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Zabıta

dün heyeconla dolu bir vak,o takip etti:

Bu dakikada polisin elinde..
Bir ölü., bir

yaralı,

iki katil, iki tane de
maznun var

Hey Murdahay, be, işin yoksa gel seninle bir ~i tavla atalım!
Dl1ıı Sirkecinin damaıılı bir kahvesinde söyleneıı bu cümlenin bir ölQm He
oeticelcneceğiııe ve bu öltimll de çok geçmeden kanlı bir vak'anm takip edeceğine ihtJmal vermek mümkliıı mlldUr?
Acem Abbas efendi Sirkecide ~ lsmail » in kahvesinde bir köşeye oturmuş,
yalnız başına sıktlıyordu, bir aralık komsiyoncu Musa Mındahay efendinin içeri
girdiğini görünce yanına çağırdı, taDlfıyorlardı, karşılıklı oturdular.
O sırada dostlarından şoför Kafkasyalı Hasan Abdili efendi de yanlarına
geldi ve birkaç dakika sonra da bunlara bir başka arkadaşları iltihak etti,
dört kişi oldular, bir parti tavla oynamak istediler, zaman geçti, oyun kwtb
ve tam o ande Hasan Abdnl efendinin attığı zar « dubara » geldi, Murdahay
efendi, karşısındakini hile yapmakla IQI itham etti, yoksa bu « dubara » yı mı
kabul etmedi, sebebini pek iyi bilmiyoruz, aralannda münakaşa çıktı, münakaşa
ka aya döknldü ve Abdul efendi önlli:de duran tavlayı kaptığı gibi Murdahayuı kafaaına indirdi...
[ Mabadi 14 üncll sahifede]
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..Avrupaya

gitmek
üzere
~Un şehrimize gelen Bulgar
<)alının
hemşiresi prenses

~siya

l'avy
re filo u
•
lstanbulda

~~eklenen ( 35 ) tayyareden
hı.ı. ekkep ltalyan hava filosu

.:-~

~hrimize

gelmiş ola-

~\ı~ Tafsilat iç salıifeleri ..

Yukarda IAbdlll
Aşağıd a Da\"lt

~ııded'ır.

m k

.b ı

işinde

Emanetin Emin eye ceva
iç sahifelerimizde okuyun z.

)~uı1an miizakeratı

Dikkat edelim

Fırsat kaçırmadan hazırlanıyorlar

M. Papa, salahiyetini hangi
no tada tecavüz etmiş?
Yunanistan

mı

I

tarafından Ankara sefirinin ve mübadele

başınurahhasmm

Atinaya davetlerinden
oma Ankara
nıUzakeratmın bir tevakkuf devresi geçirmesi pek tabiidir.
fuıDünku Atina haberleri sefir M. Papamn hük\imeti tara·
!a.n vorilen talimatı tecaviiz ettiğini bildiriyor.
n 4 ızfrn nıevsuk olarak elde ettiğimiz malilrruıi4
411
M. Papanın bu gilya ccialimatı tecavdz»

. ke;;.t
mes:leti

Yıınanistanın bize
•
e vakı olmu~tur.

esirıd

Anlaşıl

zavallı

veteceği

para

n~ . Yunnnistan sözünden dönmek için şimdi de

böyle ufa~ ttni

kurban vumek yolunu tutmuştur. Fakat ;
-~fek kürmızhklan acabakim yutar ?

--

1

._..Y*1ııanltlarm

Uç kadm, bir polisi dövdüler

T opkapıda Şükrü f
.
• ·ı
.
e endınin gazino~unda garson Azıze J e
arkadaşı
dün gece
Sultana h mette k en dil et1ne
.
b agırmamauannı
ı..:.
.
.
ıhtar eden polıs Osman e(,..
'·l a d"ovmuş
.. ıer, e lbiC!esın'
:..0
• ...11d'ıyı. t ok tH
...
dUğmelerini koparmışlardır. Bunlardan azize yakalanmıştır.
w

Kı!J...c.ş

zırhlısı

:;on günlerde gazetelerde telgraf haberi olarak Yunanlı
ların donanmalarını takviye ile meJgul bulunduklan ve yeniden bir takım gem~ler sipariş ettikleri elbette her Türk vatandaşının nazarı

dikkatine çarpmışhr.

Yunanlılar kime karşı deniz kuvvetlerini takviye ediyorl-!'"r-

Bu sualin

yalnız,

cevabını

başta

vermek bize düşmez. Biz bu ıütunlapor
Yunanistan buluıynak
üzere bize_.A· atleMabadi 10 · tiz~ 'itt:de .a, kulül:üm6z,
~müttefik L..,__.p azalanm davet
r.
eder.

u1

•

-

Salilfe
wo:m

Ulu

•

öğüt vermiye
kalkışıyorsun
-13kadar tit-

tepeden tırnağa
redi, o bedbaht kadınlar gibi
kendisinin de rencide edileceğine zahip olaı ak derin bir
elem duydu, koca nüvazişinin
o güne kadar görmüş olduğu
şekli tabiisi bile takatsuz ve
son derece ezar.ılut iken bir
de onun ma'yup ma'kus şekli
ne maruz kalmak ihtimali yüOşUttü. Kocasının ağır

sözlerinden, infilak& müheyya
ıillelerinden

korkmasına rağ

men ruhunda bir isyan kıvılcı
mı tutuştu, dağbaşında ınına

taarruz edilmek istenilen bir
kadın haşyetile geri gevi çekilerek mücadeleye hazırlandı.
Nihat cf. mümasil davetlerine - dariya koşan serçe ses·
sizliğile - inkıyadı kamil gösteren karısının yataktan uzahlaştığım görünce, önünden dişisi alınan kızgın develer gibi
böğürdü:

-

Keyfimi bozma
man olursun!

kız, piş

- Gel, diyorum, yoksa ben
gelirim, hem de yıldırım gibi
gelirim •.
Şehnaz, olanca cüretini toplıyarak itizar etti :
- Topuğunu öpeyim, bana
değme . Dedim a, kirliyim.
Nihadın bu söze verdiği
cevap pek çirkindi. Behenıe
hal oynışmak istiyen azgın
erkek , o muhit kadınlarının
tasavvur bile edemiyecekleri
bir tarzı müliabe teklif ediyordu.
Kadıncağız, hiç ummadığı
bu müstehcen teklif üzerine
ellerini yüzüne ltapadı:
- Aman, aman • dedi - bu
nasıl söz? Ben bir dahn (eş
hedü ) demiyecek miyim, ağ
zıma ııimet almıyacak

mıyım,

murdar nefsini körletmek için
beni ölesiye kadar kirJeclecek mis:n'l Tövbe et, şimdi
tövbe et, vallahi evimize lanet
yağar.

uzunca suzügüdinlemiye tahammül etti, fakat kansının söz.il
b;ter bitmez yerinden fırladı,
kendisine öldürücü bir zehir
Nihat, bu

dazı nasılsa

. .•••

,,

camı muezzını

Gibi

reğini

-.....

mi

sunulmuş

gibi mustarip ve
görünen kansını
saçlarından yakaladı silrilye
sUrtlye yatağa götürerek belinin ortasına bir tekme indirdi:
- Seni hamam böceği senit
Rdedi- ulu cami vaizi gibi
öğüt vereceğin ha! Agzının
tadını bilmiyorsan neye evlen·
din? Canım ne isterse onu
yaparım, sana da yaptırırım.
Şimdi istediğim bir şey değil, daha neler yapacaksın
neler? Hoşuma giderse burnuna halka takarım, ağzına
gem vururum, sırtına çul kanım, senin karşımda "yapamazsın, yapamam!,, Demek ne
haddin'~ Biı- kere daha sesini
mütedehhiş

yedi

YerH

mallannı milletimize
yalınız kullandırmak değil, di-

mallan yerH
yapmak için baş vurulacak çare; ancak:
Milletimizin vaziyeti iktisadiyesinin ve kabiliyeti hazı
rumın mühtaç olduğu cc Kooperatif » teşkilAbnın hfiki\metin ciddi ve etraflı mürakabe ve nezareti altmda, umum vatana p.mil olmak
üzere kanuni ve mecburi
R

tutulmasıdır.

