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{{ -1'2 1495 AKŞAMLARI NEŞROLUNUR Nüshası her yerde 5 kurut 

an 
... Son Saat,, herg-fin 16 sahi/ e 
8~eppelin 1 Dün Aksarayda bir cinayet oldu 
... . ,_sabah Ame- S k k t _ı ,_, OH • • _ı b. . b kl J. 
•'~aya harek o a or asınaa nacı mer ısmınae ırı ıça anııı 

Fredn=:ti... et Kadın için adam öldüren katil kaçtı 
A.)-Graf afcn, 16 ( A. 
laat S 58 d zeppelin balonu 
" ' e «Bal tc:cihen h » e nıUte-

S. S ateket etnıişn 
•eyY h. -:-- Balon A 'rk. 
l' .a atı için ol nıerı a 
akıp edece ... Y a çıkmıştır. 

daki tafsili gı Yol hakktn
lllızdadır. t hususi kısnıı. 

Müskirat 
Mn.ıcırat . mu~asebeciliğl 

~tıdnı.ıyef ~arı lstanbul 
iine k JJıuhaaeb .. S.L . \te iletind ecilı-

Qrı J ... A__ t e but 
~ 8Yİb ed'l · 1lllan 

l llltştir, 

Sehitde 
ı; ~dirn, k Çadırı. 
tllltn , 1Pısından • 

çlrı.! ac:ale k geçenler 
ı .. ~:-ın bir 'Pısının dib' d ' 
-tllla'· tııanz ın e ..,.. 'tadır) ara ile ka 

~alt k ar. rıı-

llltydan 'P•sının 
bir ,. 1~ Sadtrı Yanındaki 
b .o" . arını k 
uluııdukla Çıngerı urnıuş 

ıe..:ı _ rı Ye~ tel Vardır ki 
~-"et b' ·• e · ' 

lardır. Bu ıt hale d Yıs ederek 
İçin h nlar kaı e soknıuş-

er Rtln eleri .. 

Dün öğleden sonra, Aksarayda Sülüklü cad
desinde bir cinayet olmuş, Hacı Ömer ismin
de bir adam Karakaş Hüseyin isminde bir sabı
kalı tarafından öldürülmüştür. Katil kaçmıştır. 

Hadisçyi görenler töyle anlatmaktadırlar: 
Hacı Omerle Kaakat pek dostane bir şe

kilde, yekdiğerile konuşarak sigara içerken 
Et meydanına doğru yürümüşler, bir aralık 
Hacı Ömer arkadaşını geride bırakarak 
iki, üç adım ilerlemiş, bu ande de Ka
rakq belinden bıçağım çıkarı~ Hacı 
Ömerin sol bacağın~ saplamış ve kaçmıya 
başlamışbr. Hacı Ömer, bu ani darbe 
karşısında şaşınnış, koıa koşa AhmedJye polis 
mevkiine ~tmiı, kapıdan: 

- Karakaş beni vurdu. Polis yok mu? Diye 
bağırmıı, ve oraya diiJiip bayılmıştır. 

J 

Polisler hemen l>ir otomobille mecruha 
Cerrah paşa hastanesine götürmfişler, orada 
da derhal ameliyat yapılmış ise de Hacı Ömer 
(20) dakika sonra ölmüştür. 

Zabıta memurlan her nekadar katil Kara
kaşın arkasından koşmuşlarsa da nerqe 
gittiğini bulamamışlardır. 

Zabıta, yapbğı tahkikatta, cinayetin sebe- ' 
bini meydana çıkarmıya muvaffak olmuŞtur. 

Tahkikata nazaran evelce Karakq Hn.eyin 
ile yaşamakta olan Ihsan isminde bir kadın 
iki üç ay evel Karakaştan aynlarak Hacı 0-
merle oturmıya başlamış, Karakq ta bandm 
münfeil olarak Hacı Ömeri öldirm6ttiir. 

Zabıta, İhsanı celbederek tahkikata b .... 
mlflır. Karakaş aranmaktadır. 

500,000 
altın lira 

çok seyyah Otay, . gdornıek . 
tedfrl 

1 
da iz• gı en bir Edirne kapının dibinde çadır kura11 çingeneler 

er. Acaba baç etınek- 1 dan uzaklaştırmak, daha doğ- rerek çingeneleri iskan eyle-

Doyçe Bank direktörü, Ma- · 
liye vekaleti ile bazı hususata 
dair temas etmek Ü%ere Aa
karaya gitmiştir.Mevzuu hah.
olacak mesai! meyanmda, vak
tile Hicaz demiryollah ida
resi hesabına mezkUr bankaya 
yabnlmış olan ( 5 - 6 ) yüz bin 
albn liranın banka tarafından 
Hükümete sureti tesviyesi me
selesi de vardır. Banka direk· 
törü, bu hususta Maliye veki· 
leti ile müzakerede bulun
maktadır. 

Antika t Unları ora- rusu göçebeliğe nihayet ve-· mek kabil değil midir? 

Beyoğlu s~ ~ıı:c~rc~d~c~?~~=~U~;.;;~. •m:.!l!!l!!ll!!l!!!!!!~;f~.~b~~. ~k;;~!!!l!!!!!!!!I!!! 
br;akmahzenici~ahkenıes· :· Ç ıspırto a fl ası D" .. _J • t 
ldar t~ş bulundu~l'ltıda an~nkın uğunue cınaye 
•• tsıtıe . hb i\l ı. a iz Ad 1 k 1 • k 'Yl•hau· ı ar ''1iİıeler Kayseri, mir ve apazarında yapı aca Adanada Kadir ı a-hnt.un ıne ınenıur .. 'dilnıi tir k 
it, ~evrak kaldı~İnderiI~iş. ispirto fabrikası inş~ı. meselesi. halledilmiştir. Ev .. el~e~. ~~~ zasının Yalnız dut ö-
-.,111 ş aranını 1 arcık ' Kayseride büyu-k bir ıspirto fabrıkası yapılması dusunüldugu, .. d 0m·· fe-
'""tdııı.'Şdtdı~-~uhbŞsı'rı·a, db,, bualnutin·-_ 'd b tın almd v hald yun e sarı er e 
..... ~ '-oq .. hatta bunun için Kaysen e ir de arsa sa ıgı e 

~en "e . orada k u taşın b' hü'-"- t bu fikirden vazgeçmiş, yalnız büyük bir fab- ndi ailesinin düğünün-
flnıd' b ah ' a ıren KUme . . f b 'k l 

L ı id 
1 

ir .... Vecilik 'k . d 1· se üç dört yerd küçük ıspırto a rı a arı de hı' r vak'a olmuş, •qıd tre e li '"ana\' d"k rı a ınşasın an 1 

~ı. 'n iö~t .r Yen şah u - inşasına karar vermiştir. · • b" k ki b 0 k dın , ~d .. ~~ı..· .. d~.\lrtilnı .. s·ınd ıs tara- K 1 ır er e e ır a 
.... 'l.., ı ~ B f b ·k 1 için şimdiden tesbit edilen yerler ayserı, z- l ~ .. ..!· Taşın en bahse- u a rı a ar . _nak ağır surette yara an-

~tktedir. taharrisi mir ve Adapazandır .. Yakında .fabrikaların ııışası mu uaya 
vazedilecelttir. mışlardır. 



Son Saat 

Telgraf haberleri 
1 rya 

Kabul etti i a ;,. takım 
yarın sabah 
se ? 

0mizdedir 
' 

ınJvusturya futbol takımı ya-
~rın sabah şehrimize gele-

Kunduryofis, ri
yaseti cumhura 

namzet,,, 
cektir. Öğleden sonra da Ga
latasarayla maç olacaktır. 
mı aliye v .!kale ti evrakı nak
~diye sui istimali mesele-
sini tamamile tesbit ebniştir. 
Düyunu umumiyenin şahsiyeti 
maneviyesi mesul tutulacaktır. 
mali vekili Muhittin B. dün 
[gakşam Ankaraya gitmiştir. 

mn sekiz kasap, .kasaplar 
tröstüne karşı bır cephe 

almak üzere aralannda bir 
anlaşma yapmaktadır}; r. 
fif kanununun tatbikı üze
~rine Üsküdar hapishane-
sinde tek bir mahküm kalmı
yacaktır. 

ondnj neticesinde Çenber
litaşta bir merdiven bu-

lunmuştur. 
m tuz tayyareden milrekkep 
~ bir italyan filosu yakında 
şehrimize geleceklerdir . Bun
ların istikbali için Kolorduve 
Tayyare cemiyeti tarafından 
bir program yapılmaktadır. 

m üyük Millet Meclisinde 
bugün bir çok mühim 

kanun layihaları tetkik ve mü
zakere edilecektir. 
~ oydukları eve kundak ko
~ yan bir çete yakalan
mışbr. 

~ mniyet sandığı her sene 
~ veremle mücadele cemi
yetine 500 lira vermeye karar 
vermiştir. 
m :adriye H. ve rüfekasının 
~muhakemelerine Bayram-
ertesi başlanacaktır. 
~zmirdeki komiinistlerin is
~ticvapları ikmal edilmek 
üzeredir. Mahkeme Bayram- , 
dan sonra başlayacaktır. 
ım:Jafi miktarda t~.lip b~lun.a
~mad ~ından Hımayeı Et-
falin Romanya seyahati kal
ını tır. 

fü. · · cu \ .. ur 1~z. dün T r.y
~} ar cem 'yeti merkezi u

m · · te rif buyurmuşlardır. 
· umhur Hz. evvela İstan
bu1 n teşrif," sonra Ana-

do uda bir seyahat kra ede-
cel er aber verilmektedir. 
~"rabya ajanslar kongresi 
l~~ azır gı için matbuat nıü
dfüü umumisi Ercüment Ek -
rem bey ~ehr"ırize gelm~ştir. 
Kongre 25 na/ıS cumartesi 

Atina, 16 - M. Venizelo
sun uzun bir ziyaretinden sonra 
Amiral Kundoryotis, Reisi
cumhurluk için namzetlik ka
bul etmemek hususundaki fik
rinden ~raııat etmiıtir. key
fiyet, Reisicumhur intihap 
meselesinde bir çok müşkülab 
bertaraf etmiş olduğundan 
büyük bir memnuniyetle karşı
lanDUfbr. 

Yunan filosu / .. 
ta/yaya gidiyor 

Atina, 16 - Yunan donan
masının bu ayın 23 ünde İtal
yan limanlanna iadei ziyaret 
etmesi takarrür etmiftir. Key
fiyet Yunan - İtalyan dostluk 
ve samimiyetinin bariz bir 
dellli olarak talikki edilmek
tec:Hr. 

Kredi fonsiye 
keşide si 

Kahire, 15 (A.A.) - YOzde 
üç faizli ve ikramiyeli Mısır 
Kredi fomiye tahvilibmn bu 
günkn ketidesinde : 

1886 senesinde çıkanlmış 
olan 7Stl 18 numaralı tahvil 
50,000, 1903 senesinde çıka
nlm11 alan 491.976 numaralı 
tahvil S0,000, 1911 senesinde 
çıkanhmt olan 76,562 numa
ralı tahyll 50,000, frank ikra
miye kazanmışlardır. 

güoll resmi küpt yapılacak 
ertesi pnii bir tenezzüh icra 
diğer günler ik;şer celese akt 
ve çarşamba günü akşamı 
nihayet bulacakbr. O akşam 
Ankaraya gidilecek bu içtima 
alqamlan müteaddit ziyafetler 
verilecek ayrıca Seyrisefain 
idaresi murahhaslar ıerefine 
denizde bir balo verecektir. 
Kongre azalarına madalyalar 
tevzi edilecektir. 

mesim sergisi dün Ankara
da merasimle açılmıştır. 

mün Ticaret odasında ha~a
retli bir içtima aktediJ-

miş ve şehrilJ!izde alınıp sabl
dığı halde transit tarikile 
geçen mallardan resim alın
maması meselesi görUşUlmilş
tUr. 

Zeppelin balonu 
Hangi yoldan ve ne güniJ 

hedefine gidecek. 
Fredrichshafen, 15 (A. A.) - Muhalefeti havadan d,,.., 

Zepplin yann saat altıda hareket edecektir. ~ 
Zeplin Bale üzerinden uçacak ve sonra Lyon tarikiyle f 

Loire nehri mansabına ve yahut Finistere burnuna doğt'l Jj 
alacaktır. Cenup yolunda ahvali havaiye müsaittir. KunıaJI .1 
Ekner balonun Cumartesi öğleden sonra yere ineceğini 
netmektedir . 

