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1'efviz ve temlik işleri

>ıijustosa kadar bitmc?~cek, kabahat kimde?

ke~kiye müfettişleri ,

tefviz ve temlik işlerinin ikmali için
al~ faaliyetle çalışmaktadırlar. Mnfettifler ba İfİ murakabe
Fa.k aldıkları zamandan beri 130 dosya intaç edllmiftir •
diğ~t bu miktar, İstanbul müfettişlik gunıbunca kifi görtılme
ectı ~en ahiren yeniden bazı teşkilit yapıllDlfbr. 6 masa ihdas
l'rlış, bunlardan 4 danesinin memurlan tayin kılıllllllfbr •
oJa ı.ı Yeni teşkilat ile ayda 250 dosyanın intacma imkin huıl

a

~r.

l?ıaJ ıge~ taraftan, bazı dosyalann tetkikab hemen tamamen ik·
edılıniş olduğundan bunlann üzerincle fazla tevakkuf edil~
[Mabadi ilçüncll sahifede)
lstanbul mlllldye mllfettl~li!Jl gurubu ct.zası
~~!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!çi!!ılll!llıl!!!B!m!!!Blll!llml!. . . . . .IBl!!!B!!!!!!!l!B. . . . . . . . . . .1!!1!1!!1. . . . . . . . .11!!!. . . . . . . . . . . . . . . . .. .

1ekmekçi1 Sarraf kurbanları

4çık
fQ '

vererek or- Bir faizci
•
•
aan gayıp mı
memuru
E
oldu!

he ::'e'cçiler cemiyeti idare
1
hi; rn. •• :::q~dan Nuri efendi
g

uc ettenberi ortadan te-

ayy\i~ etmiştir.

seb,. ırı efendinin tegayyübüne
kaçet ol~rak piyasadaki bir
nıas1 ın . ıra açığını kapıyamartıey go.,terilmektedir . Bu
disinddn bir matbaa da ken-

~ :ıhıraldıdır.

t

ailesi birçok

mahkemeye verd•ı.

Rüsumat muhafaza memurIanndan yüzden fazla memur
hakkında bir sarraf veresesi
tarafından Bakırköy sulh mahkemesine müracaat edilmiştir.
Bu kadar mühim bir memur
kütlesinin mahkemeye verilme!erinin sebebini kısaca anlatahm:
Bu memurlar, Pintiraki isminde bir sarraftan borç para
almıılar, mukabilinde de, maaş almak için kullandıktan
tatbik mühilrlerini bırakmıılardır. Hatta bu hal ille defa

olmuş değil,

vaki
ötedenberi
devam edegelmiftir. Fakat
Pintiralri son günlerde ölmüş,
bu adamın veresesi de bu
sahadaki paralannı çekmek
istemft, mahkemeye müracaat
etmitlerdir.
Memurlann4 böyle bir vaziyete düşmelerinin sebebi, bu
sene rilsumatta verilen ikramiyelerden muhafaza memurlaruun istifade edememesi,
bu ikramiyenin kendilerine
verilen elbise bedeline mahsup edilmesidir.

Defterdar olmazsa...
Bu daireye ait bütün
işler durmalı mıdır?

Dün tüccardan bir zat lstanbul valisine müracaat ederek

- .:lmaıı çoru" . ~---.:=...ı
• •
CI,
bu
.
j erJ\l· ıpm
·"~:!]hım Ya!
se- ip sayfam. lJcıln1~ .
kal cdelım,
. dal çliruk
.
dık1
!\lJl/
o ı11cı-

Defterdarlıktan şikiyet etmiştir.
Bu zabn iddiasına nazaran, kendisi Afyonkarabisari vilayeti
namma yapılan bir müzayedeye iıtirak için Defterdarlığa
gitmiş, fakat «Defterdar B. b~da yok » denilerek müzayedeye
iştirakine meydan verilmemek ıstenilmiıtir.
.
Mumaileyh şikayetinde, « Defterdar B. işi olup hır y~re
gitmiş ise bana ne? Yerine bir muavin biraksın• demektedır.
Mesele vilayetçe şayanı ehearlyet görulerek Defterdarlıktan
izahat isteıillmiştir.

