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~nizelos, Avrupaya gidiyor 

riyaseti sarayı ve M. Moşiski 

.. 

Dalgın diplomat 
• 
Italyanın Varşova sefiri-. . ..,~ v. • 
nın ee~.r eı {!ö ·ıp m cera 

Pft'l•is, 28 (Hususi) - Geçen gün Yarşova, diploma· 
si tarihinde henüz misline tesadür edilmemi~ bir ha
diseye' sahne olınuştur. Bu garip hadise şöyle cere
yan etml~lir: 

ltelyanın y<'ni Var5ovıt sefiri M. Franklen Mart.eıı 
ltlmalnnmesfni reisieümlıur .\1. lUoşlsklye takdim el• 
mek için muayyen bir nün Ye saatte randevu almış
lar. Sefh' cenapları tam zamanında saı·aya. gitmiş, 
Leh deYlet reismin lrnr~ısma çıku ca fena bald5 

( ~Jal.Jadl 11 inci sahifede) 



2 Sahife 

Garbi Trakya .. 
·Ti rkleri ve Is- I 
ta bul umları 

Atfmı, 28 - lstanbul Rum
ları i e Garbi Trakya Türk
leri arasında umumi bir mü
badele yapılması b kkında 
bazı fikir ve tasavvurlar mev
cut o duğuna dair olan haber· 
ler selahiyettar mekamat ta
rafından sureti kat'iyede tek
zip edilmektedir. 

Bir ka 'l y kala dı 
Antalya, 28 ( Hususi ) -

Geçenlerde Osman oğlu Sü
leyman namında birini öldü
rerek fil'ar eden, bir çok 
evleri soyan Dursun jandar
malarımız tarafından yakalan
mış, adliyeye te~lim edilmiştir. 

# 

un nla ıo ihtil "'f 
[ 1 inci sahifeden mabat] 

daha doğrusu bu müracaat 
onkır yapbnlmışbr. 

Buna mukabil Yunan hüku
meti de diplomasi yolunu taldp 
etmekte ve bu suretle, kendi 
aklınca, iki taraflı bir manev-
re yap aktadır. Venizelosun 
da yeni Avrupa seyaht!.tinde 
aleyhimizde daha bir çok 
manevreler çevirmek isteyeceği 
şüphesizdir. 

Biz, hakkımızdan ve kuvve
timizden emin olarak, bu ma
nevreleri şüyle gözümilzün u
cu ile uza tan takip ve tema· 
şa ediyor\12. 

* 

Son Saat 

Atina, 28 - M. venizelos yarın (bugün) c Elli h krovazörile 
hareket edecektir. Doğru Brendiziye gidecek ve seyahatinin 
ilk merhalesi Roma olacaktır. 

Romada M. Venizelos ile M. Müsolini arasında bir mülakat 
wku bulacaktır. Bu mülakata burada ehemmiyeti mahsusa 
atfedilmektedir. M. Venizelos, Romadan Parise giderek Fran
ız hUkumet ricalile görUşecek ve oradan da Londra tariltile 

tamirat komisyenunun içtimn edeceği Laheye gidecektir. 
Bundan sonra, eylül iptidalarında Cenevrede içtima edecek 

olan Cemiyetiakvam meclisinin akalliyet meselelerinin 
müzakeresinde hazır bulunmak üzere Cenevreye gidecektir. M. 
Venizelos avdetinde, av lebi ihtimal, davet edilmiş bulunduğu 
Berlin, Varşova Prag, Viyana ve Budape ... te şehirlerine uğra
yacaktır. 

1unc- • 

~tan te T 

.\tina, 28 - · omünistler tarafından ıl Ağustos için 
httlırfonmakta olan kaı•ışıldıkların rmüııü almak için 
hüktimet rcvka!l.da- ihtiyati tedbirler ittihaz etmel\
ttl<lf l'. Bir talunı ihtiyati teYldfıer de ynpılınıştır. Tev
l"il' C'clİIPnlt)rlll i.ııerhıde kara Ye ueniz kU\ vetlerinl 
ya,-:iyeti haz ırayı i<: tlmaly<'yi taldlp edec~J" • harekata 
lŞtirake da' et eden beyannamPler bulunmuştur. 

• e 

fi' Teleforı haberle ' Ma c:~ 
afıa vek& eti tştlf C 

~ b4'! if ni tetld e v 1eıı11 
('-' 

Ankara 29 (Tel.) --_ye~ lf 
şirketi hakkında ~~~ ~ ~ .. 
lediyenin şikayeti _M .~~ lt, 
kilinin riyasetiııd~ ; :ıt kı; 
tarafından müzak~e cıef' ~ ~ 
bazı noktaların bır .. til1ı11 
ha tetkikine lüzulD go j 
tür. .. ~i9. l 

Bu tetkikiıb rı:ıutb~ il' 
te veya aleyhte d"t· ff 
verilmesi muhteıne~1'etı ~ 

Diğer taraftan biode 'cfJı 
tiyazın temdidi tsle 11ifJ f' 
lunmuş bu takdirde ~:dt ıj ' • tesv. r 
lira sarfı ile yenı \J fbııV 
Pacagv mı lstnbulun 5

• b~ ' "'·ııı cını temin edeceği ti 
miştir. tofl 
An cU& tavşan. / 

ı l hı efoı> ) z 
Ankara 29 ( 'f el ı~bJ ~ 

Bura tavşanlarının ıS te~ 
alakadar vekalet b~oıııi~I 
ler almaktadır. Bu e1'le f 
olarak bura ziraat ıı> 

0
elil' 

tavşanlar için nüJJlll 
valar ynpılmaktad~r. e~~ 

elen eı:-, gı 
1

,eJ ) 
Ankara, 29 ( ,pe~ 
'fürli ocakları ııJ~ 1 heveti reisi ll8 tef' · 

Su.llhi askeri use p 1 ~ ' .. no fettişl Kadri, Sı iı;toı1 
Azmi beyler ciır· ~ 
hareket etmişlel" jJ~ 

• ,. fa. e e ·lif~ 
ı s ~e ı~~ 

Ankara 29 [Tel] ..,,.,. vef/ 
avukatlarından .Vlfşf~O ~~ 
efendi, Telsiz tel~ si~ 
aleyhine 25 bin lıt 
las davası açmıştır· ~ 

• Va ş va 4f"~( 
Sıhhiye vekili Refik bey, bu . e~ V1# 

sabah konvensiyonelıe Berlin- ('fel ) / o~ 
u saba Ame-

Ankara, 2$ &ı; 
den gelmiştir. Vekil beyi is· şovada topiarıa 8ti~tl~l 
tasyonda bir çok zeval: kar- bevnelmilel ıst . ,, 

o. 

Tl'l a 
Diğer taraftan, Ankaradan 

gelen haberlere göre, M. Pa
pa, T. K·· tü beye yeni tek
lifatta bulunmuştur. Pap , 
Ankara gazetecilerine beya
natında: « - vaziyet, hariciye 1 

vekillııizir. cevabından sonra 1 

lEnda 

seyaha
avde et-ti ı l d .i .. .. .. ( J .t 1 

şı amış ar ır. n~i. tusunun :aıJJ~ı 

Vekil B. b~r muharririmize kongresine bôl\~ "'1; 

şunlan söylem·,,.t;r: namın.t mura1111l;ııu1;~'9
1 

Varşova mas 8 • ıVvi 
« - Seyahat yorgnluğum ınız Hasan IJaS!~tıı; ıv ;/ 

vardır. Şimdilik uzun tafs:Ua sıfatile de istat1w ,·ifli 1 
veremiycceğim. rü umumi 01ıııı ı;•a 

Hm Sa lil bfn·ıerli '''!ı 
edeceklerdi r. o() ,, o 

nla ılacakbr » demiştir. 

Ankara yangı
nzndan sonra 
Ankaı·a, 29 ( Tf\l ) -

Yangın dolnyısUe sPbr.~, 
meyva, yumurta, peynir 
rlatlaı• nda tereffü ha ıl 
olmu~tu. Bu teref'fü l\c1-
milen izale edilmiştir. 
l\leyva ve sebze halinin 
inşasına pek yaluntla ba~-
1 aoacaktır. 

Refik B. bu sabuh Sirkeci 
istasyonunda 

J 

Bildiğiniz Uz"re Amerikaya 
gittim. Am rikanın muhtelif 
şeb:rlerind tet dkatta bu
lundum. Gittiğim yerlerde 
çok hü nü kabul gördüm. Bir 
çoıs: müe satı sıhhiyeyi gez
d m. Londra ve Berline uğra
d~tan sonra buraya geldim. 
Seyahat çok istifadeli oldu. 
Bu hususta sonra tafsilnt ve
ririm.» 

Vekil bey Tokathyan oteli
ne nazil olmuştur 

.\ijustosun « ~' 4 '' 
başhyt.cak \·c ·r 
devam <>decl\tı · 
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~ 
'"lalarıe 

~~,.k llıüzakere 
~il tacirlerinin hak
ıı.! tesl · ~ ım ediyorlar 
~ 11ıııaJıedesinln 

"ı&'ld eresi Mosko-
4 Jlapılacak 

~ etlirk-Ru.s) ticaret mu
~ btşı llıÜZakerahna ya-
'"lalar ~•caktır. 
~ h~hayct Türk tacir
~d kını teslime baş
d-"' ırk T acirlerimizden 
~ 't'ı ızanç vergisin -
~~eçildiği haber veril-

~· ~~i llıtitakere için lstan
~'t' '1 llleınurlanndan bir 
~ dit. Oskovaya davet et-

-'ıı.ı'°'ko, 
~ad • sefirimiz yakında 
~ an 1 • 

liyeti ge erek maballı 
~ ~e gidecektir. 

