveli 

( Baykuş) un derdi 
- Nedir bu benim başıma gelenler ... Nedir benim bu ha

yatta çektiğim. Bunca senedir ömür sürdGm. Şimdi ise hem 
ihtiyarladım, hem de hastayım. Yanıma gelip ne yoklıyanım, 
ne teselli verenim, ne de hatır soranım var. 

Acı ~cı söylendiğini bir güvercin iıitti. Ona acıdı. Yanma 

yaklaşarak sordu. 
- Baykuş karc:lq .• Hakkın var. Fakat böyle tikiyet ede

ceğine çoluğunu, çocuğunu, kannı filin yanına çağırsana. 
- Heyhat güvercin kardeş. Gençliğimde biç evlenmedim. 

Ne çoluğum var, ne çocuğum. 
- Niçin? 
- Başıma beli mı alaydım. Onları kim besliyecek. Sonra 

çocuklar da hayırzız oluyur. Anam, babam, amcalanm var. 
Fakat onlar da hep sert, söz a.,{amaz çıktıklanndan hepsini 
terkettim. Uzaklaştım. 

- Ben sizin fikrinizde değilim arkadaş, ana, baba, aile 

~er\!~ye yardım edecek, tıl
dinden aldığı nasihatler ~ 
rine yuvasına davet ede"" 

sandı.. lı 
Halbuki yavnı kuş bir b J 

lede zavallı minicik serÇ 

boğdu.. Parçaladı. 

Bunu gören ve b'tftbn e~ 
!erinin mahvolduğuna şaJıit J 
lan güvercin de yüreğine.~~ 
öldü. Çtinkil yavru, kart~ I 
nısu, yumurta, kartal yııdl 
tası idi. ~t~· 

daima lazım şeylerdir. Ne ise mademki öyle, dostlardan, arka-

daşlardan bahsedelim. (fi)· > . 

- Onları hiç kanşbrmayın. Hepsi de yalancı, riyakar, 
menfeat düşkfinü. Hangi dost var ki candan samimi olsun! ">-ı.:"- ..-c: 
Ben iki baykuş tanıyorum ki tam onbeş sene arkadaşlık ettiler (~ · " ;~ 
ıonra da bir tarla .faresi için birbirlerini bGğduJar. 1 ~~~ ':.J· 1 

; J 
Hayır.. Hayır, ne akrabaya.. Ne arkadaşa, hiç birine inan· \ ~ . ~ . :~ ~ · ~ 

\ . ,--~~· ., :, I 
mam. k h d • bJ k 0 

• d. i "'- "'('-~. ·. '!.lı. ;'/ - Deme , ayatınız a sız ıç ımıeyı sevme ın z. , · ·:r.~ ~~ıst\, 
H 

........... ft, '\<'ı'•:~· ~'~ 
- ayn·. "-... ._ _)--~. *. · 
- o halde sizi başkalarının sevmemesinden niçin ~ikiyet 1 . ~--!lal-~--·· 

edixorsunuı. 

1 .. 
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Sinenıa 
Hz. nin sesli Gazi 

. 
( Foks ) kumpanya.'fmm yeni lesl'hhlisıinii il<in için 

/Jastl1'dığı afişlcf'dcn hiT'i 

Bundan başka Avnıpada da 
stüdyoları va şubeleri vardır. 

Kumpanyanın sahip ve mü

dürü (Vilyam Foks) tur. 

( Foks) Amerikan sinema 

şirketleri içinde son seneler

de işleri en iyi giden bir 
müessesedir. Bundan kısa bir 
zaman evci diğerleri için 

ehemmiy tli bir rakip değil 
iken birden bire büyümü~, 

yükselmiş, muazzam bir te
şekkül haline geçmiştir. 

Bu değişiklikle sesli filim-

lerin de çok tesir: dohunmuş- .J 

ak 

nar Şovun, tayyareci Lind
bergin, Fransız ve İngiliz eki .. 

birinden birçoklknnm seşli 

filimleri alınmışbr. Vilyam 

F oks şimdi Gazi H. nin fi
limlerini vücuda getirerek 

yeni ve büyUk bir muvaffaki

yet kazanmak istemektedir. 

Otomobil kaZ4sı 

- Seni bu kadar betbaht 
eden kadına nerede tesadüf 
ettin. 

- Otomobilde. 

- Desene ki bir otomobil 
kazasına uğradın. 

Niimunc! 
- Utanmıyorsun, şu ellerin<' 

bak! Hiç bu kadar pis, bu 

kadar kirli el dünyada var mı 
- .f nnc! Köşede ld kömür-

cunun el\ n i gör de ondan 
sonra sö.yle/ 
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ıerat sa";r ş 
. anatı 

İkraz No. Merht;nat dns n~ :ıevi r.1edyunuu ismi 
Hafize H. 1:48719 Bir roza mcıı·~~- yü:.:ül:: 

153637 400 dirhem :~iimi:ş 
150582 Bir roza kuş iğne bir roza dal iğne 
161208 Bir pırlantalı pandantif bir altın kordon 

M. Vitali 
Ahmet B. 

11 dirhem Şeref H. 
163164 Bir gümüş kemer maa hançer Ali Rıza B. 
164099 Bir elmaslı snat, bir taş noksan Hatice Ömriye H. 
165893 iki roza bir pırlantalı yüzük bir roza 

167089 
l70628 
171256 

iğne 

200 dirhem gümüş 
Bir albn hıuda saat 
Bir pırlanta iğne bir pırlanta 
bir pırlanta ağraf 

Horen Ef. 
Mehmet Atıf B. 

Naime Leman H. 
madalyon 

Ali B. 
173217 Bir gfimüı tuvalet takımı 985 dirhem Ahmet 

Ziya B. 
174235 
176114 
179158 

gilmlif 
Bir Pi roza tek tq küpe 

" Felemenk tektaı yimik 
,. Rom marka yüzük bir gOmllf tabak 

Sara H. 
Kemalettin B. 

bir gtlmU§ baston sapı 
180025 Bir çift roza küpe 

Vahan E. 
Fatma Zehra H. 

180962 ,, pırlanta tektq yllrlik Aliye H. 
181374 ,, prlanta pantantif d6rt pırlantalı yü-

- , zlik, bir pırlantalı madalyon, iki elmaslı 

.. 
1sı,ı22 
183175 
1S3306 
184043 
184268 
184442 

. nat, b1r pırlantalı bilezik ıaat, bir pırlan-
tah agraf, bir cift roı.a küpe, bir albn 
kordon Oç parça 16 dirhem Ahmet Mukbil B. 
Bil' altın saat, bir albn köstek 8 dirhem Saide H. 
,, roza~ yih'ek iğne Saide Nuriye H. 
,, zümrüt yüzük kolu elmaslı Mustafa Nuri B. 
•• 91ft roza tektaı küpe Sabri B. 
,, pırlantalı kol dGğmesi takımı 4 parçe Ayşe Y eğane H. 

bir altm saat iki albn yüzük bfr miktar 
tiJ.. • inci Bedia H. 

184760 yirmi iki adet roza çıplak taş beş adet 
inci bir incili albn bilezik bir elmaslı 
sıgaralık 1175 dirhem gümüş Etem B. 

185144 Bir pırlanta bilezik bir taş noksan içleri 
sırça d6rt pırlanta yüzük bir çift pırlanta 
ağraf bir çift pırlanta gül küpe bir el-
maslı saat 5 dirhem inci Mustafa Nuri B. 

185375 Bir roza pantantif Mustafa B. 
185631 iki albn saat bir altın köstek bir albn 

' kordon Adile H. 
185667 bir roza pantantif bir pırlanta yfü:Ok bir 

roı.a ağraf bir elmaslı .şadlem bir albn 
saat iki albn köstek 18 dirhem Hatice Cülnaz H. 