Geldiler

Hava filosu
bu sabah

döndü

İtalyan hava filosu bu sabah
Köstenceden ,ehrimize g~
tir « 35 • İtalyan tayyarem
saat 9.50 de Büyükdere ve
Umuryerinde denize inmitlerdir.
Tayyareciler ıerefine parlak
bir kabul rasimeai yaptlmıfbr.
Kolordu kumandanlığı tarafından bu akşam Büyllkada
Yat kulüpte « 150» kiıilik bir
ziyafet verecektir. Tayyarelerle
gelen
ltalyan
gazetecileri
ıerefine ise yann Matbuat
cemiyeti Beyoğlunda Tokatlıya
otelinde «40» kişilik bir ziyaftd: verecektir.
Yann saat «4» te ltalyu
Sefaretinde bir garden parti
tertip edilecektir. Tayyarel.
pazar günü tehrimizden hareket edeceklerdir.

M. !:-

0

~':!.r~~~c:'·

Geçenlerde Taymis gazete.i
hükiimetimizce M. TroçkiDia
memleketimizde
bir HDe
daha ikametine müsaade edildiğini yazmlfh. Ankaradan plen malumat , h;,ikumetimizce
M · Troçkiye verilen ikamet
müsaadesinin bili mllddet
olduawıu tasrih etmektedir •

2 Sahife

Son Saat

Dahilde:
.1'e~~atLJJ.tfter için
yen" biır ltanun

ffil]laliye
yeni

vekili Şükrü bey
bit tekaüt kanunu
hazırlamaktadır. Bareır( usuliine fotinat eden bu kanuna

Hava

de~işiyor

llariciye· vekilimizin

mu?

telgraf/arın

dan bu defa da memnunlar.