Zelzele 
Plauen, "Saksonya,, 15 (A. 

A.) - Bu sabah yer albndan 
gelen gürlütülerle karışık müte 
addit zelzeleler olmuştur. 

Adliye vekili yakında 
geliyor 

Adliye vekili Mahmut Esat 
beyin bu günlerde Ankaradan 
şehrimize muvasalatına intizar 
edilmektedir. 

Vekil beyin muvasalat günü 
hakkında İstanbul adliyesine 
henüz resmi bir işar yoktur. 

Üsküdar tramvayının 
malzemesi 

Üsküdar tramvav 
ol 

şirketi, yeni tesisat! 
için Bergman şirketi
ne siparişe karar ver
diği malzemenin, dün, 
ka t'i ihalesini yapmış
tır. Maf aiz 3 senede 1 ü 

bin lira tesviye edile
cektir. Emanet, bu 
tediyat ıçın şirkete 
kefil olmuştur. 

marem layihasının tetldkatı 
bitmiş memurin 20 dere-

ceye ayrılmıştır. En az maaş 
40 liradır. 
!fiil vkaf idaresi metruk sebilm leri sucu ve limanatacılara 
kiraya vermeyi düşünmektedir. 
i(fjJ eşil Hilal 31 Mayısta bir 
lllJ gezinti tertip etmiştir. 

m ayat pahalılığı meselesile 
meşgul olmak üzere şeh-

rimizde bir komisyon teşkil 
edilecektir. 

m olisçe yapılacak curoıu 
meşhutlarda müddei umu-

mi muavinlerinden de birinin 
bulunması için vekalet nezdin
de teşebbüsatta bulunulmuştur. 
n ürkuvazda verilen Şark 
g balosu tahkikatı bitmiş 
ve mucibi mesuliyet bir ciheti 
görülememiştir . 

.Feyezan 
suriyede bit 
felaket o/dıJ 
Halepten bildirildiğine ~ 

Fırat nehrinin tuğyanı de 
etmektedir. tı'. 

Nehrin irtifaı alb nıe (. 
tecavüz etmiştir. Hasarat r J 
mühimdir. nüfusca da bit r. 
zayiat olduğu zannedil 
dir. Şimdiye kadar üç yOI 
ve binlerce mevaşi 1r1 .. ...-ıuı..

ve binlerce insan m 
kalmışbr. 

Suriyede felaketzedeler 
iane toplanmaktadır. I 
Tuğyan dolayısile Hale~ 

Deyizor arasında posta ~ 
liyatı tayyareler vasıtasile 
pılmaktadır. ı/.. 

Bir tayyare filosu da I_ 
ketzedelerin bulunduklatl. J 
halleri keşfe çalışaıaJıf' 
Hububat fiatlan artın~ 

Mcıhur Astor it~ 
Amerikanın maruf '-' 

nerlerinden M. Asto~ I 
susi bir yatla ve ~ f 
radı ile birlikte şehriıniJe 
miıtir. 

Sahife: 
ıet~ 

3 - tı.:ı lrnfad:ır, Ada 
sınd:ı ve saire. ,ti 

4 - Karllerlmlıln snıuıı, 
6 - Bir avuç kül, l'•P 41-

nın ku~unları çalı# 

6 Spor sahifesi. 
7 - Yavrumun sahifesi· ~ b,, 
8 Resimli Dünya bl1 

9 - Sinem:ı dünyası. 

10 - Kahram:ın" ağa. r' 
1 l)lil· 

13 - Duvar lçlndelı: pıJf'" 
sabakamızın ce~• 

14 - Giınlin haberleri. ,,ırJ 
15 - Polis haberleri ve 



, 

rra 
' 
ile un~urlulu 
d ·ıbe1~in askı ... 

' ----Ankara da şerbetçilik et-
meJ...'ie ol<.ln Ç~ngırılı İbrahim 
oğlu Hayri, alh aydanberi 

s tuttuğı Sungurlulu Ah
~ıet kızı Miizeyy nin başkası 
ıle de gb · ·gunü haber 
al ca fena hal e içerlemiş ve 
gidip ~füzen c e çatmış: 

- Gız, s n benden başka
arı ile de ci'vele'?ıp fing atı

yormu sun öyle mi? 
D-.miş. 1\ JZ yyen inkar et

mış: 

- Allah göstermesin civa
nım, h ç senin gibi bir aslan 
dururken b •n başkası ile ing 
at r mıyım? 

enıi e dt,; Cangınlı Hayri 
.n~ d:n .~ m · ve bıçagını 

nce M zeyveni üç yerin
n vurmu tur. Hayri adliyeye 
rilmiştir. 

T opkapı sa .. il-{,_ 

yzn a ya kında 
/tamirat başlıyor 

'reni hütct) e konulan 
tahsi~at ile ·ropkapı 
sara) ıııın Hareın dai
re~!nin t·1n1iratına ha
zirandan 'oı ıra devar 1 

edilecektir. Hareın da
İrcsın! h · r çok kı ,1111-

Iarı pek haraptıı·. 
Bazı odntınn tavan
Jarı d·· kul. H ktcdir. 
l\lti.lel{ r İ(h re~i, harem 

dairesinin tan1ir edilen 
b:r ka~· ,tloıh1nu bu 
yaza<,: <H: a · 'e ztiv\ ara 
tcşh: edece\.• i r. 

Cemiy 'i belediyenin 
içtimaı 

Cemi_ eti beledive. 
önünıüz( eki hafta 
içinde İçtiınaa da et 
edil ·cektil. 

~-·---

1 
1 
1 

i 

Son on sene içinde ge~irciığımiz inkılaplarla yülcC'ek dağlara 
tırmanan bir yolcuya benzıyoruz. O yolcu, çıkbğı dağın büyük-

. tügunü nasıl tamamen kavnyanıazsa biz de bugün hayatunazda 
} ap gımız de dş"k ikl~rin azernetini farke emiyoruz. Bunn an
lam mız içm yolcu gıbı, arkaya dönmem'z, geçtigimiz yoll rı, 
yurumiye ba ladığım z noktayı görmemiz lazımdır. On sene 

, el n«> idik, bugün nasılız? B kın! 

Bııyrı1n çır_pı-
cı çayırına} 

/'11/bn!.. 1 Ilı< l .. Fulbul.' 
l!cı ,/ ,<·tin t 11 mıtı Lı} f ulbul 
kuptw !arı l u St'}cı 1ıt·111ilel'l
n; TaJ,simc.c /, ıraya 'ut111 lllll
J./wı ~ Jlll .ı. w /i/, Jılllllll Ja 
modası '1', ti dcım J..tir. 

} u.'.. () haldı 4c11clrri
m1: <uma yun/rı i 11c yapu
ca/,lur il< ı ' ı ı/l.,/ ytdı e-
ct hle: ., · 

. l ııaJ.. /, ıpı yı ı İnt' i>lr 
ı !J!JWll tla yidıp } t'nibuhcr:, 
{.ll'pzcı . cay11 formda (Celmc 
l<~p~. (/". lı). (/Jwıwm kı:dı) 
yıb! t skı uywılarlu val.it yt>
~ ı n rln . 

.. lman ne ~uyliyorsu11, 
1111· lalts '/ yuı lllWj Ulımpiyat-
1!" a yilmi.... Avrupa ye:mi~. 
in< ılt- sp< ı lntt nlt•ri gil i gi-
-~, up lm!)W mıya ab mı~. t e11-
ı1/111en le'/, ıl 11u benimsemi~ 
simleri. rc.simleri yu :len~~ 

dt'}a gu:t•fl'leı in birml'İ salıi-
f:t rim /,w tl111w. !fl'llÇlt r. 
'l~ndı ille !/dip le { İl'JHCI, l'e
mbultçt' c<.1yırlurmda (~.'elme 
lup). (]>j-.;fı) mınumıya lr11e;;
_uf ederler mi? 

Ta/,~imde sılle. tot..-ut, 
!Jlll u ı /,, I •J, ne /ıirbirleriiıe 
yıf'(/i/.t ıı ~ııw ı ırpu·ı çuyı-
r111 la < < llll loJ ». « bir-
itı bır 11 uyıwımya neden 

ll'llt ·nl t'/ miyu eklu mi:/ J1a
ılem /,ı, ışin su1111 l>uylt• gu
rıiltuyt'. Juı uşt daya111mya 
ba~fodı. u lwltit' bi:mı .wıbzk 
J,ı U ı l ı. l uıal h 111altalle 
oı/ll'Zil ru1111 ıe kulwhuti ı>ar· 
da? 

Uddc oylt .' iJa=wı 
1 aksım .... ıuu'yumımda msan 
mac scyn'tlcr/,t 11. nel'cıl ise 
çekecekler, 11~<;/urpalaı. coplar 
sıyı ıluc a/,. Jsf wıbııl un ::;ubrk 
(\ \"l'lıbı pl'lıliı (l/l )) fort, 
cc R tju l!t•ı mt>l ' ll'l"i. « kor 
Ut:a ı /arı vrtmı ~ )11 layıp l İl 
L lll l şma<lll b ı llya< c.1/, .an
il d1y01. 

Hem, cmm der m, r>s-

Köroğlu 
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I M.TUfüWJ • 
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J\caba hu sırada Ne- nasıl bir vehme ittiba 
riman ne yapıyor ve edererk ve ne gibi 
ne düşünüyordu? Hur- maceralar geçirerek 
relttİn böyle durup Nigar hanıma iltica 
dururken firarını ve ettiğinden bihaber ol
Nigarın hizn1etine gi- duğu için hadiseyi ba
rivermesini nasıl te- şka suretle nıuhakeme 
lakki etmişti? Seviş- ediyordu. l{atibin, ga
mek maddesinin henüz zeteciyi kıskanarak 
«f aelfi'li» üzerinde do- n1uğber bir yürekle 
Jaşan Hurren1le Nigar, ve n1ukabeleibiln1isi1de 
)orasını tahmin etmek- bulunn1ak fikrile Ni-
ten acız oldukları için gara gittiğine zahip 
biz söyliyelim: oluyur ve ancak böyle 

Deli kız tezkereyi bir gidişin uluorta 
alır almaz küplere vaki oln1ıyacağını da 
binmiş, ömründe ilk bitteen1n1ül şişh1an 
defa olmak üzere yü- dulun - bir suretle -
rek elemi duyn1uş, delikanlıya ihsası mu
bayılmakderecelerinde habbet ettiğine hü .. 
heyecanlar geçirmişti. küm veriyordu. 
Henüz ısırdığı elmayı Marika, vukuuna de
elinden kaptıran bir lalet ettiği hadisenin 
ç~1;.1k gibi hırçın, sil- vehleten tahakkuku 
lelenmiş gibi mütehev- üzerine iptıCia men1nun 
vir, akur bir gayzı o]du. Hurremin şu işi 
ruh ile mütehassisti. kendisinden bile sak-
Aşıklannı, bila perva la yıp bir hamlede be

kapı dışarı etmiye, bir cerivermesini kalben 
günlük ve hatta bir takdir etti, ve bohça
anlık sevdalarının ha- sını alıp NigArın evine 
bralarını doğdukları naklini düşündü. LAkin 
yerde bırakn1ıya ve Nerin1an hanımın tees
unutmıya alışkın olan sür ve tehevvüründeki 
bu hasta kadın, terk- ciddiyeti görünce te
olunmak meraretini enni volunu tuttu. 

ol 

·o güne kadar- tatma- Tam bir orospu zekA-
mış, hele diğer bir sile taref eynin kuvvet
kadının nefsine tercih lerini tahlil ederek 
olunduğunu görmek nıetruk kadının elyevm 
felaketine uğran1a- galip görünen rakibei 
mıştı. Nadide bir me- aşkını behemehal eze
ta olarak elde ettiği, ce~i neticesini çıkardı. 
lübbünü massedemediğ·i Marikanın görüşü 
tüvana, uysal ve faal doğru idi. Nigar H. 
delikanlının . ansızın etiket endişesi Ye ted
elinden kaçmasına ve rici sevişmek düşnce
onun Nigar gibi vak- sile ğünlerini heder 
tile mağlup ettiV-i bir edip giderken, Hurrem 
rakibesinin koynuna de müziç bir iştihayi 
intikaline tahan1mül ı' hayvaninin tazyikı al
edemiyordu. Hurrenıin tında gece - gündüz 

iş anyanlar 
Galata sara11isesin

de tahsil etmış, F ran
sızca ya, gümrük mu
amele\ tına, ticaret iş
lerine, müstacel ayak 
işlerine vikıf « 23 » ya
şında bir gencim. 