185863. Bir çift pırlanta iki taşlı küpe Ahmet Mukbil B. 
186130 Bir roza yüzük bir roza kıravat iğnesi 

bir gümüş tabak Hasan bey B. 
184687 Bir pırlanta akar pantantif iki roza yilzük Mehmet 

bir albn saat bir albn kordon 4-5 dirhem Muhtar B. 
186779 Bir pırlanta tcktaş yüzük bir çift pırlanta 

tektaş küpe M. Vitali 
186848 Bir çift roza el küpe Emine H. 
186850 Bir pırlantalı dandantlf Sadettin B. 
186852 6-1-2 mıskal inci iki ,roza kolye tokası 

ortası zümrüt M. İren 
1-5934 Bir çift pırlanta iğne Mehmet Tahir B. 
187001 « pırlanta pandantif iki pırlantah yü- · 

zük bir taş noksan üç zümrilt yüzük bir 
taş noksan bir çift roza küpe bir c)maslı 
calar saat Fethiye H. 

1Sil91 Bir altun çalar saat .fol ek H. 
87196 On yedi mıs..1<al inci bir roza ispati par-

eası bir ı·o'la kıravat iğnesi bir yakut yüzük Refia H. 

lsta,s-zbul tramvay .şirketi tarifesi 
1929 senesi haziranı ı 21 incı gününden ıtıbaren Fam ahire 

kndar nıuieuerdir. 

No Hu tut Hareket 

',O C''-ı: -T'irı"l 1 Şışliden - T;inenle 
ullıı u.rı: ı Tünelden - Şişliye 

Birinci SoP 

F astl '1 hareket h~rekef 
3,6 6,00 24,125 
9 6,26 24,3 

11 ""rtUIUŞ . r•ıır 1 K.~rtuluştan - Tünele 
fl.ı.ı 1 ı.: ti 1 Tun elden - Kurtuluşa 

23,00 23,300 
30 23,30 24,0 

... 12 ({arhı'v3 Fatı'" r Harbiyeden - Fatihe 
~ L' 1 - ' :ı l Fatihten - Harbiyeye 

6,09 1,1~ 
5,10 6,8 1,1 

t 14 n~açka _ -1 u·n,.1 J Maçkadan - Tünele 
~ Ilı 11Gı l Tünelden - Maçkaya 30 

23,00 23,300 
23,30 24,0 ... 

.. ,. 1r. Taks'ını _ Sı"·ker· { 'f :ıksiıı;den - Sirk~ciye 5,8 
... "' • 1 11 Sırkecıden - Taksıme 10 .. 

6,45 21,350 
7,09 22,0 
6,25 22,303 
7,12 23,2 

~ 16 ra~ka . Beyazı·! Maçkadan - Beyazıta 7,9 
Y 1 Beyazıttan - Maçkaya 14 

16 T ,, · F f'h J Taksimden - Fatihe 
8!\Slffi • a 1 l F atibten - Taksime 15 

19 K t 1 ı B '{ Kurtuluştan - Beyazıta 6 
Uf U CŞ- eyazı Beyazıttan - Kurtuluıa 13, 17 

7,35 19,460 
8,21 20,2 
6,15 22,3~ 
7,05 23,2 

Beşiktaştan-Bebeğe 5,31 -
Beşiktaştan-Eminönilne ~, 5,40 - O 

22 Bebek-Eminönü Bebekten-Eminönüne 15 6,00 24,3 
·~ Eminönünden-Bebeğe 22 6,00 23,44 
~ Eminönünden-Beşiktaşa - 1,14 
~ 
J; Ortaköyden-Eminönüne 11 5,05 -

~ 25 Ortaköy-Al<sara, Eminönünden-Ortaköye ıs 5,33 -
0 -5 Ortaköyden-Aksaraya 22 5,40 22,5 

~ Aksaraydan-Ortaköye 5,44 22,55 

g r Beşiktaştan-Eminönüne 17,00 19,45 

34 Beşiktaş-Fatin J Eminönünden-Beşiktaşa 8 1f 7,22 20,07 

l Beşiktaştan-Fatihe J 5,05 22,15 
F atihten-Bcşiktaşa 15 6,51 23100 

f 
Aksaraydan-Topkapıya 6 5,13 . -

~ J2Tfip~:anı-Sirkeci Topkapıdan-Sirkeciye 10,13 5,34 22,49
5 -;; >' l Sirkeciden-Topkapıya 20 6,10 23 2n 

~ Topkapıdan-Aksaraya - 24,0..7 

~ r Aksaraydan-Y edikuleye 6 5, J O -
~, 33 Yedikuls-Slrkeci ~ edik~leden-Si~keciye 10 s,3lli2,55 
~ l Sırkecıden-Yedıkuleye 13 6,13 23,35 
~ Y edikuleden-Aksaraya 20 - 24,20 

~ 1 Aksnraydan-Edimekapıya 7 5,20 - O 
~ 37 E kap'·Sirkeci E~ime.kapıda~-Sirkeciye 11 5,50 23,1 

' 
1 Sırkecıden-Edımekapıya 6,23 23,44 

Edimekaptdan-Aksaraya 14 - 24,19 

187504 Bir gümüş yatak takımı üç parça Ahmet Vefik B· 
189329 İki albn saat Misal H. 
189665 Bir altın saat bir altın köstek altın kese 

28 dirhem bir çift pırlanta kol düğmesi 
bir pırlanfa gümüş düğme Osman B. 

189809 Bir çift roza küpe bir roza yüzük iki 
nltın yüzük Hayriye fi. 

190189 Bir pırlenta yüzük dört buçuk mıskal inci Vasıf B. 
Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mukabi

linde Emniyet sandığından istikraz eylemiş oldukları mebaliği 
vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbsr· 
name tebliğ edildiği halde gene tcsviyei deyn eylememiş ol' 
duklarından ecnası yukarda gösterilen merhunattan deync kifa
yet edecek miktarı Sandık satış amiri ile icr~ memuru huzurH~ 
şehri temmuz 929 11 inci perşembe ve 13 üncü cumartesı 
günleri saat 10 dan 16 ye kadar ve 14 üncü pazar günü saat 
10 dan 12 ye kadar sandık satış amirliğindeki camekanda teŞ"' 
hir ve şehri mezkfırun 15 inci paznrtesi gUnU saat 14 te Şeb"' 
remaneti sandal bedestamnda müzayede ile satılacağından ta"' 
lip olanların teşhir günleri sandık satış amirliğine ve satıŞ 
günü mahalli müzayede ve tediyci deyn veya tecdidi muaınPlo 
etmek isteyen mcdyunların hitamı müzayededen evel sandık 
idaresine muracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 
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Adı Ahmet ama .. 
Es · <e Lizari imiş, ara 
sırö ayıcı da derlermiş 

~~-
t l>oli~·e k 
~t \' .... arşı gelmek, haka-

hiıı ~ darpla maznun Ahmet 

hbuı hh~ta~a, mevcuden İstan
Uzuru ncı ceza mahkemesi 
~eis na çıkarıldı. 
.._ A. sordu: 
-. ş· dın Ahmet mi? 

ela Musıtnıdi öyle. Babamın adı 
afa • d. 

L· ..._ «Ş' Şlm 1 ... 
ıqden .. hndi» ne demek? Es-

.._ i{Yle değil mi idi? 

..._ Ne.yır. 
-. Ô <ısıl şey bu? 
.._ p:l~ işte! 
-. l ki ne idi eskiden? 

az · -. S arı veledi Andon! 
4un d onradan müslüman ol

.._ 0nıek? 
beti ın:n1 zaten kaliibeladan-us .. 
llasılsa unıanını. Ama işte 
Y:r Yüz·ranlışlıkla başka türlü 
~~lill&h Une gelmişim. Elham
t\llla ,_.~r~anlışlığın çabuk far
b · :' İsla~rn, düzelttim! 
ilır nıisin?ın şartları kaçhr, 
.._ Elb 

~fend· .. :tte bilirim ""ft" l t ı ogr t . ' mu u 
s erseniz 

5
e tı, beş tanedir. 