Bu teşkilata her ikbsadi
hedefe erişmiye milletimizin
ırki terbiye ve kabiliyeti çok
müsaittir.
Beşiktaş Hasanpaşa deresi
Remzi bey so~ A~ 4
Tann Birgan
S. S. - Müsabakamız bittiği için geç kalan bu mektubu
kari sütununa dercediyoruz.
lf.

ceddime yemin,

O geceden sonra Şehnazın
yüreğinde sönmez bir kin
uyandı, lcocasından tnmnmile

nefret etti, iğrendi. Hayvani
muamelelerine, incidici sözlerine, hırpalayıcı sözlerine rağ
men onu seviyor, ve hedef olduğu hakaretleri, ezalan ka·
dınlığm nasibi e~clisi tanıyarak
erkelderde bir hakkı tahakküm, bir hakkı tecellüt tevehhüm ederek bütün o acılara
tahammül edebiliyordu. Lakin
kocosınm ne aygırlarda, ne
buğaİarde, ne de damızlık

görülmiyen

şekiller

de kendisine tasarruf etmesi
iştihasını ve ihtirasını tatmin
için ade~ ve tabıat hilafına
harekete kalkışması yüreğinde taşıdığı muhabbeti köknn-.
den kurutmuştu.
Bu nefret, bu iğrenme o
kadar derindi ki zavallı taze
gelin, henilz kırkı çıkmadan
boşanmayı bile gözüne almışti.
Ancak, bir hamam tesadilfünde ve kurna başında anasına
dert yandığı, emelini ihsas
ettiği zaman, aldığı cevap,
cesaretini kırdı. Kendi annsı,
öz anası da hem hazın, hem
çirkin olan macerayı hayatına
alakadar olmıyarak ve talisizliğine
acımış görünmiyerek
hemen tekdire başlamıştı:
- ÖstUme iy1ik sağlık, sen
deli mi oldun kız? Kocandan

Gene susuztuk

dair

Yerli

Bir çok şirketler muhasipli·
ğinde bulunmuş muktedir bir
muhasibe hesaplarını tanzim
ettirmek isteyen müesseselerin
Maksudiye han, N. 8 de Galip
rümuıuna tahriren müracaat lan.
Telefon İstnndul-804
boşanıpta

oynaşına mı

vara•
caksın? Bu sözü bir daha
işitmiyeyim.
Verdiiim sndn
vallah haram ederim. Erini de
ıevecebin, evini de. Kadın
dediğin kocasmın ayak türa·
hıdır! Hüner, kendini sevdirip baştacı yapbrmaktır. Eloğlu, senin nuını bir çeker,
iki çeker, üçQncüsUde ya
ayağının bağını çlSzer, ya üsiilne kuma (ortak) getirir. işte
o vakit senin de aklın başına
gelir ama iş işten geçmiş olur.
Kızını zengin ve değerli bir
adama verdiği zehabını besliyen ana bu ağır nasihatını l,'U acip cümleyle bitirmişti:

- İnsan şeytana uyar da
başkasıoa sevdalanır; o zaman
bile Nihat ef. gibi kocadan
ayrılmayı dllşlinm.ex. Sen ne
alıksın ki durup dururken öyle
b:r devleti tepmek istiyorsun?
Bu muhavereden sonra,
Şehnaz
için sabretmekten,
melfılini ruhunun derinliklerine saklamaktan bqka çare

#

nıu?

Babiali, Mahmutpaşa, Cağ-al"
oğlu ve Ayasofya cıvanndal<l
Çemselerin suları kesiJmis,
herkes susuzluktan
sıkınb
çekmektedir. Merdinin nazan dikkati celbolunur, efc:adim.
Karileriniıden:
Nuriye

Bu

•
derecesi ağır değil mi?

Ehemmiyetsiz borç meselelerinden ve muhakeme masrah
gibi beş on knruşluk nakli
ce7.alardan
dolayı
icraya,
sevkolunanlara adeta ağır ceıf
maznunları ve
maklıkeımları
gibi demir kelepçe vunılaralı
götürl m ektedirler.
Bu adam bir katil olsa•
elbette ki hakkında daha
bir muamele yapılmaz. Acab•
bu gibi eşhasın, ağır cürümlU
insanlardan farklı bir surette
sevki imk!nı bulunamaz mı1
Karilerinizden: llhaıni

ar

*
r, ımabem~

Tecrübeli muhasip

canıoı çıkarırım.

eşeklerde

mallarına

ğer küllanılan

Muharriri: M. Turlzan

çıkar,

Haziran 7

Son Saat

Kasımpaşada,

Kulaksızd•

21 ,.numarada Mehmet Ali beye:
Mektubunuzn

aldık ,

fakat

maksadınızı

dık.

pek iyi anlıyaIJl&"'
Müsait bir 'gününüzde

matbaamı!a uğrayıp arzunuııJ
iıah

ediniz efendim.

kalmamıştı. Artık bof bir g3"
nillle kırık bir hayat geçiri"

yordu. Nihat cf. zevcesindekİ
tahavvül!ti hfssiyeden bihabetı
itiyadatını muhafazada devadl
ediyordu. Gecelerin zevkiııİ
baınn gündüzleri de tekraı'
etmekten çekinmez ve bu ınu"
zaaf hayvanJaşmayı erkekli~
sayardı.

Şehnaz, gündOz nüvazişlt'
rinden bilhassa bizar ve soJ'
derece mahçup idi. Kacasınııı
ansız eve gelipte kendisiJJİ
hamur teknesi başindan kal'
dınnasını, açık bir hakaret
<;;bi telAlcki ediyor, hizmetçi
Kezibandan
bile utanaca~
hale geliyordu.
lakin Nihat, yaptığı işlerdeJI
memundu. Mutfakta meşğııl
olan karısının çıplak kollarflS
terli gerdanını görür görme.ı
buğulanır ve sesine tuhaf bit
boğukluk gelerek hemen e"
mir verirdi:
- haydi kız, odama gel!
( Mabadi var )
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Allah baba insanı
Dervişin

lr

afı

dığı

biri ,

kısmetini a .rağına getirir nıi?
parası

parasız

iç.in

•
ervış

olma-

ya:şamağa

ve başkalanmn parası ile ge-·
çinm~ğe karar verir. Elinde
sopa , sırbndn. aba , h1!şmda
ki;lah yola çıkar.
İşi giicü hep tenbel te.nbel
oturmakla geçen bu adam
karnını doyurmak için kendini
yonnıyacak bir iş aramak pe~ineedir.

Gideceği

köy daha oldukça
u"'ak .. Yorulur da. Bir eğa·
cın
gölgesinde dinlenmek
ister.
Bu sırada kulağına bir kuş
cıvıltısı gelir.
Başını kaldırır bakar birde
ne görsiin ufacık bir kuş ..
kan :ıtlnn

d•

ya

daha

yeni

başlamış.. yuvanın

çırpınıp

Peki oğlum S'en tltnırk
cvirı masrafını gôrN:tk .kadrrt
oldun Jıa !,
·
-

domates salçası ver.

çikmı

içinde

duruyor • .

Derviş:

- Vah zavallıcık .. der.
Burada, yuvasının içinde açlıktan ölecek ..
Tam bu sırada gök yüzünde bir kartal gözükür ve bu
kartal , gagasında tuttuğu yiyeceği yuvasında çırpınan yav·
ruya verir.
Bunu gören dervişin ağzı
bir karış açık kalır.
- Hey yarabbim. der. Sen
hakikaten çok büyüksün. Yarattığın mahluklann en küçüğünfin bile kısmetini ayağına
kader getiriyorsun. Beıi ise
bunu düşünmeden kendi kıs
metimi ayağımla aramağa gidiyordum. Madem ki kuş gibi
ufak bir mahluka yiyeceğini
ayağına gönderiyorsun. Her
vakit seni düşünen, sana
daima dua eden ben derviı
kuluna neler yapmazsın?
işte ben de sana itimat
ederek buracıkta oturuyorum
ve iaşemi senden bekliyorum.
Derviş böyle söyledikten
sonra yan gelip ağacın altrna
uzanır ve havadan gelecek
kısmeti beldemiye başlar, akşam olur. Ne gelen kısmet
var ne bir şey ..
Dervişin karnı acıkır ..
- Hele bir namaz kılayım.

-

işle o~lum.

Sana bir

okka salça. Hani parası?

- Bakkal amca,
annem

dtişürmiyeyim

kavanozun içine
Allah belki namazdan sonra
iaşemi yollar, der,
Namazdan sora da bir şey
ler gelmez.
- Allah babanın kulları
çoktur. Belki beni unutmuştur.
Hele bir uyuyayım. Yarin sabah mutlaka benim yiyeceği
mi ayağıma getirir:
Der ve uykuya yatar.
Ertesi sabah büs bütün aç
kalkan deniş bili Allahın
göndereceği kısmeti beklerke!I
başı Ustünde kanat çırpması
işidir. gözünü kaldınnca ~?e
yuvasına gelen kartalı _~o~!:
Kartal gağasında geti.rdıgı
yemi yavru kuşa verdikten
sonra:
- Yavrum! der.
Artık büyüdn. Bak kanaatlann çıkmıya başladı. Kendi kendine bir az uçabilir, kendi
gıdanı arayabilirsin.
Çalışmadığın içindir ki bugüne kadar sana ben bakbm. Çünkn Allah ancak

Parasını

diy4

koymuştu.

