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Gazete yazısından çıkan iş. 
Bir rivayet 5oguktan çıkan sıcak münakaşa: 
l3er/in ~efirimiz v d. b · b · · d l "'k d. ? ,.ı .. , , ') ı unus na ı eyın uz ışın e a a ası ne ır. 
uegışıyor mur. 

e Remaietlin Sami paşa 
S erlin sefirimiz Kemalettin 
ı·~i paşanın Askeri bir va-

di~t de~ edeceği ve _feri~~ 
ter blz'llan tayin eduecett 

raYlenmektedir. Maamafih Ber-1;: ~efirliğimize kimin tayin d' ileteği henüz malum değil
ır. -Biı°'2ne iş? 
lanslııg, 23 ( A. A. ) -

( Miıiganda ) Vali aptallarla 
akit nıelekatının hepsinden 
İstifade edemiyen diğer eşha· 
sın akim yapılmasını natık bir 
kanun layihası imzalamıştır. 
~u kanuna göre takim ame-

11 Un ucuzlarsa ekmek te ucuzlar. 
Meb1us beylerin hesaplarını . öaren
memiz bizce de fay dalı olurdu. Et, 

kendiliainden ucuzluyor. ,, 
Arife günü Ankaraya giden Vali ve şehre

mini Muhittin bey, evelki gün avdet etti. 
Muhtelif şehir ve Vilayet işleri etrafında Mu
hittin beyle temas ettik. Muhittin beyin beya
natım naklediyoruz: 

Ankaradaki temaslar 
- « Ankarada, umumi vilayet otoritesine 

dahil olan muhtelif mesail hakkında temaslar• 
da ~andum; clirektifrer aldım. 
Emanet kendi lflerlnl kendbi yapar 

Hayat pahalılığı ile meşgul olmak üzere 
büyük bir komisyon toplanacağından haberim 
yoktur. Şehremaneti kendi teşkilab, kendi 

vesaiti ve kendi kanunu selahiyetleri dahilinde 
kendi hizmetlerini yapar. 

Ekmek meselesi 
Ekmek meselesinde, hesaplarımız açıktır. 

339 senesinde tesbit ettiğimiz masrafı imali
yeyi hali muhafifa ediyoruz. 

Ekmek, un fiab düşerse ucuzlar. Ekmeğin 
ucuzlaması için bazı meb'us beylerin meşgul 
olduklanm ben de gazetelerde okudum. Biz 
bir çare bulamadık. Bu muhterem zevatla~ 
doğrusu bulduktan çarelerden 1stifadc için 
görüşmemiz faydalı olurdu! 

( Mabadi 14 üncii sahifec7e ) 

-Zeplin gene uçtu 
Deli ... Cuers, 23 (A. A.) - Zaplinin zabitleri, mühendisleri ve 

sair rakipleri (Dixmunde) f elik etinin hatırasını teyit için rekz
edilmiş olan abideye çelenkler koymuşlardır. 

Toulun, 23 (A.A.) - Zepli yolcuları, saat 19.40 ta balona 

binmişlerdir. 

Cuers kumandanı Centrue azimet harekitını idare etmiştir, 
saat 20,20 de Zeplin uçmuştur. Balon 21,40 ta Marsilya üze-

Mabarrirl .M. Turhan 

Yarın 

Son Saatte 
lıyeai an--'- .. 

~ alakadar şahsın rinden geçmiştir. 
~uvafakatilc yapılacaktır. 

-~ r _._ ~ 

Kuledibinde bir aşk macerası 
Peynirci Damyanosun kızı Marya . 

Baba evinden nasıl kaçtı? 
Beyoğlunda Kuledibinde bir apartimanın üst kıtmış, fakat garip bir tesadüf eseri wolarak_ o 

katında oturan ~araınanb peynirci Damyano- sırada sokaktan bekçi geçen Hasan agaı ın us-
sun 16 yaş~n?akı kızı Marya, ayn! mahallede tüne düşmüştür. Hasan ağa bu vaziyet karşısında 
bakkal Yanının çırağı çakır Bodos ile sevişmiş aparhmana hırsız girdiğini zannederek hemen 
ve onunla kaçmıya karar vermiştir. Marya kapıdan içeri girmiş, etrafı aramıya başlamış, 
geçen gece sevgilisine kendisini apartımarun ilk elde de kapı arkasına saklanmış olan kızın 
kapısı önünde beklemesini söyledikten sonra sevgilisi Bodoau yakalamıştır. Bodos bekçiye 
kendine ait eşyaları toplamış, pencereden sar- [ Mabadi 2nici sahifede ] 

Papağan .. 

Bir gün gelip makineden 
insan yapılacağını~ bun~n, .ar· 

( Mabadi 15 incı sahıfede 



Gene yüzde on 
zam mı 

yapık.yor? 
~elcfon tesisatının otomatik 
~hale ifrağı şartile telefon 
ücurabna yüzde 10 zam ya
pılmakt..,dır. 

lfı7lazi Hz.rinin Samsuna ayak 
~başhldanmn yıl dönümü 
olan "19" mayısta Samsunda 
parlak tezahurat yapılmıstır. 
~ M.l\l. yarın yeni kümrük 
~·tarifesinin müzakeresine 
başlıyacaktır. 
fmleksika isyanı yüzünden 
~şimdiye kadar ~'4000,, ki
şi ölmüş "11,000,, kişi yara
lanmıştır. 
l}fü;lunan hükUmeti bitaraflar 
~ taraf1nd!ln yapılan tekli
fah kabul etm·ştir. Atinada 
Tür iyenin de bu teklifab 
kabul e eceği ür.ıit edilmek
tedir. Yunan hüki'ımeti, bu 
knbul karannı telgrafla M. 
Papaya blıd.irmiş ve bu hu-
susta yeni taıimat verilmiştir. 
~ehrimize gelen Adliye ve
l§:lj kili Mahmut Esrıt bey, 
yarın Ankaraya avdet edecek, 
bir müddet sonra teftiş için 
tekrar İstanouln gelecektir. 
lliU1 Rllicf, Scviyetler kongre
~· s' ıde okudtğu rapord , 
Tüı kiye- Rusya rnihıasebatının 
şarkta sulhun tahkimi noktai 
nazamıda da samimi bir dost
luk içinde cereyan ettiğini 
kaydetmiştir. 

• j~nslar Konferansı yarın 
"' öğleden sonra Tevfik 

Kamil bey tarafından küş t 
edilecektir. Konferansta 40 
ajans temsil o acaktır. Mü
zakerat hafi cereyan edecek 
ve celse sonlarında teblig 
neşredilecektir. 

Son Saat 

türk-Y-. .... a ....... 

Atinada 
•• •• Utn 

artık 
o 

li 
Atina, 23 - yunan hükumeti, mübadefa işleri hakkındaki 

bit::raf azanın tekliflerini kabul etmiştir. Şimdi de Tfükiyanm 
kabulüne intizar edilmektedir. 

Türk - Yunan itilafının temin edileceği hakkında ~~ 
ümitler beslenmektedir ki bu ınüba<lele itilfıfım bir dostluk 
misakı ta •ip edecektir. 

Atina, 23 - Hariciye nazın M. Karapanos, gazetecilere be
yanatta bulunarak bitarafların tekliflerinin Türk hükumeti ta
rafından kabülüne intizr· edilmekte olduğunu, müzekeratın 
neticesi hakkında şimdi daha ku\•vetli bir nikbinlik ca·z oldu
ğunu bey~ eylemiştir. 

T 
l 

• 

Atina 23 - İtalyanın on iki adadan, üssübahrisi olmıyan 
bir ik;sini Yunmristana terkedeceğin.! dair olan rivayetleri 
İtalya kı 14Jının mezkur adaları ziyareti münasebetile tekzip 
edilmektedir. 

a • 
Atina, 23 Yunan donanması yarın ltdya Jimanlarmı 

· ziyaret edecektir. ....... rme: !'!:;! ... ~Jlitlii1'!Cd'nc•!!!?!!5::::t •ecwzaı7• c:ı 
o 

edi l 

" 

r? 

ego --e.· 

__,06·--u 
ım i ~z ı~~a 

... "'"" ..... hu,. an 
- " ı e ıyor 

Sabah Tefiklerimizden biriııe 
göre, İngiliz kralı için marııf 
bir şeker ticaretancmizdeO 
gül reçeli istenilmiş, ancalc 
reçelin sefarette imali şart 
konulm~tur. . 

Bu ticaretanemizin sahib• 
J·u teklifi maalmemnuniye ka• 
bul etmiş, ancak reçelin sefa• 
rette imaline razı olmamıştır• 
Biz bu haberi ihtiyat kaydi 
ile naklediyoruz. 

i.~ ......... ,"'. 
Eyipten geçmekte ola11 

(1-867) numaralı kamyon 
Mehmet F ei:hi isminde bit 
çocuğa çarpmıştır. Mehmet 
F eth basından yaralanmıştır. 

UW § hWWW:f:a:LfM iti W -

1aceras 
[ 1 ici sahifeden mabat ] 

vaziyeti anlatarak yakayı kurt:armıya çalı~trken 
aşağda olup bitenden haberi olmıyan Marya 
da sevgilisine bir an evel iltihak edebilmek 
için koşa koşa merdivenlerden inmiş ve vazi
yeti g?rünce mahcubiyetinden düşiip bayılmışbr. 

mndımn yakasına yapışarrık tokatlamıya baş
lam1şbr. Bekçi bu vaziyet karşısmda Bodosu 
dayaktan kurtarmak mecburiyetinde kalmıf, 
Damyanosu teskine uğraşmıya başlamış, meğer 
Marya ba yalandan bayılmışmış, çünkü Bodo
sun, babasının elinden kurtulduğunu görünce he
men yattığı yerden kalkıp Bodosla beraber cadde 
yi tutmuştur, şimdi peynirci Damyanos müstakbel 
dnmadı çakır Bodos ile kızı Maryayı aramakta 
ve daha evel bu işi bir düğünle bitirmedi~.rine 

; d~~mizbnş g::~ahh~~~~; !!!=~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!=~"=::!!:!!::!" """!'.:!!!!-!!!:!!!!!!!!!!l!!!!!!!:'=!!:a!!!!!=!:!'!™!!!!5!•.o:u~!!!!:rn~~·=-~":?!P!!!!!!!!*~uz~-!2:!!!!:"!!!!"*!!?!a~=~S!!!!!!!!!!!!!!a=!!2!!!!!!!!~*!!:!!==!!-!2!!3=!!!!• !!?!"~"!!!!c !!!!2!!!!!!!!rt!ll 

Tevfik Kamil bey , mllzakera- unanlılar ltalyan krahnın bz0
.,,. fi f 

hayıflanmaktadır. 

Gürültüye koşan peynirci Damyanos ta a
şağda bekçi ile kızına ve çakır Bodosa iltihak 
edince aparhman kapısının önünde bir kızılca 
kıyamettir kopmuş, Damyanos müstakbel da-

bn emlak mesaili etrafında ~ on iki adaya seyahatini aCl a. eıya 
cereyan ettiğini , Yunanlıların kendi milli hissiyatlarım ren- Dün gece saat (23) te köp-
da bizim gösterdiğimiz hüsnü cide eder mahiyette körmüş- ril ile birinci şamandıra ara-
niyeti ibraz ebnesi haHnde lerdir. 
itilafın uzak olmadığını söyle- !Pl'1lvrupaya resim tahsiline sından (can kurtaran yok mu?) 
miştir. ~ gönderilecek talebe için Diye bir feryat işitilmiş, san-

hrimize gelen 2 jeneral açılacak müsabakaya ( 2 ) si dallarla aranılmış ise de bir 
bir miralnydan mürekkep kadım olarak ( 40 } talip mü- şey bulunamamıştır. 

Japon askeri heyeti buğiİI? racaat etmiştir. 
Ankaraya gidecek ve avdet- fnabıtai belediye mektebi, 
te Romanyaya azimet edecek- may sonunda lagvedilecektir. 
tir. mariste açılac.ak beynelmi-

unan Ay n Riyasetine M. lel kompozitörlerin yeni 
Znimis intihap edilm~tir. eserlerinin teşhir edileceği 

fm:jüçük itilftf konferansı me- sergiye konscrvahıvarımız da 
~ saisini ikmal etmiştir. iştirak edecektir. 

r 
Berlin, 23 (A.A.) - Ytzc

hoe belediye binasına bir bom
ba atılmıştır. Hasarat mühim
dir. 

Yazıları11ıız 
Sah(fe: 

3 Adalet kapısınd:ı H s:ılre 

4 Niçin? Karllerimlzln sütunu. 
& Bir 8\'UÇ k:iıl, On sene evci 

\e bugün. 
6 K:ıhraman ağa. 

7 Spor. 
8 Dünya şüunu. t 9 Sinema dünyası. 
ıo Telsiz haberlerL t 
ı ı Hiı.Aye n saire. 1 

12 Gunun haberleri. f 

13 Du\·ar içindeki olü, l\tfi· 

1 
sabaltamwıı Cc\ apları.. 

14 GüuUn babcrlerl. 
15 Polis haberleri ve saire. 

~~-....--.. 
/ • 
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.P l ·Wy.t M .f 

(;eıı(-lil, ,, 

ihti' arlık ., 
Gene orlaya bir gençlik, 

fhtiyarllk meselesi ç1kll rıe bu 
meseleyi, kendilerrni edelıiyat
#tı genç ::aıınedt nl..Jr çıkardı. 
lJafb M: . 
(( /\e sin iledir, ne sal iledir » 
«Beyim ululuk kem d ıl Jir » 

Dedil.leri gibi, edebe gerıç
li.k le ne yaş iledır, ne de taze 
taranmış baş itedır. 