-. l(~f. ayayun? 
r 1.. a ı af . p e ısin? ' erın. eki, ne-

lb ..._ Nevşehi ı· · . rahinı r ıyım. Sadrazam 
l1nden pJ:'(lSamn memleke-
()t · eki i d' Uruyors ? ' ş m ı nerede .._ T un 
:Yerd' 0 Panede B .. ır, doğd ~ · urası da iyi 
gı kalnıazt ugum yerden aşa-

. .._ Tabi~ f 
gı tarafınd' akat acaba han-
h -. inan a bturuyorsun? 
aıretıeri! 'İ i ana, Reis bey 
..._ Ne t • y tarafında 
..._ l<: arafında? . 

'abıkaiıl~~ç k~pısında. Burada l 
.._ li . Yctışmezl 1 

d," ünırn! Ne . 
~liarıın sebeb. ıse, ~eleHm ı 

ı B . ıne. Ba 1 esırn ef d' , sen 
en ıye karşı 

gelmiş, hakaret, darp etmiş
sin? 

- Hiç bir şey yapmadım. 
Bana «ayıcı» derler ama kuzu 
gibi adamım. 

- Ayıcı mı derler, niçin? 
- Derler işte. Ama yanlış 

söylerler. Hani bazen de eski 
adım Lazariden bozma Laz Ali 
dedikleri gibi.. Polis raporun
da bile böyle yanlış yazılmış! 

- Herhalde « Ayıcı » laka-
b.:.nın bir sebebi olacak? 

- Yok, paşam kat'iyen. 
Ben o, demin dediğiniz sadra-
zamın torunu falan değilim 
ama gene asil soydanım. Be
nim akrabamdır Papa Eftim 
efendi de; yalnız ben Nevşe
hirli ,o Keskinli. Çok akıllı 
adamdır o! 

-Sen şu vak'ayı anlat, ba-
kalım nasıl oldu? 

- Şimdi ben Topanede, 
dört yol ağzına doğnJ geliyor
dum. Bir de bakhm, orada du
ran polis efnedinin bacakları 
arasında, yerde bir kibrit ku
tusu duruyor. Elimde sigara 
var, kibritim yoktu. Hemen 
el attım. Belki doludur diye, 
ayakları dibinden aldım. 

Kutu talihime dolu çıkh. 
ama polis efendi kızdı: 

« Sen benim kibritimi al
mıya nasıl kalkıştın?» diye 
enseme aşketti tokadı. O 
sırada bir gazeteci ile ko
nuşuyordu: Hepsi bu kadar. 
Sonra öfkesini yenemedi, aldı 
beni, karakola götürdü, zabıt 
tuttular, her zamanki gibi! Ne
ler çetktim neler, sanki tanın
mamış, nidüğü bellisiz bir adam 
mışım gibi ikametgah için 
o karakol senin, bu karakol 
benim, dolaşhm durdı:m. Kaç 

m BWW~~WWW 

Kıiçuk A ı .__, 
~~,,i~kay-e~----:--y....mn_a~a_r __ ...,.,J 

giin sızın evinize uçarak versin... Demek o uzun baş-
gelmiştim ve sizi tamamile .... ]angıç bunu söylemek içindi. 
nasıl bulduğumu siz henden Öyle mi?I Fakat yavrum, ben 
iyi bilirsiniz! bunu daha siz nişanlı iken 

Salona girer girmez kolla- biliyordum. Siz ise bunu an-
rmızı boynuma doladınız: lamak için tam beş sene sarf-

- Bilsen ne kadar bedba- ettiniz. 
bm, bilsen! 

Diye inlediniz. Halbuki bukadarcık bir şey 
- Ne var? Ne oldu iti? keşfedebilmek ıçın bir iki 

H h b·ı · saniye kafi sanıyordum. - iç.... iç... ı mıyorum. 
Bedbahtım işte o kadar. - Sevgilim, beni kurtar! 

Burada müsaade buyurursa- Kurtar beni!.. 
Ve cümlenizi bitiremeden 

nız bir parantez açıp size fay-
dalı bir nasihat vereyim: yumuşak ve güzel kokulu cn-

Mini minicik, süslü salonu- damınız kucağıma yığıldı. 
nuzdaki aynaları kaldırınız! Siz bayılmı.ştınız. Ben uzun 

Sebebini de söyliyeyim: Siz uzadıya aynıya bakbm; ve 
bana yukarki sözleri söylerken oynadığımız bu faciaya kah-
eskaza gözüm aynaya ilişme- kahalarla güldüm ... 
sin mi? Ansızın bir duşun. al
tında kalmış gibi oldum.. iki-
miz de o kadar gülünç, o ka
dar gülünç bir vaziyette idik 
ki.. Gülmemek için dudakları
mı ısırdım; ve isknrpinlerimin 
bumuna baktım. Parantezi 
kapıyorum. 

Siz helecanlar içinde çırpı
narak devam ettiniz: 

- Sizi davet etmiye mec
bur oldum ... Mazur görün ... O 
kadar bunaldım, o kadar bu
naldım ki.. 

Ben taş gibi susuyordum. 
Devam ettiniz: 
- İmkanı yok anlıyamaz

sınız! 
(Ah, şu mel'un aynalar ol-. 

masa sizi öyle mükemmel 
anlıyacaktım ki hanımfendi:) 

- Çektiğim ıstırabı imkanı 

yok, tasavvur edemezsiniz .. 
Burada duramam artık.. 

(Yan gözle aynaya: bak
tım, ve derhal göz1erirni in
dirdim.) 

- Dinle sevgilim .. Sizinle 
çok ciddi konuşuyorum .. Ba
na sakın çılgın demeyin.. ka
ranm o kadar kat'i ki .... 

( aynaya bakmasaydım ih-
timal ki sözlerinizin ciddi ol
duğuna inanır ve size çılgın 

demezdim. Fakat. .. ) 
Nihayet metin bir sesle 

neticeyi bildirdiniz: 
- Kocamı sevmiyorum. 
( Hay AUah milstahakınızı 

. 
gündür karnım aç.'. Deli de- ' 
ğilim ama olacağım galiba! 

Mild'dei umumi, maznunun 
bir defa Tıbbıadlide muaye
nesi muvnfık olacağını söyle
di. Maznun, şöyle söyledi: 

- Yok, beyim, ben daha 
deli olmadım. Ben evelce 
de Mazhar Osman beyin 
huzuruna çıktım. Beni tımara 
neye kap~dılar, bir hafta 
sonra deli olmadığım anlaşıl-

. . . 
Küçiicükken nasıl sevişmiş· 

tik, hatırlarsın .. Sonra siz beş· 
ka bir şehre gittiniz; uzun 
zaman birbirimizi göremedik .. 

Sonra urnulmad!k bir verde 
" 

buluştuk. Ihlamurlar alhnd ~ 
öpüşüp koklaştık : Tıpkı ikl 
giivercin gibi .. 

Daha sonra, ne vardı, o ih
tiyar pimpona varacak? Ana
mın, babamın sözünü kıra
madım, ve iğrene iğrene o 
zengin herife vardım, diye
ceksiniz ... 

Genç bir aşkı kırdınız vr. 
çiğnediniz fakat, hanımfendi! 

. . . . 
Şimdi, ikinci defa müsade 

buyurun da tavsiyemi tekrar 
edeyim: 

Mini mini, süslü saloncağı
nızdan o yerebatası aynaları 
çıkarınız... Kaldırıp atınız .•• 

O zaman belki ... 

* Telgrafla cevap: 

imza 
Falan 

- Aynaları çıkardım, kaldı
rıp attım. 

İmza 
Sevgilin 

Fil.in 
. . . . . . . . . . 

l"aldeden 
Celalciiin Ekrem 

dı, salıverildim! 
Mahkeme, maznunun ser

best olarcrk muhakemesine ve 
şahitlerin davetine karar 
verdi. 