çal1famıyanlan., yardıma

muhtaç olanlara bakmayı emrederÇah~mak kabiliyeti olup da
çalışmıyanlara değil. Sen timdiye kadar iaşenl
benden
bekliyor ve buluyordum. Şim
diden sonra artık kendi ka·
nadınla uçacak ve kendi
kısmetini kendin arayacaksın.
yoksa Allah seni aç ve sıkın·
bda bırakmak suretile cezalandmr.

Kartal bunlan sayledlktea
sonra yavruyu bırakb Ye uçup
gitti.
Onun arkasmdan kanatlan
yeni çıkmıya başlamış yavnı
kuş da yuvasından uçup in.met aramıya gitti.
Bizim tenbel dervif bunu
görmüş, bu sözleri işitmifti.
Utandı, hemen kalkb. Kendi
kısmetini kendi arayıp al~n
teri ile iafesini kazanmak lçıa ..
yola çıktı ilk rast pldiii

kiJde bir PfPı• Ja••k oldi.
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Arabın başına patladı.
ee bütün canilere beraet kararı vermekle
uf aris en Cinftyet" mahkemesi katil bir
Arabı niçiıı idama mahkôm etti

Kabak

R
Parlste

bir ( Sen cinayet
pıahkemesi) var. Bu mahke·
Pl!enin so~ ~amanlarda üst üste
y~rmif Miuğı\ bfr takım gariP ka~ar Pariı efkan umuml}'~sindo ve Parls matbuatında
ma'kus tesirler bırakmıştır.
Bu kararlar ne midir diyeceksniz.
Elde kat'i deliller, şahitle, hatta mücrimlerin itiraflan olduğu halde verdiği beraet kararlarıdır. Bu nasıl mı oluyor?..
Avukatların mebaretli nutuk·
tarı heyeti hikimeyi teshir
ed~cek kadar kuvvetli sözleri
ıayesiade.

Kan•nı,

çocuklarını

Arap esasen hasta bir adam·
dı. Bir kaç defa hastaneye,
cıanatoryoma

Del!le&ine

rağmen

cası evvela kansını öldürüyor
sonra tam kendisini öldürece'"
ği sırada yakalanıyor. İyi bit
avukatm güzel bir müdafaası
bunu da bundan daha çok
fazla mücrim olan diğerleri
gibi beraete kavuşturacağı
muhakkak.
Herkes
böyfe
düşünüyor ve
bu ne~ceyi
bekliyor.
Fakat bir çok canileri be"
raet ettiren mahkeme kısa bir
müzakereyi müteakip bu Ce"
zairli müslüman Arap haklan"
da kararını veriyor. Bu karat
nedir biliyor musunuz: idam.
Evet, zavallı Arap kiyotimakineai altında kafası ke9il"
miye mab1dkm oluy_pr••

elinden

tabancasını alıp polise teslim

girmiş çıkmıştı.

ediyorlar.
Bu Arabın muhakemesin de
Karısı F ransızdı. Bir birleriSen
mahkmesi yapacak.
ni sevmekte idiler. Ne oldu?
Bu
mabkemeıün bu hini
Aralannda ne geçti? Bizce
dram ve fecialarda verdi;i
meçhul.
kararlar malim. BilhaMA za·
Yalı n: tabanca sesine kotan·
lar genç Fransız kızını al kanlar vallı Arabın bu cinayetinde
esrarengiz bir nokta da var.
içinde görüyorlar 'Ye Arap:
- Bırakın beni, biz böyle
lki genç ölmiye karar .eriyorlar.
karar verdik... İkimiz de öle·
Niçin?. Burası meçhul.. Koceğiz. Ben de intihar edeceğim.

ana·

sını kız kardeşini öldüren
aşıklnı, kocasını,
erkekler
dostunu 'tabanca kurşunu ile
yere seren kız ve kadınlar·
dan pek
çoğu bu mabke·
menin verdiğ beraet karan
--=.-sayesinde
kafaları
kesilmekten ve yahut müebbet
kürek cezasından kurtulmuş·

Avukat

•e

Bu

iyi nilidafaa et"

Hayır.

lardır.

Sen mahkemesi yalnız beraet kararlan vermekle de iktifa etmemekte, içtimai hayatta tesadüf edilen . c!n~yet
lerin esbap ve sevaikinı de
tetkik ederek hükümde yeni
kanunlar da tavsiye etmektedir.
Ez cümle işıkı tarafından
terkedilen bir kadının kendi
çocuğunu boğması vak'asını
muhakeme ve kadına beraet
karan verdikten sonra Fran:tll
htikümetine elde mevcut kanunur. kadınları evveli iğfal
sonra terkeden erkeklere karş1
hiç bir şey yapmadığını i'er!
ıürerek bu kabil erkeklf'n
cezalandıracak yeni bir 1'anun
yapılmasını teklif etmiştir.
Bütün bunlar k~rşısında Pa·
ris matbuatı Sen mehkemesi
azalarını aşk cin a yetlerim."
karşı pek yumuşak kalplilikle
ittiham etmektedirler. Denebilir ki matbuat müttefikan
bu mahkemeye karşı mücadele
için sefer açmıştı.
Buna rağmen Sen mahkeme.~i azalarının hiç aldınş ettikleri yoktur.
Tam bu sırada Fransada
yeni bir cinayet oldu.
Cezairli müslüman bir Arap
sevdiği kansını bir otel oda-

mı

miyor.

1

Avukat vazifesini y•"
pıyor fakat müddei umUın:, gl-"
zetelerin Sen mahkemesi hak"
kında yazdıkları yazıların tesi"
ri altında bütün belagatı ile
heyeti hikimeye haykırıyor .
-Eğer bu gibi his faciaları
hakkanda beraet kararı ver "
mekte devam edecek olurs•"
nız az zamanda bütün Parif
balkı bir birini öldUrecel<
ve cezasız kalacaktır.
Heyeti hAkime gerek gazete"
lerin hücumlan ve gerekse
müddei umuminin sözleri kal'"
tıaındadır ki
derhal idadi
karannı veriyor·
İtin neticesi bundan iba"
rettir ve bu karan kayde6
den bütün gazeteler oeticedeO
memnundurlar. Yalnız bund•
düşünülecek ve yahut akl•
gelen bir nokta var.
Acaba Sen mahkemesi aza"
lannm pek maruf olan yum~
tak kalplerini kablaşhrao ıe6
bep gazetelerin neşriyatı 111•
yoksa bu sefer karşılano•
çıkan maznunun bir hiriaÔ"
yan değil de bir müaltımaO
olması mıdır!

O ane kadar daima sü~t
etmif, ıtCSini çıkarmamış olaıl
müddei umumiye belagat ve"
ren ölenin hıristiyan ve öldU"'
renin Arap olması mıdır.
Eğer böyle değil de haki"
katen Sen mahkemesi artılı
. beraet karan vermemiye az"
metmiş ise o halde ilk hız~
· tes.adüf ettiği için kabak.~~
çare Arabm bqıda patlP'

1
•.fmerika pldjlaruula bu ~Milin deniz tğüRC.duintWı

ili

ballıGMr

... r.eaa.
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Haziran

Son Saat

Sinema yıldızı Anita Peç
müthiş bir otomobil meraklı
sıdır. Aynı zamanda tuvaletine
çok itina eden san'atkar bu
ikC"'~'evesini aynı zamanda
tatmin için kullandığı araba1 rda bir takım hususi tertibat
' ~ ·, ~ptırmıştır.
h

Geri Kuper Amerikada birdenbire şöhret bulan genç
bir sinema aktörüdür. Onunki
kadar seri bir tarakkinin biç
bir san'at'kara nuip olmadığı
ifade edilmektedir. Geri Kuperin bu şöhretine sebep kadınlar tarafından beğenilme sidir.

·

Amerikan sinenıa
yıldızı Bessi Lov
h yat
hakkında bir mehale . . .
.
sı1sı1esı yazmış ve ne rettırmiştir. San'atkar hatır.. t ına, ası1 .ısmının
. . (juanı•ta
04

Horton) olduğunu, vazu sahne D.V. Griffit tarafından beğenilmiyerek bunun (Bessi Lov) a çevrildiğini

söyleyerek başlamaktadır.

Sahife 9

Natali Morhead Amerikan
sinema yıldızla
n içinde giyinmesini en iyi
bilen kadınlar
dan olmakh
maruftur. Sanatkar üıt kısmı
tülden ve tek
kollu olan gardüğünüz tuvalet "ayn ayn gözlerle ,, isimli son
filiminde
g'IY·
r.
Evelin Brent, ( Uiiiver ) Şırketiaia iN ..,.Lur
yıldızı, ( Br.odvay) ismii son fitimindıe gWenl&i
muvaffakıyetle bütün sinema müneldddedaln •zarı dikkatlerini celbetmiştir. R-esıniaaiz _.•atWn
...
fili·
büyük masraflarla yapıla• b u b u,_
minde göstermektecm.