L.
Corç
G:enc meydana
çı

söylenip duruyor

Londra, 13 (A.A.) - Bu
buradaki Nasyonal-Liberal
Atina, 14, (Hususi) - Türk hariciye vekili T. Rüştü beyin
mur (20) sene müddetle son
lübünde
bir nutuk söylfy
memuriyet maaşının bir derece
Yunan hariciye nazırının telgrafma cevabı gerek siyasi mehaM. Luyd Corc liberallann
aş ağ ıs nı tam olarak alacaktır.
filde , gerek efkarı umu,miyede müsait akisler yapmıştır . Bu
milyondan fazla miintabib
AJab1k 'fasfiye komisyonu
münasebetle pazartesi gününden itibaren tekrar başlıyacak
temsil etmekte olduıuLlll'•"""!
~reisi Nazmi bey maliye
olan Ankara müzakeratımn neticeleri hakkında umumen kuvbeyan ile demiştir ki :
vekaleti istatistik müdüriyetine
Parlamentodaki iiberal
vetli bir nikbinlik izhar edilmektedir.
tayin edilmiştir.
öyle bir mevki İşgal etmekt
fMalatasaray fotbolcüleri Salı
hırsız
dirler ki Avam kanıarasın
lW}~Unü lzmire gideceklerdir. Ölü olarak yakalandı
her türlü ihtilaflarda en so
Talili insanlar
fiilolt Tiryestino kumpanyasözü onlar söyliyeceklerdir
Denizli, 14 (H. M.) - Meş
Ankara
, 14 ( H . M . ) IJ:'ljsmın Çita Ditalya vapuru
Binaenaleyh, onların mesuliy
hur hırsızlardan firari Hasan
Tayyare piyankosunun son
dün hareket ederken limanda
hissesini hükumetin mesuliy
T osumığlu Ahmet jandarma
çekilişinde Ankara mahkemesi
bağh bulunan Giilcemal vapuhissesinin hemen ardı s
müfrezesi ile bir müsademe
mübaşirlerinden birine ( 25 )
runa çarpmış ve vapuru hasagelmekte
olduğu söylenebilir
neticesine ölü olarak yakabin, diyanet işleri milrakibi
ra
uğratmışbr .
Gülcemal,
Liberal
fırkası hiç bir
Lmm!ştır.
Celal beye de ( 12 ) bin lira
hasaratının tesbiti için havuza
man
fırka
zihniyetile bu v
çıkmıştır.
alınmıştır.
....
ziyetinde istifade e~uıiyec
lar, Rusyaya ihracat yai rlisat meclisi
ve bunu memleketin fili men
Fatmayı öldürdüler
n tüccarlarımıza pek çok
Anka~a, 14 (H.M.) Ali faatine hadim kılacaktır. Bi
Safranbolu, 13 ( H. M. ) m ş at çıkarmakta idiler; bu
ritanya milleti hem muhafa
ikt:sat
meclisi
cumartesi
günü
Goleniyan köyünde Muhittin
defa alınan malumata nazaran
son
içfmamı
yaı_,ar
:k
çah,zakarların hem de sosvalizmi
karısı Fatma iki
1.000.000 lira vergi talebine efendinin
aleyhinde bulunduğım~ beya
ıpasına
nihayet verecektir.
kişi tarafından öldürülmilştür.
kalkmışlardır; alakadarlar hüve
ilan etmiştir. Liberali
Ali
iktisat
meclisi
kanunu
evel
Katiller yakalanmışlardir.
kUmete müracaat etmişlerdir.
hiikümetin nasıl bir kiyaset ta
iptid<>smd~
t~kı :ır
toplanaDahiliye vekilhntziu caktır.
A)on günlerde yağan yağ
kip edeceğini merak ve alaka
IDlmudar dolayı 1ile Anadolu
seyahati
bekfamektedir. Fakat hiıkti•
Eim~nurıdk11 m
hatbnm bazı yerleri boz.ulmuş
Ankara 14 ( H. M.) - Dat liberal fırkasmın siyase
hı; tamirat nihayet bulduğun
hiliye vekili Şükrü Kaya bey
tini takip etmcd.ğiı 4 kdird
gre·~l·oe
dan trenler muntazaman işle
Anadolu dahilinde teftişat icsukut
edecekti•.
Atina, 13 Pire liman
miye başlamışlardır.
rası için bugün Ankaradan
Kabine,
sosyalist b"r i
ınel sinin grevr devam t.. t ·
M.M. reisi Kazım paşa
kareket etmiştir. Şükrü Kaya
ge!meğc
ka1ar v"'1·~
haline
mckted:r.
•hazretlerinin
refikaları
beyin refakatinde umum janande, memuriyet: nilı'-'yef "'.bul
P".re -~Tel, i
ile Reisicı:mhur Hz. manevi
darma kumandan muavini Ramuş olacaktır. Zir~ m! et on
evlatları Nebile hanım ve serAf Pa, 13 ( A.A.) -- Gemi
şit beyle umum m'1ha!l'yei visosyalist tecrübelerin.... lr·ş
yaver Rüsuhi beyin refikası
mücehnızlerile
dok amelesi
layet müdürü Nazif ve m~lki
için hiç bir mezun~~ve sal&
hanım dünkü trenle Viyenaya
arasıı da çıkan ihtilaf üzerine
ye müfettişlerinden Şefik beykiyet vermemiştir.
gitmişlerdir.
Pirede grev Han edilmiştir.
ler bulunmaktadır.
Liberaller, müstakil bir f
li!Wtfuaö.an gelen telgraflara Suriye ifilöfı
Grev, tevessü etmeğe mütehadır ve bu fırka cesareti
lliJnaıar;m Yunanistan yeni
mayildir.
korkusuzca harefret edecektiı
imzal~nnyo:r
tekliflerde bulunacakmış.
Hükümet memurları inzibatı
Fasta hasknı
Ankara, 14 (H.M.) - TürkMübadillere ait emlakin
temin için lazım gelen tedbirRahat, 15 (A. A.) - A
takdiri kıymeti tazminat mik- Fransız müzakeresi bitmiştir.
leri almışlardır. Kabine vaziYacuh
mevziindeki aske
Muahede yann Ankarada imza
tarının .c450,000» İngiliz lirayeti tetkik etmistir. Hükumet
kuvvetin
bir hsmı Lu me
edilecektir. Mersin hattı Franaıııa tenzilini istiyeceklermi§.
ihtilafı hal ve tesviye için
ElBordj
mevziine rapted
sız -şirketine kira ile verileYunan mübadele başmurah
mes' eleye müdahale niyetinve
kıyamcılar
tarafından k
cektir. Suriyeden gelen muhası M. Diyamandopulos padedir.
silmiş
olan
telgraf
hattını b
rablıasın huzuru ile yeni bir
zar günü şehrimize avdet
mağa gittiği sıl'ada tecav
hudut çizilmiştir.
edecektir.
uğramıştır.
nkılap milzesi için lazım
gelen eşyanın bir haftarılamadı
ya kadar mahalline vazına
Polis talim taburunun lağve
Albanya vapuru Geliboluda
başlanacakbr.
dileceği haber alınmıştır.
devamında
karaya
otuımuştur.
Vapur
imali vekili Muhittin Bey
Oldorchard, 13 [Havas
öğleye kadaı· kurtarılamamıştı.
[glgece saat «4)ıe kadar pokarısını
kesen
Nazmınin
(A.A.)
- Assolant, Lottf
lis merkezlerini teftiş etmiş
çok
şayanı
dikkat
olan
Le
Fevre,«Oiseau
Jaune» ta
tir.
davası rü'yet edilmiş ve l<atil
1
yaresi ile saat 10,8 de Ok
fm1eynir tüccarları cHin tica18 seneye mahkum plmuş ur.
nos seferini icra etmek
~ret odasında bfr içtima
rb-:filuhtelit hakem mahkemeSe.hije:
uçmuştur.
aktederek nefasetile meşhur
~ leri ynz tatili y::.-pmışlar
Green
Flask
olan peynirleriıuizin son zadır.
Amerikan
tayyaresi
Am •
manlarda bazı muhtekirierin
ün ilk mekteplerin imtiRoma
seferini
icra
etmek
yağsız peynir imal etmeleri
hanları bitmiştir.
zere
harekete
kaikıştığı
s
yüzünden ihracat nısfından
temmuzda topla.ıacal· o~
da yere düşerek parçala
daha az rnıktarn diişiüğünü
~ lan Balkan talebe birlik~
tır.
mevzuubahsetmiş!er ve tedc:ı.hir
leri kongresi için talebe biriiittihaz eyieıniş1ı~rd!r.
Sahil
ğinde hazırlıklar· başlamııhr.
ün Ağır ceza mahkemeJaun » tayyar.sin:n uçm
Kongre Birlik binasmda içt:sinde Maıgerit ismindeki
~a edecektir.
bulunduğunu beyan etmişi