~ lll,rı iyetlerde lise me
~ '• h~asında bir mlld

' ır Avrupa imtihanı 
~l\t ·~ · İnıtihanlar her 
~~ ~:nde yapılacakbr. 
\tit" bGttı ar derunündeki 
~~~. 11 

vilayetlere gan

~~Pan1n 
~de llluhtelif memle-
~ ltl'İtrıi l_ahsildc bulunan 
~,hkı'§ tın yekunu beş 
!fıtbt b?1aktadır. 
~ ~d :1:liği azalan ara· 
~-~~ lt1tı ihtilafın halli 
~. fırkada toplana-

!f~ ~ to~lüp heyeti dün 
h~~ ış, seyyah celbi 
~tiye ~ede bulunmuştur. 
~t~ ~y tili Tevfik Rüı
~l ~ ı hafta sonra 

t :~ ~aşa Hz. nin 
lel delini milteakip 

[)ltiil ecektir. 

'~~unda terbiye 
~~ 1(.. Dıail hakkı B. t; .~Ubiını ve Tfirk 

~' llıcla bir konfe-

~
~ lco~ çare bu· 
• ~ Yon dnn top

~'111 &'Un de müzakc
tdecekti 

~ ~": ta~;lllt -.e 
~ -ı. .. ~e b bııın alım ve 
\..~ ~1' llıkaiara terbi

' tedbirleri dtl· K' evtJki alqam 
~· llda bir içtima 

~\~ .. ti~1nln mtlhey-
' ttlai •vaaınm rü· 

· d~vaaa edile-

Son Saat 

Cansız mümessili 
Barsclon sergisinde Da
nimarkayı bir bebek 

temsil etti 
Resmini g6ro"nğ0nüz fU ka

dın, hakikatte tabii bir insan 
boyunda yapılmrı. bir bebek-~ 

tir. Danimar
kada intipr e
den bir gue· 
te tarafından 

imal ettirilmif 
ve bpanyanm 
Barsclon teh
rinde açılan 
sergiye gönde
rilmiştir. Bu 
bebek içfn adi 
bir yolcu gibi 
bilet a lı n lll1J 
ve bir kompar
timana yerlct
tirilmiştir. Boy-
nuna asılan 

bir lavhada 
yolcuların Da
nimarkalı be
beğe yardım etmeleri rica o
lunmakta, icap eden verlerde 

mugün 16 vapur kumpan
yası murahharlan Seyri

sefainde toplanarak Seyrise
f ainle vapurcular arasındaki 
rekabet meselesini görüşecek
lerdir. 
JHU iktisat meclisi azalan 
~bugün tetkikat için Zon
guldağa gideceklerdir. 

Dedi borsa kanunu muci
bince sarraflar da borsa-

ya kaydolunacaklar ve yapbk
lan muameleler kotrol edile
cektir. 
Iffl1sktıdar - Kadık~y tramvay 
~hatbnm inşaab, evvelki 
gün fenni tetkikat ve inşaat 
tirketine ihale edilmiştir. 
n. Kadın birliğinin bugiln 
IUJ saat 15 te senelik kon-
gresi vardır. 

Dpek aanayifnin i~ahnı 
temin makaadile İbrahim 

pap oğulları tlltün ticaretanesi 
ve Bunalı Mehmet bey ile Ja
ponyalı kont Otoni birleşerek 
Bunada bir mensucat fabrika
•• teaia etmitlerdir. 

Bera vekilleri heyetince kib
rit, çakmak inhisar kanu-

nunun tatbikma ait talimatna· 
me çıkanlmlfbr. 

mqit Saffet beyin makale
sinden çıkan meselede 

tahkikat kifi ıörillmllftür. 
Müddeiumumi Kenan B. 

in verdiği mal6matla teıbit 
edilea vaziyete uıaraıa. or-

tren degiştirmesine dclilıet is
tenmektedir. Bu bebek, bu su
retle yolunu sv.umadan Parise 

kadar gelmiş, 
oradan da is
panyaya mü
teveccihen yo
la çıkmıştır. 
Gördüğünüz 

resim, bebek 
Par is ganna 
a y a k bastığı 
zaman alınmış
br. 

Bu bebek, 
Barselon ser
gisinde, milli 
Danimarka sa 
nayiini temsil 
edecektir. 

Bebek oka
dar sa'atkira
ne yapılmıt· 

hr ki konu~masına lüzum his
sedilmemektedir. 

tada tahkik ve tamike esas 
olacak bir mesele bulunma
maktadır. 
rNJpekülasyon yapan hava 
~oyuncuları hakkında borsa 
komiserliği tarafından başlıyan 
tahkikat devam etmektedir. 

Son zamanlarda hava oyun
cularının Tepebaşında Kanunu 
esasi ve Şule kıraathanelerin
de içtima ederek muamele 
yaptıkları haber alınmışbr. 
Borsa memurlan teftişat yap
maktadırlar. 

Haricte: 

mus-Çin ihtilafında milzake
re haberleri tekzip edil· 

mektedir. 
rnransada buhran bitmiş, M. 
llllJBriand başvekil olmuştur. 

Bulgar.istanda 
bir af mesele 

oldu 
Sofya, 28 - Harbi umumi 

zamanında Başvekil olan M. 
Radoslavofun Sobranya tara .. 
fından kabul edilen bir kanun 
mucibince affedilmiş olması 
üzerine Sirp hükümeti tara· 
fından Bulgar hükümeti 
nezdinde yapılan tqebbüs 
hakkında İtalya ıefiri de Bat
vekilden malumat istemiştir. 

Efkan umumiye bu teşeb
büaattan endişe etmektedir. 

1\1ünzeviler 
kahvesi ... 

Eskiden, gün görmÜJ ubı 
ağaçların altında bir nuin.r& 
viler kahvesi. vardı. Bag•fı 
günler topu topu d6rt buçıılt 
dişsiz ihtiyann pinekl.edilf lırı 
kahvenin yeşil bahçai.ne Ca
ma günleri de ba~ka aemller
den genç, ihtiyar, orta ya,6 
başka münzeviler gelir. ba 
dedemin büyük deduinin ço
cukluğunu bilen ulu abaçla
rm altında yorgun. Jaklolıa 
ruhlarım dinlendirirludi. 

İşin garibine bakın ki, 6a 
münzeviler kahvainln bt.ılun
duğu yerin i&mi ek ınıinzaJl 
mahallesi idi. Çünkü oradald 
bir çayır baımda Münz.-1. 
baba namı ile bir 6lil ı• 
yordu ve o aziz tllii mnll/. 
ölürken: 

- Burada oturanlar. ,... 
lıut buradan geçaıJ.er ~ 
benim gibi münuvi olmnlllrl 

Diye dua, yahut btıdıllM 
etmiş ve bu ducuı yerini W. 
muştu/ Hatta bir tarUaJ. 191' 
mancz Selô.hallin Enli ı.a
dan ilk defa ~kar. ,,.,.._ 
ıım ismini, nerul ~ 
bilmediği halde/ 

- Burl18l ne tuJud. il' • a 
kokulu bir yer. Elet' ,.,,,, 
bir mütekait olaa lıllm,. .. 
bir eyyam burada ~ 
dim, demişti. 

* Geçen Cuma bu ıabık ~ 
zeviden geçtim, oradaki ftldnıi. 
zeviler kahvesinin gıJn ,,,... 
müş ulıı sakız abaçlan allat
da bir de kahve içtim. F""'11 
burada eski ~ 
kimseyi göremedim. lndN• 
nın burada yalnız iMrıl lt.ııl
mıştı. 

Çimen ve ha3lrl.ara uııım
ml§ hırka entarili, ,aloarlı 
eski mıinzevile~in yaürlnl 
genç ve yaşlı bir çok h~ 
adamları doldurmu,tu. AJiıl
larm altından hayatın lw 
yerde görıilen ne,' eli CUJlllm 
f ışkırıyord;ı. 

l)urayı daldı~ ugku h . .
ialığından uyandıran tıı.nwl 
benden yana canlar lcurball. 
Ve bu yaratu:ı tılaıma gM 
gözle bakanlara ldMtl 

0Mr.MI c...ı 

Nüfw tahrir 
bmtenlerl 

Ankara , 29 ( T elefae ) -
Nüfus tahririne ait ı....-. 
bültenleri çıkmlfbr. ~ 
üç viliyete ait nüfwı 
kayt ve tab'ı iki ay CW. 
sürecektir. 



Son S.at 
2 

Kendini yalnız buldu 
O ande b~r müşfik ku

cak, bir buse aradı 
- 66 - Muharrfrl: M. Turhan 

Elibt kadtn, serbest kal
maJI tercih ederek ikinci bir 
izdivaca yanaşmadı. Babastn
cila we kocamıdan kalan tar
ft rm bullafile gül gibi ge
~uijordu. Biiflin delikanlılar, 
cam arazidni sirmek ve ek
DHık iÇin küçük bir işaret 

&liliJ-ordu. 
Dipr kadınlar, köy haya

blldııi ifldilmemiş bir ıey olan 
bu miiD&evi ve müsteğni yaşa
,-. sari tefiAr ederek genç 
dlilııln gecede bir koca değjı
&"lne hlikmetmişler ve ko
at n onunla temutan siya
.- etmi,e giıitmfılerdi. 

cMlitCJdu çoktu. Likin miis
~ bt.- 191 söylenilemiyorda. 
ıc.tuaı fdışunda ittifak edil-

meMe beraber fU ~J• b1I ~
.. MNiftlll teshft: edilememif
~ Detikanhlar pusu kurarak, 
Wil '11 gaDmoi dört açarak 
g6i '• ce, &.ftalsrca teceasüs 
etlfl&ti halde kadtnın foya-
1mı me,dana çıkaramamışlar
da. Mal!au, fÜpheler, bühtan
'-• kinlu ft nefretler devam 
~ gidiıordu. 

Harp, bu-köy dedfkodusunu 
ld51dtoden kuruttu, köyde er
_. blmaymca kadın da te
me Çlkb. 

Şimdi her kea onu seviyor, 
amnla konuşuyordu. Evelce 
büsnünü meşum addederek 
~üne bakmıyan kadınlar 
bagün o güzelliğin senasmda 
hlunuyorlardı. 

Şehnaz, fşte bu şöhretli köy 
dilberinin evine gidiyordu. So
bk ısaızdı. Her kes kendi e
min avlusunda çalışıyordu. 
Çoeuk1ar da analarının, btyük 
muilanmn etekleri dibine dizi
lettk ortadaki hamurlardan, 
ayranlardan, yumurtalardan el 
çalfükluğile zerreler aşırıyor
lardı. 
Şurada üç köpek, kedi cim-

lerinden bir dilberin vuslatını 
1'uanmak için hırlaşıyor, be
ride bir horuz, taaddüdü zev-
cat -.kide.ine cevazı fi'li ilin 
ediyordu. 

Şelmaz, bu serazat mahluk-
ların çıplak nıuaşakalanna gü· 

lerek ve kendi husranı aşkını 
telehhüfle habrbyarak sokağı 
geçti. Şimdi su ve çamur dolu 