.A.. ,,. --
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elinde bugün işe yarar kaç harp
gemisi vardır, kıymetleri nedir?

Bunu

öğren

[ 1 inci sahifeden mabat)

re bu itibarla bahri kuvvetlerimizle çok yakından al~adar
devletlerin deniz kuvvetlerine
bir göz gezdirmekle iktifa
edeceğiz.

Bu kısa fakat en yeni, en
ciddi ve mevsuk menbalara
istinat eden tetkikahmız kom·
şu ve hem hudut devletlerin
bugünkü kuvayi bahriyelerini
bize l!yıkile tanıbp mfistak·
bel deniz programımız için
bir ikaz hamlesine vesile
olursa «Son Saat» kendini
vatan bor.çlarmdan en mühim·
mini ifaya çaiıftnlŞ telakki e·
decek ve pek derin manevi
bir haz duyacaktır:

-1-

1929 da Tanen
•
bahriyesi
Kendimizi aldatmıya biç te
lüzum yok: Yunanlılar umumi harpten sonra ellerinde
kalmıt olan gemilerinin hemen
hepsini yeniden tamir ve tec·
dit ettirdiler.
Hele torpidobot smıh harp
gemilerini
adeta
yeniden
inşa edilmiş denilecek derece·
de ciddi bir surette elden
geçirttiler. Bugün Yunanlıların
hattı harbe ithal edebilecek leri gemileri şunlardır.
Zıhlıları «Kilkiş» ve «Lim-

nos»
lnşalan 1908 senesinde ik-

mal edilmiş olup beheri 13.000
tonilato cesametinde bulunan
Amerikan yapısı bu iki zıhlının
kazanlarını Yunanlılar 1925 1927 seneleri zarfında tecdit
ettirmişlerdir.

Gemilerin sürali hali hazırda
17 notkn 14 nota dü~milş olmdda beraber 45 çapında
dörder truıe (30,50) luk toplarile bunlar oldukça hatuı sayılnbi1· r gemilerdir.
Zrlllı kruvaz6r: - Y orgi·
yos Avcrof:
Yunanlılar, 1-<endilerine Balican herbini kazandırmış olan
bu ( 10,000 ) tonluk gemiyi
(925-27) seneleri zarfındn (Forges et. de la Mediteranee)
tezgahında esaslı bir surette
t mir ve tecdit ettirdiler. Üç
yaktı pruva direği ağır Fran·
sz modelile tebdil ve son sis·

•

tem tahmini mesafe ve ateş kon·
trolu cihazlarile techiz olundu,
90 santimetrelik yeni ve kuvvetli
projektörler ve tayyare topları yerleştirildi, kazanlar değiştirildi, bölme tertibatı ıs
lah olundu, makineler elden
geçirileli, okadar ki bugün
"Averof" un inşa sürati olan
(23.9) notu yeniden iktisap
etmi§ olduğu bile iddia olunuyor. B'nı.enaleyh
Ba1kan
harbinde olduğu gibi bugün
de Yunan hatb harbinin en
tehlikeli vahidi harbi « Averof »tur.
Kruve.zôr: « Helle )) . Yunruılılar bu hafif kruvazörü de
esruılı bir surette l:.mir ettirmiştir.

Elyevm münhasıran mazotla
işliyen
bu gemi son sürat
tecrübelerinde inşa sürati olan
(20) notu bir not geç.erek (21)
notla seyretmiştir. (Helle) yi
Yunanlılar mayn gemisi olarak
kullanmaktadırlar.
.
Flotilla:
rehberler ve
muhripler.
Yunanlılar bilhassa tarpidobot sinıfı gemilerine ehemmiyet vermi~ler ve buı~arın
hepsini iamir ettirmi~1erdir.
( Atos ) , ( Y eraks ) , ( Leon ) ve ( P~ntir ) ismini taşı
yan dört bUyilk distiroyer lngiliz teısanelerinde yeni baş·
tan inşa edilmişçcsine tamir
görmüş ve.evelce beşer bacalı
olan bu gemiler şimdi ikişer
bacalı en seri e:istem ve çok
seri flotilla rehb3r gemileri
haline gelmiştir. fn"a süratleri
olan saatte (32) nohı tecditlerinden sonra iki not tecavüz
ederek ( 34 ) notla seyredebilen
bu
dört
büyük
muhrip
Yumm
filosunun
en korl.runç vahidi harpleri
telakki edilebilir.
« Aeto » ile « Pcntir » aynca mcyn dökme tertibabm
hniz bulunup beheri (40) mayo
rta:;ıyabilmektedirler.

« Tiyella» « Sfendoni » «Lon-

ki » muhripleri: Beheri (390)
ton cesametinde olan .bu üç
ır.ubriplen
« Lonki » 1926
senesinde esaslı bir surette
tamir edilmiş ve inşa sürati
olan ( 30) notu yeniden ildisap etmiştir.
«hınirni» muhribi - A vus-

orç ur

turya filosunun bu sabık muhribi(30) not siiratinde evelki
üç muhrip cesametinde güzel
ve işe yarar bir gemidir.
"Aspis,,, "Niki» «V elos»
muhripleri - 1926 senesinde
her üçüde tamir ve tecdit
edilmiş olan bu üç gemi (350)
ton cesametinde olup sürat·
leri saatte (30) nota varmaktadır.

Torpidobotlar-Yunanlılar

ellerindeki (120) şer tonluk 6
torpido botu kendi tersane·
lerinde tamir ettikleri gibi
Avusturya gemilerinden hisselerine isabet edip (Pergamos)
(Bnısa), (Ki ikos}, {Hiyos} ve
( Kidonya) tesmiye ettikleri
(250) şer t on1uk S torpidobot
ta saatte (28) not sürati seyre
maHk ve oldu1cça yeni gemilerdir.
Talıf"ıba.lılrler:
« Nerem;», «Protens.», «Triton» ve
< Glav o > Duldı!darı za·
man (630) ve sathı bahirde
(730) l"letrik ton cesametinde
bulumın bu tclıtelbahirler su
albnda (9,50} ve su yüzünde
14 not sürate maliktirler .
Frans z y~pısı olan ve henüz
ild"el" yru;!ında bu1unan bu gerni!cr ı;ckizer torpido kovanile
mw,._hhaz olup snatte 10 not
süratte va.,ati 1500 ve azami
4000 mil magruk olarak ta saııtte 5 not süratle 100 mil
ımdreti scyriyeleri vardır.
" 'ntsonis ,, ve «Papanikolis» botları: bu iki tahtelbahir
{1926) senesinde inşa edilmiş
lerdir. diğer dört bottan (200)
ton daha üçük olmakla bereber ayni süratte ve hemen
hemen ayni seir kabiliyetindedirler yalnız sekiz zerine
altı~ar torpil kovanlan vardır.

Muavin gemiler: Yunanlıların bun1ardan ınada dört
tane mayn ( \( Kelle >> ile iki
büyük dahil olmamak üzere),
dört mayn tarayıcı, bir petrol
sarnıç, iki komür, bir su sarnıç, bir hastane gemileri ve
bir tane de filo maiyetine
mensup fobrilrn ve tamir se fine!eri vardır.
Hulasa: Yunan donanmıısı
hepsi de esaslı tamir görmüş:

2 1 -

Zıhlı
Zıhlı kruvazör

1 -

Seri mayn dökücü k -

I

İstanbul icra dairesinden:
Unkapaninda haraççi kara
Mehmet mahallesinin Üsküplü caddesinde atik 37 cedit
62 ve 6 N. hane Mehmet
Rahmi efendinin borcundan
dolayi otüz gün müddetle müzayede olunarak bin lira bedelle müşteri uhdesinde ise
de bazı esbaba mebni miiza·
yedenfn 15 gün tekrarına lilzum gürülmüştür.
Hududu: bir tarafı bahriye
yUzbqılanndan Abbas efendi
ve hemşiresi Hasene H. hanesi, bir tarah baıen haraççi
camii şerif ve kabristani bir
tarafı nisalara mahsus mektep
arsası ve tarafı rabii Üsküplü
caddesi ve fükara sokağı ile
mahdut arsa elyevm bir bap
hanedir.
Umum mesahayı satbiyesi
üçyüz arşındır. Hane iki kı
sım olarak kullanılmaktadır.
Üsküplü caddesinde 62 No.
hane kapıdan içeriye girildikte
zemin çini kısmen toprak bir
aralık malta döşeli bir ara·
lık bir oda bir aptesane yanında bir kapı ile bahçeye
çıkılır. Bahçede iki kapı ve
zemini malta döşeli bir mutba k bir ocak bir merdiven
attı kömürlük ahşap merdiven
yukariya çıkıldıkta bir koridor
üzerinde iki oda bir aptc~ane
yine ahşap merdivenle çıkı dıkta bir koridor üzerinde
bir oda bir tahtaboş derununda Kazım efendi maaile sakin·

dir.