//1,;J' duıirde oldugu gibi 
bllgun de oylt g(.1 nç yaşla 
edzpler, yahut cdıp geçineni r 
Vardır ki, fi/.ir, /us. Jıayal 
namuw kajul ırmdan çık.an 
şeyhr bayalm hayaltdır. l s
lelik yauanltğı, burukluğu, 
harcı al mli{ji de ca/Ju. 
. Gllıe vuculça oyle yaşll. 
llıtiyar edipler vardır ki, ba
kar S'ım=., :avallmm bir aya-... 
9l çukurda, dersiniz, lcikin 
<mun yun yormuş titrek başı, 
h~ilcı arş/arda ufebl şifair pe
Şlndedir ve /ı ilu aL ladı!]ı 
Ineu:ular Jıep yeni. taptaze, 
k-.ııı cam yerind(.', dumalll 
aqıundedir. 

Birinciler için misale /ıa-
c l 110/, •.. İlwıcilere, yam rıu
cutça ı/ılıy ır, f akai /'-ufa ve 
9 ıtııılct nç ı•e dmç Jlanla
ra. g lincL işle /luseym Rah
ııu b y ... 

•(c Uur bbiye >> den « Sa-
nfos1u kokotlar n a kadar 
lıem de Jıergun değısm k ar
tilt lu · ~11d l mt:den yuru-
Y~n bu adar ıa, lmgwı, go:le
n perclel olmıywılar lw mcı
da, /, · ır /'-ali ar da e 1 bıyalm 
bı11wk bir acu ... t st diyeb:l:r'! 

1 uet, bugl bı ıu diyenler 
VaJ • f al\.al, .all ı 1 allnuş 
be,.lll\. l ır piri Jam . il>i g ı
n11 e Ilı s 'Yİn lwlımi l ly, 
ed bı ıll ı ıkı e s l/t r e-l ' . 
erci 1 fu ıl ırca ıl rıd J a-
lu /1lu ı ll ı ı kal Jırıy r. 

l ı u la gc' çl ,, lıtiyar-
lıl lllt ( l . 
Lw a iu ı ortaya çıl'-ar an-

ı !J tl rlm: 
• « Rubu ( 1 an al T ıgor >> 

« Lt'Oll 1 ol · ' Mit 
1 

.r < L », n .Hımel 
ı a eJ erı 1 gıbi her gor-
du/.lerr sal· ılhyı b l l 1 a ıa ar 
z.amı tıms11 l r' 

S imarı lfemazıi 

B kk il rın 
i ezzühü 

Bakl·allar c n1iv~ti 
bugun şirk t vap"i.ıru 
ile ~1arınarada bir 
tenezzüh tertip etn1is-
lerdir: ., 

s hife j 
_:z:s 

\ alııız 1 l iı·a 
Kime karşı ya
pılmalı, bunu 
öğrenmeliyiz 

li:&rdeşini ma. kemeye 
veren kadın 

Dün Eminönü polis mer
kezinde bir ltadise olmuş, 
merkez memuru İsmall bey 
bir iş için kendieinc müraca-
at eden bir doktoru makamın
d:m kovmustur. 

Bu doktor Eminönünde mu
ayene!, rınesi olan eli-? tabibi 
Mustafa Nuri beydir. 

Mumaileyh muayenehanesin-
de kalfası Şevket efo:ndi ile 
ihtil~fa düşmüş , ve kalfasının 
işine nihayet vermiştir. 

F akal kalfa bu sözü dinle-
memiş, bunun üzerine Mustafa 

1 Nuri bey Eminönü merkezine 
müracaat etmiş : 

- Bu kalfayı çıkarbmz .. 
Eğer malım ve eşyam kayb
olursa mes'ul olursunuz! de
miştir. Şikayetçinin sözleri he-
nüz bitmeden İsmail bey ye
rinden fırlamış : 

- Çık dışaıı 1 diye bağır
mıştır, beni tehdit mi ediyor
sun? Çıkarınıyacağım işte kal-

}(arı k.ı ca bi~ t.Irenin ıisiıine lwcum ccilyorlar ... 

! fayı oradan, ne yapacaksın, beni 
ı nasıl mes'ul edeceksin baka
lım? Cevabını vermiş . 

Hadise bundan ibarettir. 
Biz bu hususta hiç bir şey 

ilave etmiye lüzum görmeden 
vak'ayı alakadarların nazarı 
dikkatine vazed·yoruz. 

Maznun da, müddei de gel
m m t . • s m ı keme in 
gıy p rında y pıl cagım söy-

ledi. 
Dava ı:ı m vzuu sirkatti. 
Zabıt k~tibi evrakı okumıya 

baş dı. 
Hadise y vaş yavaş aydın-

lanıyor, samilerd ki al-ka her 
lahza bir z da 'rt) r du-

b lir n b ı.sünl 
, kaL' aha 

h hl 

la işit-

o : 
b 0 n rr mı? 

B. l' ' - ,r ra .. 
H dise "u: 

e l\, o biri kız. 
biri er ' , ! ardeş. Mazalto 
Yasef i mmde b'r ad mla 
evli. Üçü b.ı evde o uruyorlar. 

Bir hafta kadar evci Mazal
tonun mutbakta rafın altı
na s ladığı bir lira orta-
dan sırro!uyor. 

Bunu yapsa yapsa Mişon 
yapar. ZateJl sabıkası da var. 
Geçen sene tamire verecekleri 
eski gazocağmı o aşırmamış 

mı idi. Gel burayr.. Mişonl 
Karı koca biçarenin üstüne 
hücum ediyorlar. 

im? \Buda 
Ellişer, ellişer 
para vuı.,an bir 

acık göz Mişon yapbğını inkar etmi- . 
yor. Fa.kat «Çalmadım, iktiza 
etti, a dım! '> diyor. Obürküler 
ıraldığında musır. İşi mahke -
meye kadar düşüruyorlar. 

Bu yahudide davanın rüyeti 
uzun t rm d . Hal imler fiilde 
sirkat kas i olmdığnı, \'iişonun 
berae 0 ni kar rlaştırdılar. 

Sam ler arasmda bulunan 
bir bıçkın yü s l sesle mırıl
danaı aK son sözleri söyliyor. 
Y asef, Mazalto, Nişan bu 
süz!er işils idin.iz ... 

C. F. 

\M thuöt cemiye
f' ·n ziyafeti 

ı\ la tbu·tt ctın ·yeti, 
önünılız<lcki salı günü 
,..fara J) ada, Tokatlı
) a oteJ · nde ajanslar 
kongrcsı nuırahhasla
rına bir ööle ziyf eti 
vcrccckt · r. 

Beyoğlunda (Avrupa) pas~
jında kolonyaCl Nikoliniıı m-:
ğazasına evelki gün şık bır 
şahıs gelmiş ( 300 ) ku• u_şluk 
alış veriş etm's, mukabı mde 
(100) liralık bir b~n~not ve
rerek farkını istemıştır. 

Mağazada bulunan m3tma
zel, para~ı .bozarak üst tara
fını vermı~ ıse de her nedense 
şahsı meçhul kızarak aldığı 
kolonyaları iade ettikten son
ra verdiği 100 liralığı geri 
almış, çıkıp gitmiştir. 

Mağazada, giden adamın 
iade ettiği paralar sayıldığı 
zaman ( 50 ) lirasını ı noksan 
olduğunu görmi.i.şlcr , dt:rhal ~ 
zabıtaya müracaa lmişkrdir. ,, 

Ayni güm! v 11 ad m 
yüksek Kaid ımd. kundDracı 
Alekonun dükkA ni e d;ğer 
bır mağzaya gidere~ elliş~r 
lira çarpmış ortao.-an gaıp 
olmuştur. 

Zabıtaca meçhul ş~h•s aran 
maktadır. 
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Güzel dul, müteza vit 
bir n1estii visal .,ile 
öğleye kadar yeni 
aşıkının, cidden üstadi 
firaş olan zinde erke
vin koynunda yattı ve 
ancak yemek vaktinin 
hululünde aklını başı
na toplıyarak cilveka
rane sordu: 

- Ey, gene oraya, o 
kahpenin yanına gide
cek misin? 

Ve birdenbire guru-
ra kapılarak ilave 
etti: 

- Hayır, hayır! Git. 
Verilen rütbeyi re<let
mek için, sadakalarını, 
rüşvetlerini pezevenk 
babanın da, oruspu 
kızın da yüzüne atnıak 
için git. Sonra vazife
sini yapan bir centil
men inşirahile yanıma 
gel. Her şeyin1, her 
şeyim seninJir. 

Nigar H. koynundaki 
erkeğin «centilmenlik» 
hasaisü vezaifine ait 
ilk konferansı o sabah 
dinlemis oldui!unu dü-. 
şünen1iyordu, ve Hur-
remin her türlü ruhi 
meziyetten ari bir 
pespaye olduğunu tak
dir edemiyordu. Onun 
birriza kendi yanına 
geldi~ine inanıyor ve 
bu tatlı vuslet seadet
lerinden sonra Neri
mana avdet edemi ve-., 

ceğine imanı tanı bes
liyordu. Bu sebeple 
onu rakibesinin evine 
göndc:rn1esi fahiş bir 
hata idi. Gerçi Hur- · 
re111, o n~1 n1ert adanı, 

pat;a 111n da vctine ica
bet et.[ 1cyi k a t'jven 

.; w 

l{a . aı·ıastırn ıı :-.t~ . L e\-. . 

kin verilen müsaade, 
bu gitme keyfiyetini 
teshil etn1iş oluyordu. 
Hurrenı, biraz sonra 

alelacele döneceğine 
söz yererek, Nigarın 

köşkünden ayrıldı. İp
tida M. paşayı, n1üte
akıben Nerin1an1 gör
dü. Evclce nıühlik ve 
pek ağır gördüğü da
mathk şerefini bu 
defa bilatereddüt ka
bul etti. 
Akşan1a doğru da 

. . '"' . - o gece ıçın rengın 

hulyalar kuran, yatak 
odasına bir zifaf odası 
şekli vermekle uğra
şan- Nigar haıma şu 

küçük pusla yı gön
derdi: 

« J/. paşa bazretleriniu ke
rimeleri ismetlu Neriıyzn lıa
nımef endi ile izdiv •. cumzm 
kararlaşması lıasebile daire -
ni=in müdiri ıimurluğımdan 

feragat ettiğimi arzederim 
efendim. » 

Maarif vekaleti tetkiki mü
ellefat meclisi alisi azasından 

Hurrem 

Bitti 
Bu da iplfk 

saht ekirlıeı 
Bazı yerli iplikleri

ınize İtalyan ipliği 
damgası vurarak Rus
yaya sevkeden bir kı
sın1 rnusevi tacirler 
hakkında İktisat Ve
ka .etince tahkikat ya-
pılınıva ba~lanmıştl. 

Sa,1te paralar 
Romanyada bir şe

bekenin sahte para 
inıal ettiği ve bunları 
ôtcvc berivt sürdüo·ü 

• .J ö 

haber alıninıştı.~. Bu 
hususta n1ütevekkız ,, 

bulunuinıası afrlkada-
rana tebliğ ediln1iştir. 

Kadıköy belediyesine 
Bir müddettenberi 

Kadıköyünün bazı so
kakları tamir ediliyor. 
Ötedenberi görülege
len bir usul veçhile 
sokakların teşları yer
leştirildikten sonra 
üzerlerine kum dökü
lür. Halbuki, bu defa 
bu sokaklara toprak 
dökülüyor ve bir parça 
yağmur yağar yağmaz 
ortalık çamurdan ge
çilınez bir hal alıyor. 
Bu tamirat doğrudan 
doğruya belediye ta
rafından mı, yoksa 
bir müteahhit vasıtası 
ile ıni yaptırılıyor, 
bilnıiyorum? Bildiğim 
şey, bu toprakların, 
ayıp örtmek için dö
küldüğüne emınım. 

Zira uf ak bir n1uaycne 
tamir isnıi verilen bu 
işin ne derece sudan 
yapıldıt!ını gösterir. 

Bundan başka, ~lo

dada, Moda iskelesine 
nazır set üzerinde be
ledi yenin koydurduğu 
bi kanape var ki bunun 
bir ayağı kırılmış, ya
na yatmış, ne gören 
var, ne aldıran. Ehenı
ın i yetle nazarı dikkate 
koyuyorum. 
Kadıköy, Mühürdar 

Ahmet İhsan 

* Gaip aranıyor 
Cide kazasında, Gür

cü köyünden Gözgöz 
oğlu torunu Ahmet 
efendi ile Emine hanı
n11n kızı olup takriben 
yirmi beş yaşlarında 
elan Han1ide nam 
hen1şiremiz, bundan 
yirmi sene evel İstan
bula gelmiş, bir daha 

da kendisinden habeJ' 
alınamamıştır. BileO" 
lerin insaniyet namını 
bizi haberdar etme~-
rini rica ederiz. 

Ortaköy Cavit ağ~ 
mahallesi, Toprak so-
kak No. 14 

Halinıe ve Ayşe 

* Zayi 
Valdeın ve biraderi-

ıne ait nüfus teskerele ... 
rini geçen cuına güntı 
zayi ettim; bt:ıJanlaruı 
insaniyet nanıına ad .. 
resime göndermesini 
rica ederin1, aksi tak
dirde yenisini çıkara
cağımdan hükümleri 
yoktur. 
İstanbul, Galatada 

Çeşmemeydanı ma
hallesinde Çopaççik
maz sokağınaa No. 2de 
Rizeli hacı_SelJ.m oğul
larından Isına il oğlu 

Bayram CeJ11il, 
§ Polis nıüdürlüğün-

den aldığım d.. ikamet 
teskeren1i za yı ettim. 
yenisini alacağınıdam 
hükmü yoktur. . 

Valde han No.3 lranlı 
Mehmet Ali 

§ 1929 senesinde Ak-
saray polis merkezin
den aldığım ikamet 
teskeresini kaybettim, 
yenisini · alacağımdan 
eskisinin hükmü yok
tur. 