- Hadi, seni salıveriyoruz . 
Ama, «9» temmuzda gelecek
sin! 

- Gelirim, paşam, belli 
aramıya hiç lüzum kalmaz, 
kendi ayağıml11. gelirim! 

• 
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= Bize yakın devletlerin bahriyeleri -

Bulearistan, Ma ,aristan, 
Mısır, iran ve Hindista a 

bir nazar . 
Bundan evelki miisahabele

rimizde sırasile Yunan, Ro
men, Yugoslav ve Rusların 
Ak ve Karadenizdekf bahri 
kuvvetlerini tetkik ettik. Bu 
müsahabemizde de Bulgaris
tan, Macaristan gibi komşu 
devletlerle kardeş ve dindaş 
Mısır ve lranın deniz kuvvet
lerini gözden geçireceğiz: 

Bulgaristan - Harbi u
mumiden sonra Bulgarların 
Karadenizdeki küçük flotilla
sma dokonulmadı. Çünkü bu 
torpito ve motörbotlar kıyme
ti harbiyelerini hemen hemen 
tamamen zayi etmişlerdi. 

T orpitobotlar - Bugün Bul
garların Karadenizde (Oerski) 
( Smiyelli), ( Krabri) ve (Storji) 
isminde beheri (100) ton hacı
mi istiabisinde saatte (26) not 
sürati seyre malik dört tane 
torpitobotları varsa da bunlar 
elyevm Ticaret nezaretinin 
fahb idaresinde ve si~il mU

rettebat tarafından idare o
lunan karakol gemileri mahi
yetindedir. 

Bulgarların bu dört torpito
bottan başka (6) tane de (Tu
na) nehrinde karakol vazifesi 
gören motörbotlan vardır ki 
bunlar da her türlü kıymeti 
harbiyeden muarra gemiler
dir. Bulgar hezimeti Bulgar 
bahriyeaJni öldürmilştür de
nilebilir. 

M1JC1Jri~tan: Macarlar 
ltarpten sonra mflstkail bir 
devlet olarak ortaya çıkar 
çıkmaz aglebi ihtimal naibi 
Kral sıfatile Macaristanın 

başına geçen bir denizcinin 
Amiral (Horti)nin tahtı tesi
rinde (Tuna) nehrinde kü
çük bir kuvvei bahriye vü
cuda getirdiler. 

Bogün Macarların Tuna da 
(Debreen), ( Zeged) ( Keske
met ) isminde (140) tor. hac
minde ve saatte (15) not sürati 
seyre malik, dörder tane (7,5) 
santimetrelik topla mlicehhel 
buharlı ve ( Liofok ) isminde 
keza (15) not sllratinde fakat 
ancak ( 60 ) ton hacminde 
motörlü karakol botları vardır. 

Bunlardan mada Macarista
nın yekfınu (31,800) tonilatoya 
varan (7) tanede efaini tüc
cariyesi vardır ki Macaristanın 
denizle ancak Tuna vaııtasile 
temuta bulunduğu dütüııü-

lünce bu gayri müsait şera
ite rağmen denizle alaka ve 
ve teması olmayan bir kav
min bile şu asırda denizciliğe 
ne derece ehemmiyet verdiği 
tezahür eder. 

Hrszr b hriyesi - İngi
lizler Mısıra zahiri b · r istiklal 
bahşettikten sonra güya bir 
Mısır milli bahriyesi de vücu
da getirdiler. Elyevm Mısır 
bahriyesi (Elcmir Fnruk)isminde 
(950) ton hacminde ve saatte 
(18) not süratinde bir sahil 
muhafızı ganbotln (. ağıp) is
minde (615) tonluk ve (22) 
not sfirntli bir torpito bottan 
terekklip ediyor. Ru iki gemi
den mada (Ab .. fil '\ılonain) ve 
(Sollunı) i.:ıımleı hı taf.ıyan i1'.i::: 
karal,ol geın;sı (Naff E) ve 
(Monagam) isminde iki tane 
teftiş vapuru, (Ayda) isminde 
deniz fenerleri idaresine ait 
bir yat da ıa vardır. 

Bir de kıralın maiyet yab 
olan {M hru -c) \'ardır ·i işte 
bu yat.a M sır bayrağı taşı
mnktu olan be~ Hl· gemıier ta
mam olur. 
İran bah'l"lycs ·-Acemler 

Şah Pehlcvinin sra:·reti sayesin
de bir taraft n hı kvvetlerini 
tensik ve t cdit ede ren de.,h~ 
kuvvet1erini de ihmal etmemiş
ler ve eld ki g ... nbot arını 
tamir etmişleı· ve hnlta Al
many.:.dan yeni zem ler de 
mübayaa etrn:şlc~dır. 

Bugun İran b... ·ye"İ (380) 
ton lıacrr i istiab· 'nde olup 
es slı bir u tte t ~mir edil
miş o an r~1 z.ı.ffer J e (550) 
ton hacmicde ve saatte (10) 
not sürntindc bu!una;ı ( Perse
poli ) g bo~lıııından ve 1923 
senesinde (4000) İngiiiz lira
sına Alm~uıyadan mübnyna 
edilmiş o1nn ( 200) ton hac
minde ve saatte (18 not '"Üt· 

atinde diğer yeni bir ganbot
tan ibareitir. 
• Bf r rivayete göre f tanlılar 
İngiliz terzanelerine iki torpi· 
do bot sipariş etmişlermiş. 

Hindistan bahriyesi -
İngilizler Hintliler~ de bir 
deniz kuvveti ihsan ettiler. 

Zahiri halde Hint bayrağı 
albnda ge7en bu gemiler ha
kikati halde ( Nalvin) isminde 
bir İngliz liva amiralınm tabb 
idaresinde bulunan (Korvalfs), 
(Palinurua), (Havrana), (Kilar) 

ı He) uz ve ~ ıblıi 

DiŞLER 
ile muattar bir agı:ıa malik olmak an
cak ok ıjen sayesmde istihzar olunan 

Bioks 
Di~ macununun iı;tima

Jile kalıildır. 

.................. ımıı ........... mBRll~ôiall.lllllr:&~ 

Balıklı hastaneleri müdüriveti unıunıi TSİnde11: 
Y edikule Balıklı Ruın hafltanelerinin ihtiyacı bu:u ırn atidc1'i, 

cin;)le .. in, kapalı zarf usulile, mi:b yaası, man •k-saya çı anımı~· 

1) On beş bin (15000) o:~ka Buıg .. rya omurü 
2) Üç yüz (300) kanta.- meşe oduııu (soba iç:n) 
3) Üç yiiz (300) kantar gürgen odunu {fırın için) 
4 Otuz beş bin (35000) okka ot 
5) On iki bin (12000) okka saman . 
Balada muhatter cinslerin teslimi ve tartması hnstaneleril' 

dahilinde ve kendi terazislie olacaktır. Münaka aya talip olıı~f 
Jarın, kapalı zarf usulile, 3 temmus 1929 tarihine müssdı 
çarşamba günü saat (4) dörtte, Galatada B~yük Millet herıınd' 
69 11UmGralı .ı;;.ircde bulunan Balıklı Rum h,.,staneleri mudii' 
riyeti umumiye ine rnl1 aca. t eylernclcıi ilan olunur. / 
--~~--~~----~--~~~~~-~~~~~-------~ 

nı ,e tiıal ntıt'lı llr?..ı <le z 
ı kir mırı te.ri rı ), udi ıncnJa

a arı ıktua ındandır. 

Ad re 
uhnn ~lnhruut türbe 'nd~ 

r,.ı,.ron ~4 

ve ( lnvestigator) karakol ge· 
milerinden, (Baluki), (Daluzi) 
ve (Poton) ganbotları:::ıdan ve 
14 kaclar da irili ufaklı gümrük 
tarassut gemısi , romorkör , 
depo gemisi ve saireden iba
ret bulunuyor. Hiç şüphe yok
ld ancak ateşçisi ve yahut ta 
efradı bintlilerden ibaret olup 
zabitanı, kaptanı, amiralı ln
gilizlerden müteşekkil bu kuv
vetin Hindistanla bir alaka
lan yoktnr. 