A vnıpada bulundu
ğum zaman hasbelicap 
garsonluk ta yaptım, 
ona da mükemmelen 
vakıfım. 

Her ne iş olursa o1-
sun kabul eder ve ya
parım. 

Son Saat kariler sü-
tununda «O.K.» rumu
zuna mektup yazma
ları. .. 

Zayi 
Kahile mektebinden 

aldığım hüviyet vara
kasını kaybettim. Ye
nisini alacağımdan, 
hüknıü yoktur. 
-ıcaaıkôy; ~-- ibrahim

et ğa, Koşueğlu cadde 
sinde « 77 )> numarada 

Nebahat Halil 

* Türk kadtn birlilinden 
Kurban bayramının 

ikinci günü Kadın bir
liğinin rozet günü ol-
duğwıdan her seneki 
gibi mektep talebele
rinin yardınıa gelme
leri rica olunur efen
dim. 

kı\'ranıp dururken de
li kız, izzeti nefsine 
darbeyi iade için ça
reler arıyordu. Firari
nin -aralanndaki an
laşmaya muhalif ol
makla beraber- i"°bi
rarını tabii gören ve 
hu itbirari bir taraf
tan aa nişanei muhab-
bet telakki eden paşa 
kızı, iadei münasebet 
vollarının dilnüvaz ol
İnasım istiyordu. 

Mabadi var 

Halkm istirahati için 
Yaz ınevslminln b'1 

münasebclile uooa• 
mesireh~rlne gidenler 
tur. Bilhassa cuma 
h~rı Do()azlçl köyle 
birçok klmseh~r glf 
ledir. Şirketi hayrı~·e 
sene oldu{tu nihl bd 
ne de tatbik ettiği yas 
rlfcslnde cuma seferi 
nl tezyit etmiş ise de 
zı müh1hazatu binaen 
nl tudlh\t icrası znrur 
•'llhal\llm nünün bazı 
allerinde \'e Dll~seltl 
hah Vf' aJ\sam altı ile 
ldz uralarıİıda vaplıl 
hayli kalahahk vaki 01

1 tadır. Tchlilt.eden hal 
ruıyan izdihamların 
nü almak için ihtiyat 
IJnde bulundurulnn 
purları t'azla lehncüıJl 

• ki olan saatlerde sf:' 
j sefere ithal ve tahsis 

ruülidir. Gec;eıı cuma 
nü k()Jwüye gelmek 
re sanı ull\ J>OStasını 
vaımr hlrçok lske 
Uğl'amış oldu[J11XıdtlD 
dl lstlttblslnden ı>ek 
''olcu alnuş ve key 
ayni vnpuı·da bul 
şirket komiseriol~ d 
zarı dikkatini ct~lb rJ(Dl 

Şirketi hayrJyenln 
cut sevrüsefetonarlfı 
balkın· tcmlnı lstlr8 
için ,Jnha mnntn1..aoı 
hale lfı'a(J t-lıuesl şll 
temennidir. ~ 

* 
Sot nlne ıstıyenıır 

20 gün evet do(fur 
bir hanını süt nıne 
taliptir. Arzu edilirse 
cu{)u ile, olmazsa çOO 
nu başka yere bırak 
razı olacaktır. Sirk 
Eskişehir otelinde N• 
hanıma müracaat. 

* 
iş anyorum 

h·ı bir ailenin kıt• 
tah~lllm ortadır; yeni 
zımızt mnldne ve e!e 
seri su rette yazar 
kurum. Tlcaretaoel 
kAtlbe11k yapınak ısıl 
rum. Aoadoluya da 
rlm. talep edlldl()l ta 
de kefll de verlrllJJ· 
Beyazıt: il üseyln aO• 
hallesl, camii şeı•lf 
ğında ( t 6 ) numaralı 
nede ( il ) rümuzlle 
racaat edllmelldlJ". 
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çalıına..! Bir AvuçkUI :
1
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S(U · Muharrlrı': M.1tı~~ ıısu Sd n Me "Cand bir 
Son o tn ~ramını yaph ı maıraneoz, hırsız tuttu 
İst 4 dcıı karısı ile birlikte 1 

& huı yolunu tuttu 
licılbuk· - 164 -

1111nı , 
1
.SüJo, mera- ı ·ı 1 t d ten )erıne . .. ur sesı e ana ıyor u : 

Sonı·a getıraık- - İşte on sekiz sene 
haşıy1 ne ~1uhzır- sonra Karadenizi bir 
I?.. aran1 
'\O evJe .. _ ıya, ne daha görüyorum. \re-
~ebbijs ~or~şıniye te- di yaşındayken gene 
avı·aI·t 1111

Yerek ve böyle bir gen1i içinde, h ~ ' arın ... 
a)'siyeti ayanlık gene bu suyun üstünde 

ı11cıı1as l naınına bı'ı., .. 1 . e uzun gun er geçırmiş-
e<lec t)" · )~tsizlik ika B 1 .. '"g?nı d.. .. tin1. i sen aslanım! 
&°Uzel J uşunere1' O zaman ne kadar 
1sta ·,1·b \al nsıyJe beraber 1 k d z· :.ı a sa, cor uyor un1. Yalnız 
ıhni vaı· ) . 'UŞllluştu, ben ll1İ ra? Benin1 gibi 

tanbüı ıanın1 da is- çilek tarlasından va-un e . J 

n1elce ı .J nıın bir f.:alanıp ormanlarda .. o cıu~ru . 
~~ıı:erek buo nu ıleri incidilc incidile deniz 
1 hyar seyahati kenarına kadar getiri .. 
cası u.. ~t.ınesinde ko-b' zerınd len, orada bir gen1iye 
ır tesiri e tnühim atılan on bir kız daha 

11~ı. · } olınustu B' d c·~n~ e h ~ · ı- var ı. Hepimiz korku-: 
nledin YR, Röse Ah- yor, tıepin1iz .. ağhyor
Ve ı . .usçuk d h ·ı d k B k · d' 1 l h la ıct l a ı u ... a şırıl ı cıa ~a-
Ududund n( e, Vidin !arı seviyorun1. Şu 

etekJeı·i an Balkan mavi su ile oynamak, 
lığı t 1 ne ~adar yap- şu köpüklerden başım-
se a larrı vatt . iller ., ' an bır daki vazmava ovalar 
~iilon.~11 ~ası) olmadı. yapın~k istiy~rum. 
a izi b l a, karısının Çünkü yanınıda sen 
)jiı· :a u unan1ad1. varsın. O zan1an diJ 

Zır o]u ayraktarın ve- bilmez bir çocuktum. 
~~libHn~ub~' uslarla 1 Kimsesizdiın. Anam, 

Ç
) ~1Pn1asını 

1 r kaç harp dalgaların, dağların 
c (;bi l\ ve sonra ormanların arkasında, 

nın 1.lu, taf a pasa- çok arkasında kalmış ... 
l1lu1 lı .... e •nden cebr

0

en J d' · • u 1 tı. Babamın <en ısıni 
den sa: ip kendiliğin... değil, haynlini hile 
~ışını t ra~aınlığa çı.. vanımda bulamıyor .. 
lıl'tl, S~rıhe bıraka- dum. Benim de, arka-
edel' uloyu t k' d ]' . 
S 

ını . a ıp daslarınıın a e ımız-
lilo · . de~ yalınız .a~J~'!la~ 

bi~lik~e \~ıhniyar ile geliyordu. Bırıbırımı-
lftış Ve arnaya geç- ze sokulur, sessiz sessiz 
~~h1 ile İst Ot~dan deniz gözyaşı dökerdik. Bu 

k etn ~11• )Ula tevec- volculuk ne kadar sür-
e"}' lıst1 B' .1 · ·• ın· · · ır yel- dü, bilmiyorunı. Belki 

sıl\d~ 10 
.. ıslak güverte- bir ay, belki bir sene! 

l{uze} kadın bil- Her halde çok uzun 

İşte uak'ayı seyrı! gelenler .. , 
Sabah!eyin erkenden Mer- herhangi bir camiden çalına-

canda Muradiye sokağmdan rak bu harap evde mi saklandı? 
geçerken yarısı yanmış, yan- Emin önü merkezine sor-
miyan kısmının önünde tahta duk, merkez memuru gece 
perde gerilmiş harap bir evin bir tahkikattan geç gelm~, 
önUnde bir kalabalık gördük, uyumaktadır, komiser ise ta-
bu toplanışın sebebini sorduk lime çıkmışlardır, telefonda 
ve 6ğrendik ki: 

T d karşımıza bir muavin çıkh, 
ahta per enin tam karşı-

sinda bir marangoz dükkanını tutulan adamın ismini ve kur-
işleten Süleyman efendi saat şunları nereden çaldığını sor-
7 ye doğru işinin başına gel~ duk. 
diği zaman harap evin önünde - Tahkikat evrakına baka-
bir yük arabasının durduO-u- yım, söylerim, dedi. sonrada 
nu, sonra bu harap eve biti- anlatmak istedi: 
şik tahta perdenin aralıklan- - Kimin ile konuşuyorum? 
dığım, içinde bir adamın çık· - Son Saat gazetesi ile. 
tıiını ve ayni zamanda da Muavin efendi bu ismi işidir 
Uç yük kurşun tabakası işitmez fikrini değiştirdi ve 
çıkardığım, ar.abaya yükleme- tek kelime bile Söylem iye 
ğe başladığını görür, şiiphe lüzum görmeden telefonu ka-
eder, adamı tutar, karakola payıverdi. 
götürür, bir az sonra polis Binaenaleyh sorduğumuz su-
memurları gelirler, yerde ka- allerin cevaplarım öğrenemedik, 
lan kurşun tabakaları da ka- fakat bu muavin efendi tele-
rakola naldedilir. fonu kapayıverecek yerde: 

Bahsettiğimiz harap evin - Amirlerim olmadan ga-
hemen arkası, kapalı çarşının zeteye malümat vermekte ma· 
üstildür, binaen alenaleyh zurum demiş olsaydı, her me· 
derhal hatıra geldi, kurşun murda bulunmaıı icab eden 
tabakalar acaba çarşının üs- nezakete daha muvafık bir 
tünden mi söküldü. vok~a hareket yapmış olmaz mı idi? 

sürdü. ~iha yet büyük 
şehre, Istanbula o-el
dik. Bizi, geldiği7ı1iz 
gün, daha gözümüzün 
yaşı kurun1adan, yü-

""' . . " 
reg1mız1n çarpıntısı 

dinmeden siyah, sim
siyah bir adan1ın evi
ne götürdüler. O 
adam hünkarın ha
remağa1arından biri 
in1iş. Bizi elile yıkar, 
elile giydirir ve saba-
ha kadar oynatırdı. 
Orada, o sivah ada-., 
mın evinde bizden bü-

vük kızlar da yardı. 
Onlarla sevişnıiş, an
Jaşmış, e''e de ısınmış· 
tık. Sonra bilmem ne 
oldu. Siyah adam bir 
gece, iki gece görün
medi. Evin içinde bir 
f ıskos başladı, ve bir 
sabah o büyük evin 
içine silahlı, fena ba
kışlı adamlar doldu. 
Koca sarıklı, beli gü
ınüş divitli bir hoca 
bunlara kumanda edi
yordu. 

Mebadi var 
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Reisicumhurun huzurunda ve 25000 kisi , 
karşısında yapılan bu maçın ne'ticesinden 

Par isliler müteessir. 
Fransada şampiyona maçla

rının son finali bitmiş ve Mar

silyalı Monpclye kulübü Paris

li (Set) timine sıfır.a mukabil 

ilri ile galip gelmiş Ye Fransa 

kupasını kazanmıştır. 

Bu maç bize oyunun bütün 

incelik ve tcknilcine vakıf ola- . 

rak yorulmadan çclışan bir ti

min çok kuvvetli bir rakip 

karşısında na ıl muvaffak 1 

m rr....,.•az•=-' ~-n 

olunduğunu gö terdiği için bil

hassa şayanı dikl attir. 