Fıkara sokağı 6 No kapıdan

içeriye girildikte zemini malta
döşeli bir mahal odunluk ve
kömürlük bir bela bir aralık
üzerinde bir oda aralıktan
bahçeye kapı ile çıkılır bir
merdiven altı kömürlük ahşap
merdivenle yukariye çıkıldıkta
bir küçük sofa üzerinde iki
oda bir hela bili konturat Ha·
san efendi sakindi.
Hane dahilen ve haricen
muhtaci tamirdir, kıymeti mu·
hamminesi bir liradır. ıı~ii numaralı dosyada mündericür.
Müracaat olonabilr. Müzayede
istanbul icra dairesi müzayede
şubesinde 24 - 6 - 929 tarihinde saat 14 den 16 ye kadar
icra kılınacaktır; talip olanla·
rın kiymeti muhamminesinin
yüzde onu nisbetinde pey
akçelerini
hamilen yevmü
mczkfırde bizzat ve ya bilvekale möracaat eylemeleri ilin
olunur.
ruvazör
4 - Flotilli rehber gemisi
7 - Muhrip
11 - Torpido
6 - tahtelbahir ve müteaddit muavin gemilerden tcrekkUp ediyor.
Gelecek
müsahabemizde
Romen donanmasını tetkik
edeceğiz.

Ahnıet Cenıalettin

7 Haziran

Ahnıet

l\Talo li .·

Cernaleddin

1929 senesi mayısm 25 inci gününden iti~aren Ham . .

•

tadar muteberdir.
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Saa
Fuda hareket b.rebt
Birinci

Süphe etme!

No

Hudut

Hareket

1D şı~ı -Tünel { ıtnj<len. _Tş:
36
9
11 Kurtuluş - Tüne!{ K~luştan - Tünele

Bu hizmetinin mükifatını
KurtulQf&
._I! 12 Harbiye ·Fatih { Haı:biyedenHarbıyeye
F~tihe
eörürsün
Mırsiyal Zarııbarof bu eleuı- gün çıkaieleceğine nıuntazır J 14 Maçka - TOnel { Maçkadan -

~:=

U

23,00 2'.SO
30 23,30 . . .
-.
6,'1J t,18
Fatihten 4.9 6,13 1.18
Tünele
2',o& a!O
Ttınelden Maçkaya 30 2!1~ tl,iJO
T~den - Sirkeciye 5,8 6,G 21,'5
Sirkecıden • Taksime 10
7,fJJ ~
BeMa~adan - Beyazıta 7,9 6,25 ~
Tunelden -

aver dürüncelerin tazyiki altında bir müddet sustuktan
aoııra gene kendi kendine
aöylenmiye başladı:
- Benim bütün tasavvurlaruna, projelerime vakıf tek
bir kimse vardıki oda Hnbcr
Marsan idi. Hatta bir aralık
bu petrol ifini ortaya atarsam
beni terke d eceğinı. ve hllk"'uIlı t h b
v. •
e e a er verecegını soylıYerek beni tehdit bile etmfıti.
keBe~. de pflanımı tatbik . için
ndııınfn yok olmaıına ıntf·
ıar mecburiyetinde kalmışbm.
~lkanzaa petrol kuyulannm
t•r efsane, bir blöf olduğunu
Oen bu adam da bugiln diri1er arasında bulunmıyor ...
\re birden bire bir tllphe,
•cl bit şüphe zihnini tırmalalllhıı ,..ıL
• Z
b f
ğ kal'510
...,
ı am aro aya a
.ah
adeta bağıncasına :
M
ld
-:- Hobe~ . .an~n 6 O ama,
~edı, kendısmın olmeden evel
~ Petrol dala'veresini bir kidi#lteabit edip birakmadıiJ
:: IDalum ? . ~e.fatm.dan son~a
M

•

•e

kiaıt birııının elıne ieÇllUf
1
o IDu mı sanki?

el Zaınbarof beynini altüst e-

eı:,.nıeaeleye makul, mantıki
~ ilhassa tabii bir sureti hal

~ ~f

eden kendisi için tehli·

el~ olu bu üu.ide bile d6rt

e •~yordu.
b - Şia1df Hüberin mekhı.
;nu ele ıeçirmif olan bu
~11111 arayıp bulmak icap

Jor...
'Yl&ra'ya1
M..,._1
Zambarof, HOber
•

fıkı ı&rtı berhayat

iken

sıkı

hatır M-~ttığtl
kimseleri der - .....ıye 1
- Bu d ça ıştı ve:
berin çok• anı belki de Hn-

karp pay.:~dit v~ ~endiaine
v~rde ettiii ~ 1~~t perPıyerdir... Bir an etÇlai Jan •

kalbE kavutabilnıek~ ~stirahati

bir kere bu adanı •ÇIQ ıidip
1
Karannı verdi.
Rörmeli!..
Banker alelacele sok ..
fırladı ve Burgonya aok!~ fırHüberin evine geldi
Kmda
Sadık uşak efend~· .
patronu tarafından ı;ın. le~
tarzda katledilmiş old11~ bır
bihaber1 Hnb
M
dan
er
arsanın bir

bekleyip duruyordu.
Marsıyal Zambarof ke11dini
Jan - Piyerin karşısında bulunca l&Obaliyane bir ta\'lll' takındı ve:
- Buradan geçiyordum, de~
di, .Jan • Piyere bir ograyun

\>

15 Taksim· Sfrkec!{
~ 18 Maçka - Bayazri{
yazıttan .. Maçkaya
18 Taksim· Fatih { Fatihten
T~imden • Fa~
- Tabıqıe
19 Kurtuluş-Beyazıt{ Kurtuluştan - Beywta
"le

~

dedım. Nuılaın bakalım? Şayet

~tianyonan bbim birLadSama

var,
ana . ge . ana
b yacım
d
b
,
UDU aha er vermıye aeldıml
Bu ziyaretin kendisinde te Ht

J 22 Babak-EminönO

eylediği

hayret ve teacc;bO
bOyük bir sotuk kanlılıkla
gfzlemiye muvaffak olan JanPiyer hllrmetkirane cevap
verdi:
.. -:- Çok .l~tfıfkiraııuz. mösyö,

likın tımdilik başka bır kapı·

~

~

•;.

r!

7,12 23;20

15

7,35
8,21 JV126
6,15 ı-,,JI

6

!f.40

Beyuıttan - Kurtuluşa 15,17 7,0S
Beşiktaştan-Bebeie
5,31

Beıiktaştan-Eminönüne

Bebekten-Emln&nllne
Emin&nünden-Bebeğe

Ortaköy-EminlSnOne

23,26
5,40 -

7,15 6,00 alO
22 6,00 15,44

Eminannnden-Be.tikt.,a

~

f

14

~

-

tt

~.'>5

_

Emiııö~ünden-Ortakaye ıs s,33 ...
25 Ortaköy-Aksaray Ortakoyden-Aksaraya
22 5,40 22.50
Aksaraydan-Ortaköye
S,44 2Z5S
34 Beşiktaş-Fatih { Bq~tan-:atihe
9 6,05 21;52