Gelecek müsahabemizda 
donanmamızdan bahsedecek 
ve elimizde bulunan gemilerf
mw tetkik edeceiiz. 

Ahmet Cenuılettln 

IJ r 
İz ir ter:dlınneEinclc sotl 

modn , ehve· fiy:ıtlarla, sii" 
huletli şeraitle erkek ve 
kadı:ı kostümleri im:ıl olıI' 

Babfrli C(}.ddesi 
VW'vet kar rnınd 

1 ütiin mh snn lstanbu b~ 
müdür'yetinden: de 

8 Hazir:?n 929 taribil1 ~ 
neşrolunan ( 1485 ) nuınııf'ı· 
kanun mucibince beyiye te 
keresi verileceğinden: şe'_ 

1 - Harp malfilleri ve ·I' 
bit yctlmlerı ve malul ınute~f. 
id'ninden bizzat bayilik ~~ 
mak isteyenlerin önümOt U' 
emmuzun seldzine kadar tıJ 

racaat eylemeleri. dOlı' 
2 - Açmak istenilen ,ı 

kan müstedinin malı ise 1~)' 
senedini milstecir olduju ed" 
dit de konturatosunu irae 
cektir. diıff 

3 - Tezkerelerin tecıdt" 
müddeti miirur etmekte 0 yf' 
ğundan azami olarak t• J,I 
olunan işbu müddet 7Jlrfı!' Jf 
müracaat olunmadığı tak~~ 
hakkı hazineyi muhaf~ dl' 
ahara verilecek tezk~r~~~ 
dolayı serdolunacak ıtit · 
kabul olunmıyacağıııı 
ecledz. 
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Elektrikler söndü ... 
V c bu anda birisi ansızın 

beni yakaladı 
alı F abyen derin bir iki nefes ha kalabalıkblar. Karanlıkta rJ uyuşmUf kollanm sıvıya- hiç bir ıey göremedim ki .. 

: Maniyal Zambarof zangır, 
,
1
; Vallahi mösyö, dedi, ba- zanp titriyor, Lorantann ai-

anı a gelenleri liyıkile ben de ması bir ölü yüzü kadar aol-
so 1Yaı:nadım ki... Yemekten gun bulunuyordu. Hintliye ge-
kilnra Yatmak için odama çe- lince, herif bu esrarengiz va-
Iİtnıeıc Uzere idim. Yatmıya kıalar karşısında cin ye peri 
~ llledcn evel mutadım üzere dualan mınldamyordu. 
~ .. ,n .. 
h ıçınde şöyle bir dolaşarak F abyen sudan çıkanlmış bir 

0~r tarafa baktım. Matmazelin köpek gibi silkiniyor; tutul-
dn:1nda bulunduitJnu gör- muş kollanm, kanncalanmış 
•ıkı · l<apılar, pencereler sım bacaklannı ovuşturuyor ve: 
lıe h'kapalidiler ve calibi ıüp- - Kollarumn, bacakla-

d ıç bir fey aörmedfm ... Bir- nmın bağlannı okadar ııkmış-
tn b' • V ır;.... lar ki her tarafım dayak yemiş 

•e dlhşı gözlerinde bir korku gibi ağrıyor diye mınldanıyor-
, t:',b thşet panltısı tutuşm~tu. du. Fabyen büfeye ridip 
~ Yen hissiyahna hikim ola-: konyak şişesini çıkardı ve 
·~ek için bllyUk bir gayret bftyDk bir bardak ispirto çek-

derek devam etti : ti. Banker: bi; Birdenbire bütan elek- - Sarlıot olma Fabyen, 
~ sönüverdiler ve birisi dedi, sonra bizleri de unutma! 
llıt~ da? .beni yakaladı. Kur-- Çünkü hepimizin keaıdimiae 
btlıi k tçın uğraştım, fakat gelmemize ihtiyacımız var ..•. 
kol) "kıthran sanki insan Her dördü de masamn ba-
ve ~rı dtğil bir mengene idi şma çöktüler ve arka arkaya 
beyı, u Çelikten kollar arasında konyak yuvarlıyarak korku ve 
Yord ~ debeleniyor, didini- beyecanlannı uyutmıya çalış-
bir unı. Bu aralık tehditkar tılar. Bu aon vak'a üzerine 
•kai •ts rahat durmaklığımı Zambarofla salıte Jorj Düpon 
d,h takdirde hakkkımda sanki on sene ihtiyarlamışlar-
haşı~ fena muamelelerin dı. O esrarengiz ve korkunç 
••ka~~atını söyledi ve sağ kuvvet yeniden üzerlerine çul-
lıaının a _bir rilvelver nam- lanmıştı. Dehşetli bir kabus 
•ttt· 10auk temasım his- gibi mevcudiyetlerine çöken, 
de ::·kNe Yapabilirdim? Ben bu kevvet kendilerini temami-
Zatenu avenıetten vaz ieçtim. le tahtı tasarrufunda bulundu-
heylıud lllukavenıetin tamamile ruyordu. 
idi... e oldu&u da meydanda Bu inkar kabul etmiyen, iti-

raz götürmiyen bir haki~atti. 
içlerinde en ziyade itidalini 
muhafaza eden, muavenet ka
biliyetini muhafafa etmiş bu
hnan epe F abyendi. 

--sana 1ı 
rın Yüıle . ~cum eden adamla-

.._ E rını göremedin mi? 
te&u ele~engiz bir el köşk
hattını k k tertibabnın ana 
L_ esm· · ~İf b. •ttı ve her taraf 
lll\lftu. ~ lcaranlığa boğul
bulnıauan t~ıya bile vakit 
tlltrİllli enı yere yatırdılar 
'~ ' ayaldanını bağladılar 
lfte vak' d~ bir bez aoktular: 

-. ea:ka un?an ibaret! .. 
lllıyor nıusun?bır fey hatırla-

: Hl<ayır efendinı 
end' fik' . 

'8~ •ana ~ll ır ve kanaatine 
lcitl lcad cüm edenler kaç 

-. Nar vardı? 

~ ~ ~i~e~diı;n efendim ? 
fı ı ıler. Belki da-

Fabyen efendisine hitaben 
- Bir kere evi dolaşsak 

mösyö, dedi, belki de itimize 
yanyacak bir ip ucu elde 
etmiş oluruz. 

- Hakkın var F abyenl do-
laşalım ... 

Hatta bir aralık Loranşar 
tclifla: 

- Acaba polf ı hafiyesi 
Ribali haberdar etmit olsak 
nasıl olur? gibi eblehane bir 
fikir ıerdetmiş ve bankerden: 

- AptaU Herkes seni Hn
ber Marıan tarafından katl-

t 

Telgraflar 
Gecikiyor, buna 
bir care bulmak 

1 Seyri sef ain 

, 
lazımdır 

Merkez accntaSı : Gal1~a 
köpru başında. Beyoğlu 2 ;,62 

Şube acentası: Mahmudiye 
hanı a1tında. İstanbul 2740 

İzn1ir sürat postası 
(1Z.:\11R) \'apuru 2 8 hazi -

ran cuma 14, 3 O da Galat:ı 
nhumından haerkctlc cumar
ıesi sabahı İzrnire gidecek ve 
pazar 14,30 da lzmirden 
hareketle pazartesi sabahı gc-
lecektır. \' apurda mukemmel 
bir orkestre ve cazbant mev
cuttur. 