Her sene şampiyon olmak 

emdin' güttüğü halde mu

vaffakiy tsizliğini sui talie 

atfeden ( Set ) kulübü, safları 

arasında kuvvetli ecnebi oyun

cu!nr olduğu halde bu sene 

iyi bir netice alacağına çok 

emin idi. 

Sona kalan rcıkıbi Monpcl-

il Al wu • • Mbilll ~ 

yeye o kadar ehe-
miyet vermiyor.. Na
sıl olsa yenerim di

yordu . Çünkü Non

pdye (set) kulubü

nün vasayeti aJbn

da belirmi'i bir ku
lüptü. 

Pari"'lileri aldatan 

evvela buzalıiri iti

mat olmuştu. Saniyen 

bir iki seneden beri gitf kçe 1 

mütekamil bir oyun sıstemi 

takip eden Monpelyelilcrin 
hasmı istisgar etnıiyerek ça

lışmaları güzel zaferlerine amil 

olmuştur. · 1 

Sıfıra karşı iki gibi bariz 

bir mağlubiyet, çalışan bir 

külüp ile çalışmıyan bir kulüp 

arasındaki farkı ve neticeyi ne 
güzel gösteriyor. 

Paris gazeteleri parisli bir 

kulüp olan "Set,, in maglup 

olmasından nıütessir görün

mekte ve bir taraftan S""t ku-

liıbü oyunlculannı idnıans•ıı: 
yavaşlıkla ittiham ed~~ 
Marsılyalılar · n muvaffakıY 

nin oyunlanndaki sürat, •" 

lanndaki ahenk ve rnilsıtl' 
çal . ld ;:...,aod' ışına netıcesı o uır;-

gizliyemem ktedirler. Mafı f 
sing stadyomunda, Fransa tf'
isi cumhuru da hazır old~ 
halde 25000 ki,.i karşısıtJ 

ti" yapılmıştır. Oyunun nihaYe ~ 

de Reisi cumhur M. ouııs 

bizzat v rm'ştir. 
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hep 
kfiçükleri birer lokma yapıp 
yutmakta dırlar. 

Hepiniz.. hepimiz ulan 
ve kaplenın kanlı iştahlan 
içın hazır b:rer yemek değil 
miyiz. Bunlar ortadan kelk

malı, ta"Vukl?r, hi.ııdiler rahat 
ve geniş nefes almalıdırlar. 

Yobaz tifk"nin bu sözleri 

pek çok b:raftcır bulmuş. Onu 

hak ve haJ<ikati müdafaa e -

diyor diye alkı~I mışlar. 
Tilkinin bu suretle hareketi 

a~lan padişahın kulağına git -
mı~. 

- Cağ.nn şunu demiş. 
gelsin huzurumo.a da bir vaaz 
versın. 

Tilki, aldığı cüretle aslan 

Baba.' Bir şişe mürekkep çok palıalı mzcfcr? 
Haycr oğlum. Beş kuruştur, 

- O halde annem mürekkep şişesini ipekli mantosuna 
döktüm diye niçi kızıyor~ Gii.ndeliğimden beş kuruş kesiversin. padi~ahın önünde de söyle

~ miş. Hatta daha bile ileri 
@) i gitmış. Dağ-
f%j. \."A ların, orman-
~.. ~~~ larm Kanlı ha· 

' -.:: 

kimlerini fena 
halde hırpa

lamış. Küçük 
ve aciz hay\i' ıoryan) d . 

l\ ~ 1 b 
0tttınıc. 'h . 

İt işe :rı ı tiyarlamış, artık 
olan biı· Y~r~rnaz hale gelmiş 1 

t~ ~ Ve bJ~ı, .kümebleri basıp 

vanların masumiyetlerini ileri 
siirerek. 

- Artık.. Demiş.. Öyle 

fij '111} htndıleri ansızın 
arnak k b· ga-

tııad!~ a ilyetinin kal-tsk ilnı g·· .. 
~ i Softaı onınce aç kalan 

Rast geJd·~~ gibi ecre çıkmış. 
tan ıgı köyde d ~ ht ' eyiJikt ogruluk-

hrltllır ~n bahsederek 
toJ>l.tnıak cılkını başına 
lltf,Jc. ' hu suretle günlük 
i.t Sırıı t . .. ,~it. F ernınc çalışmak 
)tcek hi akat sözlerini dinle
.. , L_ r kaç ihtiyar ke · 
L..ı _ qbrdan b k çı 
-~,nıl§ aş a kimse 
~.~\ltı ~ • 
·l:' Planı trın:. ~izim tilki 
~ h deiiftırmif. Her 
ı .. _~a .. , oşuna gı'tmek . i 
:"ft ~ar dün ıç n 
ı.._ · oıitl\} YA!ının ele baş
~ L ara h"kA 
~{ ~Pl~a u .. unıdar As-

1(~'4. hucum etmeye 
h,~~ 

~)o,..._ Uzerindc bar bar 
......_ A ·. 'QllŞ: 

-~~-d 1 
aş ar! Nedir bu 

olmalı ki.. Hiç bir hayvan 
kar-mm doyurmak için ken· 
dinden daha aciz ve zayıf 
bir hayvana kast etmemeli .. 

Koyun da.. Kuzu da. tavuk 
da, hindi de yenmek, yenil
mek üzüntü ve felaketinden 
kurtulmalı .. 

Bu sözleri duyan· aslan pa
dişahın adamları telaş içinde 
kalmışlar. Bu ne cUret.. Ne 
cesaret ki bir tilki, hükiımda
rın huzurunda hu kadar hü
cum ediyor .. 

Bütün gözler aslana dikilmiş. 
Acaba o bu küstahlığa ne 
diyecek? Fakat aslan hiç 
oralı olmanfış. Bilakis vaaz 
bittikten sonra yobaz tilkiyi 
çağırmış .. 

- Sozlerin hoşuma gitti. 
Seni mükafatlandırmak iste
rim. Söyle.. Ne dilersin. Demiş. 

Bunun üzerine tilki yerlere 
kadar eğilerek ıu cevabı ver
miş: 

- Uç beş tavuk li bir iki ' 

hindi Jutfederseniz minnetta
rınız olurum. ve sayenizde 
doyururum. 

Yavrulanm! Bu hikayedeki 
neticeyi anladınıı ya. 

Tilki, kamı aç olduğu için 
başkalannın yaptığı feye kızı·· 
yor.. Hücum 
ediyor. Fakat 
ona ne istediği 
sorulduğu za· 
man eski gllzel 
sözlerini çabu· 
cacık unutarak 

yapmayın diye 
nasihat ettiği 
şeyleri derhal 

Biricik kusur 
- Birader! evlendin 

evleneli görüşemedik. 
Nasılsın bakalın1? 

- iyiyim . 
- Refikanın ailesi 

efradından memnun 
musun? 

- Son derece. 
- Kaynanandan? 
- Memnunum. Na-

ziktir, zekidir, mukte
sittir. Biricik kusuru 
olmasa· di yebilirin1 ki 
eşi yoktur. 

- Neymiş o kusur. 
- Kızı! 

kendi yapmak istiyor. Kula
imızda kfipe olsun. Tatlı tatlı 
a6ylencn sözlerin ve ya acı acı 

yapılan hücumlann altında ek
ıeriya böyle tilki kurnazlığı, 

hindi, tavuk açlığı, ihtirası 
saklıdır. Kapılmayın! 
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Amerlb piajlannda şifman kadmlarm za

yıftımiım için h1Blli tertibatlı spor aaloalan 
yaphmwbr. 

Son Saal. 

Amerikan yildw Leila tly· 
mens yazdığı mektuplara im
za diye parmağını basmakta 
iıniı. 

1 miyısta Berlin<ie komünistler kaıJı ~ 
mayişler yaptılar. İngilterede de ameie ıl , 

yİf yapım,, bu nilmayişe komünist kadjf 
, killb da iştirak etmiş fakat -Y 

.-~-.ll!!~lliıııll--..-... ~!I!!!!!!!!!!!!!•~~~~ -"'"iinctle geçm;ştir. 

lletfaar ldnt1i fllosof Ye tair 
Raben dranat Tagor, insitnhğı 
esfr gibi para • kUYVeti ile 

bDMWI Amerikaa toprağı-

• .,ak hamaktan imtina 
.mdftfr. Dünyanın ea Ufak telsiz telefona hiç jnp

hetiz bu Amerikalı lmuı bilejinde ki bilek 
saati ıibi olan galenli telsiz telefon makine .. 
lidir. 

Resimdeki köylü kıy~ 
kadınlar kimdir biliyorıO""'JI 
nuz? Sardunyada milli j 
bayrama milli kıyafefle J' 
rak eden İtalyan preıd 4'' 
rinden Givanna ve MatY' 

Amerika milyarderlerinden mister Klark 
Barimor şimali ve cenubi Amerikayı baştan 
başa otomobil ile dolaşmıya karar vermiştir. 

MeşhW' sinema artisti Kons~ 
tans T almaçm üçüncü defa 
olarak 9 mayısta M.. Tavshent 
Neçer isminde Şikağolu bir 
milyonerle evlendiğini __ tel-
21'&flar Haber vermektedir. 

Sureti hususiycde yapbrdığı~ b~ 
hariçten bir kamyona benzemekte 
yataklı vagondan daha rahat bul 
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Son Stt~t 
u 

,.,.,, , ~ 
Muhe•riri: J' 
Jii l T rrn 

www %:&.. 

llir f? Il\~~lt'amı an 
-15-

Nakıli ) 
ldri; j~Juhtef f 

Amca! Amca! Nereye gidiyorsun? 
.. 

Usküdara giden yol hiç Odesadan geçermi? İstanbuldan 
Elbette geçer~ Bunu Kahraman gha ispat ediyor. 

--------- --- -• "•.l • • • 
' . ... ,, 

Kahraman ağanın gelmesi 
herkesi derin bir sevınce gark
etti. Ôyleya .. Odesaya niçin 
gelmişti?. 

Elbette düğün için.. Bun
dan kimsenin şüphesi yoktu. 

Fakat Kahraman ağa her
kesi kucakladıktan sonra da 
nefes almadan, yii%Undeki yol 
teri kurumadan Van Mit ene 
döndtı: 

- E .. Şimdi azizim.. Haydi 
bakalım.. Yolumuza devam 
edelim .• 

Bu sözlerin manasını kimse 
anlamadı . Kimse Kahraman 
ağanın hemen gitmesine ihti-
mal bile vermiyordu. 

Fakat onun: 
- Allahısmarladık. • Diye· 

rek kapıya doğru gitmesi üze
rine genç Ahmet dayanamadı: 

- Ne o amca!. Diye ba-
ğırdı. Gidiyonnusun? • 

- Evet oğlum, gidiyorum. 
Kimsenin ağzını bıçak aç· 

mıyordu. 
inatçı amcanın gelmcai ile 

hasıl olan sevhtci timdi suku· 
tu hayalin verdiği elem ve 
şaskınlık boğmuştu. 

Kaptan Y erhut ise bir kö
şeye çekilmiı, olan itlerin ne
t icesini merak ve sabırsızlık 
-inde b eklemekte idi. 
Tam kapıdan çıkacağı sıra

Ja Ahmet tekrar atıldı: 
- Amca!. Amca!. nereye 

gidiyorsunuz? 
- Aziz dostum Van Miteni 

Üsküdardaki evime yemeğe 
davet ettim. Üsküdara gidiyo· 
rum. 

- Üsküdara mı? O halde 
Odesada işiniz ne? 

- Yolumun üsliinde olduğu 
İçin uğradım ve bundan isti· 
fade ederek de sizleri görmüş 
oldum. fenamı? 

- İstanbuldan ÜskUdara 
ritmek için odesa nasıl yolu-
1! :ı:ın Ustündc oluyor. Üsküda
ra neı·den gidiyorsunuz? 

-!3ufün Karadenizl fır do
!~yı ciolaşnrak. 

- Peki.. Boğaz içi yolt mu 
idi ki bu kadar uzun bir se
} •• lı«t ihtiyı- e .. tiniz? 

- Boğaz içi artık benim . . ··ı Ü t•• , tu ıhı:l o m { ur.. yo.-t r .. 
Kahraman ağa on para ver

sis:ui an attı ve seyahatı niçin 
yapbğını izah ederek: 
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- Nasıl.. dedi.. Hakkım 
yok mu? 