D. K. Küçükpazar 
No. 60-62 sabunhanede 
Romanyalı 

Sürüri Şevki 

* Odabaşılık arıyorum 
Avda G0-100 lira vari-

"' 
dat getiren bir hanın 
odabaşılığını almak 
istiyorum~. Tahriren 
«Son Saat» vasıtasile 
«Ü ... » adresine mura
caat edilmesi. 
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Günler böyle geçeri en .. 
Bir (!Ün ortaya Kaba
kçı vak' ası çıktı, Sel"m 

h e atıldı .. 
-169 -

Bir gün, l\1ahnıut ef. gehniş, Sülonun da 

se e e n 
-9-

Ne idik, ne otdul1? 

tak1111ından Cevri kal- Bursadan avdeti bek
f an1n riyaseti altında lenirken işler büsbütün 
toplanan sekiz-on ha- fenalaşmıştı. Alemdar, 
lavık Zihniyarı mer- mühin1 bir ordu i]e Son on !iCO f' iç.inde geçird;ğinıiz ;nkılıiplarla y ıik<:ek rlağl:ıra tırmRnan 

d 
"' ' ı· t b ] }d" i~T .. bi.r )olcuyu benziyoruz. O yolcu, çıktıf:ı dnğtn büyüklüğünü nasıl tamamen 

l·veı1den 1"11d1·ı·mek ı"çı"ı1 an u a ge 1• l.,;çun- d ~· ·kı ·k · · kn\fıyamazsa lıi:ı: de bugün ha~ atın111.da ) nptığtnuz cgı~ı ı !erin azaınetını 
hücum etn1isler ve dil- CÜ Selimi tahtına iade fnrkedemiyoruı.. Bunu anlanıamız için yolcıı gibi, arkıt).\ dönmenıiı, geçtiğimiz 
b d . f d için saraya hücun1a yolları, )Ürümiyc başladığımız noktayı gôrtnC'mİz lnzımdır. On sene C\'Cl 

er ka ın tara ın .an B h ne idik, tıugün na 1 1ı1.? 
gözlerine kül atılnıak başladı. u, atıra işte bakınız on sene evel nüfusumuzun yüzde onu okumak 
suretile ric'ate icbar hayale gelmiyen badire yazmak bilmez, bir gazete okuyanın başına on ki• i toplanırken 
A.rl"l I d" G- l üzerine saray, altüst bugu .. n millet mekteplerinde kadın erk~k bütün halk okuyup 
'-'-IJ nıiş er ı. uze 
~ühacinılerin bövle olnıu~u. Ba~a Peyk~ ~y~a~zm~a~~ö~ğ~re~n~m~~~t~ed~i~~~~~~~~~~~~~~~ 
bir a\'UÇ külle ugv,.;3 _ dil olduğu halde sultan ıu h d t a t>·zından yalnız iki 

keln1e dökülaü : 
~iustafanın sürü sürü genç l\ıa nıu un aş-

dıkları inhizan1, hem ı ı ki h n1crdivenden kaçtrıl-1a ayı · arı, arema-
güçlerine, hen1 hoşla- (ralarının boyunlarına makta olduğunu gör-
tına gitn1işti. Lakin ~arılarak, kin1ine buse, nıüştü. l(atillere reh-
0ndan sonra da kız kimine kese dağıtarak berlik ederek oraya 
kaçırı:Yıa' oyununu isti- mahlu hünkarın katli- geldiği zaman n1erdi~en 
)'en ve Zihni yara hü- ni temine uğraşıyor- başında Cevri kalfayla 
c~rnu göze alaı~ ~ala- iardı. karşılaştı ve onun 
yıl{ v,örünn1en1ıştı. Re'fet kadının tekrar tıpkı kız kaçırn1a oyu-
İşte günler böyle ikbale ern1emesi için nunda bir gün kendi

geÇerken l{abakçı Zihniyar H. da Peyki- sinin yaptığı gibi , 
vak' ası taha ldüs etti dile uymuş, bu kindar ku" ll1an l{ülile katı.llere 
Ü · . t · n1esaive i~tirak etnıis-çüncü Seliın hapse ., ·~ · karsı vaz'ı n1üdafaa 
l<onulup yerine l\tusta- ti. aldı~ını gördü. 1\lah-
~ a geçti. ı~eykidil, bu ~taliım olduğu üzere mudun sadık cariyesi, 
~n~ılap üzerine saray üçüncü Selimin saray- Zilıniyarın bir oyu-
1yınde «nefsi n1ütel<el- hlar tarafından katli, nundan mülhem ola
l!m vahte » kesildi. Alemdarın çekilınesini rak efendisini nıuvaf
Fakat bir sürü gaile- intaç etmedi. Rusçuk- fakiyetle n1üdaf aa edi-
ler ·· h" h" lu serkerde dördüncü ,1ordu. 
h <l· n

1
u 101 mü ıın ~Iustaf anın haJ'inde ve a ıs~ler Sülo için bir " Sülonun karısı, hiç 

şey ıstenilnıesine ve ~tahrnudun ich\sında un1uln1ıvan bu hadise
.yapılnJasına haylfılet ısrar ediyordu. Pe~1ki- yi ve blnnetice ~1ah-

l\
edip gidiyordu. Artık, dil takımı, bunun uze- ınudun halasını Peyki-
1ahmut ef. takımile rine veliahtı da ortadan dile haber verdiği za

de nıünasebet n1ünkati kaldırnıı ra hazırlandı. nıan. nıuhteris kadın 
olmuş ve yeni hünka- Kılıçlar, .palalar tek- bağırdı : 
ı:ın a.damları yeni Ve- rar kınlarından çıktı, - Söyle karı söy]e! 
lıahtın bendelerine yan hücum haşladı. Bu işi kim yaptı, han-
bakı~ııya başlamıştı. Selin1i kolayca öldü- gi ınelun onu kurtar
Aynı zamanda Sülo renler, i\'lahn1udu da dı? 
da hastalanarak teb- amcasına peyrev et- İki eli koynunda, hep 
d~Ii ~ava için Bursaya mek için dairesine ko- 0 ınerdivcn başı nıüsa
gıtmış bulunuyordu. şarlarken önlerine dü- raasını ve netayicini 

Ahvale biraz sükun şen Zihniyar idi. O, l düşünen Zihniyarın 

B. 1 .. l' - _ ır avuç {U •••• • 

* l\luhterenı kariler! 
Sülonun akıbetini, 
Zihniyarın encanıını 

n1erak ediyorsanız onu 
"' 

da söyliyelim : Alen1-
dar paşa sadarette bu
lunduğu sırada bütün 
nüfuzunu kullannuş, 
Sülonun l\tanisada 
nluhtefi olduğunu ha
ber alır aln1az derdest 
ettirerek I~usçuğa 
O' Jnderıni. ve Korulu
Çif tlil rte i"'erse1?k~i oğ
lunun can verdığı nok
tada öklürt1nüştürl 
Zihniyar ile Peykidil 
ise ikinci Mahmut ta-
rafından boğdurula
rak Kızkulesinden de-
nize attırılnıışlardır. 

Bu alen1de her sev . ... 
zevale mahkum değil 
ıuidir? Hikayemizin " 
kahramanları da -ma-.. . 
sunı ve ya nlucrım -
o ezeli ve ebedi kanu
na tabi olnn1şlar de
n1ektir. 

Bitti 



---· ------------ - - - -- - - ---------------------- - - - ..... 
- ~ - - "V -- - - - - - ......-- -

Son Sn~t 

tle 
Saç sakal birbirine karışınıf, göz bebekleri firlamış iki kaza 

jandarmasının arasında tepreşen ahraman ağa vardı 

Bu sırada tiz bir düdük se

si havayı yırtarak ve gittikçe 

yakl-şarak aksetti. 

P ->ti - Tiflis ekspresi ge

! iyordu. Gcç.;t bekçisi ~~laş 

i inde bağırdı: 
- Çabuk olun.. Tren geli

yor.. Fakat bu ihtara bizim 

iki inatçıdan ikisinin de aldır
dığı yoktu. 

İHsi de kavgaya tutulan 

horoz ibikleri gibi pancar 

kesilmiş suratları kan ter 

içinde tir tir tepiniyorlar, bar 

bar bağı ıyorlardı: 
- Önce ben geçeceğim. 

Yol ver .. 
- Hayır sen yol ver. Ôuce 

ben reçeceğim. 

Trenin düdük sesini yakla

şan lokomotifin homurtusu 

takip etti. 
Tam geçeceği yol üstünde 

ke kahıaman ve sefer ağalar 

boaaz boğaza glmişlerdi. 

Kahraman ağ""nın arabası 

ise iki ray arasında ve yak

la~alk tehlikenin tam önünde 

bulunuyordu. 
Çaresizlik ve söz dinleteme

mek imkansızlığı karşısında 

ve yapacağını büsbiirun şaşı

ran geçit nöbetçisi hiç değilse 

son süratle yaklaşan treni 

durdurmak için kırmızı işaret 

bayrağını kapardı. geçidin bir 

az ötesindeki dönemece doğ

ru koşmak istedi. 

F icat e!•spres zannedildi

ğinden daha y~kında imiş. 

Bekçi geçid<' yetişemeden 

siyah gövdeli lol·omotif duman 

saçarak gözüktü ve kaşla göz 

arasında yıldırım sürati ile •I 
geçip gitti. 

O kadar hızlı geçmişti ki 
vagonlarının pencereleri bile 

sayılamıyordu. 

Ortalığı kaplıyan duman, 

lol{omotifin bacasından savru-

lan kara duman çekildiği 

zaman ise şu manzara göriil

dü. 
At ü~erinde olan Sefer ara 

ve maiyeti geri çekilm~şler, 

Kahraman ağanın arabası ise 

parça parça olmuş .. 

Kahraman ağa gaip olan 
trenin arkasından yumrukları

nı sıkarken Sefer ağa ve ma

iyeti de hayvanlannı mahm ı -

lamışlar, arkalanna bile 

bakmadan tozu du ana 

katarak ve p!lTça parça 

olan araba ankazmın fistünde:n 

atlıyarak geç.ip gittiler. 

Bunu gören Kahraman a~a 

bu sefer yuınrukfarımn istika

metini Sefer ağanın gittiği 

tarafa çevirdi. 

- Korkak' .. Korkak! Diye 

bağırdı. Ezer, yolumun ü:stüne 
bir daha çıkarsan sana yapa· 

cai'nnı ben bilirim. 

Za~llı Ahraet ise parça-

1 mış araba ankazı önünde 

boynuoo bükmüş, bu aksiliğin 

2'fizel Asiyeyc kavuşmasını ge
ciktirecejiııi d~ .. '"yordu. 

- Amca.. dedi. Bak.. ara
harmızm haline laak .. 

-V ~rsın p2rçalansın. İna
dımı yaptnn geri çel ilmedim 

ve ö::.ıce ben geçtim ya ... Var

.sm bir dt;j'il, oıı değil yijz, 

ha~ bin araba feda olsun .. 

Bu esnada hadiseye uzaktan 

şahit olan Rus jandarmaları 

sert suratl~ı ile kolla ı sal
lıya sallıya geldiler ve troa. 
seyrüsefer nizam mesi e au

h "f hareketinden dolayı Kah

ra.ma aiayı te'fkif ettiler. Hiç 

jandarmaya cert u tılır mı? 

Herifler ne Van Mitc:rıin, ıte 

A media itirazf ı fala• d" -

lemeden kahraman ağ«.yı sü

rüldiye süriikliye yakında olan 

istasyona götürdüler ve arka

daşlarının gelmesille de mü

sade etmediler. 

Van Miten, Ahmet, Brüno 

ve Necip kahraman ağ-ayı ka

zakların elinden nasıl kurta

racaldarını geçit başında dü

şünürlerk!!n istasyona gelmiş 

olan bir tren Poti istikametine 

hareket etti ve geçitten ge

çerken vagonlann birinin pen

ceresinde saç sakal bir birine 

karışmış, gözleri bebeklerinden 

fırlıyacakouş gibi açılmış iki 

jandarma arasında tepreşen 

Kakraman ağa göründü. 

Ahmet ve Van Miten bu 

inatçı adamın kazaklar tara• 

fından hakkında kanuni mu

amele yapılmak üzere Potiye 

sevkedildiğini anlamakta güç

lük çekmediler. 

Onu yalnız bırakmamak için 

civar köylerden bir araba ki

ralıyarak hemen Potiye koş

tular. 

Burada Kahraman ağanın 

oldukça ağır bir cezayı nakdi 

verdiğini, sonra da hud.t ha

rici edilmek üzere Kazak jan

darma)anna teslim edildiğini 

haber aldılar. Şimdi mesele 

zavallı inatçımn seTkedtleceği 

hudut istikametini öğrenmekte 

idi. 

Sefer ağaya gelince... O

nun da Potiden kalkan bir 

Tapurla Karade.he Tiirk Ji

ıaanlanndart hidne hareket .. 
ettiii anlaşıldı. Fakat hu liman 

hangi limandı? Sefer ağa 

nereye ve mçın gidiyordu? 

Bunu öğreamek kabil almadı. 

(Mabacli Vat') 



lf.adm sporları 
• ~dıntann spor hayatında 

llttikçe artan faaliyetleri göze 
;rı-cak dereceyi bal.maktadır. 
~--., ı.utere, Almanya, 

çika, İtalya ve hatta Ja
f°?~ mlteaddit spor pıbe
enmn ayn ayn fecleruyon
lan mevcuttur. 

Bilhusa Tenis, Voleybol, 
Baıketbol, hokey, futbol gibi 
0r;m1ann meraklılan g6n geç
~e erkekleri basbracak te
sırf e artmaktadır. Almanlar 
. kadın llpor ve sporcuları 
ıçiıı yeni bir ıtadyom inşasına 
haşlamıştır. Alman kadın 
sporlan federuyonunun ı ıooo 
azası vardır bunun yalmz ik. 
bini Berlindenir. 

1 

Japon sporunu Avnıpada 
tek bqma temsile gelen Ja
Ponyalı kadın Hitami mem
lektiııe gider gitmez derhal 
bir Japon kadın federasyonu 
te'ais etmiş ve bu federasyona 
kırla mltecaviz kulilp kayde
dilmiştir. Bütün Avrupada 
~ekler bile kendi tporlanm 
ilaaaı edip kadınların oyun
ı.. ve oyuacularmı 1e:Jnt· 

Son Saat 
Sahife 7 ......... ~-

Spor 
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- Kadın spor federasyonları - Avrupada beynel- ı 
ii milel maçlar .. Hokey turnuvası ve Avrupa il 

hokey şampiyonluğu - Kadm futbolcuları eal~ 
erkek oyuncalara galip. a 

Mmm ~~lllJ'!ınmınk"ll~- • 
meyi daha ziyade tercih eyle
me~er. 