çukurlar içinde seke seke 
yürüyordu. 

Köyün bu tarafı tamamen 
ıssızdı. Köpekler, tawldar bile 
arada dolaf1D8ktan sanki iç
tinap ediyorlmdı. 

Nihadm kan91, kasaba fşi 
potinlerini kirtetmemiye itina 
ederek yoluna devam etti ve 
köylü dulun Hine geldi. Kö
yün adeta haricinde bulunan 
ev, o münferit vaziyette güm
rükçü kulübesine benziyordu. 
Sanki, köye girJp çıkacakları 
muayene ve taharri için oraya 
ikame edilmişti. 

Şehnaz, bu hususiyete dik
kat etti ve biraz tevakkufla 
etrafına bakındı. Sağda sıva
sız evlerile bir çamur yığımnı 
andıran köy kümeleniyor , 
solda yonca tarlaları yeşil 
gögüslerini titrecliyor , yan 
tarafta dere , Y eşilırmağa 
kavuımak için koşuyordu. 

Bu geniş sahada insan 
namına kim eler göze görün
miyord , ve bu samit manza
rayı bir kaç inekle, iki - üç 
manda - kalın ii>vdelerile - be
nekliyordu. 

Yeşillik, akar su ve ıssızlık 
Şehnazın yüreğine garip bir 
mahzunluk getirdi. Kendini 
hayatta yalnız, çok yalnız bul
du ve durduğu yerde dalgın
laşarak içini çekti: 

Sevgi ihtiyacı o ande bütün 
varlığına hikimdi. Şu derin ve 
rengin sükllnetten ansızın bir 
buse, bir derağuş doğmasını 

istiyordu. Metruk, mensi ve 
tek yaşamaya mahkum bir ka
dın olduğunu tekı:ip edecek 
bir buse, bir müşfik kucak 
özlüyordu. Şu pürziya gök 
kubbesinin altında tek bir 
aşk dakikası yaşarsa hayabnm 
bütün elemleri, acılan ve hat
ta kirleri sanki zail olacakb. 

Şehnaz yere gö_ğe, dereye, 
yoncalara, uzakta mahzuzu 
hayat geviş getiren ineklere 
uzun uzun bakb ve nemlenen 
gözlerini silerek avluya girdi. 

Buna soygunculuk derler 
Bir kariimiz, cuma günfi ai

lesi efradı ile birlikte Kilyosa 
gitmiştir. Orada mevcut «Yok, 
yok» isimli gazinoya girmiş
ler, kendilerinden « 5 » lira 
masa parası istenniiı. Bu kari 
diyor ki: 

«O gün giıya eglenecek 
idik. Halbuki cumamız zehir, 
zıkkım oldu. Masa parası diye 
«5» lira istemek ne demektir? 

Bu, dünyanın neresinde gö
rülmüştür?» 

S. S. - Biz, bu kariimizin 
fikrine iştirak ediyoruz. Son 
zamanda, bazı kır gazinoların
da, bu gibi soygunculuk vu
kuab sık, sık göze çarpıyor. 

Emanetin bu işle ciddi bir su
rette meşgul olması lazım gel
diği kanaatindeyiz. 

)f-

iş aranıyor 
J. 5 yaşındayım. Türkçeyi ve 

okuyup yazacak kadar bir 
başka lisanı biliyorum. Tica-

Köylu dulun evi de diğer 
evler gibi çitle muhat bir 
avlu içinde şekilsiz, yayvan 
bir toprak yığınından ibaretti. 
Kapıdan, o yığının kapısından 
girilince tahta bir kerevetle 
karşılaşılırdı. Bu kerevet, ol
dukça yüksek ve bilhassa ge
niştir, bir ocağı muhtevidir. 
k ptya mukabil duvarın ·;stün
de - cam yerme k~ğ t kaplı -
bir pencere vardır. Evin ya· 
takları, sandıklan kerevetin 
bir tarafına konulmuştur. Un 
çuvalları, yağ küpü, yayık ve 
anlara mümasil eşya da beri 
taraftadır. Kerevitin ortası 
boştır. Ve ev halkı işte bu 
boşlukta yerler, içerler, yatr
lar. 

Kerevetin solunda ahır bu
lunur, ahmn seviyesi kerevet
ten haylı dundur. Bu seviye 
farkı kerevet üzerinde yatanlar
la ahırda bulunanların lepbelep 
gelmelerine mümanaat eder; 
lakın, ahırdan uçan kokunun 
kerevettekilerin bumuna dol
masına hiç bir hail yoktur. 

Kasabalarda da, ekseriya 
ahır ıekülerf vardır ve hpkı 
bu kerevetler gibidir. Ancak 
orada uıaklar, seyisler yatar. 
Köylerde ise yanaşmaların, 
azap denilen mevsimlik hiz
metçflerin yeri avludur, ot 
yığınlarıdır. Sekülerde ve hay-
vanlann ısıdıcı kokusu arum· 

rethanelerde çallf1Dak ~ 
rum. Mahmutp&P;:oı ff' 

direkte ka 52 ~· kağnıda 
Necdet 1'· 

§ 1"ürkçe o:Ur •• ~ 
Orta tahsilim var. ittir"~ 
yerlerde çalışmak ~ 
İstiyenler fU adrese 
yazmalıdırlar. ultaJI. ~ 
Mahmutpaşada ~ 5'" 

larında 25 numaraÔ• 
* _, 

Türk6m; san'atılll ~ 
makinistliğidir; bet 1~J,i 
benzin, gaz, mazot ~ 
ve son sistem kolllPr..,,ır fi 
Dizel motörlerinde a ~·~ 
nazari ihtisası fevk . ., 
vardır. . .,.,. ' 

Mezkur makinelerill J'.. 
mum tamirabnı deruh~ 
rim. Şimdiye kadar ÇP"'_!~l~ 
müesseselerden bonser"I""' r.. 
vardır. Ustabaşılık ~e !d- , 
rudan doğruya makİJIİ'~ 
iş arıyorum. İstanbul ~lb~ 

Abdu~ 
da yatmak hakkı ev 
rine münhasırdır. ~ 

Bu kerevetlerin : ~ 
hazan iki, hazan Uç.çit, ~ 
Şüphe yok ki bu cıhe ,_,. 
vetin derecei vüs'atine ~ 
O takdirde, yani ke~ " 
üç çift için müşterek~ 
begih teşkil etınesi ~ 
fazlaca mütekayYİt yr ~ 
her yatak arasına bit :-: 

gererler. TekayYiide ~ l 
görmiyenler ise 111u~et ,. 
ranlığını her işin ve ., 
yetin mestur kaluıat• 1 I 
görürler. ~"'1 

Mamafih, ne o perd b'J 
o zulmet, teati olun~ i""t 
rin komşu yatak!~ ;it '!,j 
etmesine mani deP ~J 
sebeple kerevet "'.0 • ~ 
daima saridir. Bir ~ f.J 
harekete gelmesi, dı~ ~ 
ri de behemehal tab~ 
İki eltinin, gelinle g6 Jlt',)_ 
kaynanayla gelini~ ""'' 
ayni zamanda baoıil 1"~ 
rı, bir evde iki, ~ vJ' 
birden sallanma~ f 
yüzdendir. • fıfşı! 

Avluyu geçip te ~ 1_ 
pısı önüne geldiği teı' ~ ~ 
nazın zihnine vebl".. ~ f, 
şünce düştü. Köylu ;si' .J 
diye doğru kapısıJll? ~~ 
palı bulunduruyord;,; ~ 
mıydı, yoksa evde , 
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~lb ki -48- Muharriri: H. 
~k ka~ hu, vaki'dir. Bir 1 Rumlar unutmamışlardı. [1] 
t~linı d~ galiplere harpsiz Onun içindir ki bir çok kale
~ l'-urke .. ılıniştir, Bunun sebe- j ler Türk muhariplerine kapı:lt 0~ un denenmiş ve tanın- I larını açmakta tehalük göste-
~iildir asından başka bir şey riyorlardı. 
~aleı~d . 1 Akça kocayla arkadaşları, 

~ 1(0 1 
ur ki Anadolu, Ak- ı işte böy e bir meşyi galibane 

~t t\'~ ar~an çok evel, üç ile yürüduler. Bir kısım şe
t~ id·' Turklerin cevelan- i birleri, nakabili mukavemet 
,,'11.ıı. Bizim hikayemizin 

1

. bir savleti şirane ile bir ta
)t.tltritı sı~asında zaptolunan kım kaleleri de halkın arzı 
~hı111 Çogu, vaktile Türkün 1 teslimiyet etmesi uretile elde 
~i t sınanıı.ş, Türkün cela- ederek İzmit yarımadasını do-

)°"dıı. J~triıbe etmiş bulunu- laşblar. Müdafaada bir, iki 
l'lit bin k's~I~ !:.:mk, tam beş gün sebat edebilen Ayangölü 
~ 1~ ılık bir Ehli salip ve Kandıra kaleleri kumandan-
~~ 'I' ~ karşı Türklerin, Sel- !arını da ibreten lissairin birer 
lıılidafa~~erinin gösterdiği kulenin ustüne ashlar. 

<Jıı d ıle meşhurdur. Kandıranın ele geçmesi üze-
~ ~hıuı ınilletin en müm- rine İstanbul boğazının kara 

\>} iplerinden müteşek- yolu -geniş bir hat üzerinde-
~ ? ınuazzam ordu, tamamen açılmıt oluyordu. 
\i, ' bır avuç Türkün vü- Arbk akın suretile değil, 
)ı L. l°ttit-d·~. h ,. b 
~~"ll't?lıa ıgı attı müdataa- müebbeden irleşmek azmile 
~~ k dı. Harp tarihine ge· boğazın Anadolu kıyısında 
~!llcıy a~ar şöhretşiar vesaiti yürüyüş yapılacakb. Bir ay 
~~ tı ~ ıle, tilki ve kaplum- içinde yirmiden fazla kale 
~11,~!~1~1 Verilen nevicat ma- Türk hakimiyeti altına konul
~.~ Y~pılan mü emadi ı muş, koca bir yarımadanın 
~~· l'ıı lııç bir fayda ver· teshiri keyfiyeti itmam edil-
"~d~tı hkle~, kale harbini mişti. 
,~ athı şekline ifrağ Asgari zayiat ve azami sür-
~, .:.~ dokuz tı!illetin şa- atle ıstihsal olunan bu neti-
,~ittı h~fini ve haysiyetini ccden Akça Keca son derece 
~ ~~u ~ orduyu uzun müd- memnundu. Büyük şehrin, İs-
-~. ayret içinde çırpın- ta.nbulun alın.nası ve insani-

1ıı.""ttıle.r b ı yet tarihinde yeni bi1 devrin 
~~U h ' u hatırayı ve mi:~ açılması zamn.nı artık yakın-
'f.. atıraı laşmışb ve o ze.mam yaradan-

:ı. "~ •d· ·arı elbette mu-
'lı " ıy l lar arasında İ9te kc -ıdisi de 