Kim itiraz edebilirdi? Ban· 
ker Selim bu inatçı adama 
içinden !ihavle okurken: 

- Evet.. yerden göğe ka
dar haklısınız.. demek mecbu
riyetinde kaldı. 

Gençler daha sabırsız olur
lar. Ahmet, güzel Asiyenin 
tepiki ile sordu: 

- Peki ama.. Ya bizim 
dllğünümüz? Hazır gelmi~ken 
iki gihı içinde ..• 

}Çahraman ağa yeğeninin 
sözlhıil tamamlamasına müsade 
etmedi: 

- İki giin değil . İki saat 
bile kalamam. Düğiln mesele
sine gelince dedim ya gelecek 
ayın sonunda.. Daha vaktimiz 
var. Merak etme Üsküdara 
gideyim.. Karar vakti miadın· 
da buraya gelir yeti§irim. 
Hem Ahmet!.. Bu &f'yahatte 
ıen de benimle beraber gele
ceksin.. Anladın mı? Haydi 
bakalım.. Dtif önüme .. 

Bu emir bfttiin acılann üze-

rine tüy diken bir emirdi. 
Banker Selimin kaşları çatı• 
lırkcn Asiye ve Ahmedin de 
bet ve benizleri atmıth· 

Selim itiraz etmek istedi: 
- Aziz dostum.. Likin .• 

(Kahraman ağa dişlerini ve 
yumruklarını sıkarak, gözleri· 
ni açarak gürledi: 

- Ne ilkini? 
- H&yır .• İtiraı ettiğim 

filan yolc.. Yalnız şunu aol"' 
mak isteyonım ki sizinle be .. 
raber bu seyahatı yapması 
elzem mi? 

- Değil .. 
- O halde? 
- O haldesi filan yok .• 

Ahmet bana lizım değil .. 
değil amma bir kere beraber 
gelsin demiş bulundum. Bina· 
enaleyh g~ecektir vesselam. 

Asiye Kahraman ağaya ri· 
ca etmek isteyecekti. Fakat 
Ahmet mani oldu: 

- Sevgilim - dedi: Belki 
bu bizim için daha hayırlıdır. 
Amcamla beraber gidersem 
Rusca bildiğim için yolda fa-

Varsın uyusun! 

Birinci garson - görmilyormusun herif sızmış .• 
ikinci garson -. Evet.. üç defa uyandırdım. Gene sızdı. 
- Neden kapı dışan etmiyorsun? 
- Fena bir adam deiilde ondan. Her oyaııduıtta hcaabı 

yeniden görflyor. 

idem olur ve seyahati çabuk 
bitiriri'4 Bu bizim için iyidir· 

Kahraman ağa sabırsıılaoı" 
yordu: f 

- Haydi.. Ahmet.. Sen 
bekliyecek değiliz.. daha pa· 
ra da bozdurac:ağız. Y anıııı•1 
daki kurufları Rua rubleıi ilo 
deği§tireceğiı .. \!abuk ol. 

- Ben Hı%lnn amcacığyı111-
- Ha fÖyle .. 
Demindenberi sükut edeD 

Banker Selim bir daha ağzını 
açmak fatedi : 

- Dostum Kahraman ıtğ•· 
- Ne var.. Gene itiraz fa" 

lan fillnaa dinlemeye vaktııP 

yok .• 
- Hayır .. İtiraz değil .. Bir 

fey IOJ'acaktım .. 
- Sor bakalım .. 
- Şimdi siz Kara deniıi 

dolaprak, Kafkaslardan ge" 
çerek ÜıkOdara gidiyorsunuı· 
Bu hep on para vergiyi ver· 
mcmek için . Fakat dönnşte 
tekrar Odesaya düğün · için 
relmfyecekmisiniz? 

- Geleceğim ... 
- Şayet on para verğili 

bentız kalkmamıt iae ne yapa"' 
cakamız? Kara yolundan Ode· 
saya ıelinceye kadar da düğün 
içhı verdiğimiz giin kararı 
pçmif olur. 
. Kahraman ağa dDşOndn. Bu 

IWdı ve doğru bir sualdi. 
Eğer veıji hali baki ise kara 
yolunclan d6necek, o zamand~ 
feÇ kalacaktı. 

DtlfBnd« ve derhal §U ka
ran verdi: 

- iyi ki söylediniz doatuJll• 
On parayı 1'ermemek için beP 
inat ettim. ıiz dejil .. Binaell"' 
aleyh IİI Asiye ile beraber 
Ocle1adan l.tanbula gelirainil
On para qrgiyi verip OakD
clara ..,_iniz. Dügilnü btr 
racla ,.pacajmma Oalriidard• 
yaparız. 

Bu kararda kabul edildi ve 
Kahraman ağa, Ahmet, V aJJ 

Miten, Necip, Brüno Banket 
Seliınin köşkOnQ terkederek 

gtizel Asiyeyi yalmz bırakblar· 
(Bitmedi) 



Si so]·ağı N. 

Son ~a;tt 

nevi 
tam:ımımı l ıy"'leti 
mulınmmenesi 

lira 
8000 sekiz taksitk 

T, acıba ı B ğdat caddesi 57 atik ma bahçe 

183 cedit kösk 
fi i ka.-tı . Ma sofa on oda ve kilar ve mutbak ve "ki hal A~ ve ma ulum
u· ı ı ·ı u al odası ayrı olarak bahçesindedir. Altı dön' m mi larmdak 
v rla muh tt r. Bahçesinde am ve envai mcyva ağaçları ve bir mikt ... 

balı bti}ük kuyuru ~ardır. Alektrik ve kumpanya suyu tesisat ve 

arrer 1 o k"n bedeli sekiz taksitte tediye ed'lmek üze .. a 
• ve ap ı zarf usulile 1 - 6 - 929 tarihine miısadif cum rte~i gUnu 

· muk rrerdir. Talıplerin bedeli muhammcmn yüzde yedi buçuğu 
..... Ieri v ya muteber Banka mektuplarile emvar metruke satış komis-

sokagı 

Süleyman ef. 

N. 

s 
Vapu · kel si 10 

nevi 

ma bahçe na 
teman hane 

kıymeti muhammendc: · 
li a 
500 peşiıı p~ra 

oda ir mu b k bir hain. 
ma bahçe ahşap hane 12&\0 do 

h • er mla in hizalarında gösterildiği veçhile miia ·}'et1 r' 
·nü aat 15 te aleni müzay de ile s?tı acaktır. 1 aliplerin 

h1 halleci 

di bu UO'U he abile teminat a ç !erile em\ ali metruke. satış kom is 

sokağı 
nevı 

hazın ıe ah msı 111 .., ı n 
kıymeti muhammen si N. 

atik 
t p Mu rıfa caddei kebir ve 83-1-3-5 Yıldız nam'!e 

lira 
25000 sekiz b 1ı:sittc 

maruf sinema 
ç ebi küçük parmak kapı cedit 1-3-5-91-93-95 

l<..igir ve iki '.attan ibaret olup caddeye nazır olan kısmında bılko:nu v 
t On bir loca ı uzun ve geniş ve müzeyyen inema alonu~u ve 

la ı vardır. 

rfer ş.i.nern mahallinin hazineye ait nısıf hissesimn bedeli . 
ılm k üze.re 25QOO ıra bcdcli muhammen ile le kapalı za f u~hle 

jTa i ferı b nıusadif pazar günü saat 15 te teklif zarflarımn küşadı mukarr rdi ... 
ut b r ~ '-'delı ınuhammenin yüzde yedi buçuğu hesab 'Je 1875 lira teminat akçesi ve y~ 

e a ka rn k pl ile emvali metruke satış komisyonuna müracaatları. 
sokağı N. nevi kıymeti muhammenesi 

B ı~ o~a it j . Ort köy Mütevelli atik 2 ma bahçe ahşap hane 850 dört taksitte 
iki ~nul t : Bodrum ve çatı arasJ ve iki kattan ibaret olmak üzere beş oda bir sofa 

a vardır. Muhtacı tamirdir. 
•:lirn k atik N. cedit N. lira 

1 e cıpı Emirbuh ri kapı harici 28-28m 20-22 nalbant dükkani J 75 peşin para ile 
d .1 ev afı m ha rer emlakin hizalarında gösterildigi vechile ve tahmin edilen be-
1' a ~ .e 

8
- '>29 tarih'ne müsadif cumartesi günü saat 15 te müzay d l i mukarrerdir. 

~ rın b d li uharnrnenin yüzde yedi buçuğu hesabile pey akçelerile ve a muh•ber 
m tu ar') emvali metruke satış komisvonuna müraca tları. 
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l' a . FL DA. FLITOKS 

P an ve 
P rakende satı 

,../ rn h • ı 

(l J l H 1 l ceza ve ıtriyat 
ı NC) 37 po u B hç 

il 

er ezı 
... 

sertebabetin e ı:ı 

• 
mübayaa~ı takarrür eden 200 ton çamlı maden 

Orma ve Erazii v ·ye • • 
K dı kö ünde Y ogurtcu çayı nda k rakol kar ı ı a mü-

11 k 'ld k' Vakıf arazinin ır kahveciliği mayısın yirmi sc es şe ı e .. 
1 be ind cumartesi günü saat on beşe kadar muzaveaeye vat 

ilmi tir. 
Talip olanların İstanbul Evkaf müdüriydinde O m~u ve araz· 

idar s'nc müracrat eylemeleri. 

S;ıhife 11 

mudiye 
il o e ı 

E•ektrik ve terkosla mü
hhez nezafet ve taharetilc 

miışterile inin mazharı tak· 
rlivı olan otelimize bu defa 
m 'ic dd den banyo mahallile 

k } ataklı Qdalar inşa edii-
rnişt-.·. Bınaenalevh aile ikz.-

1 ... t "ne de son derece elve
r· ıidir. Ehven ücretle abon-
man kaydedilir. Rahatını ve 
tirahatını arzu eden zevatı 

k"ramın teşrif eri Jcendi 
m n'aat arı iktizasmd mdır. 

Adres 
Sultan Mahmut türbesinde 

T ek'on: 3402 

~mniyet saııdığı 

müdürlüğünden 
Şaban e' ndinin 13').J8 ik

"'az numaralı deyn senedi 
muc bin e Emniyet s&ndığı:ı
dan ist le aı eylPdiği meb1ağ 
mukabıl'nde sandık namına 
merht n bulunan Ba1>ıcaforide 
Ahic cbi mah:ı.Icsincle So
g-ancılar sokagında eski 3 5 
·eni 7 1 numaralı ve 46 arşm 

arsa üz rine mebni üç kattan 
ibaret dört oda, ii..i sofa 
hisseli bir mağaza v<de .. i hi
tamında borcun veri mrmn· 
'ndcn dolayı satı!ıg:'I çıkarı

larak 4000 lira bedel ile miiş
is namına kat'i kara"ı çe

dlmiş iken bu kerr(;' yı.izdr 
on zam ile başka bir müşt ı i 
çikarak müzayede hedefini 
11400 liraya iblağ eylemiş ol
ması cihetile mezkur m '~aza
nın 18-5-929 tarihine müsadif 
öniimüzdE:>ki cumartesi günti 
tekrar son müzayedesinin ic
rası ve muamelsinin ikma'i 
mukarrer bulunduğundan talip 
olanların mezkfır günde niha-
·et ant on altıya J; l:ır Sar.
dık idar sinde ha.1..u· bulun· 
mal rı uzumu ilan oluııl'r. 



bit 

ayna gibi parlamasını ister· 
seniz BRILLO yu istiınal 
ediniz. İyi bir ev .:adını e~iıı 
de daima bir kutu BRILLO 
bulundurmalıdır . BRILLO 
elleri kat'iyen kirletmeden 
tence!'eleri ve bütün madeni 
mevadı parlatır. 

Umumi acenta : Galatad• 
Voyvoda hanında 7-10 nU"' 

marada RİŞAR VOLF. 
Galhtaonsta kutusu No 447 

dciittiriniz, sinekleri koğunuz, fazla ısınan 1------~--. 
mahalleri serinletiniz.. 3 Kaan~ bastalıkırı 

Biiti111 b11 şc~Tler iç1ıı \raı1tilatör k~ullanıı11z. j 

SA TİE ~=~~~~ V~RESİYE 1,~ 
cEMALZikl 

OLARAK TAKDiM EDER ı~ 
Metro Han Tünel meydanı: Beyoğlu= Bevazıt: İstanbul ~I 

Her tiirlü kadın rahatsıı" 
lıklarım ciddi surette teda" 
vi eder. Şehzadebaşında F ,._,ı. 
ziye caddesi 17 numara. Çar
şamba günleri fukaraya pa"' 
rasız bakı ır. 