Eskrim, boks gi!Ji bir parça 
M1Ukeli olan sporlara da ka
dmlann sokulduğu, hatta ring 
tl...bıde bir kadının ellerine 
bob elcHwenleriDi geçirip bir 
eftelde yumruldqtığı görül
dlikten sonra cinsi latifin faa
liyetinin oeretere kadar uza
nacağını, uzanmak istidadı ol
duğa kolay anlaşılır.. 

F atbol, kadınları diğer spor
lardan·fazla alakadar etmiye 

~an kadın futbolculan ln
giliz kulübü ile çarpıtırken 
Fran,m.. da Belçikalılarla 
beyDelmilel maçlar yapmakta· 
dırlar. 

Bunların içinde en garip 
Alman kadm feder•yonuna 
mensup bir kadın futbol ku
ltıbihdln geçen hafta Berlinde 
merkezi Avrupa şampiyonu 
ne yapbğı bir maçta 2-2 be
raber kalmasıdır. 

Kadınlarla erkeklerin böy
le mühim bir müsabaka yap
tıktan ve ıerefli bir netice 
aldrklan ilk defa olirak gö
rillmektedir. 

Fnn•zlann kadm spodan 
şampiyonu methur on birleri 
Amerfkaya davet edilmiştir. 

Maiumdur ki futbolda m11-
vaffakiyet çeviklik ve sündte
dir. Erkekler ihtimal kadın 
rakipleri kaqısmda derman
lan çabuk tnkeniyor; nefes
leri kesiliveriyor ki bayle ümit 
edilmedik zaferler kaydedi-
yorlar. 

Beynelmilel 
Spor haberleri 
- Geçen hafta Pariste 

F ransı.ı milli takımı ile maç 
yapan ve F raıısızlan 4-1 mağ
lup ederek Pariste bir çok de-

di kodulara sebebiyet veren meş
hur İngiliz futbol profesyonelleri 
lspanyollarla maç yapmak üze
re Madride hareket etmişlerdir. 
( Barselon) takınumn Fran
sızlUclan kuvvetli olduğuna 

göre bu maç:i 5D)üt Lb- -
ehemmiyet verilmektedir. 

- Sene dibayetimle ft 

Barselon ~ ldipm mi:· 
nasebetile bu plıirde beJı el 
milen bir hokey tmuav-
tertlp edilmiftir.. Hokey tur
nuvası beynelmilel fekilde ilk 
defa Cenevrede 1925 senesin
de yapdllllf ve ancak yedi 
millet iştirak etmifti. Amislw 

dam olmpiyacTma ise dokuz 
m&aabık iştirak eylemişti. Ba~ 
selonda yapUc8k bırnuvaya 

İ8e lagilterenin de iltihakı ile 
pmdilik OD iç miftetia iftiraki 
temin olmımuştur. Müsabıklar 
arUlllda Tlirkiye da dahildir 
ve twva neticesi Avrupa 
hokey şampi)"omı :belli olacak
br. 

_ Epey zamandır keman derst .ı1y.orJGn. ~ 
llerleınlş olmalısın. 

- Elbette ••• Hocamlll mefıtesl bite oldum· 

/ 
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Am'dtikada bt~ adam. yat. 
DiZ bir tek adam ftl"dır ki 
trk bqma yaıar. Bu adamm 
ukıa bir kansı, çocukları, evi 
ufak bir serveti vardır. Fakat 
o gene kimsesizler gibi yal
mzdır. Vakıa bu abam cerııi
yet içinde yaşar. Fakat ona 
hiç kimse iltifat etmez.. Yü
züne bakmaz, elini sıkmaz ve 
ıördüğü yerde başını çevirir .. 
Bu adam (Y ohn Hulbert) dir. 

vazifesi ise Amerikanın cellat 
başılığıdır. Evet. On iki sene
den beri 150 idam mahku-
munu elektrikli koltukta öldü
ren adam bu adamdır. Son 
zamanda on iki senedir yap· ' 
bğı cellatlıktan istifa etmiş 

ve üzerinde yalnız (sing sing) 
hepisanesi elektrkçi başılığı 
kalmıfhr. Böyle olduğu, kor
kunç vazifesinden çekidiği 
halde üzerindeki nefreti bir 

u • 
Cell/Jtbaşının hayatı 
Amerikada 140 kişiyi elektrikle idam eden cel

lô.tbaşı Yohn Hulb~rtin hayatı! - Mahkumlar 
idam sandalyesine oturmazdan eve[ 

nasıl sarhoş ediliyorlar? 

türlü silememiştir. 
Harpte insan öldüren asker 

şeref kazanır. Cemiyet içinde 
adam öldüren bir katil bazen 
halle indinde mazur görülür 
ve ekseriya bu gibi katilleri 
avam birer kahraman yapar -
far. Fakat vazife ve kanun 
icabı ve bir mahkeme kararı 
ile idama mahküm bir şeririn 
vücudunu ortadan kalduan 
cellit daima ve her devirde 
haİkm nefretine mar~zdur. 
O kadar ki eskiden cefüittar 
halk tarafından tamnmamak 
için yüzlerine maske takar -
larmış. 

Y olın Hulbert bütün kor
kunçlui!Jna rağmen • kendi 
halinde ve çok sessiz bir 
adamdı. 

Elektrik sandalyesine oturt· 
tuğu mahkumları öldürmek 
için elektrik cereyanını daima 
sağ eli ile açbğından kimse 
onun elini sıkmaz. Y ohn 
Hulbertin elini sıkmak (ölü· 
m) ün elini sıkmak demektir. 

Y alniz Halk değil.. Hapisa
ne memuru ve amirleri de 
Yohn Hulberti sevmezler. 

Hatta hapisanenin miidürü 
idam cezasının kalkmasını is
teyen bir cemiyetin reisi ol
duğu için cellada karşı bek 
büyük bir nefreti vardı. Hal
buki Y ohn Hulbert ancak 
aldığı emri yapmaktadır. Za
vallının ne kabahati vaı{ki .. • 

Amerikanın bu sabık ve 
meşhur celladı korkunç ölüm 
vazifesini nasıl görür? 
İdam mahkumu İdam edi

leceği gece elektrikli koltu
ğun bulunduğu hususi daire· 
deki hususi odaya götürülür. 

Burada kendisini "bir dok
torla bir papas ziyaret eder. 
Doktorun elinde büyük bir 
bardak viski vardır. Bunu bir 

uzahr. 
- Alın!. Bunu için ki sinir

leriniz sakin olsun .• 
~ 

Bu kuvvetli viski mahkümu 
sarhoş etmek ve ölümün kor
kwıç mevcudiyeti ile karşılaş
tığı zaman ürkütmeıiıek için
dir. Doktor ve papas mahlru· 
mun yunında iken cellat başı 
da ölüm odasında hazırlığım 
ikmal ile meşguldür. 

Bu odada karşılİklı ve· du-
vara dayanmış iki . kanape 
vardır. 

Bu· kanapelerden biri adliye 
ve liapisane memurlarına, di
ğeri gazetecilere mahsustur. 
Başka kimsenin içeri girmesine 
müsaade olunmaz. 

Ortada koltuk, idam kol • 
tuğu, bir köşede ise elektrik 
ceryan dolabı vardır. · 

Herşey hazır olduktan sonra 
mahkum, doktor, papas ve 
bir gardiyan arasında getirilir 
ve koltuğa ohirtulur. 

Odada herkes susmuştur. 
Herkes sanki aralarında do· 
laşan (ölüm) ün soğuk mevcudf
yetini hissetmiş gibi donmuş 
kalmıştır. İtidalini muhafaza 
eden yalnız cellattır. Kendi 
sükunetle mahkumu koltuğa 
bağlıyarak başıma elektrikli 
şapkayı geçirtir. Gayet tabii 
bir iş yapıyormuş gibi lakayit 
adımlarla elektrik dolabına gi
der elini kaldırır. 
krik.! krok! .. 

Komütatör kalkmış ve in 
miş.. Cellidın vazifesi de bit
miştir. 

Doktor muayene eder: 
- Artık yaşamıyor, dedik

ten sonra bazının odadan 
çıkarlar ve celladı ölü ile be
raber haşhaşa bırakırlar. 

Y ohn Hulbert hapisanenin 

hem cellat hem elektrikçisi 
idi. Elektrikçilik vazifesi için 
ınaaş, cellatlık için de öldür
düğü adam başına bir ücret 
alırdı. Bu ücret (150) dolar, 
yani bizim paramızla bi:- idaın 

için 300 liraadır. Yohn Hulber· 
tin on iki senede idam ettiği 
140 mahkum için aldığı paı·a 
50 bin lirayı mütecavizdir. 

Şimdi artık idam işlerine 

elini sürmediği gibi elek•ril<li 
koltuk odasına ayak hasmı· 

yormuş .• Böyle olmakla bera

ber halk ve cemiyet arasında 
ha.Ja eski nefret üzerindedir 
ve hili kimse bu sabık cellat 
ba~ının elini sıkmamakta, .yü
züne bakmamaktadır. 

- Çok vicdansız, çok 
zallmsln. ArtII< her şey 
bitU Gidiyorum .. ~lveda .• 

- Uğ'urlar olsun. Ali-: 
şam oelirken benim pod
ramı unutma. 

Kiralık ev 
Beşiktaşta . Kılıcalipaşa

da Asariye caddesinde 
48 numaralı ev kiraya 
verilecektir. 5 odası ve 
elektriği vardır, aylığı 30 
liradır. Görmek için için
dekilere ve ya mahalle 
bekçisine müracaat edil
melidir. 
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Kıyınetli oınuzlarda 
• 

taşınt n ınisafirler 

A~ada mektepliler arasıncia her sene ;apılan büyi 
dman müsabakalarının yeni şampiyonlarından yaş i::ibari e f.n 
bilyük ve en küçük iki tanesi Hollivuta giderek bütün . idman 
amatörleri namına sinema san'alJcarı Dug)as Feri: n1fsı ziyaret 
etmişlerdir. Resmimiz Dug1asın misafirlerini nasıl karşıladığını 
IÖSteriyor • 

Eınil Yaı1İı1gs 

QGZXW'.Ui& -- .. 
Lon Şaney için 
yapılan şarkı 

Biçare Lon Şaney ! Ne kn· ı şarkı az zaman içinde şay~nı 
dar temiz, ne kadar iyi yü- hayret derecede taammum 
rekli ve ne kadar neşeli olur- etmiştir. Şarkı 11 Londan Şa-
sa olsun filim- kın!,, ismini ta-
leri ile halkın şımakta, güftesi 
üzerinde öyle Lon Şaneyden, 
korkunç bir Lon Şaneyin 
tesir yapmış ki korkunç çehre-
hunu bir türlü sinden babset-
iıale edemiyor. mektedir. 

Bütün Amc- Bir Amerikan 
rika, bütün Av- gazetesi bunu 
rupa onu tehli- yazarken Lon 
keli bir canavar / Şaneyin bundan 
kam helal ad- memnun olması 
dedilen bir hay- lhım geldiğini 
dut olarak tanıyor. Son gün- çünkU san'atında gösterdiği 
lerde cereyan eden ufak bir muvaffakiyetin böylece bir 
hadiseyi bu umumi kanaate kerre daha sabit olduğunu 
misal ve delil olarak göste- söylüyor. 
rebiliriz: Kendisi de acaba ayni fi-
Nivyorkta yeni bestelenen bir kird ~ midir? Zannetmiyoruz! 

rlollivtıt ded~ .~oclttları 
rtollivut son günlerde yeni 

bir atk macerasının dediko
<lusu ile çalkanmaktadır. Dug
las F erbanksın 

oğlu ile Jan 
Kravfort sevi
ıiyorlar.I şte or
tada dönen ri
vayet ve şayıa
ların esası. 

Onlara eğ
lence yerlerin-

' de tiyatrolarda, 
at yanşlannda, 
futbol maçlarında daima bir
likte tesadüf olunmakta, Jan
Kravfordun öğle yemeklerini 
her giin (First National) stüd-

yolarında yediği kulaktan ku
lağa fısıldanmaktadır. Dug
las Fer banksın oğlu ( First 

National)da ça-
lıştığına göre 

bu remeğe gi
di,lere mana 
verenler pek te 
haksız değil

lerdir. 
Her halde 

ı Hollivut bir kaç 
güne kadar ye
ni bir izdivaç 

merasımıne şahit olacaktır. 
· Resmimiz Jan Krovfort ile 
sevdiği genci bir arada gös· 
teriyor. 'lr • 

. l\1ae l\11ırrey 
; \, ----~- - -

Almanların meşhur faci · 
~törü ( Emil Y anings ) Ame
rikada cc ittifak » isimli yeni 
re sesli bir filim yapmaktadır. - Sen lılç yılianmaz, temlzlt!nu. nlsln'! 

Uç seneden beri stiidyolar
da görülmiyen meşhur yıldız 
Mae Murrey yeniden sinem.a• 
cılık yapmıya karar vennif, 
bir şirketle mukavele yaparak 

Resmimiz sanatkarın bir A
llerikan ressamı tarafından ya• 
pılan karikatüribıtı gösteriyor. 

- Ne lüzumu var. Sabahları kömür, akşamları un 
çuvalları la~ıyorum. 

çalıtmıya bqlam•fh'"· 
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10 6°n kisinin önünde l Jaısı olamaz efendim 
.:ı 

• 
Pariste Fı·ansa ile /ngiltere1ıin 

milli ta.!lımları arasında bir 
maç yapıldı .• 

elleede bittabi lngilizler blro karşı dört sayı • 
lıJ usabakayı kazandılar .. O gece Fransanın bü.lün teı .. 
siz telefon istasyonları bu neticeyi ilAn ettiler, sesleri 
evinde iyi bir makine bulunan heıiı.-es tarafından 
duyuldu .•• 
. Eğer siz de bu zevkten mahrum Jcalmak lstem1yor

sanız hemen Beyoğlunda Baker ma(fazasına koşunuz, 
lstedl(Jiniz makineyi ucuz fiyatla ve müsait şartla 
bulacaksınız. 