da hizmet etmek tasavvurunda
deiilinı. Mahaza bu teklifinize
F atihten-Beııktaşa
18 6,51 - tqekkllr ederim.
- y aak.. Ç8nk6 senin z...
Aksaraydan-Topkapıya 6 S ti valh kltibim HOber nakad
e
ar ";; 32Topkuı-ıaa~JfS
Topkapıdaa.Sirkeciye 10,13 s:34 tze
sadakat ve ne derece merbu- ~
20 6,10 !J.'iŞ
{ Sirkeciden-Toı:;pıya
tiyetle hizmet ettiğini bilen- ~
Topkapıdan-A raya
..
Ierdenim.
.
Abaraydan-Yedikuleye 6 5,10 ~
Marsiyal Zambarof ihtiyar
Yedlkula-glrkeci Yedikuleden-Sirkeciye 10 5,33 *5
hWnetkir tarafından katiyen ~
~
Sirkeciden-Yedikuleye 13 6,13 2.t.35
bir davet vaki_ olmamasına ;
Y edikuleden-Aksaraya 20 ,...
rajmen avludakı bir iakenıle~ 35Şahramini·Bayızit{ Sehremininden~Bey~~ıta
7,00 19.07
ye oturarak devam etti:
~
:Aeyazıttan-Şehiremınıne 24 7,23 19.:JD
- Ha bak iyi ki hatınnıa
Samatya·Bayazı'{ Samatyadan·Beyuıta
7,00 U.10
ieldi. İflttiğime ıöre biçare
Beyazıttan-Samatyaya
26 7,25
3Ş
efendinin metnıkibm kem.U
ederek aleyhimde harekete
Piyaoko nıüdürlügvii~i(2
dikkat ve itina ile muh&faza
ıeçtiler.
~
ediyormutsun?
Jan - Pjyer yumruklarını
Tabettirilecek olan (
J
HOber Marsan, maiyetimde
sıllb ve Maniyal Zambvofun
adet varide, sadıra, bili,
çalışan bir kitip sıfatlle bana sözünü keterek:
zimmet ve demir bq ..,.
ait işlerimle alakadar blr ta- Fazla israr etmeyiniz defterlerinin aleni ~
kım evrak ve vesaikJ de ha- m6sy8, dedi. Sebebi ziyareti- suretile ıuünakUUJ icra
mil bulunuyordu. Elyevm bu
nlıf timdi tamamile anladım.
ceğfnden tab'a talip olacel&laLlltfen
dııanya
çıkınız....
nn
pey akçelerile birlifde '9
evraktan bazılarının bana lüBanker bu hakaret kartı·
6- 929 tarih perşenbe glDll
zumu var. Senin muvacehensmcla sarardı ve:
saat on beşte piyanko Madlrw
de bu evrakı diaer
• evrak ara- Ne, diye haykırdı, s~ IOğünde mllteşekldl m~Jiat
sından bizzat arayıp bulmak
bir uşak parçası, benim hizkomi~yonuna müracaatlerl.
isterim...
metkanmm
hizmetçisi, beni
Jan-Piye sakin ve sakit dukovasın haf .. Galiba sen aklını
ruyor, hOrmetklr vaziyetini
şqırdııı Jan piyer..
muhafaza eyliyordu.
Likin ayni zamanda bu saBu liikiittan cesaret alan dık ve vefaklr inandan dahı
Zambarof devam etti:
fvJa bir mablmat elde ede- Tabii bu hizmetinin miyecegfoi de anlamıt olduğw.1n
dan:
mnkifabnı da g6rünün...
- Ben una r&teririm! diye
- Anlıyamadım efendim..'
bağırdı ve kapıyı hızla vurarak
- Bunda anlqılmıyacak bU"
çekilip gitti.
şey yok. Merhum ve yahut
firari ki:ti~imin nezdinde bir
Jan-Piyer Bankerin bu tehpetrol ıtme müteallık bir didini omuzlarını silkerek ketakım evrak vardı. Bir takım mali iatihfafla kaqıladı.
kimseler bu evraktan istifade

i

1

33

36

1?

•U..

*

{M&pacli Yar)

~

lırkilap müzesi

icin
bugün
,

toplanılıyor

Haziran 7

eyecanla dolu bir

takip elli:

akikada polisin elinde..

ô1--, bir yarah, iki katil, iki
t
de maznun var

lnkilip mttzesi komisyonu,
bugün Şetn-emaneti e top)umıya davet edilmiştir.
[ 1 inci sahifeden .abat ]
Komisyon, şimdiye kadar
yapılan hazırlıkları gözden
afa yarddı
geçirecek ve tedariki icap eden
inkilabiı ait eserleri hakkında
Vuruş şiddetli idi, komisyoncu seısemledi,
kararlar verecektir.
kavga büyüdü, fakat orada bulunan18'1' araya
girdileE, Hasan Abdül efendi ile Murdahayı
baıışbrdılar. Fakat gürültü dışardan işitilmişti.
Son Haziran nüshası çıktı.
Zabıta memurları geldiler, maamafib Murdabay
Apdülhak
Hamidin
dibi
efendi şikayetçi olmadığım söyledi ve iş t-e
olmadığını iddia eden yazılar
yatıştı.
ve meşhur mecelle muharriri
ftCİA batlıyor••
Cevdet paşa torunu, ve Fatma
Akşam olmuştu: Murdahay efendi kalktı,
Aliye bammm kızının nasıl
Şehsüvar
mahallesindeki evine gitti, içen
hrıstiyan ve rahibe olduğunu
girdiği zaman başı ağrıyordu. Afclırmadı, fafaş
eden makale bilhassa
kat biraz geçince ağn tahammül edilmiyecek
dikkate şayandır.
bir şekil aldı, Murdahay efendinin biraderi
Muiz
efendi kardeşini derhal muayene ettir(
miye lüzum gördü ve gece yarısı lngiliz hastanesine götürdü .•
Şehremanetinden : Be ya zıt
yangın yerinde Emin bey maÖlmek üzereyim
hallesinin Tavşan taşı caddeBu sancının sebebi ne idi. Muiz efendi sorsinde 90 11umaralı adada 64,
du, Murdahay afendi gündüzki vak'ayı anlat55 metro murabbaı sahasantı, ve ağrılarının büsbütün şiddetlendiği dakidaki 7 harita numaralı emakada kardeşine:
net mali arsanın metro mu- Ölmek üzereyim, dedi. Kabahat Hasan
rabbama 4 lira kıymet takdir
Abdülündür.
olunarak satılmak için açık
Filhakika Murdahay efendi gittikçe fenalamüzayedeye konmuştur. 26
şıyordu. Sabaha
doğru sayıklamtya başladı
Haziran 929 tarihinde ihalesi
ve kendisini muayene eden doktor, derdine
olacaktır. Taliplerin şartna
bir çare bulamadan öğle üzeri can verdi.
meyi görmek üzere her gün
müzayedeye girmek için mez"'kinci safha..
kUr tarihte levazım müdürlüBundan sonra hadisenin tuttuğu y.ol hem
ğüne gelmeleri .
garip, hem de büsbütiln fecidir:
Muiz efendi kardeşinin öldüğünü gorunce
Şehremanetinden: Beyoğlu;
hastaneden fırlıyor, Galata polis merkezine
Hasekinisa, Cerrahpaşa, emkoşuyur, bildiğini anlatıyor. Galata merkezi
razı zühreviye hastaneleri için
hemen Müddeiumumiliğe haber veriyor ve
lüzum olan Ekmek ve zebzederhal
faaliyete geçiliyor: Bir taraftan ölü
vat kapalı zarfla münakasaya
korwlmuştw. Taliplerin her
gün levazım müdürlüğüne
Yapılsa
mih:acaat ederek prtnameyi

y

Şehremaneti lllinları

v~a

1

,..

almaları ve teklif mektupları
nın da 26 - 6 - 929 çarşamba

da biz
de kurtulsak

hiilriimet doktorları tarafından muayene edilecek diğu tuaftan da Acem Abbas ve Hua
Abdnl efendiler ile va·k'a esnasında yanlarmda bulumo üçüncü arkadaşları bıtulacalmr.

it

Binaeneleyh

35

gUnü .•saat 15 e kadar vermeen.
l

şında inşası kat'i surette tekarrür etmıiştir. Bu suretle
hem direkler arasının ihyası,
hem de İstanbul semtlerinde
ikamet eden ve ınaişetlerini
Davutpaşa mahallesinde Alimusiki ile temin etmek istipaşa caddesinde Arap Osman
yenlerin konservatuvara daha
efendiye ait ve helvacı K:.mil
kolay devam edebilmeleri isustaya terhin edilmiş olan
tihdaf edilmektedir.
evin senedi Fatih "belediye
Şehir tiyatrosu ise Taksim
dairesi ile ·Saraçane arasında
meydanının güzelleşmesini tekaybedilmiştir. Hükmli yoktur.
min için Taksimde yapılacakYenisi alınacaktır.
•tır. Gelecek sene bütçesine
Kamil ustanın ailesi Şehir tiyatrosu için Emanet
Fatma Zehrn
tahsisat vazedecektir.

o

eçe ı
J

memurları

tarafından

Karakolda cinayd
Bundan sonra hadise, yazmak için sarfetti. ğimiz zamandan daha kısa bir müddet içinde
cereyan etmekted~
Muiz efendi karakolda Acem Abbas efendiyi görünce tamr ve hemen bağınr:
- işte kardeşimin katillerinden biri, ama.
tutun.

Bunu söylemekle iktifa

etse iyi,

F-akat a,ni

zamanda da. ••
Çakısım çıkirıyor

ve menedilmesine imkAn

bırakmadan

Abbas efendinin kamına ve göğ
süne saplıyor, bu arada kendi de bqıncluı
bereleniyor.
•
Bir de~il, ikiZabıta memurları bu defa bir değll,~·'l iki
vak'a karşısında kalırlar, ve ilk Jş olarak
Abbas efendiyi hastaneye, Muizi de tevkifaneye gönderirler, diğerlerini de birer birer
tutmıya başlarlar.

Abbas efendinin yarası ağırdır. Fakat ölüm
tehlikesinde değildir•...

maznunun

muhakemesi
isteniyor

Zayi senet

zabıta

aramlmakta olduğu bir sırada hususi bir işini
takip etmek için kendi ayağı ile polis karakoluna gidiyor ve Ol'ada ifade vermekte olan
müteveffa Muıdabayun kardeşi Muiz efendi
ile karşda.şıyor.