\ ~iUctıc o~. ardı. Bir veya buhmuycrd.ı. 
t\ljd~I, b u.~ dör hükumet- Koca ınuharip bunu düşü-
~ ib~tlc Ulun bir cihan ile nerek ve arlcnsı ıdaki semerei 
~. ~hJ Çatpışan r·· ·k- - fütuhatın 8ZRme lı!İ göz Önüne -~ q_tı uı un, ye 

t'il ~ 0111 <:~veıa.n.a kıyam et- get:rerek rıJutehassjs oluyordu. 
~:-~\İtı ,~:n, o daima mağlup K:-ndırayı karargah ittihaz 
~ ç4k tn ınanasile· züh- etmış , reporlarını Bursaya 

~i'Cttılt ttıniştl. göw;ıde"erek yeni tali:nat iste-
' l,1 ~cttbiııde uzun boylu mişti. Şimdiye kadar iktitaf 
~ • t :ı ol11nan neticeye mız:mın mu-

~- t. dıı... Zırhs.l ve sili!..- 1 h . ı . k h tl k 
. ~~ '<.'J arıp.enn pe · sü ~ıe e arıjı 
~ c~ a çıkarak fielibiyunu yal·aya <Teçebilecekleri de 3D

~~ 'ııt l taşa tuttuğunu ve 
•t ~ t 

~~ ~~ hftı ek bir Türkun 
~ tn~u,._ düşnıan çehre-

ıı f· . ~ıekten k. d. 
ı ı~ çe ınme ı-

11 tahakkuk ettiğini 

(1] Hammer tercüme .. i - c: 
1. 5: 150 • bu kahraman, fa
kat ismi meçhul Türkün gös
terdiği harikai celadeti kayt 
eder. 

ıd on Saat,, in iane listesi 

ize f elAket~zedelerin 
yardım ediniz ... ., 

O ha valide tufan felaketine uğrıy11n, aç ve 
nçtkta kalan binlerce karde~imize yttrdım 

etm~k mııluJddn bir vazifedir. 
Rize, Sürmene ve havalisi mittbiş bir fellket geçirdi. 

Zarar ve ziyan büyüktür. 10,000 den fazla kardeşimiz 
yurtsuz ve bfr lokma ekmeksiz kalmıfbr. 

Memleketimizin en zengin ve çalışkan bir· mıntakasmda 
vuku bulan bu felaketin hepimizi dilhun ettiğine şüphe yok. 
Böyle bir vaziyette, felaketzedelere yardım etmek hepi
miz için bir borçtur. 

Bunu nazarı itibara alan cc Son Saat ">> bir iue liaı..i 
açmıştır. , 

Bu ianeye iştirak edenlerin hediyeleri tarafı1D1Zdan 
Hilaliahmere devredilecek ve isimleri gazetemizle nep-e
dilecektir. Az, çok, gönülden ne koparsa vermek ve 
binlerce insanın alamını bir az olsun tahfif etmek lizamdır. 
Haydi vatandaşlar, vazifem izi yapalım. 

-iane 
Kurııc; 

.!2'2:";, Dünl.."11 yekun . 
200 Tnhakos tütün şirkl'ti 

200 krom çaprnşikof tütün 
tüccarı, 

150 Sürat naklivat şirketi~ 

laşılıyordu . Akça koca iıte 

bu ndktayı hükumet merke
zine bildirmiş ve evelki plin 
mucebince boğoz sahilinde 
tevakkuf etmek mi , yoksa 
karşıya da geçmek mi müna
sip olacağının tesbit olunma
sını rica etmişti. 

Akça Koca, Bursadan cevap 
vüruduna intizaren fetholunan 
mahallerin asayişini temin , 
idaresini takrir , boş araziyi 
fatihler arasında taksim ve 
halka türk kanunları tamim 
ile meşgul oluyordu. 

Her ak{.a.m, Kandıraya hi-
. kim tepelerden birine çıkıyor, 
canlı bir abidei zafer gibi 
kollarını göğsüne kavuştura
rak denize bakıyordu. Kara
deniz, mücella bir ayna gfüi 
muhwribin gözlerine istikbalin 
~'şarunnı aksettiriyordu. o gün
lerd'-, küçük ir parçası Tür
kiın elinde bulunan şu güzel 
denizin bir gün Türk havuzu 
haline golebileceğini dü~üne· 

rek vect içinde göğsü kaban
yo • ve sonra gözkrini arkaya 
çevir~ıek eski yurd":.ı, pay.ansız 

me~felu·in maverasm .. :.ı kalan 
eski yurdu hayalen temaşaya 
dalıyordu. 

Bazan Kunur alpla Apt..ı
rahman da hu tenezzühe İŞli

rak ederlertliı ODiarın Kara-

listcai 
Kuruş 

ıoo Millet anhan. 

100 Veli Sıddık Duhani B. 
300 İbrahim pa~a oğullan. 

Yeki.ın 

denize bakarken hasıl ettı1deri 
tahusfiut ta Akça ini e• -
kinden farksızdı. Hepsi aynı 
arzunun, ayni İftiyakm ve ay
ni mefkirenin heyecanmı ta
tırlardı. 

Büyük ruhla baıbeğ, Kaa
dırayı her yelden .ziyade be
ğenmiş ve sevmiıti. Arkadq
larına sık sık bu muhabbetini 
anlatarak : 

- Şu yer - derdi - h()fUma 
gitti. Sinimi [ mezanmı J bu
rada eşin. Beni ıu tepelerden 
birine gömün. 

Ve arkadqlan o hazin bah
sin kapanması için çalışırlar
ken Akça koca ısrar ede dı : 

<JJih:nedH 

Karışık bir 
sahtekarlık llH 

Beyojfonda oturan ve kapi
tan Aleksandr lgatiyef ismini 
taşıyan bir Rus sahtekarlık 
yaparak Italyan tebeasmdan 
a!tı kişi namına ecnebi vesi
kası çıkarını§, sonra bunlan 
tahrif ederek başka ecnebile
re satmıştır. 

Beyoğlu polis merketi key
fiyetten haberdar olmuş ve 
bu adam hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

İlk tahkikatta Aleksandnn, 
işlediği bir cürümden dolayı 
Bulgaristandan şehrimize tebit 
ed,ildiği anlqıJm.,ıır, 
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ikinci kitap 
Muharriri: 

W.arsel 4Len ~udun aşkı 
-11-

'.Denıek,,. Denıek kurtulduıt' 
Evet.., Kurtulmuştu. Saatlerce ümitsiz ölüın ıı~ 
lecanlan içinde çırpınan ve muhakkak surett ı 
öleceğıni zanneden polis hafiyesi Düt nihaf' 
kurtulmuştu. Fakat bu bir mucize mi idi~ 

Pblta hafiyesi Rüt, Tigris Sandık hila sallanıyordu . cek bir kuvvetin elinde 6ltim- çıkarmaya muvaffak 01 tli i 
taau'mdan abldığı demir san- Birden.. oldukça şiddetlf bir den kurtulmuştu. kafasına yediği ıidd~_..., I 
dik içine dtııer dilşmez suku- sarsınb oldu . Rüt bu sarsınb - Allah bana acıdı. Kay- cisim darbesi ile b•~ 
tm fiddetinden, ne olduğunu, neticesi kafası sandığın demi- bedecek vakit yoktur. Hemen yere yuvarlanarak k. tıl 
ll9)"e ağnldığım anlamıya v~kit rfne çarparak düştü .. Kendin- çıkmak ve, onu bu hale sokan geçmişti. Kendine gehP ~ 
INlmadan bayılmlfb. den ge;.ü. Bu a!de nekadar Ti~riıii yakralamak liıırudı. lcraDİ A\,tıgı naıaO 

Andan epey bir zaman geç- zaman kaldı ? Bunu bilmiyor- Artık hiç.. hiç fllphesi kal- kaypettiğfni, • deli 
ta!ten sonradır ki kendine du? Gözlerini açtığı zaman mamışb. Maksim dö Pnvisü zannetti. . 
plebildi. Gözlerini açar aç- yüzüne serin bir hava çarpb- bizzat Tigristi. Basit fakat teınis bit 
maz eYVell bulunduğu yeri ğını hissetti • Yerinden doğruldu. Sandı- rahat bfr d6tek O 
..,.... etmek, anlamak istedi. Acaba rüya mı görilyordu? ğm içinden ytlzil koyun yilrii· lunuyordu. 

ilk önce çamura gömüldü· Hayır.. bu rilya değildi. San· yerek bqıw çıkardı. Köşedeki 
a1Dft nmmştı. Fakat eğer dık fırtınanın tesiri ile demiri- Eaen temiz havayı ciierle· ateş odaya tath b·r ,J 
çaamıa atılmış olaa idi erbest ni koparmış, toprağı uğlam rine kadar çekti. veriyordu. '-. 
ı..eket edemezdi. Halbuki o bir sahilin kayalarına çarrmıı, - Oh!.. Ortada, mac.anın .. ..# J 
'-ada ve uzandığı yerde el kapağı kınlarak .. daha dofruau Fakat heniz "u (oh) u birÇvk fllç ıişeleri ~~. 
w ayaldanm 1erbest olarak vidalanndan çıkarak aynlmqb. aöylemifti ki onu takiben ağ- Manzara bpkı bıt /1. 
bmldabyordu. Ayağa kalk- - Demek .. Demek kurtul- undan acı ve ısbrapla dolu manzarası idi. • ,fo ; 
mak istedi. HenOz doğrul- dum .• diye bağırdı. Evet, kur- bfr feryat çıkb: Hareket etmek itl ~J' 
lllWfba ki b11fa şiddetle bir yere tulmuştu. Saatlerce ilmihiz - Ayl.. cak o zaman ayakl-:, ""' 
prpta. ölüm heleccmları çeken polis Polis hafiyesi Rüt, daha puklanndan birbirJeı:_ ~ 

Eli ile •i ve solunu yokla- hafiyesi nihayet mucize dene- vtıcudmıu tamamen sandıktan lanmış olduğuna g61"' .. - f'_ 1 
dt o zaman her tarafı kapalı Odamn köıeıiDd~J 
c1em1r bir sandığın içinde bu· Bir. i-1"/as Ulu dag" da ıeri indirilmiı pen' "'I 
lmduğunu anladı.. t.I ı nünde arkası döni11', ti 

RM çok metin bir adamdı. dahd mz? bir hafta rahatça uzanmış g•"' ~ 
Derhal kurtuluş imkaııının I yan bir adam vard•· .. .d r, 

Kuyumcu çarşımnın maruf Bursadakf dman inkişaf -~~· olmadımnı gördü. Ah Rnt bu adamı_n .,... ,, ~ 
e· simalarından mübayaacı - ft:Udu gençleri bir Ulu dağ d k J1' 