• 
Ingiliz payitahtında . 

1eşbur at yarıılanmn neticeleri 

lnoiliz telsizleri laratuıdan muntazaman bildirili 
Eğer evinizde iyi bir telsiz makinesi varsa dinliyeo.L
lirslnlz .• 

fı,akat: 
-nen lngiUzee de bilmem, Fransızca da, demeyiniz .. 

ıuusıldnin Jisanı yoktur ve her gece dünyanın her ta
rafında konser Yardır, dinliye bilirsiniz.. Haker ma-

. !fazalarına uğrayınız! 

• Ace e satılık matbaa 
• 

m.al{i neleri 
B"risi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift lstanoeaul 

çift kazanlı iki matbaa makinesi müsait çeraitle acele 
satıbktır. Görmek istiyenler matbaamız idare müdüriyetine 
müracaatları, , 

B1u1 ciimleyi avazım çık· 
tıaı lı:adar baöırarak 

söylüyorum 
1\füdür bey! 
Mademki lmrilerinize İstanbul telslıl hakkında dft.· 

şüııdüklerlnl söylemiye imkan veı·ly-0rsunuz, bent 
son derece sinlrlendh'0n bir noktadan bahsede
ceğim: 

Bir şarkı var, gatlba « lkt sfWda bir kalpte olamaz• 
diye başlar ve boyuna: 

- Olamaz, olamaz, kell~1erl ile devam eder 
durur •• 

Bizim rady-0 bu şarkıyı bu hafta tç1nde tamam dört 
defa söylemişti, dün geee bir daha tekrar edince slı
nirlendlm, avaım çıktıöı kadar baöırarak! 

- Nasıl olamaz efendtm1 Diye söylendim, sıkıl ta 
ha~ kalbine ikisini değll üçfuıü bite sıkıştırırsın •• 

Evet söylendim ama lşltt1rebll'1'sen lşlttlr, hl.tren 
yazınız, şirket her akşam ayni şarkıyı söylemese r.e 
olur? 

M. Halit 

f stanbutöa ismi en çok söylenecek, sesi en çok 
takdir edilecek bir makinedir. 

Altıncı büyük 
Tayyare piyankosu 

Beşinci keşide 11 haziran,da 
Büyük ikramiye 

50,000 Liradır 
Aynca 

25,0CO, 15,(XXJ, 12,(XO, 10,()()() Liralık ikra
miyeler ve 10,axJ Liralık bir mükafat. 

Bu kcşidcdc cem'an 3,900 numara 
kazanacaktır. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Sern1ayesi: tediye edilmiş 4.000.000 liradır 

Umumi lHüdürlük: Ankara 

Ankara 
İstanbul 
Bursa 
İzınir 
Saınsun 

Şubeleri: 
Adana 
Trabzon 
Ilalikesh· 
Gireson 
Edremit 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
Mersin 

l\lüsait nnıamelat, linmbnralar, kasalar 



Son Saat 

Serpuhinin ş nsı!. 

[Kamkapıda fakirane bir 
oda .. Takfur efcadi öltim dö
şeğinde.. inim inim inleyerek 
SÖf}enir.] 

Takfur Ef. -Of.. Of.. Ar
tık ölümüm yakla yor de
mektir.. Neredeyse murgu 
ruhum kafeei ten en pervaz 
edecektir. Öz vaki kızım Ser
pubime vasiyetim, haysiyetim 
ne varsa ona etmelıyim.. Gel 
henim merdümeki Çetmiın, 
ciier parem .. Gel pederinin 
edeceii son iki üç lafı can 
kulağıyla jüş et.. Ey tıflı 
1tıaksum.. Babanın hayatı çok 
trajik bir istuvardır.. Elim 
Yüzüm, bütün azayı vucudüm 
neden boy e lime limedir .. Bir 
kerem olsı:n hiç merak et
memişsin .. 

Serpuhi - Alı... Pederim 
Pedeı · m, senin u Jindir y -
gane ked rim.. Böyle aciklı 
kel~mlar a ka bim · ten liııden 
Püryan etme ene .. 

Takfur ef - Hakkın var 
ınelegim; sen hLn · z açılmamış 
bir kon e gü s · n. Şurada ya
şın ne, ba 111 ne; daha yirmi 
be ine bile bas dm... Fakat 
ttıaatte ··ç h acıl klar ı 

la.tın ___.....,, marn h lu etmi ·r. 
Bundan t m 27 sene evci 

arın n il n evlenm ·, isem da
r ~iınyad iticik ız arde
şim teyzen Takuhi ortada 
kalını" idı. Maskadı askayı 
emelim yer yüzünde onun da 
ınesrurluğunu rmek idi. Pa
racaz ta sıkıntıda idik.. Onun 
datundan, cihazında bir kıs
mını yem' isem, yerine koy
manı lazımdı. Ailcces Amcri
kaya haraket et ği kararlaş
tırdıksa, ben orda belki bir 
iş. tut rım. teyzen de mi yoner 
~ır. koca bulur, deye idi. Sôz-
enme l ulak tutuor un ... 

Sepuhi - l lammi pcdcriIJl! 
Takfur Ef.-meier"cm bizim 

salt eterm'tcden beri taliimiz 
·yoğ imiş.. T YZeft T akuhinin 
kar~ısıua söz"111 ona milyoner 
Yenne duble dudaklı ltir arap 
çıkmaz mı.. Dotun benden 
kalan ak ırıı m chakiyssinin 
da dibine darı ekti . O sı
ralarda sen de düayayı teş
rif etmiş i e m~'k 1 a ek
hl~e mihtaç bir h•li pür 
rııclila bit•liş ıdik .. 

Altı ay kotup t~rlem~, bir 
baltaya sap olma ış id' . 
Derkea bir jiin karfl a inse 
sıfatı.da bir ş"ytan çıktı. Ba
lla ktrı. it teklif etti. Bu 
İ§ ydi lüJoorswı? yı vu-

1 

cudumu sat111ak.. Orada, bar
mağı göz kapağı, ötesi berisi 

noksan zenginler varsa doktorlar 
parayla bizim gibi fukaradan 
oraları kesip eksiklerini ta
mamlıyorlardı .• 

Serpuı. - Sus ol pederim. 
Bunlan işitmektense ben de 
senin ilen öleyim ! .. 

T akfur ef - Dime ciğer
parem. Böylcliklcn pek çok 
paralar kazandnn . Heyhat ki 
bir kaç zaman sonra validen 
hastalandı. Şikagonun havası 
hiç birimize yaramamış idi. 
Varımı yoğumu o uğurda har
cadımsa derdi deva napeziri
ne bir derman bulamadım. O 
kara topraklara karışır karış
maz ben gene seninle İstan
bula döndüm. 

Teyzen orada kalmışsa .. 
Sana, azayı vücudünü bahset
tiğim zenginlerin listesini ve
receksem.. Oraya gidip kıyak 
rahat edersin.. Elveda peri 
Peykerim .. Elveda gül be şe
kerim .. El.. ve .. da .. a .. a .. 

[Şikagoda bir sokak] 
Serpuhi - (yalnız) Pederi

nin mef tından sonram vasi
y ti mucibinces buralara düş
mü isem zayı vücudünü ver
mi olduğu zenginlerden 
epeyce para kopannışımdır. 
Oh onların her birile konu
şurken ne emosyonlar duy
mu~ etınişimdir, bilseniz.. Bir 
tanesi: 

- işte pcderinizfn yadigarı! 
Diye işaret parmağını gös

teriyor, öteki: 
- Söyle kızım siiyle, selli 

dinleyen pederinin kulağıdır. 
Diyordu . Maamafih daha 

gezip dolaşacakl8:1'm var. Fakat 
bunlft da kim? Üzerime atılı
yorlar .. Can kurtaran yok mu? 

İki külhan beyi - . Nihayet 
Efendiye iÖtürecek bir kız 
bulabildik .. Aman ağzıaı tıka
y , sesi çıkmamı.. Vallahi 
hıç te fena bir kız değil .. 
kara kaşlı, kara rödü. şirince. 

>f 
[ Şikaıod bir konak odası ] 

Serpuhf - ( yalnız ) Meia 
Asva , bea nerdeyim.. AaJa. 
rum.. Beni bir tuzaia diitür
m etmişler .. Erah.. ırzım , 
namu na ... 

[Orta yaşlı gözleri ilatirutan 
dönnıftş bir Amerikalı iç.eri 
iİJ'er). 

Amerikalı sanki kız kıtlığına 
kıran airdi.. Üç aaattır arata 
arata nihayet baldur<hlın.. Ah 
caıum ciieria, elmasım [Ateşli 

ALEMDAft ZADELER VAPURLAHI 
Seri ve liks Karadeniz postası 

Mi ilet 2 6a~ı:;IS 
Pazar 

ı:ünü akşam saat 18 de 
Sirkeci nhbmından ( Zon
guldak , İnebolu , Sinop , 
Samsun, h'nye, Ordu, Gire
son, Trabzon, Rize) ye azi
met ve (Vakfıkebir, Görele) 
iskelelerine de uğrayarak 
avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: İstanbul 
Meymenet ham altındaki 
yazıhane. 

Telefon: İstanbul 1154 

SOÇETAİTALYANA 
Di SERVİTS MARİTTİMİ 
( IZEO) va

puru 25 Mayıs 
Cumartesi [Na
poli, Marsilya 
ve Cenova] ya 
gidecektir. 

( BRAZİLE ) vapuru 28 Ma
yıs Salı günü saat 18 de ( Sit- , 
mar levant ekspres ) olarak 
(Pire, Napoli, Marsilya ve Ce
nova ] ya gidecektir. 

( UMBRIA) vapuru 30 Ma
Perşembe günü ( Sitmar soria 
ekspres ) olarak [ Rodos, Mer
sin, İskenderon, Trablus, Bey-

rut, Hayfa, Yafa, İskende.riye, 
Mesina, Napoli ve Genova)ya 
gidecektir • • 

• Tafsilat çin Gafata merkez 
rıhbm hanında umumi acente
sine müracaat. Tel. Beyoğlu 

771-772 ve ya Beyoğlunda 
Pera palas altında Natta Nas
yonal Türkiş turist ecensiye 

T elefsn Beyoğlu 3599 ve ya 
Tokatliyan karşısında beynel-

milet yataklı vagon kumpan
yasına Tel. Beyoğlu 2330 ve 
yahut lstanbulda Enfmönilnd~ 
lımir sokağında 8 numarada 

acente vekiline müracaat. 
Tel. İstanbul 774 

ateşli saldınr. Bir iki dakıka 
sonra geri çekilir]. Aman ya
rabbi, Cim, Cim, sana ne oldu. 
Ncrde o hararet .. O galyan .. 
Hep i s5ndü.. Hapsi geçtf .. 
Fakat niçin .. Neden? Serpuhi
Cim, Cim.. Cim, 8İz sini»? 
(Etrafa) kat'iyen aldanaıoorum, 
babamnı listesinde bu isim de 
var iae ona azayı Tilcudüm
den b~isini vcrmit olduğu
mu size deemem .. Mega Asvas 
sen korudun benil •. 

Nakleden: 
Ali ııet Hidiltyet 

Sahife 11 
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Merkez acent sı : Galata 
köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube centası: Mahmudiye 

hanı alhnda . İstanbul 2740 

TRABZO 
(CUMHURiYET) vapuru 27 
Mayıs Pzartesi 12 de Ga
lata rıhtımından hareketle 
{İnebolu, Samsun, Giresun , 
Trabzon , Rize , Hopa ] ya 
gidecek ve dönüşte Pazwt 
iskelesile [ Rize , Sürmene , 

Trabzon, Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, inebo
lu, Zonguldağ) a uğrayarak 

gelecektir. 
Hareket günü yük alıa.mnz. 

İzmir -~ ersin .sürat postas ı 
( M. Ş. paşa )vapuz 2 8 

Mayıs Salı 12 de Galata 
nhtımınd1tn hareketleİzrnir, 
Antalya , Aliiye , Mersine 
Y edecekv Ta,ucu, Anamor 
laiye ,gAAntalya, Kuşadası 
İzmire uğrayarak gelecektir. 

ntalya postası 
(ANAF ARTA) vapuru 2 6 

Mayıs PazarlOda Galata nb
amından hareketle [ İzmir 
Küllllk , Bodrum , Rados , 
Fethi ye, Finike, Antalya ] ya 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte [ Dalyan, 
Marmaris, Sakız, Çanakkale, 
Gelibolu] ya uğrayarak ge
lecektir. 

\, .... ~ . ( .... ' . . . ~ "' ~ ... -
Ye~kenci 

VAPURLARl 
IZMIR SÜRAT POSTASI 

• 
lüks 1 t 

ve seri sme paşa 
vapuru azar 26 Mayıs 

günü tam s&at 15 te 
Galata rıhtımından doğru 
il İRi hareket edecektir. 

Tafs'lat için Sirkecide 
yelkenci hanında kain acen
tesine müracaat. 

Tel İstanbul 1515 
Ve Galatada merkez rıb

bm hanında Celibidi ve 
Stafik>pati Kenteiiine mü
racaat. Telefon; Bc-voğlu 859 

Matmazel Anna 
Beyoğlu İstiklal caddesi SO 
Malik be.J.nduğıl modeller 

koleksiyonunu ma,_n 25-26-
27 inci günlerinde ptz::aim 

-~~--:ı...,;_.. ... muhterem ı.uu..---

eyleL 
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Trakyada 
Hayvanların ıs
lahı içi~ bir 

heyet gitti 
lsl'ahı hayvanat kanunu mu· 

eı"bince Trakyada tatbik edi· 
lecek umumi eneme ameliya
hm icra etmek ·Dzere İktısat 
~Dİll emri ile Çatalca 
nım+ıakasmda bulunan İıtanbul 
vil~ baytarlanndan Selim, 
Mehmet AH. Sadi beyler ile 
ili baıytar mektebi müdür 
ım•in ve asistanlarından beş 
blip baytar Edimeye gitmfş
)«dir. 