Komünizm

Konservatuvarın Şehzadeba

bihnedi

F aciamn somı gelmiştir zaımetmeyhm, ilaad kısım asıl bwıdan sonra başlamaktadır:
Zabıtaıwı arad:ğı 3 kişjden Acem Abbas
efendi Mmdahayıo öldüğünden ve kendi hakkında tevkif kataa verildiginden haberi yoktm.

Şehrimizde ve izmirde tevkif edilerek evrakları, bir kısmı maznunlarla birlikte İzmir
adliyesine verilen «35» komünistlik maznunu hakkın
da lzmir müddei umumiliği
iddianamesini hazırlamıştır. izmir müddei umumiliği 53
mamundan 18 inin men'i muhakemesini , 35 nin lüzumu
muhakemesini istem.iştir.
Luzumu muhakemesi istenenlere atfedilen cürüm ( hükumeti iskata tqebbüs ) cürmüdür.

Ziya ve Avni
beyler bugün
geliyorlar
Şehremaneti

heyeti fenniye
müdürü Ziya bey Karaköy
palastan istenen (69,000) liralık şerefiye resminden mütevellit davanın Devlet Şurasnıda
mürafaasında bulunmuş, bugün
avdeti bekleniyor. Silahtarağa
ve kagıthane köprülerinin projelerini Nafıaya tasdik ettiren
Vilayet baş mühendisi Avni
bey de avdet etmek üzeredir.

Hamalbaşında
patlıyan lağım
Beyoğlunda Hamalbaşmda·
ki mecra, kışın patlamış; o ci-

vardaki sulara da swnb yapllllfb. Bu arıza izale edilmjpir.

-- ---- -- -

--

·-+

Sahife 15

Bugün buradalar...
rıı

•
c! M

•

Fatihte Ç"on kçı. ki
i k
D emır
.
apısında ömürcü

nım

b ~·

·ı·

ı e

akrnuasın.

.

ve bekçi Hasanın kız kardeşi Ummi ha·~ba ır . aeak yüzünden kavga etmişlerdir. .Bekçi Hasan
""U ~ca ile lcömürcü Demiri sol bacağından, Ümmi hanımın
t·gı.ın~an hafif surette yaralamıştır. Mecruhlar Ccrrahpaşa

b'

çı

Hasan

anesme

yatınlmışlardır.

Carih

yakalanmıştır.

"- iem sokağın- Bir otomobil d da karlı v k' a
vara çarptı
Diln gece, Beşikt ~ta Çıra
ğan caddesinden geçmekte
olan Alin:n idaresindeki 1901
numaralı otomobil yanlış bir
manavra neticesinde bir tramvay direğine çarpmış, ön kıs

Dün gece saat yirmi dörtte, Galatada Badem sokağın
da sabıkalı Arap Abdülkadir
ile sabıkalı bolşevik Hilmi
arasında kadın yüzünden bir
k~vga
olmuş, Abdiilkadir,
Hılmiyi sol kalçasından yaralarnıştır. Carih yakalanmıştır.

~e

mı parçalanmıştır. Müşteriler-

y
ru ta e". z•., ü çınra dı

Dün Galata rıhtımında su
satan 60 yaşlarında Hasan ağa
ile hammal boşnak Aptullah
(20) para su parası için kav- 1
~aya
tutuşarak,
bunlardan
Ptullah yumrukla
Hasan
•ğanın gözOne vurmuş, biçatenin gözünün akmasına sebebiyet vermiştir.

Hırs:az çır k

~arşuyükebirde

/

den esbak ser komiser Halit,
Cevat Aziz efendilerle üç hanıma bir şey olmamıştır.

rları ı

Dam

neden c fi?
Bakır köyünde İm~m sokağında oturan Sel-nikli Nazif
beyin oğlu İbrahim Zi}'a efendinin sağ kolunun damarlarını
keserek intihara. te ebbns ettiği yazılmıştı.

Y apt Jlmız tahkikat neticesinde, bu zavallı
nın ( 10) senedenbcri yatalak

mobilyacı

ıl\U efendinin dükktinında çırak Niyazi dülckiindan eline
geçirdiği bir çok eşyayı parça
~~r.çt, olarak Mustafa ismindo
ınsıne
satarken yakalan-

olduğu

için intihara teşebbüs
ettiği, nıamafi tedavi altına

alınarak

ınıştır,

kurtarıldığı

anlaşıl-

miştır.

Sera şirketi
iflas etti.

Muhassesah zatiye idaresi,
bugün, 3 aylık maaşların itası
hakkında emir beklemektedir.
cumartesiden
Bu takdirde
itibaren mütekaitlere, eytam
ve eramile maaş tevziatına

müessis ve
arı
(K
.
IVıarir ')
ompanı
empres
fanliy~~ı namı altında gene
kenıec e başladıkları mahn• ne rn~ hnb7r alınması üzeri~ir~ete a~eleı iflasiyenin ayni
ıf1asın
~ teşmil edilerek
karar V('~~rnret ettirilmesine

başlnnacaktır.

Defterdarlık

ava:

sat anesın
· d en

DUn azami hara
ret <<30ı>
derece, bu sabah «lg
» derecedir. Bu gece ..n
•uzgar
Lodos, hava bulutludur.

Postacı,arn maaş

İstnnbul

A

bm'!:m~~GZi:i!!lll!:!~:i!:]-l:ı1i!~~

ve vilayette

Maliye kadrosu geldiğinden
Defterd rlık burriinden
itibao
ren Defterdarlık memurlarının
maaşlanm itaya baş'anııştır.
Vilayet memurlarının maaşları
için telgraf çekildiğinden bugi\nlerde kadro ve havalenin
vüruduna infzar edilmektedir.

•l'llı_ştir.

alınmıştır:

) , eski

sekiz şehlinde üç

tayyare bulunuyor, onu ayni
yol nizamında beş tayyare takip ediyor, bunlardan sonra
beheri beşer tayyareden mürekkep yan yana ilerliyen
onu önde, onu arks.da ayni
nizamda yirmi tayyare takip
ediyor ve son olarak gene (A)
nizaminda yedi tayyare geliyordu. Misafirlerimizi Yeşil
köyden havalanan rasat ve
avcı tayyarelerimiz knrııla mıştır. Bu tayyarelerle İtal
ya bava müsteşarı sinyor Balbo, hava erkanı harbiye reisi
jeneral Dö Pinedo, faşist gönüllü kıtaatı erkanı harbiye reisi
jeneral
Rovere,
F ernızi,
ve Amerika ataşe
militerleri, miralay Miragliya,
ArjanUn

hava işleri matbuat umuru
müdürü Migardenyi, gazetecilerden Polverelli, Ori, Vergani,
Dotti di Marziya (sabık lstanbul ticaret ateşesi) Ravenyani,
fntalyetta, Killici, lnterlandi,
Nazari, Karlasera, rasat merkezi müdürü profesör Eredya

Kazım

6.ıal m şırketin

Kandilli ra

(

Ş ' r !1. reisi, Paris ve
Kısmen veriliyor Berfin sefirlerikısmen de emir
miz
B. M. M.
reisi
ekleni)/or
paşa Hz. ailelerile birlikte

ikiıı:.bni!l Mayısın beşinde
ifla 1 hcaret mahkemesince
sına karar verilmiştir.
Ay . .

q;u

Bir müddet eve! limanımızı
ziyaret edecekleri bildirilen (35)
deniz tayyaresinden mürekkep
hava filosu bu sabah (12,5) da
Ye ilköy ufuklarında görünmiye
başlamışbr. Filonun ba~mda

a

eÇ~na~~alede batan harp
g ::;ıenru çıkarmak üzere te:~k ü.l eden « Fratelli Sera»

Bug··nw~ h~~

(!·dece ,
ası a doQ
ar eelecekl

1

posta ve telgraf

memurlarına, haziran maaşları
tesviye edilmiştir.

bugün saat 14buçukta Haydar
paşaya gelecek Ankara trenile şehrimize muvasalat edecek ve istasyonda istikbal
olunarak polis, asker müfrezeleri tarafından selamlanacakbr.
Ayni trenle Paris Sefirimiz
Fethi beyle Berlin sefirimiz
Kemalettin Sami peşa da şehri
mize gelecekler ve önümüzdeki hafta içinde Paris ve BerHne avdet edeceklerdir.
Kemalettin Sami paşa Ankaradan gelirken Eskişehirde
bir g ce kalmıştır.
Kazim paşa Hz. Dolma
bahçe sarayının geçen sene
ikamet ettikleri dairesine ineceklcrdir,

yın

gelmişlerdir.