- Tamam.. dedi.. llurada raham efendinin iflas ettiği seyahati tertip etmişlerdir. Bu müyordu;ber hal e · ' 
J..vasızlıktau ölecegv im. ~-- alakadar olan bıt şayi olmuştur. Abrahan en:udi seyahatte bütün spor levazımı 

Diye düşündü. Üstünde fır- rarşamba günündenberi çarşıya b l"k Seslendi: .1 
d 

. r ir ı te götürülecek ve bir M" .. , "ı• 
bna halinde yükselen enizın gelmediği ıçın şay'amn ne hafta orada bir çok ekseniz- - osyo.. .,ırP· 
dalga seslerini duyuyordu. derece doğru olduğu .m tahkik )er yapılacaktır. Adam yüzilnif'Ç~ ıo'~ 
Birden demir sandığın yerin- ,.etmek kilbil olmamıştır. Maa- Ahenktar, ayni ı• ~ 
den oynadığını, adeta su üs· mafi iflas şayiası alacaklılar Kanıını öldürdü milstebzi bir sesle: Of 
tttnde yüzen sandal gibi arasında kuvvetle deveran - Ah.. Çok şOk ' I 
denizin altında harek,.t etti- etmektedir. Bnrsanrn Eshey köyünden dınız mı? . ....ıtO 

İsmail ile kansa Buna tel<rPaf- B it~....- J ğini hissetti. Bu onun için bir e· Dedi. u ses , 1 
fhnit kapısı açb. Doktorlar bun-saya hanesi öniinde kavga etmişler, başından aldı. ·eli f'i ~ 

Deni7.in tiddeti demir ra~- gidiyorlar t~maU kansını bıçakla vurup Bu öyle bir set.;, "' 
dığı çamurlardan, bataklıktan Etibbn muhadenet cemiyeti aldilrmiiştfir. yüz bin ses ..... I 
ınrınyorc!u. Ah!. ne olurdu azaları yakında Bursaya bir "~ tamyabilirdi. . Jel' 
-J '-'l _) uüncıin hArarcti · bır ~ dalgalar onu toprağa, sağlzm ziynr t vapacaK' ar<.ıır. Polis hafiyesı ttİ· . 
bir sa! i e atsalardı! 1 

• u d Sen Yon isminde bir hey - çıldırdığına bükıııe ~ 
•
1 
Ahnan gençlerı ı::>Ursa a tş' -n . ha t• • -ı 1 1_.~·~ O zaman sandıfrı irerden e ınas g .. nqın rare mı o ç- ÇUnkü ko tul'..- • 

- l." Alman darülfünunu talebe- d6 
yumruklar, sesini işittirmiye sinden 19 genç evelki gün miye muvaffak olmuştur. Bu , adam Maksim • JJjdY 
çalışır ve belki de kurtulurdu. Eursaya gilmi" er ve orada hararet, gilneşin sathında ! Tigris idi .. kend1 ce . 

- Kim bilir.. Allah büyüH l ikı günlUk bır tetkik seyahati «6000», içinde ise «29» mil- l katili olan hayduttU-
diJe .aylendi. yapllllflardır. ,_ denc:aJi ı.luy01'11111f. 
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."Hlflf[Q r e.,.,r,ttk ) dans~arı ile snn ramanda pek bıi: · ır :. 
ı':ağbel kazanan ve « Canlz Venüs » ismi verilen 

Froyldjn Edil 

"' • 
uhit 
bir 

- Siz bize karışamazsınız. 
Deniz: bizim malımız, elimizde 
senedimiz var. Tam 800 lira 
verdik. 

Diyince polis işin içinde 
:.,ir sahtekarlık olduğunu an
lıyor. 

Zavallı balıkçılar işi öğre
nince verdikleri 800 liranın 
acısı ile feryada başhyorlar. 

Halk ta dolan~ ıncılann bu 
cürctlerine hayret etmekle 
beraber balıkçıların bu kadar 
aptalcasına hareketleri karşı
sında gülmekten kendilerini 
alamazlar. 

Hakimin 
beyannamesi 

Amerikanın (Teksas) eyale
tinde bir içki yasağı başla
mışbr. Bu eyaletin (T omton) 
şehrinde bir hakim halka 
hitaben şöyle garip bir beya· 
nname neşretmiştir. 

«Alakadarlarl»: Ben sudan 
başka her şeyi içen bir ada
mım: İstiklal harbine iştirak 
eden babamın babası adam 
akallı viski içerdi. 

Meksika harbine iştirak eden 
babam asla bir kadeh viski
yi reddetmemiştir. 

Biuat hen büyük harpte 
kendi üzüntü ve dertlerimi 
dabi bir şarap bardağı 
karşısınd!l nnuturdum. 

Ben her Yakit içtim. Bugün 
de içiyorum. Y ann da öbür 
gün de, ölünciye kadar da içe
ceğim. 

Böyle olmakla beraber size 
hatulatmak isterim ki memle· 
ketimizde içki yasağı başla
mıştır. 

Resmen içki içilemez. He
pirıiz benim dostlarımsınız. Fa
kut ben de bir hakimim. V.a
~ifemi yapmıya mecburum. 
içebildiğiniz kadar için. 

Fakat gizli olarak. Eğer ya
kalanır da elime düşerseniz 
ceza vermekte bir an bile te· 
reddüt etmem Bunu böyle 
bilin .. 



Son Saat 

* 
um 

müdürlüğünden: 
Guraba hastanesine yevmi lBzumu olan seksen ila yüz kilo 

ekmeğin Temmuzun otuz birinci Çarşamba gOnü saat onbeşde 
pazarlıkla ihalesi icra edileceginden talip olanların idare en· 
cümenine müracaatları. 

A 

AJi ticaret mektebi ta .. 
!ebesine: 

Ali ticaret mektebi müdürlüğü den: 
Tatil zamanında Fransızca lisanım kuvvetlendirmek \•e esaslı 

bir egzersizle lisan malfımabnı ilerletmek için mektepte hususi 
bir ders açılmışhr. lstanbulda bulunan talebeden bu dersleri 

. takip etmek isliyenlerin 2 Ağustos 929 cumartesi günü saat 
12 de mektepte bulunmaları illn olunur. 

Galata ithalat gümrüğü mü
dürlüğünden: 

Cinsi etra adet nevi kifo 
Keçe çizme 85 Balya 
Kuru çeşme antreposunda mevcut cim ve evsafı yanlı 85 

balya eşya bili sahip hükmünü iktisap eylediğinden 29-7-29 
dan itibaren yirmi gün milddetle mllıayecleye konulmuş olmak
la 14-8-29 ve anı müteakip günlerde mahallinde sciblacakbr. 

•• .. ""' " . Galata ithaFcıt 
müdürlüğünden: 

gumrugu 

Cinsi qya adet 
Keçe erkek şapkası 4 
ipekli pamuklu mensucat 2 
Koko yağ nebab 1 
İpekli mensucat 1 

· Okaliptfis yaprağı 1 
İpekli pamuklu kordon ve ipek şerit 1 
Pamuklu lastik çorap ba~ 1 
Hasır erkek şapkası 1 
Kısmen gfivell keçe ve melon 
ve fötr şapka 2 
Kısmen gilveli erkek keçe ~a?kası 5 
Taksimatlı tahta metro 4 
Güve yemldi müstamel elbise- 3 
Saf ipekli kurdele 1 
Yangın söndürmeye mahsus 1 
Demir a.lat 

. kilo nevı 

sandık 
« 138 
(( 30 
(( 33 
« 97 
« 34 700 
« 73 
« o 

• 
(( 

paket 2lJ 
balya 343 
sandık 38 

" 40 

Sulfat dösilt 7 « 429 
Sun'i gübre 5 çuval 224 
Kadın keten korsası 1 sandık 7 
Yilnlü ipekli mensucat 1 « 4 7 

adet 
889 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

224 
1490 

o 
o 
o 
o 

Rıhtım antreposunda mevcut balida cinı ve evsafı yazılı 42 
parça eşya bili sahip hükmünü iktisap eylediğinden 29-7-929 a 
yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuı olmakla 14-8-929 
ve anı miiteakip günlerde sablacaktır. 

Yazı makinelerinizi 
satın almadan evel Galatada 
Hnraci sokağında 1 O numarad·a 

V T ;Li BENBANAST 
mağazasını ziyaret ediniz. 

Beşiktaş parkda1{İ tiyatroda 
29 temmuz pazartesi akşamı 
Şehir tiyatrosu sabık darlil -
bedayi ran'atkarlan birlilde 

[Üçüzler] vodvil 3 perde 

Beyoğlunda Tünel kurbünde 

HAYDEN 
Mağazalannda; bilumum yaz
lık eşya fiatlarında tenzilat 
pamuklu kumaşlardan miln· 
tahap çeşitler erkek kostüm
leri için f ngiliz kumaşları 
kuponlarmcla büyük teı- 7.fült· 

Borçlaf ıı. 
Halicin ücretleJ"i Düyunu tıtfl.ır ~ 
indirilecek, şir- miyenin taslı 1 ~ 

ket bakidir ne zanıa!I. ~ 
Şirketi Hayriye ve Haliç Eski Düyunu uııı ak Öİ. ~Of 

vapurlarının ücretlerini tenzil tas.'iyesi hitaı:ı b~ ~ ~ 
için ticareti bahriye müdüri- dir. Düyunu umuınıY P 4' ~ 
yeti tetkikat yapmakta idi. telif şubelerine IJ1C~ .~ ~'t! 

Diln bu tetkikatın Şirketi muhasip ve me~~ l';.Jt ~. 
Hayriyeye ait kısmı hitam sabah;ı bir suretiJll _ .. idi f -...~ 
bulmuştur. D" · OSO-~ ~ 

Bu tetkikabn verdig~ i netice- uyunu ureumıye ure ,,, j ~ 
resine, diğer bir 5 ,U' 

ye göre, Şirketi Hayriye iıc- Maliye vekiletine te~ .. 
retler;ni tenzil etmek mümkün dırl•·· ,:i 
değildir. üzere çalışmakta~~!~ 

Bu itibarla Şirketi Hayriye Bu işlerin ağust~I 
ücretlerinde tenzilat yapılama- kadar biteceği z . ali d / 
mış ve şimdiki fiatlar ipka tedir. Para sui istıııı .,,iie l; 
edilmiştir. yısile memurlara ikra ~ '\ 

Haliç şirketi hakkında ya- rilmiyeceği söylenilıne , 

pılan tetkikat ta bir iki güne Elanek nct~1ı1 'I 
kadar bitecel..-tir. Aldığımız ?t(Y ., 
maluınata nazaran, Haliç üc- Şehremanetinden:. nde' ı 