Baytar müffettişi umumisi 
Hamdi bey de Trakya mmta
üsmda yapılacak umumi ene
me ameliyatına nezaret etmek 
lizere Ankaradan şehrimize 

i plmiştir. 

le1811argazda mankafa lmtaıııı 
Beyoğlu kazası köylerinde 

tatbik edilen umumi eneme 
ameliyatı esnasmda kaza hay
vamıbnm ahvali sıhhiyeleri 
..,.... memn1111iyet göriilmüş 
ft yalmz Kemerburga,;da 
.,...,ırafadan bir beygir itlaf 
edDmiştir. 

ıısraklann kısir kalmaması için 
• İstanbul vilayeti aygır de
posu için prens Halim beyden 
iki kırı:netll . damızlık aygır 
satın almaraıC Çatalcaya gön· 
derilmiştir. Elyevm Ç~talcada 
bulunan dört ~aygırın tezyidi 
soretile mevcut kısrakların bu 
sene k1S1r kalmamuına çalı
placaktır. 

bısan Ziya beyin 
ölümü 

Urla bikimi İhsan Ziya be
yin katli hakkındaki tahkikab 
idareye giden İzmjr müddei 
qmumi bqmuavini Haydar 
Naki beyle jandanna bölük 
kumandanı lımire d8nmiifler .. 
dir. Haber aldığımıı.a göre 
1nı m~seleyc dair devam eden 
tahkikat fllDdi yeni ve başka 
bir şekle girmiıtir. Yakında 

faillerin meydana çıkması kuv
vetle bekl~iyor. 

Romenler geUyor 
Kırk kişilik bir Romen 

talebe kafilesinin bugün şeh
rımıze muvasalatına intizar 
ediliyor. 

Romen talebenin şerefine 
ve Romenlerin de fştirakile 
Çapa terbiyei bedeniye kur
sun.da bir jimnastik müsame .. 
re.si v~rilecektir. 

Son Saat 

8eledi)1e Hangi devirde Veremli inekler 
öldürülecek encümenleri yaşıyoruz yahu? 

Geçen Cemiyeti belediyede, Gazetemize bildiriliyor: Ki-
müteaddit encümenlerde dahil liste eskiden kalma köiü bir 

Bu sene Şehremaneti hu .. 
dudu dahilinde bulunup sütleri 
s3tılan ineklere tübekülin 
tatbik edilerek verem!~ çıka .. 
cı.klar itlaf ve zepbedilerek 
eshabma bedelleri tazmin 
edilecektir. 

bulunan mahdut zeveta muka· adet varmış: Evlerin damları-
bil azadan bir çokları hiç bir nı taşlamak, bu suretle bazı 
encümene dahil bulunmamakta camları kırmak ve bazı canları 
idi. yakmak; bilhasa Kilisin 

Yeni cemiyeti belediyede, Necip Asım bey mahalle-
bu nispetsizliğin kısmen izale sinde bir esrarkeş kahvesi 
edildiği görülmektedir. Madam Kapüs 

nerede? Cemiyeti belediye idare varmış ı..;, memleketin bütün 
heyeti azalığı Fahridir. ipsiz, sapsız, kumarbaz, serse-

Bunun haricinde 5 encümen risi hep bu kahvede toplanır Maruf Fransız edibi Alfret 
Kapils bundan birkaç sene 
evel öldü ve zevcesine milyon
lar bıraktı . Fakat talisJzlik. 
az zamanda bu serveti kül 

vardır ki hakkı huzurludur. ve orada besledikleri bir takım 
Sadettin Ferit bey, idare 

heyeti ve kavanin encümenin· 
de reistir. 

Necati bey, kavanin ve 
bütçe; Necip bey idare ve 
sıhhiye, Celal bey bütçe ve 
sıhhiye encümenlerinde aza· 
dır. 

Emin Ali bey, idare hey'· 
etinde, kavanin ve bütçe en· 
cümeninde, Avni bey, kavanin 
ve tetkiki hesap, Apturrah
man Naci bey idare ve tet
kiki hesap, Aptülkadir Ziya 
bey idare ve kavanin,Emin bey 
btitçe ve tetkiki hesap encü
menlerinde azadır . 

Ahmet Tevfik bey bütçe 
encümeninde reis ve idare 
encümeninde azadır. 

Diğer aza, kaınflen birer 
encümende aza olup hiç bir 
encümene ithal edilmemiş olan 

mahdut zevat ta hariçteki işle
rinden dolayı bu vaziyetten 
memnun görünmekt~dirler. 

Cemiyeti belediye, bu haf
ta içinde içtlmaa da~t edi· 
lecektir. 

Tavuk ... Tövbe 
tuta.r mı? 

Yeni . af ve tecil kanunu 
mucibince Adana hapisane
sinden tahUy~ edilen ve ha .. 
pisten çıkarken bir daha hiç 
bir şey yapmıyacaklarma da
ir namusları üzerine söz veren 
Borlu Yusuf oğlu Osınan, Ha

san oğlu Mehmet ve İsmail 
oğlu Hasan daha o akaşm 
sırtlannda birer çuval hırsız~ 

hk Cfyası ile yakalanarak y~ 
niden deliğe tıkılmışlardır. 

Niçin istifa. etti? 
Birkaç gün evel Ankaradan 

gelen bir telgrafta, bir daire 
müdürünün istifa ettiği bildj .. 
rilmekte idi; aldığımı.z nıalô -
mata nazaran bu zat amirinin 
yanına elinde sigara ile gir .. 
miş ve tahtie edildiği için 
istifa etmiştir. 

kuşlrı, civardaki evlerin damla

nna uçurur, sonra da kuş han-
gi dama konarsa orasını taşa 
tutarlar, bir takım kazalara 

sebep olurlarmış. İşin garibi
ne bakın ki evleri taşa tutu· 
lanlar bu haşarattan korktuk
lan için ağızlarını açıp ta bir 
şey söyliyemezlermiş. 

etti. Madam Kapüs, şimdi 
ortadan kaybolmuştur. Bırak
tığı bir mektupta intihar ede· 
ceğini bildirmişse de bir haf.. 
tadan beri F rallSlz polisi izini 
bulamamıştır. 

Çatalca ve lstranca da yağmur 
Bakalım biz bu meseleyi 

yazdıktan sonra da ayni çir
kin hal ve ayni esrarkeş kah
vesi eskisi gibi Kiliste devam 
edecek mi? 

Çatalca ve İstranca hava
lisinde şiddetle ihtiyaç hisse
dilen nafi yağmurlar yağmış 
ve çiftçinin yüzünü güldür
müştür . 

I • 

Makinasile çektiğiniz 
f otograflannızdır. 

,, 

KODAK filimleri yegane emniyet ediJ? 
memnun kalacağınız filimlerdir.

111
'9 

KODAK makinalan ve filimlcri ile 
VELOx kltıtıan alaminüt 

fotoQraflar için 

ı.WİNUTEROS KARTLARI 
• 

Kınllanınızm Her yerde satıhra 

f .. 6 "Ylllrı"d&fl ltlQ&•ef\ ııutte" ke•llM• umanı 
ve neşvu nUmaeı esnaeı,.da l•Umaı ecıtıen • Yİı 
---- ern8alsı:ı bit una"ru ••dal otan --

FOSFATİN 
FALİER 

sayegfndo temfn edntr,. Fosfatın Fan., IA 
yavruların yüzlerine tazeUk ve PCHH>er'-. 111.\ 
edeı•ta I< u vvet verir. ve O:lla.rı gıh• " ıllP 
k.ııa,.. . rr;;?i;. ·• :Yı 

' Yaln12 bir F-ı'•ttn v-. ... . ,!...~ 
o da ~OSFATfN FALIÇJ? di.r. ,, l) \ 

C AIAm .... ,..._&) .ı. ' ' °"
1

-' - ~ 
i . 

f4Kt"1.eıı~oe..i rcrlıuP' c~lz :::s t1EJt vn"l! "'"' 1• · 
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Duvar icindeki ölü ı 

• Vakıli: -'!!ı;:~ Cenıaleddin • 

• 

iş büyümekte idi 
Palyaço, haydut kıya( etli adama 

karşı gittikçe köpürüyordu 
Loranşar Elyanla palyaçoya 

İyice yaklaştıktan sonra genç 
kıza hi.apederek: 

- Güzel kolombfn, dedi 
herkes sizi arıyor. Siz hu ba
lonun bu gece melikesi bulu-
nuyorsunuz. 

Sonra palyaçoya hitap etti 
ve nim müstehziyane bir eda 
ile: 

- Size gelince, dedi meli
kemizi gasbettiğinizden dolayı 
hepimizi mahzun bırakbğınwn 
farkında mışınız ? 

Kendisine her hangi bir 
nezaket dersi verilmesine ta
hammül etmek itiyadında ol
ınadığı anlatılan palyaço el
biseli zat derhal fU cevabı 
•erdi: 

- Terbiyeli kimseler, teb
dili kıyafet dahi etmiş olsalar 
bir mu~veryi ihlal cesaretini 
kendilerinde bulmazlar. Siz 
damdan dnşer gibi aramıza 

girmek suretile canımı pek 
· de aıkdınız mösyö .... 

ahte Diipon bukadar tid
detli bir mukabeleye intizar 
etmediğTniden şaşırdı ve ke
keleyerek: 

- Ben ... Size .... 
- Matmazel Elyanla baş 

başa g6rüşmekliğimin muva· 
fık olmadığını mı ihtar etmek 
İstediniz? 

- yok canım!.. Meseleyi 
bu suretle sui tellkki 
emteyiniz ... 

-Mesele meydanda efendi.. 
Anlaşılıyordu ki palyaço sü

kunet bulmak şöyle dursun işi 
büsbütün azıtmak istiyordu. 
Bankerin şeriki cürmü iıe bir 

~ınesele çıkarmamak için suau
Yor, işi yabştırmıya uğraşıyor
du. 

- Yok efendim! Sizi ren· 
cide etmeyi hatınma bile 
l•tirmedim. Makadam litife
den ibaretti. 

Palyaçonun mütecavizane 
•aziyetinl anlıyciuıaınakta olan 
Elyan da araya girmek iatedi 
•e: 

- Mesele bir sui tefebhnm
den ibaret... Dedi. 

lakin palyaço bu işin blSyle 
bir ıuretf muslihanede bitme
sini arzu etmemekte olmalı ki 

muhakkırane bir eda ile has
mini~ yüzüne §U kelimeleri 
pilskürdil: 

- Yoksa matmazel Elyanın 
etvaruharekatını tecessüse mi 
memur edildiniz. Bu cuusluğu 
kimin hesabına yapmakta bu· 
lunduğunuzu liıtfen ıöylermisi
niz? 

- Mösyö ileriye gidiyor· 
sunuz. 

- Ne yaparsınız ben hafi
yelerden, saman altından su 
yilrüten adamlardan ho§lan
mam. 

Bu son cümle tclaffuzedil
diği zaman etraflarında bir 
kaç davetli toplanmıştı. 

Bilha11a yabancı kulakların 
bu hakareti işitmiş olması 
Loranşan da çileden çıkarmış 
olmalı ki: 

- Efendi, dedi, ben kim
seye bana bu suretle hitap 
etmek hakkını vermft değilim. 
Siz cidden nezaket.iz bir 
adammışsınız ... Lutfen sözle-
rinizi geri alınız 1 

- Sözlerimi neden geri 
alayım? Şu telaşınız da tabıni
nimde isabet etmiş olduğumu 
ispat ediyor. 

Simdi . ik~ mu~nzı.n etrafın
daki seyırcı kafilesı fazlalaş
mıştı. 

Dilpon meselenin almış ol-
duğu tekil dolayısile fena 
halde bozuldu ve sesini yük
selterek : 

-Söylediğiniz, dedi, sözlerin 
mesuliyetini tabii deruhte edi-
yorsunuz değil mi? . 

_ Tamamile druhte edıyo
rum, mösyö. Ve her hususta 
emrinize amade bulunduğu
mu da ilave ediyorum. 

- Bir duelle mu? Bu kadar 
ehemmiyetsiz bir mesele için 
dövütecek miyiz? 

Sahte Düpon bu ıözleri 
söylerken hayret ve teaccü
bünden iki adım gerilemişti. 

Palyaçonun cevabı bir ~~
baç darbesi gibi sefil henfin 
suratında şakladı: 

-Acaba dllellodan korkan 
çekinen bir alçakla karşı kar
ııya mı bulunuyorum. Görüyo
rum ki hayabnıza büyük bir 
kıymet veriyorsunuz. Casus ve 
korkak ne şayanı iftihar me
ziyetleriniz VarJDJf dotnıau ... 

[ Mabadi var ] 

Sahile 15 

Yerli mallar için. 
Müsabakamız 

Müddet bitti, artık ce-
vap kabul etmiyoruz 
Alüsabakan11z bu cumartesi günü bitiyor. 

Onun için artık gelecek cevaplar neşredihniye
cek, müsabaka ya giremiyecektir. 

Neşrettiğinıiz cevapların cumartesi günü 
tasnifine başlanacak ve yirmi sekiz nıayısta, 
n1üSabakaya iştirak eden bütün karilerimiz 
arasında ve katibi adil huzurunda kur'a 
çekilerek ertesi gunu kazananların isimleri 
neşir ve hediyeleri tevzi edilecektir. Bu hedi~ 
lcrin neler olduğunu on beş gündür neşrettiği
ıniz için yeniden neşrine lüzum görmiyoruy. 