Hafif bir seyir ile Tarabyıt
ya gidecek olan tayyarrler
Umuryeri ile Büyukdere arasında demir?iyecek, Ter~bya
daki T okatlıyan otelinde hükumet ve tayycıre cemiyeti
erkanı tarafından kabul resmi
yapılacaktır.
Misafirler bu
geceyi burada geçirecek, şe
reflerine sefarette bir ziyafet verilecek ve yarın Karadenizc gideceklerdir. Avdette gene buradan geçecek olan misafirlere
(12) haziranda kolordu, ertesi
gUn matbuat cemiyeti birer
ziyafet verecek, sefarette bir
gard en parti tertip oluna caktır.

Bu sabah tayyare cemiyeti
erkim hususi bir vapurla ,
istikbal rasimesinde bulunmak
istiyen zevatta köprüden kalkan 8,15 vapuru ile Tarabyaya gitmişlerdir.
Şehrimizdeki ltalyanlar irketin « 71 » numaralı vapurunu
tutmuşlardır.

Geciktiler
Havanın muhalefetinden
layı, tayyareler Pirede

doaramagna koyundan ancak bu
sabah ( 8,40) ta hareket etmişlerdir.

Bir

hanım

trende

doğurdu
Gebzede Çimento fabrikasında kontrol Ltltfi efendinin
zevcesi Zekiye hamın dün
Konya treni ile gelirken trende
bir erkek çocuk dünyaya ge~
tirmştir. Zekiye hanım Tıp
fakültesine yatırılmıştır.

ingiliz iniyor
Dün «1024» buçuğa kadar
çıkan İngiliz lirası bugün
«1016,5» kuruşa kadar düş
müştür.

Bu~ün ü
İngiliz

borsa:

1016,50;

Frank

9,11; İsv:çre
2,47,S; Dolar 47,75; Dahili
93,25; Albn 878; Anadolu 25,80; Rumeli 7,30;
Tramva 75; Düyun 198.
iş Lankasmdan alınmı~hr.
12,20; Liret

•
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Son Saat
ı +Hlr!rvrtı

-

yalnız

McrkcL:

acente i :

Cuma

])ahç~s1ııde

(,a 1atJ

köpru b.ışınJa. Bcyoghı ~ -ı 6_
Şube

acenta ı: . 1.ıhınu<livc
hanı altında. lstanbul 2740

~~

İzmir sürat postası

a nneriniz

( GÜLCEMAL) .tpuru 7

f otograf n1akinesile Jevnzımatını a1n1ağ·ı unutn1a yınız. KOD AK ınakinaları
ve fiJiınleri - VELOX kftğıtları

AIÖlninüt fotoeroflor için

(AN FARTA) 'apunı 9
ı o da Galata

UTERQS, KARTLARI

Hitziran Pazar
nlttımmchn

postası
(M:\RMARA) upuru

Pazartesi

Otuz senedeı.ıLeri tarzı ilızarııı
daki nefaset 't~ kudreti h'nnİ\ esinden u:.şı lıcrke~m m-.:mıı uıı
yede isıinıal ı·ttiği

rtname!>İnde

muharrer
evsaf nıocibince ı ooo kilo
ingiliz beziri , ı oo kilo ka\'namış bezir, ı ooo kilo
beAİl.- , 7 5o kilo İısveç nefti ,
ı ooo kilo :tla üsrubeç , ı ooo
kilo misina sansı , 5o kilo
;zincifre 5o kilo vernik , 2 5

ham

kilo sigatif.
K:uı ihalesi 13 Haziran 9 2 9

tarihinde icra kılınacağından
·taQıll.erin saat on aluda le vazını
ınüdtırifığüne müracaatlan.

Anndoluya 2684

CUNU

veya PER1~E,7

DiS ·rozu
Bu

ma\lr.ıu.lı

temine

gonderilmiştir

MAKINASININ HUSUSiYET
lluıtlerin

Bu

nıurnzı

zade

Biraderler vapurları
Karadeniz ınuntazan1
ve lüks postası

Firuzan'

PAZAR"

gunu akşamı Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [ ZonğuJdak ,
İnebolu, Sinop, Samstm, Ordu,
Gireswt , Trabzon, Sürmene,
ve Rize ] iskelelenne azimet
edecektir.
Tafsilat için Sirkeci Mesadet hanı altında acent.ılığın.ı
muracaat.
Telefon : İstanbul 2 ı 3.J

ihtiraı

iııh:ırilr bu,kaları

!it
va

'uru şudur

hıbrikrıınııırı

edılemez.

Bu

tarcı

~ayede

olmak
ıııdan tak.
tuzlu kop-

çıkaımak mümkuııdUr.

kı.fiJir.

ADLER MAKlNASI

ZAMAN

.

-

Ecza ve ltl'iyat Depoınıtda tıer nev eaanı ve tokııla taılet eşy..

PEK DAYANIKL Dl

lıı.rıoın zeııgiıı çe,itleri aıenımor. IOO ı.uruıluk mııbayaata ıuak&·

....,.
bU btr kQtc üEll 8lMON tcaalet podruı M ECA NEN
'6tanbul, Ba4re kapw No 91. ! (Sob,Jt

takdlm otanar.

.ADLER MAKINASI

Mııç11an EcvoneııJ .;.

en

Laleli apartmanları müdüriyetinden:
Laleli harikzedegan devairi mUçtemiasının 3 Uncü dairesinde
2 numarlı üç odalı hane bilmUzayede icara verileceğinden hazıranın 10 uncu pazaı-tesi günü saat 12 de fiyatı haddi !ay.kın
da görüldüğü takdirde ihaki kafiye iua kılınacaktır. Talip
olanlann pey akçelerini alarak mUdüriyeti dairesine müracaatleri.

İ)İ

An;ıdolu

bir makinedir.

için tali

Galata Kefeli handa ispirto ve
ispirtolu içkiler inhisarı umum

acentıılar

aramaktayız

alman mütelıasaısı id.ıre i
altındu i tanbulda lıergtin;ı ınııkine
tatııiri içirı bir tamidıaııe küşııt
ettiğimizi tebşir eyleriz
Bir

Adler maLdnalann

RIŞAR

Sadık

'ıızılmalıdır'

ADLER

~ PERTE\' DİŞ ~it\

hattma lstanhuldan

pastalar 9 Hazirandan itibaren
Pazar gunleri kalkacaktır.

olarak

\\ rupadu
1898 ~t>ııe iııde ilk
İmal edilen bir ~ uzı makine idır.
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ADLER YAZI MAKİN ASI

atılmıştır.

gideceklerdir

akşamlan

n1akineleri

Her muumel{'
yı·ııi harflerle
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'Pnı.ar , Çarşamba 9 da idare
nhumırıdan hareketle ı ludanp
K~rabiga

Yazı

380,000 YAZI MAKlNASI

Jcuma . ( KOCAELi) vapuru
TI! Gem~e

A
1 Haziran huhil etti

Aııtalya postası

Mu anya

yaklaşıyor ......

Seyahate, sayfiyeye, tenezzühlere.ve ya eğlentilere gitmek üze.re hazırlanıyorsunuz. Sakan beraberinizde bir

Haziran Cuma 14.)0 da Galata
ı:ıhtımmct-an hard\etlc Cumartesi sabahı 1ZM1H c gidecek
ve Pazar I4,jo dJ lzmirden
brek.etlc Pazartesi sabahı
~r. \'apurda mfıkcm
mel bir ork~ tra ve cazbant
mevcuttur.

hareketle [ lzmir,
rultük , Bodrum, Rado~, Fct~, Ei · e , Antalya ] ya
g1&Cek ve dönuşte mezkur
iStieteleric Birlikle [ Dalvan ,
18ımaris , Sakız, Çanakkale ,
Gfilibohı ] ya ugı.ayarak gelecektir.
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baş aceutası:

VOLF

Galatada Voyvoda han7,10.
Galata posta kutusu 447 .

müdürlüğünden:
İdarenin Kabataştaki arsası dahilinde yaptırılacak anbarlar ve kaldırım ve dekovil hattı
tesisatile müştemilAtı sau~ kapalı zarf usuJiJe
nıünakasaya konulmuştur. İ1ıa1ei katiyesi 1f>

haziran 19~9 cumartesi güoü saat 15 te icra
edilecektir.
Verilecek zarflar saat 12 ye kadar müdüriveti uınumiye makaınınca k~bul olunacaktır.
Arazi planı· ve avan proje ve siisilei fiat
cetvelleri umunı müdürlük idaresindeki heyeti
f enniveden alınabilir.
ol

Dünyanın
en ıneşhur

Saat eri
Zayi
Nüfus teDc.eremle

askerlik

vesikamı zayi ettim yenisini
alacağımdan hükmü yoktur.
Beşiktaşta akaretlerde 38
numaralı Hakkı efendi kahvesinde:
Boybatlı Sait

Me~·uı miidiiı-

Selim Rağıp