retlerinde b:r miktar tenzilat lin otuzuncu sah gu~J \ 
yapılabilecektir. Bu tenzilat haren Ekmeğe 17 ·1'i ~ (. 
miktarının yüzde beş nisbetin- fırancalaya yin:ni 1 ~ 
de cUz'i birşey olacağı tah- yirmi para azami fiat / 
min edilmektedir. diği ilan olunur. --"' 1 

ı i ı-ı .,, esse§e- izmire sero~J 
le e ahına eönd~~ 

928 mali senesinde teşviki İzmir gazetelettr 1 ~ 
sanayi kanunundan istifade kuş palazı hastalı~1 ~ 

rum bulunamadığı ı~, eden muafiyet ruhsatnamesini __ ..ıı 
lığın şiddetle teVQ"'""' .1 

haiz ve muamele vergisile mü- yazmaktadırlar. ,,_J!J 
kellef sınai müesseselere prim Bu hususta yaptı~J2 
tevzi edilecektir. kikata göre, .Ba~Y;J2 

Müessese sahiplerinin veya istenilen yere ısteııil~aıl'I 
vekaletnameyi haiz vekillerinin kuşpalazı serÔmu i0~f 
Türbede kain İstanbul mınta- tedir. Bu meyanda et"' 

istenildiği kadar ş 1 
kası sanayi müdüriyetine der- derilmittir. ~ 
hal müracaatla dörder nüsha Bizim aldığımız ,..-~ /ı 
prim beyannamesini almaları ve 1 lfımat budur. ~._t 
mezkur beyannamelerin yazı- I Kısıkhya rol~ 
larak Ağustos 929 tarihine .. _ r\ . _ lf'.9.fj 'I 
kadar b0 hme al mal idarele- ı .. Us~ ha daKw~;detl ~ 
. t d. ed'l .. 1• 1 guzerge n ye~ 1211 r 

nne ev ı ı mesı ı an o unur. şaat yapılmaktadır· .v-cl 
lstanbul Milli Saı ayi daki arsalardan pek ç~ 

Bir1'ği yapılmak üzere satılıt' 

Yedinci büyük 
TA yy ARE PİYAİvKosıl 

1 iNCİ KEŞiDE 11 AGUSTOSTADIR 

BO\ UK iKRAl\1İYF 
30,00 liradır o0o 

AYRICA: 18,000 15,000 12,000 10, ıfSt 
liralık ikramiyeler ve 1 Q,000 liralık bir nıfik ~ıf· 

Bu kesidede cem'an «3,90Qn numara kazarı3'' 
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~~Otobüs Servisi MAIIKEMilrR 
~fıa ~~ 18eşi!daşı Maçka tarikile Beyoğluna rapteden bir 
~" ~ikt s tesıs e~ildığini muhterem ehaliye naıı eder. Bu 
~ bey~ dapur ıskelesi vasıtasile Beyoğlu ile Üsküdar ve 
"i\~ ııın e en s~ri muvasalayı teınin edecektir . 

-,J ~~~KET \' AKİTL.ERi: 
aıl ~e!esınd~ lhla..._mur Gaddesinin köşesi (. lrkeU Hayri •c 
1 °tlıırıda· H f.~O metro mesafededir.) 

1· • arbıye meydanı 
'~ S~bV~ Hareket her 10 dakikada. bir defa 

~!·~ı ~ ıs : 
~ itini · , f ~ erınden maada saat 7 dakika 30dan saat 21re 

• '
00 ~r •e t fi 

>'_,} ~ • a ı günleri saat 7 dakika 30dan saba/ırn 1ııc 
e1' \.. .. ~, \' 
~ ~lt. e tatil günleri hareketler her 7 dakikada bir defa vaki 

~J Servis süratli ve rahattır 
d~ ~ lstan~;(}~~~i;i;29 

v ~et, (amidon) gaz, ben• 
~ • hurda kurşun ve jilet 
~ ~G .. , • mübayaası 

~~ ınhisarı umum 
~~ti 1 müdürlüiünden 
•tt ~ ç6Ôo 200 çuval kola (amidon) 300 teneke benzia, 3,50() 
'~Ut 20o ~ilo sabun 1,000 kilo hurda kurşun, 10,000 adet 
\ Q. ftay kil~ Banka kalyı pazarlık suretile mübayaa edile

tad a talıp olanların 2-8-929 cumartesi günü saat 10,30-
a nıübayaa komisyonunda bulunmalan. 

1. ctsiye ve matbaa ede
~ ~~ ~ v ı ay ası 
ılı ' inhisarı mum 
· ~ ~~t ıç- müdürlüeünden: 

.f ~~. ı~n bazı kırtasiye ile matbaa edevab pazarlıkla alına
~ lO~ "\'e. aya talip olanlann nümuneleri görmek üzere müra

da G fe'Vıni ihale olan 31-7-929 çarşamba günü saat 
a •tada mübayaat komisyonunda bulunmalan. 

ı~~orsada intihabat 
~·~~hap heyeti den: 
~ ~t b0: nihayetinde müddeti hitam bulacak olan ticaret ve 
~ tlitı.U 8.ası heyeti idaresinin yeniden intihabı 30 temmuz 
~ ~t ltı~ra olunacaktır. intihap etmek hakkını haiz olan 
~ &ors essesatın yevmi mezkfırda saat on buçuktan bire& 

tlırı~ ~~yeti idare salonuna gelerek hakkı reylerini 
~ erı ılan olunur. 

~Ut~lata itha at gümrüğü mü
c·~etinden : 
ı,. ltlsı 
l\lltı Eşya Adet Nevi 
~1-~ <>n üstübe~ tamamile 40 fıÇl 
't'h 

Kilo 
2322 500 

h.~~ ~tt L.- ~ 0 ~~ ~e. .. ~gıdı 1 s. 320 
~!-~So p Uç numaralı anbarda mevcut hali.da cins ve evıafı 
·1i.'lr. d~r~ '?Ya bila sahip hükmünü iktisa > cylediğinden 

~~ 'it Yırını gü müddetle m \ızay,.dcye konulm\IŞ olmakla 
'1ıı ınüteakıp gün!erde satılacaktır. 

''G:öı-ündügünüz gibi değilsiniz,, 

Böyle bir il 

soz .... 
Bir kadın için hakaret 

~idir, değil midir? 
- Hakaretin .tnrlüsü var, 

efendim. Hangisini anlatayım, 
istiyorsunuz? 

- Hangisinden davacı isen 
onu. Hamın. Ancak sözü kısa 
~esmek şartile .. 

- Zaten uzun söylemek 
benim adetim değildir. Lakır
dıyı kısa kesmeği severim. 
Uçurtma gibi lakırdının ipini 
uzatanlara da pek kızanın! 

- Ala. Şimdi anlahnız ba
kalım. Beyin siıe ettiği haka
retin hangisinden davacısınız? 

- En küçüğünden. Büyü
ğünden etmiş olsam, davanın 
ağır cezada rü 'yeti lazım gelir! 

Dava edilen erkek dayana-
madı, kızgın, sabırsız bir 
tavurla ayağa kalktı: 

- Hanımefendi şunu iyice 
bilsinler, ki ağır cezad 
hiç bir hakaret davası rü 'yet 
olunamaz. Evveli ahkimı ka-
nuniyeyi öğrensinler de on
dan sonra bu zeminde bastı 

müddea eylesinler. 
Ben ancak Hanmı öldür

düğüm takdirde ağır cezada 
mubnkeme edilebilirim, farzı 
muhal olarak •.. 
Hanım daha ÇQk öfkelendi: 
- Hani günün bir~nde ca

nıma kutetmenizden de kor
kulur doğrusu. Ben sizin gibi 
komşuya rastgelmedim fİm
diyc l\adar. Tevekkeli deme
mişler: « Ev değil komşu ali)) 
Öyle ya, insan iyi komıuya 
düşmezse evi ne yapsın! 

Reis, ihtar etti : 
· - Hanım, hani lakırdıyı 
uzatmıyacaktın. 

Nihayet hanım kendisine 
vaki hakareti izah etti: 

- Bana «Sen görüQdOğilrt· 
gibi d~lsin» dedi! 

- Yani, sizce ne demek 
istedi? 

- Ben herhalde ehli iffet 
bir kadın gibi görünüyorum. 
Göründüğüm gibi olmamakJ 
iffetsiz olmak, demektir. Bun• 
dan bu mana çıkmaz mı? 

Söz Beye verJldi: 
- Aman, efendim, dedi. 

Bir ördek ve yağmur hikiyeai 
vardır. Bu da onun gibi tıpkı. 
Adama ((yağın.ur yağacakh) di
Y~ birisi, bqına değneği yimİf. 
« Yağmur yağarsa sel olur, 
Selde ördekler vakvak edip 
yQzer. Sen bana bu itibarla 
yağqıurdan bahsetmekle ör
dek demek istedin» demiştir. 

Bu da öyle, Efendim." Ben 
Hanıma «göründüğün gibi de
ğilsiniz» demekle Y•flnın gl5-
rünüıü ile mütenasip olmadı
ğım ifade etmek istedim. 

Hanım, daha asabi bir 
tavur aldı: 

- Yani ben genç gör6n&
yormıtım da yaşlı imişim, öyle
mi? Bu daha büyfik hakaret 

- Hayır, öyle demek iste
miyorum. « yaşlı görünilyorsu
nu:ı, Fakat gecsiniz! » demek 
istiyorum. 

- Ay , şimdi bayılacağım. 
Ne yaşlıyım, ne yaşlı görünil
yorum, Efendi. 

- O halde hem gençsiniz, 
hem genç gorunuyorsunuz. 
Ben rücu ediyorum! 

- Bir de üıtelik alay edi
yorsunuz benimle, ha? 

Muhakeme, bitti. Hakaret 
- Ben kendiliğimden uzat

miyorum, Reis bey. Bu adam 
kash, usulü dairesinde sabit 
olmadı. Hanımın erkek kom

reddede· 
u:ıattınyor! 

- Adam tabirini 
derim! şusu beraet etti .... 

- Ya aksini mi söylese 
idim? 

- Zat demeniz icap eder
di! 

- Affedersiniz, beyefendi 
hazretleri kusur ettik. 

:ııeiı, iki taraf, da susturdu: 
- Adabı muqpret, teırifat 

milnakquını bqka yerde 
edin. Burası mahkeme. Dava
quı ıalatıoııJ 

Teşekkür 
Küçük qğlum Rifntın dUçar 

olduğıl cğır şekilde tifo has
talığının teşhis ve tedavisinde 
gösterdiği müstesna harakit 
ve ipnadan dolayı Samatyada 
oturan Dr. Hiristaki beye 
aleni teşekkürlerimi arzederim. 

Üsküdar sulh hakimi 
Mahir 
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M z g a ~ı ' risiı e 
1 ayda yalnız bir , Mücadele neden 
minfa.kada ele "-esirli bir netice 

geçenlerin adedi vermedi?. 
Beyazzit belediye dair(!si 

mintakası dahilinde son bir 
ay zarfında 195 lokanta, 397 
bakkal, 178 fırın, 33 otel, 101 