nazaran tckailt obn her me:

Bir

Köyde

Ankarada••

r

Pire

m

D

Polis f aburu

anya kurta-

Okyanos sefer

1 a::.l llırıı111 z

m

m

m

Sahife 3

Bir rapor

Ufukta tehlike var: - - -

Harp
ihtimali
hakkında•.
Eski mezbaha-

larla şimdikinin

mukayesesi,.
Şehremaneti

mezbaha hak~ a IIlllfassal bir rapor ha~lnışbr. Bu raporda, mezL arın eski hali, o zaman
. . Ermeni ve Rum
Patt b·ınnın
b lrı"kaneleri nam ve hesa-

L

'llld

a::

1

işledikleri anlatılmakta

rirıdca nıaudc altın para üzealı en alınan rüsum ile bugün
~~akta olan ri\sumuıı ve
ltı~c ücretlerinin mukayetttlci Yapılmaktadır. Bu rapor
IQ k edilmek üzere mezbaha
Jt.ttliai idaresine veri\miştir.
~r meclisten çıktıktan
cek a basılarak teksir edile·~ 1 birer nüshası da matbu-

Atinadan ~elen beyanat tekzip edildi,
Fakat bu bizi uyuıtunnamalıdır.

Birkaç gün evel Yunanlı efendilerin İtalyaya birkaç torpito asmarladıjı.1111zı işittikleri
zaman kıyameti kopardıklarını
ve ellerinde bulunan deniz hakimiyetini kaçırmamak için
derhal büyük bir zıhlı aldık
lannı haber vermiştik; b.1 arada Başvdcil Venizeloa efendi-

.1.tanbul Türk matbuat ce-

~etinden:

Türk m a tbuat
h~iyeti heyeti umumiyesi 17
aııran 1929 pazartesi günü
••at (13) te TUrk ocağı salo:llnda içtima edecek ve yeni
eyeti idare intihabı yapıla~ktır. Azayi asliyenin bebemi teşrifleri rica olunur.

Nişan

merasimi

Naıif Pş. Hz. !erinin keri-

tllclcri Adile H. ef. ile erki-

~ h~rp yüzbaşı Vedat Sami
· nışanlanmışlardır.

ır'"

(e,

Tenik Kamn . beyin teft~i

Muhtelit mübadele komis~
Yonundaki murahhaslarımızın
reisi Tevf'k
K·amı·ı B. d un1'
.. '
ı
1
a .tıncı mübadele komisyonuna
ilderek teftişatta bulunmuştur.

Ccnüycti belediye
•

·t

"'
C
ilZASlllO.
C · H. F. müfettişliğinden:
a Cmiyeti Utnumiyeİ belediye
zayı muhteremesinin 15-6-929
cumartesi
.. .. saat on a ltıd a
fırk
gunu
• t• a merkezinde aktolunacak
• ıç lmad
h
i
a
azır bulunmalannı
r ca. ederim.
Şehzadeba.. aıt·

Bugün v .,ı ınıllet tiyatrosunda
Mı::;J~ce Şevki B. temsili

SİLAH A~E YOSMASI
SÜRE yY

KADAŞLARI

Kadıköy li~

<?PERETI

MON ~ytrosunda
Akşam Erenkay ti
İSTANBUL Yatroaunda
.
GütO
Naşıt bey bu gece Ü ._.._
· · ah tiyatrosunda
.
S&udar
tn;ır
ICITIRCI

hatırlatmak.•.