Son zamanlarda telgral mu
haberatmdan şikayet etmiyen 
kimse yoktur, denilebilir. Bu 1 
meyana gazeteciler de dahil- i 

dir. Her gün Anadoludan ge- j 
len gazeteler, İstanbul ve An
kara muhabirlerinin telgraf- • ı 
larını zamanında alamadıkla
nndan, hatta bazen müstacel 
telgrafların bile ellerine erte
si ğiin vardığından şikayet 
ediyorlar. Bu hal, öyle kolay
ca düzeleceğe de benzemiyor. 111--------------

Son günlerde, İstanbul kişe- Bozca ada postası 
sine sabah saat onda İzmirde ( CELIBOLU) \'apuru 29 
Ahenk gazetesi namına verilen Haziran Cumartesi ı 7 de idare 
bir telgraf' gene lstanbuldan nhumından harckcth: [Geli-
on ikiyi yirmi yedi geç~, yani 
iki buçuk saat sonra lzmire bolu ; Lipscki , Çanakkale , 
çekilmiştir. lınroz, Bozcaada] ya gidecek 

Gazetelerin işleri seri ve ve [ Çanakkale, L:ıpseki, Ce-
her nushasının ömrü ancak bir libolujya ugrayarak gcle~-ektir. 
gündür.. Gazetelere çekilen 
telgraflar azami bir buçuk, 
iki saat sonra ellerine vasıl 
olmazsa alel'ekser hiç bir ite 
yaramaz. 

Mamafi bu meseleyi her 
hangi bir telgraf müdüriyeti 
halledebilecek mevkıde de -
gildir. Bu işi ancak telgraf 
müdüriyeti umumi yesi tanzim 1 
edebilir. 

Bur.un için de matbuat mft
düri yeti umumiyesinin teşeb
büsatta bulunması lazımdır. 

Antalya PO~idSI 
( KON\ A ) \'apuru 30 

Haziran Pazar 1 o da Galat.t 
nhumından hareketle ( lznıir, 
kulluk , Bodrum, Rados, F~t
hiye, Finike , Antalya ] ya 
gidecek ve dönüşte mezkılr 
iskelelerle Birlikte [ Anditıli , 
Kalkan , Sakız , Çanakkale , 
Gelibolu ] ya uğrayarak gele
(Cktir. 

Alelumum bir matbuat buh- d t 
ranının hükUm sürdüğü böyle ı1 ffıU anya POS iSi 
bir sırada, matbuah mühim G\1ARMARA) ,·apuru Safı, 
telgraflarmdan mahrum ve Cum:ı . ( KOCAJı:Lt) vapuru 
bihude telgraf parası verecek 1 Pazar , Çarşamb,t 9 da idare 
bir mekide bırakmak doğru 1 rıhtımından hareketle: Mudanya 
olmaz. Bu, aynı zamauda mem- , \ t.: Gemli~c gideceklerdir. 
leeket halkını da dünya ha(•·. 11------------11 
satından zamanında haberdar 1 Kiralık kahve ocağı 
etmek imkanlannı selbetmek 1 
demektir ki hiç bir zihniyetçe ı Bandırma hattına işliyen 
kabili tecviz değildir. ,·apurlann kah\ c ocukları bir 

Matbuat ve telgraf miidü- ~ene müddetle kiraya vcrile-
riyeU umumiyeleri, gazete tel- ı ccktir. Kat'ı ihalesi j o Haziran 
graflarının biç bekletilmeden 929 tarihfodc icra kılınacaktlr. 
çekilmesi imkanlarını bebem-

1 
h;tiyenlcrin nıu~ycdeye iştirak 

bal temin etmelidirler. etmek üzere o gun saat 16 da 
Halka ait telgrafların da lt.:vazım ımıdurluğunc gelme-

gecikmemesi için tedbirler J • en. ittihaz olunmalıdır. , ... _________ _ 

edilmiş zannediyor. Gidip za
bıtaya bunun aksini bizzat 
kendim mi itiraf edeceğim? 
Doğrusu olur ahmaklardan 
değilmişsin! cevabım almıştı 
ki bu da sefil heriHeıin ne 
derece şaşırmış olduklarını is
pat eden bir şeydi. 

Bu müddet zarfında I:" abye
nın peşi sara Elyan Roselenin 
mahpus pulundurulduğu odaya 
doğru ileriliyorlardı. Oda bom 
boştu. 

Fakat etrafı muayeneye 
başladıkları zaman cani herif-

l 

ler, sivri bir şeyle duvarın 
birine çizilmiş olan: 

- H. M ... harflerinin önün-
de ağızları açık, korkudan 
gözleri dönmüş bir ha de kal
dılar. 

Marsiyal Zembarof a:ı bir 
gülüşle: 

- Gene o! Dedi, gene HU
ber Marsan isminin ilk harf· 
Ieri olan bu şeamE-tli.. H. M ... 
bir tehdit ve lanet rtımuıu 

gibi karşımıza dikilmiş bulu· 
nuyor ... 

il (BitaLC.U) 



.~if~· .. Son Saat Haziran 28.., ·- • 

Emlakve~ytambanka- Kim olacak ı~ol!Jt'fP 
Si İstanbul şubesinden: Komiser ile da- Yarınki maç_lar • l k ·ı · Mmtaka Futbol heyeündell= 

Ankarada satıhk emlak ın er ve ı ı ta- ~6-929 Cuma günü Ka~ 

No. l\1Ievkii Cinsi ____ , 
HS Etlikte Bağhane 

Müştemilatı 

Kıymeti 

T. L. 
Zemin katında: 6 oda 1 balkon 1 
mutfak 1 garaj 1 ahır 1 hala. Bi
rinci kat: 4 oda 1 mutfak• 1 sa
lon 1 hala ve musluk, gusülhane 
ve tavukluk. 3343 

2 Hisarda Hane Bodrum katında: 1 oda 1 hali 1 

23 

Aladtin sofa birinci katta: 2 oda 1 mut
fak 1 taşlık 1 hala 1 sofa ve ay
n kapısı vardır. İkinci katta: 3 o· 
da 1 mutfak 1 balkon 1 sofa 1 

·kapı 1 çatı katı üç kiracıya el-

B.M.M. 
arkasında 

Ha 
verişlidir. 3430 
Zemini kagir üzeri ahşap. Bodrum 
katında: 2 oda · 1 odunluk 1 ça
maşırlık 1 kuyu. Birinci katta: 1 
antre kış bahçesi 1 büyük salon 

.·2 oda 1 mutfak 1 banyo 1 hali 
. . : 1 kapı 1 arka kapısı vardır. 4640 

Balada mevki',' numarası, kıymeti muharrer (hanele) rin 
berveçhizir şerait tahtında aleni müzayede ile mevkii müza
yedeye çıkarılmıştır. 

1 - Satışta esas olan peşin paradır. 
2 - Gayri menkulün kıymeti muhammenesine yüzde beşi 

pey akçesi olarak müzayedeye girecek müşteri tarafından 
kableliştirak Banka veznesine teslim eylemesi mecburidir. Ve 

· yahut o nisbette teminat mektubu ibraz etmesi şarttır. 
3 - Gayri menkulün müddeti müzayedesi on beş gün olup 

26-6-929 tarihinden bed ile 11-7-929 tarihine müsadif per· 
şembe günü saat on altıda ihalei kat'iyc.si yapılacaktır. 

4 - Bilcümle intikal harçlarile rusum ve tekalif ve sair 
masarifi ihale edilen müşteriye aittir. 

S - Müşteri brdından verilen fiat tahmin edilen kıymeti 
tecavüz etmezse 24 saat zarfında gayri menkul hakkında mü
düriyeti umümiyeden müsaade istihsali meşruttur. Ademi mu
vafakat halinde Banka ihaleye mecbur değildir. Bu hususta 
müşterinin bir hak mutalebesine selahiyeti yoktur. 

TUZLA İÇMELERİ AÇILDI· 
Sabahtan akşama kadar müsait trenler, doktorlar ve sıhhi 

bt•.7elerle sair esbabı istirahat tecıin olunmuştur. 