ban, 20 pansiyon, 64 Yağha
ne, 386 kıraethane, 125 ka
sap, 59 sütçü, 55 hamam, 167 
perükar, 391 yemişçi, 135 
ima.IAthane, 375 seyyar esnaf 
teftiş edilmiştir. Bunlardan 
410 esnaf tecziye edilmiş, 532 
ekmek ve 47 fırancala müsa
dere olonmuştur. 

Gene bu teftişler neticesin
de 179 çörek, 55 kılo et, 12 
kilo peynir, 70 kilo kiraz, 25 
kilo mWevves kese kağıdı, 20 
kilo baklava, 40 kilo çavdar 
ekmeği, 80 tane pide, 22 si -
mit, su; ekmek, 36 fırancaln, 

100 Do .. ğım suyu ile yıkan
mış IJa.. imha edilmiştir. 

Alınan numunelerden bir 
çoğu matluba muvafık çıkma
mıştır. 

Yapılan muayene ve tahlil
lerde, kullanılması muzur ol
duğu anlaşılan bir buçuk 
ton sabun tekrar kazana at
tınlarak mezarret verilmiyccek 
blr hale getirilml , 150 tene-
ke sıhhate muzur yağ da Ana
doluya seVkettirilmiştir. 

Gene son bir ayda Beyazıt 
belediyesi dahilinde 20300 
tane çıkolata imha edil -
mek üzere mühür albna alın-
mış, sahibi hem hikkarlıktan, 
hem de sahtekarlıktl\n dolayı 
mahkemeye verilmiştir. 

1 Son Saat - Sıhhate muzur 
olan yağlarla diğer mevaddın 
yalnız İstanbulda değil, bütün 
memleketimiz dahilinde satıl
ması menolunmak zamanı ar-
bk gelmiştir. Sıhhiye vekfıle
tinin ehemiyetlc nazarı dikka
tini cclbederiz. 

Yerli ı11al ergi i , 
Sanayi birliğinden: 1- Yerli 

~Jları sergisi 6 ağustos 929 
tar~nde Galatasaray lisesin
de aı-ılacaktır. 

2 _ ... S !rgiye eşya kabulüne 
baş1::r -:oıştır. 4 ağustos 929 
tarih. de nşya kabulüne niha
yet v rilecektir. 

3 - Trikotaj, deri, saraciye 
fabrikalannın isticaJ etmeleri 
rica olunur. 

A kerl mekteplerde 
Askeri mekteplerde 1 ağus

tostan itibaren ikmal imtihan-

Kadıköy ve civannda yapı-
1 an sivrisincl; milcadelesi bu 
sene için beklenilen neticeyi 
tam surette vermemiştir. 

Bunun sebebi, havanın mart 
ve nisan aylanpda mutat hi
lafına serin gitv:ıesidir. Müca
dele heyeti bu aylarda işe 
başlamış, fakat ortada sivri
sinek olmadığı için mücadele
den bir müddet vaz geçil
miştir. 

Son zamanlarda birdenbire 
havaların ısınması üzerine bu 
mmtakada sivrisinekler ço
ğalmıştır. Bunu gören müca
dele heyeti derhal faaliyete 
geçmiş ve ev· erde dezenfekte 
yapmıya baŞ1amıştır. Havala-
ı ın evvela serin sonra birden· 
bire sıcak gitmesi sivrisinek 
mücadelesinin intizamını boz
muştur. Mücadele heyeti bu 
ahadaki faaliyetini tezyit 

etmiştir. 

P.,rede ya ın 
Atina, 28 (Apoyev) - Gece 

yarısı rıhhm antrepolannda 
şiddetli bir yaugın çıkmış, 
15 mağaza yanmışbr. Zarar 
ve ziyan 15 milyon drahmi 
tahmin edilmektedir. 

i -z ç nndı 
Kömürcfi Ali efendi ~minde 

bir celebin kbylerdcn getirdi
ği 30 t ne öküz: dün akşam 
Bayrampaşada otlarken ökü
zün biri birden bire ortadan 
sırrolmuş ve o kadar arandığı 
halde b>.ı!unnmalll:1Ştır. Güpe 
gündüz koca bir öküz~n orta
dan kaybolması şaşılacak birv 
şeydir. 

az at )rarısları 
Reioıirümhur Hz. hima~ clerinde 
Uaş\ ekil lsınet Pş. Hz. riyasetlc
rındc ) nn~ 'e ı lah enciiıneni 

ili ı namına lstanbulda 

2-8-16-23-30 Ağastos 
Cuma günleri altı hafta 

Halkın e babı i tirahati tetniıı 
olunmu5tur. Yan~.a yeni \C ~uzide 
atlar iştıı nk eJecektır. Hususi tren
i r: Sirkecıden \eh ı•fcnd iyc, Veli 

efendiden Sirkeci) c 

Otobfüı]er: Topknpıdan Vrli efcn
• ıyc. Hu u i otomobilter Yediku

ledcn Veli efendiye 

ly,·ano na tın ka) dı Sipahicağında 
pnftarı C\ e] her hafta alı 

nk•amına kada 
lanna ve 15 ağustostan itiba- füıh!li mıiı;ırrt-k, biife 

ren de tedrisata başlanacaktıt. 1 85•••..-•DliB&••• 

• 

bı1issuut 
Şarki _E_rdene 

1 karşı nıçın su
suyormuş? 

Beledi ve 
.J 

Londra da lı .ı 
·ş i nasıl hlP' 
/ediliyor,~ 

Londra, 27 ( HuOi) f 
giliz hnkümeti gnaclell.~ 
artan otomobil ıc.',I 
önüne geçmek için ~ t 
bazı kararlar vennift~ 
diye kadar yapılan A 

Mekkede çıkan « Ümmill· 
kur'a» gazetesinin son nüsha
sı Hicaz ile §arki Erden hak
kında mühim bir bendi muh
tevidir. Bu gazete diyor ki: 

Şarki Erdenin hudut üze
rinde vaki olan tecavüzleri 
devm ediyor. Bu halin deva
mı iki memleket arasında va
him neticelere bais olacaktır. 
Bu insanlar, kendi milletlerinin 
ve komşulannın kanlarile elleri 

bulaşmayınca rahat durmama
ya alıştılar. Necitliler ise, 

bunların birkaç senedenberi 
devam eden tecavüzlerine ta

hammül ediyorlar. Necitlilerin 
bu kadar sabır ve tahammül

leri korkudan ve yahut aci~
likten münbais olmayıp sırf 

kırallarının emirlerine itaat ve 
inkıyatlanndan ileri geliyor. 

Çünkü kıra} hudut üzerinde 
emnü selametin idamesine ve 

komşu bqlunan iki Arap milleti 
arasında akıbeti vahim olacal.. 
kargaşalıkların vuku bulma
masına daima haris bulunduk-

lan gibi « Şnrki Erden » ka
bilelerini tahrik edenlerin 

kimler olduğunu da biliyorlar. 
Bu tecaviWeri gü:ıellilde 

menetmek için kınılın so.rfettiği 
meşkur mesai onlarda bir tesir 

hasıl etmemiştir. Bu sebepten 
Hicaz ve Necft hükiimetinin 

hudut başında bulunan muha
fız kuvvetlerine verilen emir

lerde, hudut üzerinde asayişi 
ihl5l etmek istiyenlerin demir 
bir el ile tepelenmesini emr
etmiştir. 

Kadıköydeki 

cinayet 
Kadıköyünde, bir niza neti

cesi F errulı isminde bir genç, 
arabacı Onniği vurmuş, öldür
mü.ştu. Üsküdar müstantikli
ğince yapı!an tahkikat netice· 
lenmek üzeredir. Yapılan tah
kikat göstermektedir ki, cina
yeti işlemek için kollanılan 
bıçak, maktul Onniğe aittir. 

Bunu, Onniğin çocuğu da 
söylemiştir. Bundan da anlap
lıyor ki Onnik bıçağını çek
miş, aradaki mücadele esna
sında katil bıçağı elinden it.la
rak arabacıyı vurmuştur. 

lerdcn anlaşılmıtbr ~_:.., ~ 
yen yerlerde muayr '/_ · 
sllratle geçmek, ka~ 
almak için kafi gclaıe et. f 

Binaenaleyh, hOk~ ff f. 
förleri istedikleri gıbf ~ 
rine göre harekette ; 

bırakmıştır. Şu kad•' ~ 
ilk kazada şoför «~ 1 
lirası ceza verecek ~ 
ay hapse mahkum 01- tİ 

Kaza tekerrür ed~ ~ 
iki misli olacaktır. Bu, 
da, hususi otomobil --ld'• 

de müşterek olacakl~ 

İran zelzele_ 
zararlatl 

ıhran, 28 (Hususi) ~ 
rasandan gelen haberi 
re son zelzele yBzOnd~ 'if.: 
gelen hasar mülılın b;, .,,,, 
ceyi bulmaktadır. .el J 
yıkılmış, «25» kişi ötıııllfı 
kişi ynrnJanmışbr. / 

Rcs~ scrg;.l J 
Resim sergisi ı\~ 

birinde Galatasaray b ~ 
öğleden sonra açıl;,ı 
Serginin bütün terb 
hazırlıldan bitmittfr. 

Muhil çıJdl ;/,. 
«Muhit» in on~..,-~ 

çıkmıştır. Seçme ~ f'~ 
sında bilhassa Y akllf ., ~ 
beyin «Ergene KoO; ~~ 
milli şair Mehmet EJP

1 
~ 

son eserleri tavsiyeJ,, 
dır. Yüı.ü mütecavfl _ ~-s 
araamda AH Saad b"'~~ 
fort) bir tablosu elbİI'" 
V. S. vardır. Mubid 
ederiz. . --

Ş'evki B. teJDlf~ 
Şehzadebqı Mfllet 

Bu akfalll -M 
IComedi 4 ,...-

Sinemada : ı,J 
«13» Ier esrarı~ ,.1 

Amerikan y,tl' ;;, 
Kanto. Dans. 



~( 

I 

o~ 
dun_~~~e _Unka 
~ a hır cinayet o d ... 

anın-

~ i~e. saat yanında, Unkapanında bir cinayet olmuş, 
~tnde bir Çingene, bacanağı Ahmedi ağır surette 

L.~tiJik. 
~~ eden bu çingeneler arasındaki cinayete sebep, kıs-
~r. Şabanın karısı Ahmedin karısının kardeşidir. Ahmet 
~~rtnıak ve onu şabandan boşattırmak, diğer karde· 

ij ~il k . ıstemiştir. 
-~~;~1Yet Şabanın kulağına gitmiş ve nihayet dlin akşam

~~ba.n ~ sebep olmuştur. 
-~~ . cınayeti müteakip kaçmıştır. Mecruh hastaneye nak-
~ Ş~ba ıse de hayatından ümit kesilmiştir. 
~~~ lla ielince, uzun müddet aranmış, nihayet Unkapanı 
~~de Yakltıetnurları tarafından kanalizasyonun ana boruları IJ ,, alanmıştır. 