S • f • l eynsc aın' 
Merkez acentuı : Galata 

köP.rii b~da. Beyoğlu 2362 
ŞUbe acentası: Mahmudiye 

haaı altmda . lstanbul 27 40 
; I 

İzmir sürat postası 
( GOLCEMAL ) vapuru 

1 7 Mayıs Cuma 14, 30 da 
Galata rıhtımından hareket-
le Cumartesi sabahı İZMlRE 
gidecek ve Pazar 14,30 da 
lzmirden hareketle Pazarte!i 
sabahı gelecektir. vapurda 
mllkemmel bjr orkestra ve 
cazbant mevcuttur. 

Anta!ya postuı 
( INEBOLU ) vapuru 19 

Mayıs PazarlOda Galata rıh
bmından hareketle [ İzmir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye, Finike, Antalya 1 ya 
gidecek ve danüşte meıkür 
iıkelelerle birlikte [ Andifli 
Kalkan, Sakız, Çanakkale , 
Gelibolu] ya uirayarak ge
lecektir. 

bozcaaaa po3tası 
(GELİBOLU) vafmnı 18 

Mayıs Cumartesi 17de idare 
nhtımıncian hareketle [ Ge
libolu, Upseki, Çanakkale , 
lmroz, Bozcaada J ya gideM 
cek ve [ Çanakl{ale, !..apse~ 
ki, Gelibolu] ya uğrayarak 

Sadık zade 1 Edremit belediyesindefl: 
/ Ma tahsisat yüz lira maaşlı Edremit belediye mimarlı~ 

münhal bulunduğu evelce ilan edilmişti. Ahiren tanzim e.~ 
len belediye bütçesinde mimarlık maaş ve tahsisatı yüz ell' 
liraya iblağ edildiğinden talip olacakların vesaiki lizirnelt" 
rile Edremit belediye riyasetine müracaat eylemeleri ilil 

Biraderler vapurları 
Karadeniz ınuntazaın 

ve lüks postası 

olunur. · ~ 
SAKARYA 

vapuru 1 9 Mayıs 

PAZAR IİİİİİİİİİiiiiiiiiiliiiBmilliiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiı 

:::::::: günü akşamı Sirkeci rıhtı
mınd!ln haraketle ( Zongul
dak, lnebolu, Sinop, s~msun, 
Ordu, Gireson, Tırabzon, 
Sürmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir . 

Tafsilat ıçin Sirkeci Mes
adet hanı alhnda acentalı
ğına müracaat .. 

Telefon : lstanbul 2134 
1 Haziran yaklaşı.,ror 
Bundan onra ) ıılnız ) eni ) :ızı kul
lıınılacnktır. Onun için bir an C\ el 

Ye~kenci ADLER 
V APURLAR1 Yazı n1akinelerini 

İlMlR SÜRAT POSTASI tcd:ırit.. ediniz 
lüks ı ADLER makinesi 

ve seri smetpaşa Auupnda m, imal edilen vazı 

19vapMurauyıs Pazar makine!İdir. T:triht imali 1898.dir. ; 
BOtün dnnyndo. şimdiye kadaı·38000 

günü tam saat 15 te ADLFR makinesi 
~ala.ta rıhtımından doğru satılmıştır. Harflerin mu,·a:ı:i vu-
1 l.t Jlth hareket edecektir. ruşu bu markaya mah11us ve müıı 

Tafsilat için Sirkecide h:ı~;ırdır. Arındolu için seyyar mc-
Yelkenci hamnda kain acen- mur arıyoruz. Türkiye için , cl,ıli 
tesine müracaat. uınumi R1ŞAR VOLE Galnta 

Tel İstanbul 1515 Voyvoda han 7-10 Galata postn 
Ve Galatada nıerkez rıh- kutusu 447 Bilumum yazı ,c 

tım hanında CcHbidi ve lı .. :np makinaları atelyı·si: Mütı·-
Sta.fiiopati acenteliğine mü- :ııı sıs lıir Alm.ın nıal..iııi~tiııiı 

Kırmızı kordonlu 

ANKARA 
RAruSINI 

Her yerde arayınız 

racaat. Telefon; Beyoğlu 859 ınl tı idurl'cıirıtlC"dir . 
................... .-................................... =e==3=3~~~~ 

gelecektir. 



Duvar icindeki ö Ü 
.Aİunet Cernaleddin • 
-15-

\akdi: 

Bir kac g·i11 sonra .. 
l ~ 
~Qrs:),al-a-·r-tı_k_h-es_a_p_g_örmek za-

n1anlnzn geldiğini gördü 
liatta b' .. 

llayet ır gun Hiibe: in ci-
l ve s· l t' ~ ı, ':le ır ca ı müteakıp 
Rcr b· sevmekte o!duğu di
ketı t kkadını kaçınp memle-
.. er e .. mi l b'l d scı t""rn· ' ş o a ı eceğini e 

b "' I" V iı1d 'l e genç kızın kal· 
e esas k 

Yarayı b" e~ ... ~auaın::ıkta olan 
lak. us bu tun deşmişti. 

ın Ma . 1 en ın" . rsıya Zambaı·of 
utluş dı... • . H b . lllahkürni . c.ıroeyı ü erın 

lia· Yetı anına sakiamıştı. 
doğ~n k bankerin tahminab 
lornu .. ~1 tı ve liüber Marsan, 
tııünd '" ruı katili olmak cür
tııahk~n dolayı gıyaben idama 

l\ıı hrn edildi 
ıvıa künı . 

dostunu f un bir kaç sadık 
Do:nn

00
n edehirlıkları avukat 

d un nıu . . 
ına di cl l& esaır bcliigatı, 
bed h ti ~ il ve emarelerin 
kalını.ffi. arşısında semeresiz 

Maraiyal z 
menin hu k l\mbarof' mahke-
~eessir olmu~rar~~~aıı çok mü
ve bu flUreUe gı ı davranıyor 
Veccüh ve ~enç kızın te-
u" ' aıaka &raşıyordu sını celbe 

~ Fi!va(d El~an, H . . 
kunııyef .. • liherın mah-. ı uzerıne 
tın Be zirüz b son limitle -
terek . e er olduğunu ö-
id· Penşan bir . g 

ı. Vazıyette 

Aradan b' 1 
ı_,.. ır caç .. h ı:arsiyal Z b gun geçti. 

csap ıı. anı arof Elyanla 
~ gurrnek i · b d ~anının huıni ... şı. itirmek 
ugun k elmış bulun -

n" a arar v d' 
6Ufl Öğl d er ı ve bir 
doth... c en sonra uşagı" d .. h 

"·"su ~e ·ı . ' ... a 
Çaö-ı " r4 <ı cünnu F b . 

c. tarak· a yenı 
....... F . 

llercde?ahyenl dedi Matmazel 
....... o 

dasında efend' 
...... M"h· ım. 

kında g~ ~.m bir mesele hak _ 
b oruşmek .. 
. Utnry,. uzere lutfeıı 
ıhti" Yazı odama k d 
d' ,,atı zah a ar 
ısiııden . met etmesini keıı -
V rıca cı.ı 

bir e Şeriki cU ~. .. 
iıa tarzda b nnune manidar 

\'t ett'. aktıktan sonra 
'A. ı. 

b nhyorsun d .. ·ı 
ı.ı ltıUl"k egı mi Fabyen· 

tı a at b · ' 'b .ı.ı \'e 'h enım çoktanberi 
it- teı"!_.ıar etmekte olduğum 

llltt aıtı olac kt p· la lllucib. a ır. ılanları-
,~ tılllı:ıa ınce Elyanın arzu-
"'4l~ arzı · k' 

~'nı ın ıyat etmesi 
'b'Ye~i:ık hulul etmiştir. 

kaba ve haşin 

siması iblisane bir tebessüm
le buruştu. Efendi ve uşak, 
her ikisi de adi ruhlu iki 
mahluk bir birlerile tamamen 
anlnşmışlaı-dı. Anlaşılıyordu ki 
bu iki habisi aynı cnniyane 
gaye birbirine temamile kenet
lemişti. 

Banker sözlerine şöyle de
dvam etti: 

- Genç kızm pilanıma 
muhalefet edebilecekğini zan
netmiyorum. Mahaza bu gibi 
şeyler belli olmaz. Belki mü
lakatımız fırtınalı bir hal 
alır. 

Binaen aleyh kimsenin bizi 
ı ahatsız etmemesi için kapının 
yanmdnn aynlmal 

F abyen efendis:nin emrine 
tebaan Elyan Roselinin nezdine 
giderek genç kızı bankerin 
yazı odasında beklemekte 
olduğunu bildirdi. 

Bu davet karşısında genç 
kızın canı sıkılmış gibi kaşta
n çatılmıştı. Lakin hissiyatına 
çabuk hakim olarak Zanbo
rofun odnsın:ı indi. Banker 
Elyani güler yüzle karşıladı 
ve kendisine bir kanepe ik
ram ederek söze şöyle baş

ladı: 
- Azizem Elyan -dedi- is

t kb .. i .den bahsetmek için 
seni rahatsız etmiş oldum. 
Çünkü en büyük arzum senin 
mes'ut olduğunu görmektir. 

Cenç kız vasisinin bu mu
kaddimeden ~aksadını keşfe 
uğraşıyordu. Kendisinden ka!
ben nefret etmekte bulunduğu 
bu adamın bu kadar tatli bir 
ağız kullanması elbet hoşuna 
de~ldi. 

Banker aynı tatlı eda ve 
hayırhahane tebessfimiyle de
vam ediyordu: 

- Çok münzevi bir bayat 
geçiriyorsun Elyan. 

Sabahtan akşama kadar o
danda kapanıp düşilnmek se
nin yaşında bulunan bir genç 
kız için çok muzirdır. Mesela 
bir gün senin şerefin, senin 
güzelliğinle mütenasip bir yuva 
kurmak tasavurunda değil 
misin? 

Genç kız anlamıştı. Kemali 

· 'lf ®ırll~ ınaUUa~ için 
Müsabakamız 

Liiks eşya ya fazla 
gün1rlik koyınalıdır 

Yerli malları için açtığımız anketin bitmesine az kalmıştır. 

Karilerimiz için hazırladığımız hediyeler peyderpey gelmekte

dir. Bunların arasında Etem Pertev müessesesinin nefis mamu

latı, Süreyya paşa Fesane, Bakırk6y fabrikalarının kumaf, 

yün battaniye ve bezleri, milli konserve fabrikasının nefis dol

ma ve marmelatı, Kütahya çini fabrikasının enfes çini mamulatı, 

Hasan Fikri, Altın güneş, Mehmet Sabit imalathanelerinin 

kazak, yelek ve çorapları, Bali zade fabrikasının kuş tli) Ü 

yastıkları, Beykoz deri fabrikasının iskarpin ve !ervlyetleri 

vardır. Karilerimizin bu husustaki fikirlerini kısaca ve bir an 

evel bize bildirmeleri lazımdır. 

lf }f-

-91 -
İşçilere y11.rdım1 ustalara 

kredi lazımdır 

YPrli mnhnm islih: ali 
ve h1ki~aı'ı 1~·111 h•'nct~ 

miinnsiı • usul hüyletlir: 
t ı·:srarı b<'ltlc•nin hu .. 

m üeadeleyc i ... ti ra li lt•ı·in i 
mecburi kılmalı. 

8 - ~lnhilin ihtiyacına 

kıHi iseil(>rin temini. .. . 
:ı - San'at <Whahını hl-

mave i<'in yeı·Ji nınlı inıal . . . 
edPn vt' snlanların lrnzan<: 
Vt'l'iJİlt'J'iui lliS '! dl'l'PCe

~ indt• hulh·nwli. Tenzllftl 
yapılmalı. 

4 - Yerli mah yapan 
san'alçı!nru l\rt•di, yani 
kefaleti ınülPselsile ile 
yardım ister. 