- 102 - mak üzcı·e cümlemiz yer-
Bankalar tarafından sana- il malluruu kullanmak 
yi erbabJn~ ,'!:;edl açıl~uı1 nllani vu mlllf bir vazife 

ı _ { k t l . oldu{iuınıu nutmamalıyu. 
saUaki usu.. 1 9 - Haııkalar tarar..... 
Hi himuvcyi dan eslıaln sanavle uıun 

J vadeli kredi küşiıt etmeU. ı•reusip illi- ı O _ İlllisaf veklleU, 
haz ederek ti•·arPt ve sanayt odaları 
nıemlel\ell • tarafmdan fabrikalar ıer-
ııılzdH imali liş edllıucli ve ilıllya~ı 
mümkün o- sorulmalı. Hüyül\ şehir-
lan hilcünılt°' lerde seroller açarak icap 
ecnebi me- edenlere mükafat v4M!111. 
va<h marn ı- ~~naiıfrade B. meli. 

leye ağıN-. .~.ıırük rcs~ Falih, Kıztaşı, shıılt<:l llO. 
mi kovmak. lenı sokak 14 ...: .J 

2 ~·Ticaret ve sanayi nr. H. Slpahlza(fe 
odaları taraf'mdan münte- - 103 -
hlı> ve hlhassa san'atkAr Propa!t.andanın şekllnld 
ve f'abrllrntürlerin i:;tiı•ıt· eğlştirelim 

f - Uütün gazeteler kile güınrük lal'lt'esinin ve bu iş ı~·ln toplanan ceı-
ladlli. 1 ı d ı 

:ı _ Hugün almmakta m yet er propagan a arı-
nı « veril malı kufi~ oları küçüli motürlcrden ltm >) diye değil, « mee-

mmuııt'le vernisinin kal- bur kalmadıkça eeneM 
dıralması ve kfü;ük erhu- malı kullaıunıvalım •dl-
!~e~~~ıayiin muhafaza edil- ve yapmahdırl~r ve ber 

4 - Senevi ınilvonlar- vatandaş a)'·nf mcfktlre 
ca lira kıymetınde olan ile hareket eylemelidlt. 
askeri lhllyacatımızı mü· 2 - Hüküwe t yeril 
Lchassıs ve lıilıakkln san- ınalları l<;in fevkalAde 
'atl{ftrlara tevdi ederek müzaheret ve baı.a yer-

lerde cebir güstermell. hurnda lmallne oayret 3 _ Pek mübrem bir 
etmeli ve imali hususun-
da avans cihetine ehem- Uıtlca<_~ toşkll etmlyea 11-

va l•·hı: mivel vermeli. J ...-

f. _ Aslieri ve mülki ( Podra, ı>omada, paa. 
memurine verli kuma~ nuı şapkaları, keten ayü
ntymck h~susunu bir kalıtlar, muzlar, gravyer-
kaııuula mecburi kılm .. ah. ler, gramofonlar ) içla 

iki v. üzde ,.u·· z gu·· mnı-k ko.._ 7 6 - Askeri ve mu · ~ -.~ 
miinaknsnlarda o san'ata malı. 
asina olnuyaulaı•ı kttbul .j - l'alnız ipekli 
eimcmell ve mütehassıs- yünlti kumaşların ku 
ıar t••rcih cdllmcll. . nılruaınasile değil, üç~ 

7 _ }'erli mamulatma cü nıaddede söyledi~ 
rn(Jhet ·~~~ilmeli _ve bu şeylerin tathlkt ile de llr• 
hususta 1 urk ocaldarı ta- tlsadi hayalımazı kur 
rafıntlun konferanslar ve- biliriz. 
rllmeli, bilcümle emniyet- ~ nlmra: lmalAtı 

1 1 ~ıu·· t"ek ~ubcslndeA.reŞe~evz fer propagaru a yapma ı. "il • 

8 - Başla hüküwet ol-
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14 Saltife 
ıs " 

sıcal~ n1Ünakaşa: ! Soğul ~tan çıkan 
Bugünkü maclarl < ı inci sahifede mabat) 

, Et kendi kendine ucuzluyor 
Yeni istaye köprüaı. 

Yeni lstiaye lmp-üski de 2'idip k'" ·· · 
Köprün&ı bnaleti de bitmiştir. Haziranda 
küşat resmini yapacapm. 

Bugün Taksim Stadyo- Ete gelince: Et otomatik, olarak tabii piyasa 
munda lik maçlarına devam tesir.ile düşüyor ve daha da düşecek, kanaatın-
edilecektir. 

Galatasaray Süleymaniye 
ile, F enerbahçe Beşiktaş iıe, 
Vefa Beykozla karşnşacak
lardır. Bu müsabakaların neti
cesinde İ~anbul ikintiliği ta
ayyün edecektir. 

Bugünün en ühim ve şa-
yanı dikkat müsabakası F e
n erle Beşiktaş arasında cere
yan edecek ve Beşiktaşlılar, 

F enerbahçeye karşı iyi bir 
netice almak için çok gayretli 
oynıyacaklardır. 

dcyiıa. Bu cümleden olarak, Rllsların iyi fiat 
bulamadıkları için satamadıkları , İstanbulda 
mevcut canlı sıj'ırları kasaplara dün sattıkla
rını iıittim. Mevsim icabı, şehre kasaplık hay
van da gelecek . Binnetce et te ucuzlıyacak . 

Mezbaha rüsumu 
Mezbaha riisumuna da temas cdiliyw. Şeh

rin hidematı umumiyesi vardır; ya yapılır, ya-
hut yapılmaz. Yapılacaksa vergi de alınacaktır. 
Yoksa evvela, bu hidemata lüzum yok, diye 
karar vermeli, sonra vergileri kaldırmalı. Böyle 
bir cinnet te tasavvur edilemez. 

Ankaranın pilanı 
Ankara, yeııi şehrin planlarını da tetkik 

ettik. Bu tetkikat neticelenemedi. 
Bir kaç gün daha tetkik ve müaakışaya 

muhtaçtırır. Aankaradaki arkadaşlar, bununla 

Kilyostaki •s/Wl.f yoll1ır 
Kilyosa kadar ı;derek kışan yaptıiJma as

falt yol tecriibeLeriaia netayicini tetkik ettim. 
Orada 4 muhtelif model yaptık. Buniıarıo 

hangi&i, en iyi olacak; zaman ıösterecektir. !u 
yeni tecrübe yollarında yalnız, 4-5 ,.._etroluk 
bir yer, imla edlen kMml. otdıığuıulan bo
zulmuştur. tabii ta.mir edieccktİI'. 

Şişli - Terabya yolu 
Şişli-Terabya yolunda soğuk asfalt şosenin 

temdidine de başlanmıştı.ı-. İstinyeye doğru da 
temdit için hazırlık yapılmaktadır. 

'Devlet ~seleri de as/alt olacak 

Orman yaneını 
me 'u 

• meşğul oluyurlar. ..... 
rı Yeni bez fabrikası 

Bilvesile kaydedeyim ki, Naıfiaca da, um11.mi 
ana hatların asfalt olarak inşası tekarrür 
etmiştir. Bu sayede bütün darlet şoseleri, 
zaman ve vesaitin icap ettir · gi şekilde son 
sistem ve mükavim olacaktır.» 

Şile ve civarındaki 
orınan yangınlarından 
dolayı vazifelerini sui 
istin1al ettikleri anla-
şılan ornıan fen me
n1uru Osman Sena vi ., 

efendi ile dört orman 
mu haf aza memuruna 
İktısat vekaletinden 
verilen emir üzerine 
işten el çektirilmiştir. 

Sahte 
gazeteciler 

BevoQ-lu, İstanbul ve .. 
Galatadaki bazı mü-

·Muhittin bey, diğer şehir işlerine de temas 
ederek demiştir ki: 

« - Ankaradan gelir gelmez Karaaiaca 
gittim. Yeni buz havuzunun temel, bina ve yan 
duvalan bitmiştir. 

Havuzun makineleri de yoldadır, 15 hazi-
randa işlemiye başlayacağını ümit ediyorum. 

Buzun, Emanet teşkilat ve tesisab ile temin 
ve bu hizmetin tarafımızdan ifa e&lileceğı şüp
hesizdir. Esasen buz, imtiyazı.miza dahildir. 
Sonra, diğer mevcut müesseselor bizim tesisa
bmıza nispeten natamamdır. 

Bu meselenin aksi tasavvuru varit değildir. 

Buz meselesi ve Yunus Nadi bey 
Diğer taraftan Mulıittin B. buz meselesine 

dair şu mütemmim izahatı vermektedir: 
« Buz meselesinde 'iddetli neşriyat yapan 

Yuıws Nadi beyefendi şaksan bir buz fabrikası 
ile alakadar olduğundan bu aeselede bitaraf 
kalmaları [ve hiç olmazsa işi bir memleket 
meselesi olarak deiil, şahsi menfaat noktası~ 
dan müdafaa etmesi şayanı arzu '-di. Halbuki 
e~ir ber'akis olmuş ve efkarı umumiyeye bir 
memleket meselesi olarak arzedilmiştir ki doğ
ru bir şekli münakaşa de~ildir. Bunu daha 
ziyade tavzihe lüzum ve zaruret hasıl olursa 
o zaman gene görüşüriiz. » 

f-Iacının işi! Üç kaçak raltı 
fabrikası 

Heros yatı ile 
f!C n zengin~~ 

Yedi sene yata
cak, 18 sırımlı 
kıbacla dövüle-

Küçük Piy• e Kumkapı • Dün limanımıza gelen l•gi
liz bandıralı ( HerCV31) _!smin
deki tenezzüh yatı ile lııeiliz 
lortlarından ( 8) zengi• şehri
mize gelmiştir. 

essesat ve yazıhanelere 
müracaat ederek zevatı 

, 
cek 

Kıbrısta, bir hayva
nın bile irtikap etmi-

ve Beyazıtta Nihat, Nikoli ve 

Ali efencliterin evlerinde iİZlİ 

rakı yapıldığı anlaşılmış, ta

harriyat yapılmış, üç kazan 
ınüsad~e edilmiş, bazı mal
zeme ele geçmiştir. 

Buiün 

Sın masmda "~ öJ aliyenin ismini vern1ek 
suretile ba:eı nıevhum 

mecnıua ve gazetelere 
abone yzan, kendileri-
ne gazeteci süsü veren 
üç kit'i hakkında polis 
n1üdüriycti :2 inci şu
besince tahkikat yapı
ln1aktadır. 

l\1es,ut bir nişanlanına 
Es bak ~hremini Rıdvan 

paşanm kerimeleri Hanım 

matbuat umumi müdürü Ere:. 
ment Ekrem bey nişan! nmış

lardır. Tarafeyne müşterek 

hayatta saadet temenni eder 
ve Ercüment Ekrem beyi teb
:rik ederiz. 

. vecevi kadar vicdan-., 
sızca ve çirkin bir ha-
dise oln1uştur: 

l(ıbrısta amelelik 
eden Hacı l\'1mitafa 
Zihni isıninde biri, 
henüz on dört aylık 

Bilal isin1li bir çocuğa 
fili şeni icra etn1iş ve 
geçen haf ta cere) an 

· eden n1uhaken1esi ne
ticesinde yedi sene 
küreğ-e konulmasına 
ve on sekiz · sırunlı 
kırbaçla dövülmesine 
karar veriln1iştir. 

Bueiinlrii konser 
İstanbul Konservatu

varı Şan ınualliıni 

maestro Achile Tala
riconun idaresinde bu-
lunan talebeleri tara
fından bugün saat 
ı 3,5 ta Türkocağında 
bir konser verilecektir. 

KELEBEK 
K 

ı ınümessilleri: LOİS MORAi\ 
ve NORMAN KERRİ 

Froıo nerede? 
Beyo~lunda, Y eniçarşıda 

terzi Sotirinin kızı Froso dört 
ifindeaberi ortada yoktur. 
Ailelii zabıtaya müracaat et
miştir. 

JİNA MANES ve NADY A SIBIRtSKA YA nın 
mükemmel tems'lleri 

ÇÖL ŞA~KISI 
filimi dün akşam irae edilece2-i 

ASRİ SİNEMA -~ 
büyük muvaffakiyetleri ihraz ctıniştir. 

Her akşam REGİNA AND JOE 
eksantrik dansör ve muiannilerinin çok meraklı. numarahuı 
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25 Mavıs 
=·= Son Saat 

Bir yavru, otomobil altında 
nasıl parçalandı? 

Dun saat tam 11,30 da Alcsarayda bir otomobil faciası 
oldu. Henilz 4 yaşında bulunan bir yavru, otomobilin tekerlek
leri altında can verdi. 

Aksarayda berber Kadri efendinin kızı Necla, babasının 
dükkfmmdan çıkmış, evine gidecekti. Fakat eve gitmesi için 
yavrunun karşı kaldırıma geçmesi lazımdı ve Necla da öyle 
yaptı. Etrafına bakındı, tehlike görmedi ve yolun tam ortasına 

. geldiği zamo.n hiç ümit etmediği bir sudameye uğradı. 
Şehreminli İsmail ismindPki şoförün idare ettiği "1547,, 

numaralı otomobil Neclaya çarpmıştı. Şoför kabah~tH olduğunu 
biliyordu, yavrunun otomobilin altından kurtulup kurtulmadığını 
düşünmedi bile ve otomobile son sürati verdi. 

Fakat Neclinın entarisi otomobilin koluna takılmışb, yavru 
sürükleniyordu. Etraftan bağır~..tılar, lakin şoför a.dırmadı bi!e:
Nihayet Rüsumat ateşçilerinden Zeki efendi şoförü tevkife 
~ffak oldu. Necla otomobil altından ç.karı:dı, yavruı.un 
beyni parçalanmıştı. Belki ufak bir yara ile yavru kurlufo
caktı, fakat şoföl'iln firarı ölömünü intaç etf. Neda kurban 
bayramında bir şöförün dikkatsizliğine kurb~n gitU. 

Kavgalar Biır hi!cir 
izale$' iddia§i 

- +'* 

Yosmalar 
Güzellik, çirkin
lik kavgası yap

mışlar 
Dolapderede küçük Şişane 

sokağında bir kulübede oturan 
çingene Selime ile Necibe bir 
güzellik ve çirkinlik münaka
şasından sonra kavgaya tutuş
muşlar, Necibe sacayağı ile 

1 SeHmeyf başından fena halde 
yarn!nmıştır. 

ir ta ebe 
intihar etii 

Kuleli lisesi hlebesinden 
Riza efendi dün Küçükpazar
da beynine tabanca sıkarak 
intihar etmiştir. Yapılan tah
kikatta ruza efendinin mek
tebin dokuzuncu sınıfında ol
duğu ve bu sene ... i imtihan
larda muvaffak olamadığı için 
intihar ettiği cıniaşılmışhr. 