Evkaf müdürlüğünden: 
Kuraba hastanesine lüzumu olan ecza ve edevatı tıbbiye 

kapalı zarf usuliyle münakasaya vaz edilerek Temmuzun altıncı 
Cumartesi günü saat onbeşede ihalesi icra edileceğinden talip 
olanların şeraiti o.nlamak üzere her gün levazım idaresine ve 
ihale gününde idare encümenine müracaatları. 

[ ~ e· ı debaşı MİLLET tiyatrosu 
ŞEVKİ B. Cuma günü gü:-:düz 
ve akşamı. Gündüz SEFİLLER 
7 perde, akşamı BAHAR Çİ-

ÇEKLERİ: 4 perde. 
lf-

Naşit bey temsilleri 

Çenberlitaşta Fikretin 

aile bahçesinde 

buakşam 

Orta oyunu 
... 

aY,'"Ün etmedi koy sahasında yapılacak rd 
.T mi futbol misabakaları af8'" 

Pariste toplanacak olan Dü
yunu umumiye meclisi Türk 

dainl~r vekiletile Düyunu u
mumiye komiserliğine tayin 

edilecek zevat heniiz taayyün 
etmemiştir. 

Komiserliğe Zekai ve Da

inler vekiletine de Maliye 
müsteşarı Ali Riza Beyler 

namzet gösterilmekte ise de 
bu, kat'i mahiyette değildir. 

Komiserin maaşt 1,500, 
Dainler vekilinin maaşı 2,000 
Türk lirasıdır. 

ğıya yazılmışbr. 
Kumkapu - Darüşşafaka sa'" 

at 16 Hakem Necmettin be)'· 
Fatih • Kastmpaşa saat 17 ,50 
hakem Necmettin bey 

Atletizim heyetinin ~ 
da Stadyomda oynanacağı 
yazılan Süleymaniye - İstanbul 
spor müsabakası yapılJJuYW" 
caktır. 

lzmirin spor şerefi? .. 
fzmirdeki Karşı yaka spot 

kulübünün Galatasaraylılar• 
karşı beş - sıfırla yenilmesiır 
den dolayı İzmirli bir refiki
miz K. S. Kulübünün son 1" 

11 d manlarda çalışmayı temaıııilC em muz a duvara asbğından ve bu sefet 
. . İzmirin futboldaki şerefini alt 

Avukatlarla ha- üst ettiğinden bahsetmektedit· 
Alenl teşekkür 

~imler seyaha
ta çıkıyorlar 

Avukatlar, Temmuzda tatil 
başlayınca hemen Avrupa 
seyahatine çtkacaklardır. Se
yahate iştirak arzusunu 

gösterenler çokçadır. Geçen 

sene olduğu gibi bazı hakim
lerin de birlikte seyahate çık
maları muhtemeldir. 

Bu sene geçen sene olduğu 
gibi Parise gidilecek, ayni 

zamanda Berfin, Viyana, Bük-

reş ve civar memleketlerin 

başlıca şehirleri 'lezilecektir. 
Gidilen yerlerin baroları da 

ziyaret edilecek, bu suretle 
baromuzla yakından bir ta
mşma hasıl olacaktır. 

Yelkenci 
VAPURLARI 

fZMlR SÜRAT POSTASI 

v;üs~~i ismetpaşa 
vapuru Pazar 30 Haziran 

günü tam saat 15 te Galata 
rıhtımından doğru iZMlR e 
hareket edecektir. 

Tafailat için Sirkecide Yel
kenci hanında k:lin acentesine 

lstanbul mıntakası riyase'" 
tinden : 28 Haziran 929 cuııı' 
günil icra edilecek atlet~ 
müsabakalarına bir teş~ 
olmak üzere aşağıya isiınletl 
hürmetle yazılan müesseselet 
tarafından liitfen ita buyunılsJS 
mükafata İstanbul sparcd 
gençliği namına samimi şük:r.., 
hislerimizi arz ve ibl.iğ edetie 
1 - Şehremaneti namına ııııt" 

hterem şehremini Muhlt: 
tin Beyefendi hµretletl 
tarafından bir kupa 

2 - Milliyet gazetesi taraflll" 
dan bir kupa 

3 - Spor alemi pazan tar•" 
fmdan bir kupa , 

4 - Zeki Rıza ticaretaneP 
tarafından bir kupa • 

5 - Nihat spor ticaretanefl 
tarafından bir kupa 

6 - Agopyan ticaretanesi l'" 
rafından bir kupa • 

7 - Nuyoz spor ticaretanefl 
tarafından bir kupa 

8 - Türkuvaz ticaretanesi t•'" 
rafından bir kupa 

9 - Foto Vayinberg ticareı-: 
nesi tarafından bir ~ 
Hz. levhası 

10-Foto Kanzler ticaretaOı: 
si tarafından bir G~ 
Hz. levhası 

11 - Türkiye Ekspor ticaret#' 
nesi tarafından ÜÇ taıı' 
mükafat 

~---------------------bu gece ve yarın gündüz 
Şehzadebaşı Hilal sinemasında 
Cuma günü akşamı Üsküdar 

müracaat. Teı: istandul 15 I 5 
Ku - lsmail efendi kumpaqyası Ve Galıtada merkez rıhtım 

Kaçan şerirler tutuldu 
.. fi" 
Odemiş hapisanesinden . 

rar eden beş azılı cani tıııı: 
jandarmasının gayretile ya1' .. tiyatrosunda : j 

Arşın mal alan 
Opret 4 P. 

ve hanında Celibidi ve Stafilopati 
Hafız Cemal efendi tarafından acenteliğine müra~aat. 

her akşam kaval ile konser ı••-•'•fe.·l.cfımo•ıı.•: •B•cİly•oglİl~l•u•8•)iııi9 .. l lanıp tekrar deliğe ~ 
!ardır. 

ı· 

hl 

·~ y 
k 

n 

s 
g 
i 
d 
t 

~ 



Son sa~t 
z;; aw m ....-::1ı.ıt: w;ct:u..,.• 

Şişhanede bir f acıa 

~tonluk kaınyon dev-
1 

r1ldi. «1» ölü, «3» ağır, «2» 
hafif yaralı var · 

-' 
b' l3u sabah Beyoğlunda Nalinciçeşme, Şehsüvar sokağında 
ır otomobil kazası olmuş, beş kişi yaralanmıştır. 

~16 Şehremaneti itfaiye baş şoförü Fahri efendi idaresindeki 
Caı » numaralı arezöz ile Beyoğlu daire~! önünden defrruca 
kı 

1
ata postanesi önüne inerken bitdenbire arazözün fireni 

b Yll rnış, ve araba olanca süraliyle yokuş aşağı inmiye 
A. aş amış, bir berber dükkanım çarparak yılcmış, sonra 
li vraaı isminde bir kömörcüyii çiğneyerek öld!.irmüş 
le ~an Süleyman ve Hasan Hüseyin, Mişon isimli üc;, hliviyct
y tı anlaşılamıyan diğer iki kişiye de çarparak ağır suıette 
k. altalarnış, bundan sonra da Sa bur hanının onUnde devriim:ş 
a nııştır • 

.. 
lngiliz düşmiye 

başlamıştır 
fzmirden bu sabah külUyetli 

miktarda kambiyo geldiğinden 
Borsada İngiliz lirası di.işmiye 
mütemayildir. Hatta bu sabah 
açıhşafiatı dün akıamki ka
panma fiahna nazaran 1,5 
l<uruş noksanile 1011 kuruştur. 

Prusya meclj
§İnde yıldırım 
Berlin, 26 (A.A.) - Şiddet· 

li bir fo·tma esnasında Prusya 
Diyet meclisi binasına yıldırım 
düşmüş , mebuslar arasında 
büyük bir korku ve telaş 
uyandırmış, ruaddi hasarat ika 
etmiştir. 