:; _ l\l~mleb~ l imiz d (' 

kuma~ UH'Ya<lı iıılida

ive"i ,.e ma<lmıivat meh-. . 
zul ol<lu(Jundan SPbat VP 

ciddin~tle hnreket etmeli 
" 

kftl'idir. 
Erf'nküy Caddchoslanında 
J~ımdnra,.. ı : ıllN·it 

azim ve metanetle güzel ba
şını kaldırdı ve karşısındaki 
sefil herife muhakkiraııe bir 
bakşla baktıktan soııı a: 
-Teşekkür ederim, dedi, 

siz benim saadet ve istikba
limle o kadar yakından meş
gul olmasanız daha iyi olur. 

Marsiyal Zamborof pürhid
det ayağa kalkmıştı; şimdi o 
tatlı tebessümünü dudakların
dan silmiş, gözleri ateşler saç
miya başlamıştı. 

Genç kıza doğru iki adım 

- !>2 -
İşçiler muhitinde canlı 
reklamlar yapılmalı 
TürkiyPmizin lwm c ı\ 

1 te :ı linü c;ahşmı smır 

le~kii ellit1i it:in i.~<:iler 
tahU hh•t;ol\ fahrika \'(• 
müe~!'olt'~Plt•re tal<sim edil" 
ml"\lerdir. \"ataıunuzda t·ı-. ~ 

Jrnn yt•rli mamuliH nıfıe~-
s~sl'll'ri ciddi hire!· rw. 
m<>ssillm·ile i~t;i l\lt lesinin 
huhınchıfju muhallt}rde, 
hatta hiikümet devuirinde 
hile rekh\m \'C prohauı.m
cla yapmah. 

Lüks eşyaya son df•r<•· 
cede fazla o ümrük koy
mah ve~ mt>ml•!k(•limızdP 

i:-;li l·sal t•tlilcn her nevi 
mnnıtılftlmıtza kar.::-t .\ , ... 
rupmJnn uclcııh•rin, im
kfm ,·ar~a; ithali nıenedil
mell. 
Silihlar: .\\lukbile lrfön 

Yerli mallar 
, , 

sergısı 

Yerli mallar sergisi 22 Ha
ziran « C.H.F >, binasında 
açılacaktır. Muhakkak gidip 
görünüz . 

ileriledikten sonra haşin ve 
tehtitkar homurdandı: 

- Yanlış bir yola sapıyor

sun Elyan, ben senden daha 
azimkar kimselerin hakkından 
gelmiş bir adamım. Ya arzu
ma muvaffakat edersin ve ya
hutta çok pişman olursun. 
Anlaşılan sen Hüber Marşanı 
mahkemenin idama mahkünı 
ettiği bu katil ve hırsız herifi 
el' an unutmamışsın!.. 

lMabadi var) 
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•• 
Uf erkek bir ka-
dın.~ kacırdılar . 
Ada nada ı\li kızı 2:-, 

Yasında A vse isminde . , .. . 
bir kadını geçen gece 
Hasan, Ali, Salih na
n1ında üç kişi cebren 
e' inden alarak ı\dana 
n1en1ld:.et ha tanesi 
ci' arına götürnıüşler 
ve l'"adına tqarrt z 
etnıişlerdir . ı\<lana 
zabıta. ı hu üç ki)i: i 
va kala ı nı~tır. . . 

Tatebrc ıin 
e;le1 cesi 

Dün, Be) o~lu ve 
Beşiktn~ ilk ınektep!eri 

ınektcpliler bay ra nıı
nı tes'it etn1ek üzere 
Besiktasta Ilılanıur . ~ 

.esircsine gitnıişler, 

a J". anıa kadar errlen-
1 ıişlerdir. • l~ğlenccle

r· 1de ~ arif ~l. .ı-\li 

ı Ia' dar bcv de 'bulun-
ıustur. 

lstanbul tramvay şirke i f arift\si 
19i9 senesi mayısın 25 i,1cı ı ünden itıbaren i anı ahire 

kadar ıılııuı..u dır. 

lfo Hudut 

ıo Şişli -Tünel 

t 2 ueb9k ·Eıninöını 

.... 
c,, 

c. ,., 
~ 

.ı::ı 
~ 

1..#, 

~ 
~ 

~ ... 
~ 
~ 

.. '- f , 

Bir'nci Son 
r ıla h"lre ·et hare! 

3,6 -6,00 2•t l 
9 6,26 24,.) 

23,00 23,3 
30 23,30 4,00 

6 u9 1,1 
4.9 6,13 1,1 

2 ,00 ..... 3,30 
23 O 24,0V 
l 5 ·~1 ~) 

7 09 ~2 OD 
6,:ô 2,33 
7 12 23 20 
i ,5 19,40 

15 21 20,26 
6,15 22;36 
7,05 23,2t> 
5,31 -
5qQ -

ı,1=> 6, o ı. ~o 
22 6,00 23,44 

- 1.,,,14 

11 5, 5 
15 5,'U 
22 5 40 22,:->0 

5,44 22,SS 

9 
18 

6 ,13 
10,13 3'1 22 49 

o 10 2J,?5 
- 24.0..> 

6 5,10 
10 5,33 22,55 
13 b 

2~ 

2 

26 

r • 
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770000 liranın 
imar işleriııe 

tahsisi de düşü- , 
nülüyor 

Nezafeti fenniye işleri, bu 
sene de geçen senekinin ayni 
olarak ipka edilmiştir. Neza- ı 
fet işleri için cem'an 770,000 
lira tah!..is edilmiş bulunmak
tadır. Nezafet amelesinden 
ayni zamanda bazı tes'llyei 
türabiye ve inşaat işlerinde 
de istifade edilmektedir. 

Maamafih, bu teşldiatm daha 
müfit olması ıçin geleçek 

Rr1s ... aya gitmi
yen hekim ic .. ·ıı , 
ifade alınıyor 
Göztcpede vefat eden Vacit 

beyin hcı alanması üzerine 
tedavis; ic; 'n vaki olan davet 
bir doktorun İcl:lbet etmedıgı 
hakkındaki ne riyat üzerine 
Vilayet ıhhiye M. resmA tah" 
k:kat icra ettirmektedir.. Bıı 
cümleden olarak Üsküdar lıü
kum t tab 'bi, Göz cp$!ye gi"' 
derek Vacit bey aile n'n v 
o civarda meseleye · v5k 
olanlarm ifadel r 'ne mür~caa 
ctm' tir. seneye kadar bir şt.kil 1:: u

lunmak üzere tetkikat yapıl
maktadır. 

Bu meyanda, Cemiyeti be
k.diye azasından Avni beyin 
de Emanet makamına muhav
veı bir temenni takriri vardır 
ki bu da nazarı dikkate alı
nacaktır. Bu takrir Nezafeti 
fenniye teşkilatınm lağvı ile 

1 Halk, Yenikôy 
belediyesinden 

h r belciye dairesinin keneli 
mıntakasında temizlik işlerini 

temin etmesi ve bu suretle 
tasarruf edilecek 770,000 lira-
nın her sene bir dairei bele 
diyeye tahsıs edilerek o mın-
takanın imarına çalışılması 

merkeziodedir. 

fırk ya veri en 
ta lolar 

C. H. f. ~lüf ettisli
gicıin üst katın(1a ; a-
pılan büvük salonlar 
için rcssarnların1ız ta-
rafından tablolar lıe-
dive edilnıektf'l iı-. 
H.essanı Sadi be), Gôl{-
su u ve ressarıı Se -. . 
ket beY de ldırı kadirn 
b · r nı~ aile ·çini o·ö"i·· 

~ 

teren bir tablo he<li\ e 
etn1 ·~derdir. Bü~Ün 
tal 'oh rın Ç<.!r<;eveleri 
ayni ~ck'lde tadil \e 

w • 

s:' 1 oıılara ta] ik edile-
k ir. 

ap ve ad ~tro 
., f e .. "şlerinin reisi 

T'apu ve kada. tro 
r ü lur·veti h \eti tef-. . 
ti~iyc reisi I akkı be, 

w ' 

nıi" bayaata ait 'ol uz-
hı.darı tcftis ctı;,ck ü .. 
zere ~ arıı ki tren ile 

memnun 

e i i 
v iJ ye er 

'Yo! para"ı \l:rmi ıY 
lt:.·acn b g · ı ( kal ar 
;1 :ıcak 2.ı ki~i B · , öı-
Kaı 1 ca olu ins· :, '"' a .., f 

se\ kediinı · lcrdir. )İ 
ı at C•ı b . ı,adar m 'zay d y 

.ı bı.J Eı. ~ a ır.üd ·riyctim<.e üı 
.. t c nelı ri. J ş<·hriuıize gc ( ccktir. 

ğcr n1uk~ llet in ha '".ı. .. t1 

c.<la\1 nıülcl f\ct et--
. ' . et. 



Son Salt 

Kanlı bir cina -et 
iki k . . 

ışı ağır surette vuruldıılar, 
ölüm halindedirler 

Dnıı Kasınıpa~uııd b. · 1 d-rt k" " I · ""Ufu d . ~ a ır cınayet o muş , o omur ame esı 
itleri n ~n ıkisı ağır surette yaralanmıştır. Sebebi, mevcut 

8unf ::ı aşamamak meselesidir. Caniler iki kardeştir. 
~ d M ahn Asını, gül Mehmet isminneki arkadaşını, kardeşi 
A~ e a mut · · d 
~nıla Ar K ıamın eki arkadaşını ağır surette yaralamıştır. 
1-rdır. Ma~ u~ınpaıa merkezi tarafından derhal yakalanmış· 
lillnıU~lerdi;ıİt .n.e. Gül Mehmet C~a~pnşa .ha~ta~esine götü-

DiJ i ~i ~;~t~~ndan Bi;••ılÖiii rn 
l.angadd bir te
cavüz old k 

d. u, ız 
ilini Yuttu 

S.bıkahlard 
lece lln an Cemil dün 
eve teca··u·· i•da 29 numaralı 
1-ı ~ ı etnı · 

kıl'lllıştı ış, taşla cam-
M.rika İanıi r. Evde bulunan 
dan dili tu nde)Q kızın korku
~lıınıaktad tulıııuştur. Cemil 

Ik; •Qİ," .,_ l k 
1~a ı a-

dın lııtr.ıld 
Zekiye istnfnd U 

don Enıi .. e bir hanım 
hirıerken rıonünde tramvaya 
liraı11ı çantasındaki 160 1 ç.ldırnı ... 
tahkikat n . "Y'ır. Yapılan 
tııı M ebceıiııde bımzla
:ı_. uzaffer ve z b 
UQ aabıkalı k d e ra isminde 
l.tılm11 a ıı: oldu&ıı an-

A ve Y•kalanmıılvdır 
Eve~~öz hamal . 

._y cadde.s. ~Galat.da tram
Pdustafa ef

1
cnn d~ .hazır elbiseci 

Se ının dGkkanuıa 
fer efendi isminde bir .. 

:eri gelerek elbise aI--km~ı-
ecnİftir. - ıa-

.. Müşterisi ile Mustafa sf d' 
fa ~gul olacağı ıırada Ke:.ıı 
.llıi~de bir sabıkalı dükkana 

;:ış, S~fer .efendinin ceke
lir cebındekı çantasile «20 
Çal lıını, 1000 liralık senedin'i 
ta tııış ve kaçınış iıe de zabı
ırt.~a takıp edilerek yakalan
--tbr. 

Bufônkü hava: 
Kandilli ruataneainden 

'1uıllUJtır: 
d I>nn azami hararet «22» 
Cl'tce, bu sabah «15» de-
~~dir. Bu gece rüzgar 1 

1"Jif mütehavvil, hava bulut
'lr. 

Berber, sandal
yesi üzerinde 

can verdi 
Koskada Cumhuriyet cadde· 

sinde 23 numaralı dükkanda 
yatıp kalkan berber Anastasın 
bu sabah dükkanını açmadığı 
komşularının nazarı dikkatini 
cclbet:niş, kapı kırılarak içeri
ye girilmiştir. 

Anastaı müşterileri tr aş 
ederken oturduğu sandalye 
llzerinde oturur vaziyette ölU 
olarak bulunmuştur. Zabıta 
doktoru tarafından yapılan 
muayenede berberin kalp sek
tesinden öldüğü anlaşılmıştır. 