ttr ka macı 
&e ' 
~rederken 
bir 

Ceclik aza 
~l ~tşada saraç ishak 

~ 1 2 
d' otura e 1 numaralı ev-
~ Stııd n Yazmacı Mayer 
~~ eyt;onı duvanna çtkroış, 
~e dok derken başı elektrik 
~ Ue ı. unnıuş, ceryanın te· 
'' tt~nd· · · ~llı?ştı ısını duvardan aşa-

tlte r. Mayer tehlekeli 
~ dtttl~aralanınış, hastaneye 
~~ lŞtır. 

~lt6Yiinde 
~ ~erıkö .. bir badi e 
~ Yünde Kadıasker ma
~ er~ 0turan Sait, ayni 
· de b' oturan Emine 
~· bt~br kızın önllne geç· 
\llılı\ış ~r gezmek teklifinde 
~ bit b· kabul edilmeyince 

ij,"il es ıçak çekmiştir. 
M~ g:td~ kızın kardeşi 

d ıtıış, Saitle kavga 
!Q, S . ~ elinden yaralan-

aıt k ~ Y alanmıştır-

~ b~lj itı. 1~ı övdü 
~~ ~ce saat yirmi ikide 
~~ i l( 

1~n kocası Hüseyin 
" ~İti> ildıkö . k . d 
'< d·Ja luhı Y ıs elesın e 
' 

1 herk ~nıuşlar, Hüseyin 
ı.' b~st esın önünde karı-
'll" on.ı,,, •• l d" ' ~ güze ce ov-

Bir yolcu fren
den atladı ve 
yaralandı 

Bakırköy şimendifer me
murlarından Recep Ferdi be-
yin kainpederi 60 yaşında 
Bursalı Hacı Ahmet efendi 

bün gece yeşilköye gidecek 
trene bineceği yerde yanlışlıkla 
İstanbula gelecek trene bin
miş, tren istasyondan ayrıl

dıktan sonra yanlışlığın farkı

na varmış, seyir halınde bulu
nan trenden kendisini yere 
at.mışhr. 

Hacı Ahmet efendj başın
dan ve bacağından ehemmi
yetli surette yar lanmışbr. 
Hastaneye yatırılm tır. 

ya I· carih 
Fatihte Kirm sti mahalles· 

inde oturan 1 O yaşında ihsan 

ile 3 yaşında Fuat isminde bir 

çocuk kırk para yüzünden 
kavga etmişler, ihsan küçnk 
Fuadi evden aldığı bıçakla 
kamından yaralamışbr. 

Dün ak ki Y ın 

Tahtakalede Şih Davut ha
nı yanında Leon Boton ecza
nesinden dün akş&m yangın 
çıkmış, sirayet etmeden sön
dürülmüştür. 

e ·ı 
.. an illi rasat esinden 

alınrmştır: 
Dün azami h raret «30» 

derece, bu sabah (2 » de
receair. B gece rüzgar 
hafif poyraz, hava bafıf 
bulutludur. 

Sa1ıife 11 

Dünkü maç ... 
s r ıl n bire karşı 

" e nasıl yendik? 
Fener bahçeyi 6- 2 , Galata· 

sarayı 1 - O ile mağlQp eden 
Mısırlılarla dün muhtelit takım 
arasında 3 üncii maç yapıldı. 
Bu maç , Cuma günkü müsa
baka kadar muntazam ve ha
raretli cereyan etmedi. Bunun 
böyle olacağı malumdu, deni· 
lebilir. Sebebi de basittir: 

Mısırlılar Avrupaya turneye 
çıkmış oldukları cihetle mut
laka kazanmak mecburiyetinde 
idiler. 

Bunun için ne yapmak la
zım a yapacaklar, Zeki ve A
laettin girdikten sonra daha 
fazla kuvvetleşen Galatasarayı, 
dünkü adile İstanbul muhte· 
litini behemehal yenmek isti
yeceklerdi. işte bu sebebe 
mebnidir ki ilk dakikadan 
itiba

1
ren sağdan fazla işlemek 

için mütemadiyen Mithatı düşUr 
düklerini görüyoruz. O kadar ki 
Mithatın fanilesi yırtılıyor ve 
vücudü kanamıya baılıyor. 
Bu vaziyetin önüne geçmek 
için Mithatın fazla birşey yap
mıya kalktığını görmedik. Ze
kiyi Alaettini gol atmamak 
ıçın mütemadiyen marke 
ettiler. 

İstanbul mubteliti, Fener· 
bahçeden yalnız Zeki ve Ali
ettf n alınmak suretile cuma 
günkü Galatasaray takımı 
şeklinde sahaya çıkmıştı. Ta-

ıeın diplomat 
[ 1 inci sa:ifjden mabat J 

.bozulmu,.tur. Zira sefir 
cenaı)ları, reislcüwhura 
Yerilecek itimalnamesinl 
sefarette unutmuşluı·.Dal
gınhğ mdan dolayı fena 
halde sılu lan sefir, vazi
yeti te~rifatçıya anlat
nıış, alelacele mühürlü 
bir zarf bulunarak itimat
name bu imiş g lbi reisi 
cümhura verUmlş, bir 
katip le otomobUe aUa
yıp set'aretten itimat mek
tubunu getit•crek riyase
ti c6"ımhur c..Jalresine tes
Um eylemiş, böylece, bu 
garifl ve misli görülme• 
mi~ ;ıat.lise de kapaomış-1 
lır. 

kuma bu suretle teşkilinde . 
sabet •ardı. 

Tarafgirlik yapıldığı, hücur 
hattının tamamile Fenerden al. 
ması lizım geleceği bakkındakt 
iddialar ve Zeki ile Alaettine 
hiç pas verilmediğine dair 
olan sözler çok çirkin kulüp
çülükten başka bir şey değil· 
dir. 

Nihat mütemadiyen Zeki} 
betliyordu, fakat Zekiyi Mısıı
lılar tamamile hareket edemi
yecek bir vaziyete sokmuılar
dı. 

Bununla beraber Zekinin vz 
Aliettinin ayağına top gelme
miş değildir. Her ikisi de bir 
kaç güzel şilt çektikleri gibi 
bir kaç tane de kaçırdılar. 

Buna mukabil her iki ga· 
libiyet sayısını yapan Latiftir. 
Şadinin bilhassa Rebiinin o· 
yunları da iyi idi. 

Miaafirlermiı de tamamile 
cuma günkü gibi oynamamış
lardır. 

Penaltı cezası almaları, ha
kem.in bir Mısırlı oyuncuyu 
dlfarı çıkarmaaı bunu teyit 
ettiği gibi kalecinin ayağına 
basark can acısile topu elin
den yere düşürtüp gol yap
mak istemek gibi hileleri de 
aGzden kaçm11 değildir. 

1 

Hakem Aptullah B. bu 
defa oyunu iyi idare edeme
di, oyunun bitmeaine 10 daki
ka kalmış iken, Mısırlı bir 
oyuncuyu, velev kabahatli dahi 

olsa, dlfan çakarmıya lüzum 
yoktu. Oyunun bitmesine üç 
dakika kala yapılan galibiyet 
sayısında bir refikimizin iddi-
ası veçhile, topun çizgiden dı
şarı çıkmıt bulunduğu katiyen 
varit değildir. 

Misafirlerimiz de epey ıol 
fınab kaçırdılar. 

Dünkü oyunun hemen mer
kezi sıkleti tamamile Nihadm 
izeliDde idi. Rasim gene iyi 
idi, yalmz misafirlerin gollllni 
kurtarmak imkanı vardı. 

Mıarlılar Qidiyor 
Mısırlı mfsafirlerimi.ı bugtin 

şehrimizde11 mlifarakat c:ea .. 
ceklerdir. 
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ıTAHTAKll_I(l!Jll 
, 1 4o - ... . 

cl'p , ..,.. 

. t~ " , j'; ~ ... ~ 

Sinek, sivrisinek, bltJ' 

pire, hamamböc~ğl1 
..._ 1 I kaflnca. r·, !~ -~,~ 
"'-~~.· .. .,, i;il~~'f'ı-1 ·~M .. :~":.~ 

' :11!' ~ 11> i-i ~·- "'i 1'-fl~ 

gibi haşarat, mu:zır ol-.... 
• dukları kadar 9 mülev

.. vestirler. J ~; ~· ~ ... :· 
· Bunları derhal öl· 'l ~ 
. dürmek için, evleri· I 
. nlze, dUkkAnlarını· . 

za, yazıhanelerlntze, 
f abrlkalarınıza, ve ı 
ahıriarınıza : -- -../ 

. . "' 
,. Yunıurtalarına varın-
cıya kadar bütün ha· 
arcı~ 1rat4 i su rette 

A.:, 'il ı öldürür . ~ 

.. FLITOKS,il\sanlara ve 
hayvanlara mazarratı 

J olma yan ye8'ane ma .. 
~ yidir . ,.;..ı ~--. ~~ 

KOKUSU GÜZEL.·VE SIHHIDIR 
h ·LEKE YAPMAZ 1 

· 200 - 2000 tuli mevce kadar 
' AVRUPANIN her stasionını 

hoparlörle alır 
Slasion Aram ay iniz Şehir- isiınlori 

Matpudur 

ŞEHiR CEREYANI 
.. 

a caddesinde 45, KULELi etektrik maazasi 

--------~-Yelken01 
VAPURLA~l 

ur•' Karadeniz lüks 't:: 11 

Vatan Bi! 
Çarşanı 

günu akşam Sirkeci 11z 
dan hareketle doğru [ 
dak, lnebolu, SamsıJl'I· 
Giresun, Trabzon· . 

Ri ] .d ektır· \ e ze ye gı cc . e 
T af::ıi!at için Sirke~•! 

kenci hanında Uin 11J'llı 1 
müracaat. Tel 1sta!l 

, S . ·ı ~ ı ıa :;yon aalul ı aı 

22 

Güneş 

ôgle 12,21 