Sahife 1 ; - X'\!LC 

Efzt.ıy1ş Suat 
H. geldi 

Berlinde aktedilen beynel
milel kadınlar kongı·esine Türk 
kadmiarı namına iştirak eden 
Efzayiş Suat hanım bu sahralı 
şehrimize avdet etmiştir. Suat 
hanım bir muharririmize Şun
ları söylemiştir: 

« - Kongreye muhtelif 
memleketleı den 500 murahhas 
iştlrak ett:. Bayrağımız mey
dana çıkıp ta söze başl2dığım 
zaman r.alon alkış sesinden 
inleyordu. 

Huiasa pek çok takdir top
ladık. 

Kongreden sonra Alman 
kadın polis teşkilatını tetkik 
ettik. 

Bu kadın teşkilatını kuran 
İngilizi İstanbuln davc~t ettim.» B . 

11 1 u. kazanın ağır yaralıları Senjorj ve Beyoğlu zükfır hasta- b:Su~Unh.-lı borıia: Bugiinkiı hava: sk trıne nakledilmişlerdir. lng'.liz 1012,00; Frank Kandilli rasatanesinden 

il~a daha oldu,yaralananiar !'ir.n? ~~4~~; 5~1:! ~J.~o; iÔv~~~~ ab:~ış~::&?mi hararet «30» 
ıe~Ün gece Şehzade başından rıma geçerken meçhul bir 93.00; Altın 878; Anado- derece, bu ~:ıbah «20» de-
id \!en 124 numaralı vatmanın otomobilin altında kalarak ıu 22,80; Rumeli 6,8; Tram- recedir. Bu gece rüzgar ha-
d atesindeki tramvay Horhor- yaralanmıştır. Şoför aranmak- vay 80,5; Diiyun 183,5. fif ve ruiltehavvil, hava a-

f
a oturan 65 yaşında Ahmet t d !ş Lankasından alınmıştır. çıktır. 

''nd· !!~a~ı;r·~!!!!!!!!!!~!!!S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~==========:::::::::::::=.!!::::.:::~::::;:;:;;;:::;::::~ tfe ~Ye çarpmıştır. Ahmet 
lldı başından yaralanmıştır. j) j 

btı * Dün akşam saat yedi e Jl (J i 1( 1 e (~Ü ı, f ~e (_. i 
llı~ıltkta, Çenberlitaştan geç- ~ kaza oldtı 

te olan 415 numaralı ro- ( 1 inci sahifeden mabat) 

.4y "' lııork agı kesilen Tanaş 
iateın~ d~~ger Tanq atlamak 
detek ş, muvazeneaini kaybe
llıtiştUr rornorkun albna düş
lteailnıi· ti T anaşın ıol topuğu 
~lles· ş r. Mecruh Rum hu-

lf.. 
1t~ kaldırılmışbr. f elnıek Paneden Karaköye 

laresi~d k!ank ıofar Haydann 
ltıa Çar e 1 all!Yon, bir ka

cle ve P~ıştır. Bu kadın ifa
t'~laııd~:rnıyecek derecede ya
lıit ... _ gıudan hUvı'yet' ... 
L "··~erni . ı ogre -
qaıta .Ştir. Beyog" lu "kü' 

nesın zu r 
"'- A . ~ Yabnlmıştır 

llutnar rıfın idaresindeki 1828 
Çakır a ı. otomobil, Aksarayda 
tall 1;ga mahallesinde otu-
ÇatPnıı .. Yaşında Muzaffere 
slltette ş, .ıViuzaffer ehemmiyetli 
~ A. ~aralanmıştır. 

kcı. Yasofyada V . 
tşıs·nd 1 . ezır hanı 

~atsa~ ·r eh J-!alk lokantasında 
('a:-tadan aç~!n ciün gece lo

ı .ınış karşı kaldı· 
ı 

diğini gören ve canhiraş bir şekilde beğırdı
ğını işiden tren halkı, vagonlardaki emniyet 
tertibatından istifade ef mek istemişler, fakat 
bir kısmının bozı:k oıduğunu görmüşlerdir. 
Nasılsa vagonlardan bir:nde bu tertibat sağ
lam zuhur etmiş ve bu çekilince tren durmuştur. 

Tr~nin tevakkufundan evel, memurların biri 
trene müva:zi olarak koşmiya ve tekerlekler 
altında süriildenen kızı eteğinden tutarak 
kurtarıp çıkarmıya çalışmış isede muvaffak 
olamamışbr. 

Müddei umumi gelsin!-. 
Tren durunca kazazde kız tren albn

dan çıkarılmış ve o ~aman sağ bacaiının 
kasıktan koparak trenin albnda ve yo
lun içinde kaldığı görülmüştür. Bu andan iti
baren de istasyonda bir anarşı başlamış, bi
çare kızı hastaneye nakletmek için sedye ge
tirmek, ilaç sandığını açarak müdavatı evoeliye 
yapmak kimsenin aklına gelmemiş, nihayet 
bunlar bulunmuş ve · treD yolcuları 
meyanında bulunan bir doktor yiizbaşı~;, za
vallı kızın bacağının koptuğu yere tentürdiyot 
dökmüş ve kızcağız .derhal hastaneye götürül
mek üzere saat «7,15» te Pendiğe milvasalet 
eden Adapazarı trenine konulmuştur. Fakat 
tren kalkacağı zaman memurlar kazazedenin 
ıötürülmesine müsaade etmemişler: 

- Müddei umuminin vaziyeti görmesi lazım
dır. O gelmeden mecruh bir yere gidemez, 
demişler ve kazayı müddei umumiye haber 
vermiılerdir. 

Kaz.ının sebebi .•• 
Kazazede hanım kız Erenköy lisesi talebe

sindendir. Pendiğe bir hafta evel taıınmış olan 
Selanikli Snlahattin beyin kızıdır. 

Kazada iki sebep vardır: 
Bu sebeplerden biri, Melahat hanımın yolcu

larııı Vt: memurların ihtar.arıuı cfuılea::.uaai; 

diğeri ve en mfibimmi de tren mc-murlarmiıı 
( 

vazifelerini yapmamalarıdır. 
İatuyonlarda, avdet-azimet hatlarının orta: 

sında bir tek örgü ile bir kapı vardır. -"-
Bu kapının, trenin hareketittden evel ka-

panması ve kilitlenmesi lazımdır. Haflfırl<f 
alelekser görülduğu gibi bugün de tren ha
reket ettiği esnada bile bu ortadaki kc?pf 
açık bırakılmış, Melahat hanım trene ye
tişmek ümidi ile bu kapıdan geçerek 

trene atlamak istemiş, ve kazaya düçar ol
muştur. 

Eier bu kapı kapalı bulunsaydı, Melihat 
hanım ister istemez köprünün üzrinden geç
mek mecburiyetinde kalacak, ozamana kadar 
da tren uzaklaşacak ve Melahat hanım atla-. 
mak teşebbsünde bulunamıyacak, kanlı kaza 
da olmıyacakb. 

Bir kaç nokf a .. 
Her halde, yolcuların hayatları kendilerine 

emanet edilmiş olan tren memurlarının vazife
l erini dikkat ve ihtimam ile yapmaları 
ve ihmalden vazgeçmeleri lizımdır. Böyle ha
reket etmiyen memurlar şiddetle tecziye edil
melidir. 

.Bundan başka, böyle kazalarda mtidde.i 
umumiyi beklemek, kazazedenin fazla kan 
zayi etmesine Ye bazende ölmes;ne sebep oluyor 

Ölüm tehlike.ti bulunan vak'alarda, kazaze
dele:-in en seri ve ilk vasıta ile hastane1'e 
sevki lazımdır. 

Trenler gedkii ••• 
Bu kaza hasebile Pendik -Haydarpaşa tren 

lcrinin hareketi saat yediden itibaren bir bu 
çuk saat teabhür etmiştir. 

Melahat lzanımın sılıhd.ii 
Kazazede Mdahat H. Tıp faküiies!ne nak 

ledilmişür. Orada teda-visine çal~ılmak!adır. 
Mamafi vaziyeti aıblıiyesi tch.iik.didir. 
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