Davayı nihayet 
hallettiler 

Dün gece, Galata nhtımın
da kanlı bir kavga olmuş, üç 
hemtcriden ikisi diğe~ini ta
bancaları ile başından ağır 
surette yaralamışlardır • 

Kavganın sebeb~ memle
ketlerinde ve kendı tarlaları 
beyninde mevcut bir suyu 
paylaşamamakbr. 

Mecruh carihlerin eniştesi
dir. Carihler yalfolanmış, mec
ruh tedavi altına alınmışhr. 

Yüzünden vurdu 
Aksarayda Valde camii aY

kasında «92» numaralı dük-
kanda oturan Ahmet ile ara
bacı Mehmet arasında bir 
kavga çıkmış, Mehmet, Ah
medi bıçakla yüzünden yara
lamışbr. 

• iki tramvay 
arasında .•• 

Topanede Karabaş mahalle-
• 1 • sinde oturan denız ame.esın -

den Ahdinin kızı 7 yaşında 
Muzaffer dün Topanede iki 
tramvay arasında kalmış, sol 
bacağı kırılmışhr. 

•• ı: 

. 
Mayısın 11 inci günü zil -

hiccenin biri olmasına naza -
ran 20-5-929 pazartesi günü 
!curban bayramı olduğu ve 
kurban deri ve barsaklarının 
bermucibi fetva tayyare ce -
miyetine teberrü edilmesi 
ilan olunur. 

İstanbul müfüsü 
M. Fehmi 

<iuzel ~an' atlar 
birli~inde 

Bugün güzel san'atlar birli
ğinde bir müsamere verilecek 
ve Şckspir meselesi ile Hüse
yin Rahmi beyin makalesi 
de mevzuu bahsedilecektir. 

lki katil davası 
Yunanlı katil Hirisantosun 

metresi Varanayı öldüren 15 
sen~ye mahkum Mecit ile va
zifesini sui istimal eden ve 
bu adamı ka\:ıran jandarma 
çavuşu Hasan ve Aptullahın 
muhakemelerine bugün ağır 
cezada devam edilecektir. 

Bundan başka Beyoğlunda 
Bayram sokağında Arnavut 
Aliyi katleden Karakaş Ali
nin muhakemesine de bugün 
devam edilecektir. 

Adanado sıcak ve 
mektepler 

Adanada sıcakların artma
sından dolayı ilk mekteplerde 
öyleden sonra verilmekte olan 
dersler tatil edilmiştir. Bundan 
böyle öyleden evel dört saat 
ders okutulacaktır. 

Rıhtım üzerinde 
bıcaklı düello , 
Galatada oturan vapur tay

falarından Çanakkaleli Osman 
Üe Tirabzonlu Torun Hasan 
dün sarhoş olarak 10 kuruş 
kadar bir alacak meselesinden 
birbirlerile kavgaya tutuş
muşlar, bıçaklarım çekerek 
galata Rıhtımı üzerinde diiello 
eder gibi vuruşmıya başlamış
larsa da yakalanmışlardır. 

Maryan kendini 
vurdu 

Galatada Kemer altınaa 

sermaye Maryan dostunu•' 
kendisini terk edeceğini haber 1 
alarak sa::-hoş olmuş, dostu
nun hediye ettiği bir laz bı

çağıla kendisini bacağındc: n 
ve knmından yaralayarak in
tihar etmek istemiştir. 

1 6 l 

1 Mühendis mek
tebinden niçin 
f ardolundu? 

Sabah refiklerimizden biri 
mühendis mektebinden 60 ta
lebenin tardedildiğini yazmış
tır. Mektep müclilrü bey, bu 
sabah bize şu izahatı verdi· 

11 
- Çıkarılan talebe 60 qc· 

fril 6 efendiden ibnrettir. Bu:ı
hır da, mektebin nizaı:natına 
ademi riayetle idc:ıri ve inzi
bati sebeplerden dolayı bu 
cezaya uğramışlardır. 

Mütemmim tahkikatımıza gö
re, son zamanlarda, bir kısım 

talebe tarafından, mektep ida
resine karşı arzu edilmiyen 
bazı harekat yekdiğcrini takip 
etmiştir. Bu cümleden olarak, 
mektebin Fransızca muallimi 
Vacit beye de, ölümünden bir 

gün evel, ders esnasında 
bir kaç efendi tarafından, 
talebeden birinin devamsız· 
lığına dair deftere yazdığı 
kaydı silmesi için hürmetsiz
lik gösterilmiş, elleri tutulmuş 
yakası silkilmişti. Vacit bey, 
bu hadiseden dolayı pek buh
ranlı bir gece geçirmiş, ertesi 
günü de şiddeti tessür netice-

sinde nezfi dimağıden vefat 
etmiştir. 

Mektep idaresini, 6 .talebe 
hakkında en şiddetli cezayı 
tatbika sevkeden amil, bu ve 
emsali hareketler olmuştur. 

Türkiye iş bankası mecJisi 
idare riyasetinden: 12 mayıs 

929 pazar günü içtimaa davet 
olunan fevkalade heyeti umu-

miye nisabı ekseriyetin temin 
edilememesine binaen yevmi 
mezkfırda tçtima edememiş 
olduğu cihetle nizamnamenin 
kırk sekizinci maddesine 
tevfikan 2 Haziran 929 pazar 
gününe talik edilmiştir. Yevmi 
mezkurda saat 15 te hisseda
ranın Ankarada Himayei etfaj 

çocuk sarayını teşrifleri rica 
olunur. 

Bueüniru bor!ia: 
İngiliz 999,50; .Frank 

12,41; Liret 9,26; Isviçre 
2,51,S; Dolar 48,50; Dahili 
93,75; Altın 859; Anadolu I 
24,16; Rumeli 7,45; Tramvay 
72; Düyun 206,5. Sermaye Maryanın yaralan 

ehemmiyetli olduğundan has
tahaneye yatırılmıştır. 

İş bankasından alınmıştır. 

'-----·=----j 
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16 Sahife Son Saat 

istanbul ~iman işleri inhisarı 
Türk anonin1 şirketi idare ıueclisi riyasetinden 

Ticaret kanununun 361 inci maddesi ve 21 Nisan 929 da 
toplanan umumi heyet kararı mucibince hissedarlar umu
mi heyetinin zirde yazılı meseleleri müzakere etmek üze
re 2 Haziran 929 pazar günü saat on beşte şirketin istan
bulda Sirkecide kain Liman hanında idare merkezinde 
fevkalade toplanmiya çağırılması tekarrür etmiştir. 

Mezkur kanunun 385 ve 386 inci maddeleri mucibince 
hiuedarların asaleten ve ya vekaleten dahili nizamnamenin 
26 inci maddesine tevfiken toplanma gününden evelki on 
gün içinde hisse senetlerini şirket idare merkezine ve ya 
Türkiye İş bankasının merkez ve şubelerine tevdi ile mu
kabilinde alacakları makbuzu idare meclisine irae ederek 
duhuliye varakası almaları muktezidir. 

~lüzakPı·at ruznanwsi 
1-Meclisi idare raporunun okunması 
2 - Şirketin imtiyaz mukavelesinin birinci maddesinde 

mlinderiç dalğıçlık işinin mezkur inhisar mukavelesinden 
1ayyı 

3 - İmtiyaz mukavelesinin beşinci maddesinin ikinci 
f.ıa..nın tadili: 

Aslı Tadil teklifatı 

İşbu tarifeler şirketin in -
hisarı tahtında bulunan hi -
demabn beheri için thtiyar 
ecliten mesarifi umumiyeye 
yüzde on bes temettü zam 
ve ilive edilmek suretile 

İşbu tarifeier şirketin in -
hisarı tahtında bulunan hi -
dematın beheri için ihtiyar 
edilen mesarifi umumiyeye 
yi.izde dokuz temettü zaın 

ve ilave olunmak suretile 
hesap olunur. hesc.p olunur. 

4 - Şirket dahili nizamnamesinin otuz beşinci madde -
sinin tadili: 

Aslı Tadil teklifatı 

Yüzde on meclisi idare 
"Uuına, yüzde beş müdiran 

Yüzde beş meclisi 
azasına, yüzde sekiz müdi -

M üz'i ç öksürükleri en 
çabuk iy'i l!den 'ilaç 

Krezival 
ıdir. Tesiri' b1n.leroe defa tec· 

r.übe edilmiş olan bu ilac ko· 

layhkla ve kat'i 'bit· suı·ette 

tekmil balgamları · &öktürür ve 

eri(,ir.: 

,,~il hususi ambalajına . 
~. 

'il 

- ··---------------------------
ilaçlarınızı ~ahçekapı?'! Salih Neca!i. eczanesinde 

· ıhzar ettırınız. Reçetelerınız taze ede
viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. 

Fosfotl·n Necatı• . ":~~~~ari fevkala~e besl~r 
• buyutur. Maddeı hayatı-

yeyi havi en birinci çocuk .gıdasıdır. 

Osküdarhlara müjde Çocuk gıdaları em
zik, pantalon mu 

fQlba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastjk sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir. 

ay er 
GALATA KARAKÖY 

Bayranı 
Münasebetile hergün ye
ni çeşitlerimiz gelmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları umumi idaresinden: 

Geçen Ramazan bayramında olduğu misillu kurban hayra· 
minda da seyahat edecek yolculara ~mayıs 929 gece yanauı· 
dan ; :; mayıs gece yarısına kadar tenzilatlı bayram tarifesi tat• 
bik olunacaktır. 

Fazla malumat almak arzusunda bulunulduğu takdirde is· 
tasiyonlanmıza müracaat olunması ilan olunur. 

Bu sıcak günlerde hafif 
Bunun ıçın Galatada 
Karaköyde kain meşhur 

bir şapka giymek lazımdır: 

Angelos Rusos 
Şapka ticaretanesi : Yeni vürut eden Viyananın HABlG 
fabrikası mamulatından ZEFİR şapkalarını görmek üzere 

muhterem miişterilerini davet eyler. 

· Malôlini askeriyeye 
muayenet.l\eyefuıd~m 

Hey' eti umumiye Azalığına mensup alb harp malwü azadan 
dördüncü derece malrillyeti ,haiz izahk inhilil ettiği cihetle 
yerine diğer birinin intihabı için mezkür dereceden harp~
lullcrinin 18 Mayıs 929 Cumartesi günü saat 12 de V emeci· 
lerdeki muavenet bey' eti dairesinde bulunmalan lüzümu ilin 
olunur. 

Şehremmıetinden: Galatada ı 
borsa hanında Karaköy cad
desinde ki kapllllll metlıalfa
deki camakin pazarlıkla kira
ya verilecektir. 

Taliplerin 19 Mayıs 929 
pazar gün6 saat 15 şe kadar 

levazım müdiirlÔğüne gelmeleri. 
Kadıköy belediye dairesin

den: 
1 - Kadıköy nhbmındaki 

kumluk arazide krokisi veçhile 
altıya ifraz olunan kısım 
odun deposu olarak 

2 - Kumluktaki kayıkhane 
3 - MezkUr kayıkhane Üsw 

tündeki Gazino mahalli birer 

sene müddetle aleni müzayede 

suretile kiraya verileceğinden 

T2liplerin 6 Haziran 928 tari
hine müsadif perşembe günü 

muktezi teminat akçesile be

raber saat 16 da daire encü

menine miiracaatlan ilan olu-
nur. 

. 
Son Saatin ilan tarif esi 

~ 
16 ncı sahifede santimi 25 
13,12,11,10 uncu» » 50 
9,8,3 ünci» > > 120 
2 nci ~ :t 200 
1 inci • » 400 

Telgraf:· lstanbul Saat 
İlin muhteviyatına dikht olun -

nıakla beraber bu hususta mcs'uliret 
kabul edilm~z. 

Gazetemizde ıntişar eden bütün 
yazılanıı halckı ınahfu7.dur. 

Abone şartlan 
Vilıiyctlcr için: ~enelilı: ı 700, ;ılu , 

aylık 900. iiç aylık 500 kuruştur. 

EcneLi rncmlekt-tlcr için: Senelik . 
3000, altı aylık 1600, üç aylık 900 

kuruştur. 

7 Ziİ&icce 1347 

Gıineş 

Öğle 
tı..;ııdi 

Takvirn 
4,43 Akşanı 

12,IO 1, Yatsı 

16,07 lmeak 

19,19 
21,09 
2,39 

-"' 

Mes'ul mudllr: ~llm ~ 

I• 