Ernk agacıııdan 
düştü 

Sct'hffe 1 S 
Wil&ıl ı-;;::ıeu 

a1Jagaı1 
Gibi l A kırdzyı 

tekrar eden 
makine 

bir 

[ 1 inci sahifeden mabat ] 

lediğimiz ~özlerı an1~yıp arzu
muzu yerine getireceğ"ni biri 
söyleseydi, behemehal yüzüne 
gUlüverirdik. 

Fakat artık bu bir hakikat
tir. Fakat, böyle bir makine 
adamı a!ıp ta işimiz: go:diır -
mek, şimdilik kok.y bir i 
değildir. Zira, her yE.nİ keşi 
gibi bu da ancak zeng· .erln 
istifade edebileceği bir fen 
kolaylığıdır. 

Son zamanda buna benzer 
bir alet daha keşfedilmiştir. 
İsmi «Diktefon» dur. Meseli 
bir daire miidürüsünüz. Kati· 
binize b!r emir ver ceksiniz; 
fakat bu zat o sı.ra meş
guldür. 

1 - Kasımpaşada Gazi Ha
san mahaliesinde Mesçit so
kağında sıracılık eden Hasan 
ile Mustafa ve Ali isminde iki 
kişi arasında bir kadın yüzün
den kağa çıkmış, neticede 
Mustafa ile Ali Hasımı bıçakla 
sol böğründen ağır surette 
yaralamışlardır. 

Nişantaşında Yeni mahalle
de oturan 11 yaşında Mustafa 

Arzunuzu, ı·esimde gördll
ğiinüz alete söyiüyorsunuz. 
Katibiniz de işini bitirince bu 
makineııfn lmrşısına geçiyor 
bir düğmeye basıyor ve söz e 
rinizi tekrar eden makine kar-Tophanede, şoför Mustafa isminde bir çocuk, Etfal bas-

tarafınd.,n bikı·inin izale edil- şısmda bunları birer birer kay 

2- Üsküdarda Ahmet çe
lebi mahallesinde oturan Ah-
met Lütfü efendi ile İsmail 
efendi bir bisiklet alım satı
lllından dolayı kavga etmişler, 
birbirlerini iyice dövmüşlerdir. 

3 - Kasımpaşa sakinlerin
den . gemici Mehmedin zevcesi 
İhsan hanım, dün gece Kum

kapıda misafirlikten avdet 

ederken Hasan isminde tanı
madığı bir şahsın .tecavüzüne 

nıaruz kalmış, istimdat ettiği 

• zaman merkum belindeki toka 
ile kadıncağızın başını yarmış
tır. Hasan polisler tarafından 
Yakalanmıştır. 

BuQünkü hava: 
Kandilli rasatanesindcn 

alınmışbr: 

Dün azami hararet «20» 
derece, bu sabah «13» de
recedir. Bu gece rüzgar 
hafif Şimal, hava hafif bulut
lu ve hafif sislidir. 

diğini iddia eden 15 yaş nda tanesi arkasındaki bahçede dediyor, 
Fatma isminde b"r kız zabıtnya erik ağacından düşmllş, sağ Şurasını derh:ıl söylefne'i 
müracaat etmiştir. kolu kınlmışhr. bu fen kolaylığı da z .... nginlere 

Yangın mahsustur. Çünkü böyle b'r 
Bu sabah saat "5,30,, da rın maldne 480 ile 1100 lira ara-

Beyoğlunda İstiklal caddesin- ••• sında b"r kıymettedir. 
de Galatasaray hanı alhnda A , ,, ,, 
yun.anlı Yaninin şapka atel- l}i1.nslô.r kon- Fransa. ıle mu-
yesınden yangın çıkmış, mez- k ,, ,, ,, 
kür atelye kısmen yanmıştır. gresi larabya.da za. ere yurumu-
v apurda çalınan k,, , . yor mu? · 

Pardesü uşaf ebılzyor 
1

.. E .. k b 
urk - ransız muza era 

Gaze~eci arkadaşlar~mızd~n Ajanslar kongresi yarın bir tevakkuf devre.sine girmit· 
Şemse~n Cemal beyın ~u~ Tarabyada Tokatliyan ote- tir. Hudut meselesinde bize 
~adıkoy. vapurunda pardesusu lı"nde Jcü·"ı;:at edilecektır· . Otel- il 3 - 4 köyden ibarettir. ıle 17 lırası çalınmıştır. ver en . . ahsan 

de kongre için bir çok ter- Fransız sefirı, bunu f 

Küçük itilaf 
Paris , 23 ( A. · A. ) -

«Temps» gazetesi yazıyor: Kü
çük itilaf konferansı beynei
mHel vaziyetin heyeti umuıni-
yesinde gayet müsait bir inti
ba husule getirmiştir. 

Üç memleketin sıkı itilafı, 
hiç bir intirikanın haleldar 
etmesi mümkü olmıyan ve üç 
devletin hususi ihtiyaçlarını, 
menfaatlerini ihlal etmiyecek 
surette ilk kıymetini muhafaza 
eden bir kuvvet şeklinde te
celli etmiştir. 

işte bu elastikiyc·t ki kü-
çUk itilafa her tlirlü vaziyet
lere intibak etmesine ve va
zifesini itimat ve hürmet tel-
kin edecek surette ifa eyle
mesine raüsaadebahş olacaktır. 

teklif eitiğini, hükümeti kabul 
tibat alınmıştır. Telgrafane etmezse istifa edeceğini ıöy· 
tarafından da bir telgraf mer- lemiye karar vermiştir. 
kezi tesis edilmiştir. Kongre Bunun üzerine tarafımızdan 
Tevfik Kamil B. in nutkile hakeme gidilmesi teklif edi-
açılacakbr. Iecektir. Paris sefirimiz Fethi 

Murahhaslardan kısmı mil- bey, parise avdetle kat'ı 
himmi bugünkü trenle şehri- noktai nazarımızı Fransa hü-
mize geleceklerdir. kfımetine bildirecektir. Feth" ----------"-= bey yann Ankaradan ayrıla-

Tamirat işi caktır. 
Ess~ , '.:3 ( A. A. ) - M. 

Virth, h• _.rün irat etmiş ol
duğu biı .ıutukta Paris müza
keratır • .ı nihayet siyasi müla
hazat• hakim olduğunu beyan 
etmi' ..ır. 

hatibe göre, Almanyanın 
ay Jen teslimat kabiliyeti an
cak şöyle böle müzakere edil
miştir. 

Arif c borsası: 
İngiliz 999,75; Frank 

12,41,5; Liret 9,26,50; İsviçre 
2,51,75; Dolar 48,56,60; Da· 
hili93,75,50; Albn 860; Ana· 
dolu 24,70; Rumeli 7,25; 
Tramvay 73; Düyun 207,50. 

İş bankasından alınnuw\'& 



vilaveti emvali nıetruke nıüdüriveti ilanları 

Mahallesi 

Cafer ağa 

- ~ ·-sokağı N. nevi 

re; 

kıymeti muhammenesi 
lira 

Bahariye caddesi 87 ma bahçe 10,000 sekiz taksitte 
kagir apartıman 

Mü~temilatı: Zemin katile dört kat ve üç daireden ibarettir. Zemin kat iki büyük oda 
bir mutbak ve bir hala ve çamaşırlık. Birinci dairesi üç oda bir mutbak bir kiler ve bir 
hala 2 ve 3 üncü daireleri dörder oda birer kiler birer mutbak ve birer hala, her daire
nin odunluk v~ kömürlüğü bahçededir. Hava gazı ve kumpanyı:ı ~uyu tertibatı vardır. 

Balada evsafı muharrer aparbmanın bedeli sekiz taksitte tediye e:lilmek üzere 10,000 
lira bedeli muhammen ile ve kapa1ı zarf usulile 29 • 5 - 929 tarihine nıüsadif çarşamba 
günü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi bu-
çuğu hesabile teminat akçeleri ve ya muteber Banka mektuplarile emvali metruke satış 
komisyonuna ınüracaat1an. 

Semti mahallesi sokağı N. nevı 

BabaCafer Haca Mustafa Çohanç.eşmesi atik 2 cedit 4 fevkani odaları müştemil kagir 
mağazanın 48 hisse itibarile 4 
hisse tam ve 1 hissenin nıbu 
hazineye ait hissenin kıymeti 

muhammenesi 
lira 
800 peşin para ne· 

mahallesi 
Ahı Çelebi 

sokağı N. nevi 
Limon iskelesi atik 79cedit1 ma odalar dükkanın 120 hisse

de 25 hissesi 
muhammen kıymeti 

lira 
2100 dört taksitte 

Balada evsafı muharrer emlakin hizalarında gösterildiği vechile hazineye ait hisseleri 
tahmin edilen bedeller ile 9 - 6 - 929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te müzayedeleri 
mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde 7,50 hesabile pey akçeleri ve ya mute
ber banka mektuplarile emvali metruke sabş komisyonuna müracaatları. 

mahallesi sokağı N. nevi kıymeti muhammenesi 
atik cedit atik cedit lira 

Kadıköy Cafer ağa Lorando Şair Nefi 1 mükerrer 1,3 ma bahçe köşk 13850 8 taksitte 
Balada evsafı muharrer ma bahçe köşkün 13850 lira bedeli muhammen ile ve kapalı 

zarf usulile 10-6-929 tarihine mlisadif pazartesi günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdir. 
Taliplerin bedeli muhammenin yüzde 7,50 hesabile 1038 lira 75 kuruş ve ya muteber 
banka mektuhile emv!lli metruke satış komisyonuna müracaatları. 

lstanbul limani sahiii sıhhiye merkezi 
sertebabetinden: 

lstimhotlar ihtiyacı için ınünakasai aleniye ile mübayaası takarrür edea 200 ton çamlı maden 
kömürünün yevmi münakasası 6 haziran 929 tarihine müsadif perşenhe olarak tespit edilmiş 
olduğundan taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün Galata kara Mustafapaşa sokağında 
kiin merkezimiz Levazım şubesine ve münakasaya iştirak U.re yevmi mezkurda saat 14 te 
merkezi mezkurda müteşekkil masraf koi.ısiyonuna müracaatlan ilan olunur. 

Umuiyetle herkes meşhur 

MOSSANT 
Şapkasını giyı:~ektedir 

!;t 

cui(f~ 

~' 
~ (~ .. ~f{Ull'ı 

--- 1 

PAGEOL 
Prostat it ar 
iltihabı mesane 
Seyelam meni 

Bel sotuklutu 

Gut mUliter 
~.-w ... ,.., 

PAJEOL 
Eti kuvvetli ve 

müessJr muzadı 

taaffünü bevlldlr 

Tesiri sert ve esaslı 
Tebevvtilün evcaını 
t?.alc ve bürün ihti· 
faıı menı:deL 

~ 
lıiOPl'EL..t VE tc'\Jrf ARlP OL..ANLAR içlN 

r AJE~L BW TEDidR.l şAFiota 
P~is ltastMcJ-crl ~tatlWddt. Sa&lReD ~ 

!5 Mi~·Ck A\rıiı.~h~t • bfJCmum eezaııel.,. sacdır. 

Mayıs 25 

HeJsofiukluuu frengi 
olaııların nazarı tlil-\k:ırine 

Dr. Hoı·horoni 
Fennin en son usulile kat'i 

olarak e::ıl..i vı~ ~eni Lchıoğokluğu, 

frcııoı idrar darlı>ıı bel oevşck-
cı , o ' t"> 

!iği 'I' rııe~aııe Ye hilcümle kadın 
rah:ıhızlıkları tedavi olunur. 

Beyoğlu Tokatlıyan yanında 

ıntktep ı-okak N. 35 Tel. B.0.3152 

1 1 Döyçe O. Bank 
l 1 T arihitesisi: 1906 

\'iüessisleri: Dresdner bank 
A. Şafhavenşer bank F e
rayn, Nasiyonal bank für 
Döyçland. 

Merkezi : Berlin; şube
leri: Harnburg, İstanbul 
<~Galata ve İstanbul », 
İzmir. 

Gaalata kısmı telefon: 
Beyoğlu: 

247, 243, 684, 685 
İstanbul kısmı telefon : 

İstanbul 2842, 2843 . 
Deposu : İstanbul Tütün 
gümrüğü . Telefon : 

İstanbul 3227. 

Bilumnm banka mua~ 
melatı icra ve hususi 

1 1 kasalar icar olunur.== 

lstanbul icra dairesinden: 
Bir deynin teminiçün mahcuz 
ve fürubtu mukarrer Ameri • 
kan ka~ası büyük halı çini 
soba yazıhane 26 pazar sc.:at 
on üçte Sultan Hamam nüda
verdi hanında müzayede ile 
satılat:ağmdan taliplerin ye1Q11 
ve mahalli mezkfırde hazır 
bulunacak memunına müraca-
atları ilan olunur. 

Son Saatin ildn tarifesi 
Kuruş 

16 ncı sahifede santimi 25 
13,12,11,10 uncu >> l) 50 
9,8,3 üncü > > 120 
2 nci > > 200 
I ıncı » J\ 400 

rre/[!ro ( İstanbul Saat 
ı...... • 

Uan ınuhtc' iyuuna Jikkat olun -
ıuakla beraber bu husu~ta mes'uliyet 

k:ılıul edilmez. 

Gazetemizde iııtişar eden bütün 
yazılımn hakkı mahfuzdur. 

Abone şartları 
Vilayetler için: .')erıclik 1700, altı 

aylık 900, üç aylık ;)()() kuruştur. 

Ecnebi memlehtler için: Senelik 

3000, altı aylık 1600, üç aylık 900 
kuruştur. 

16 Zilhicce 1347 

'lhkvirn 
Güneş 4,34 Akşam l 9,27 
Öğle 12,10 Yatsı 21,24 
ikindi 16,09 lmsak 2,23 

J Mes'ul müdfir: Selim Rağıp 