-

yazmıştık

Hani ne oldu bir iki ay

; bugiln Atinadan
e1Jelki o f aaliyel, Jrani nerdc
gelen bir telğraf bize öğre
o hararelli nümayişler. gatiyor ki Venizelos
efendiye
::.elelerdcki sütun srituıı nt§riatfedilen bu beyanat tekzip
yal? Bereket uersin i=mirlileedilmiştir. Fakat Yunanistarun
re... Onlar lıiç durmadan
yeni gemiler tedariki ıçın
aynı
hararetle işe devam
yapbğı
teşebbüsler
devam
:!diyorlar?
etmektedir. Şu halde denile- ''le işine?
- rerli mnlı işine. lzmirbirlir ki bizi istikbalde emin
nın:
deki muhtelif leşekkü11cr olbulundur~cak yalınız bir ted« Türk n Yunan bükiımet• SUilWan
!l~LI
f bir vardır, o da Yunan donan- sun, ga:eteler olsun, me.11ele1en• arasmd a d enız
ni11 lrif arasım so,qulmadan
tedariki yolunda Yant ba~ladı; ı masının kuvvetine hiç değilse
boyuna f aaliyetleriue devam
müsavi bir kuvette bir donanbu, böyle giderse harp ibtifdiyorlar. İslanbulda ise armaya malik olmakbr.
mali çıkabilir» dediğini de
lık ne ga:ef~lerirı
bundan
bahselti!Ji var. ne de bir iki

.

I

Tef iz ve temlik

işleri ı

[ Birinci sahifeden mabat J

~erilecektir.

Kongremiz

Bizden

miyeceği

1

cihetle bir müddet sonra ayda 500 dosyanın intaç

edilebileceği anla.şılmlfbr.

Her halde kanunun tayin ettiği müddet olan temmuz nihayetine kadar tev:fiz ve temlik itinin ikmaline imkan yoktur.r
Komiıyonlan bu hususta müşkilata uğratan sebeplerden biri de
bizzat muhacirlerdir. lıklnı adi suretile yerleımiı olan muhacirler, işlerini takip ve temlik senedi almak için müracaat etmemekte, polis vasıtasile aranılmak mcı.. ı:>uriy~ti hasıl olmakta,
bu da işi uzatmaktadır. Binaenaleyh,. bunların müracaatlarının
tesrii için ban tedabir ittihazı da lazım gelmektedir. ,

lstinye k6priisü Topçu
bitti•••
Şehremaneti tarafından İs

tinyede yeni yaphnlan beton
arme köprünün inşaatı bitmiş
ve yolunun inpsına başlanIDlfbr. Bu yol da beton olarak yapılmaktadır.
Resmi küşat, Fatih - Edirne
kapı yolunun küşadını mOteakip yapılacaktır.

ofıt

günleri

Merkez

kumandanlığından:

Haziranın

26 nci temmuzun

1 - 3 - 8 - 1o- 15 - 17 - 20 - 24 27 - 30 uncu ve ağustosun
3 - 6 - 1O- 13 - 18 - 20- 24 27 nci ve eyliilün 1 - 3 - 7 -1415 inci günleri Topçu c bş
mektebi Erazisinde toplarla
atış Tecrübeleri icra edileceği ilin olunur.

ıPtmektedfr.

Şileyi

teftit

Vali muavini Faib bey bu
sabah
refakatinde vilayet
mektupçusu ve diğer baıı
memurlar olduğu halde teftiş
için Şileye ıitmiftir.

Atina acfirimiz
Yeni Atina Sefirimiz EDia
B. in bugQn ,ehrimize muvasalitma intizar edilmektedir.

lerin!
- Salıi

zunlar cemiyeti birinci reisi
Bahri Toğan, ikinci reisi Faik
beyler Cumartesi, olmadığı
takdirde Pazar günü Ankaraya gidecekler, cemiyete ait
işler hakkında alakadar makamatla görüşeceklerdir.

BuQünkü

yalıu!

Bu mesele
burada 6.dela wwfuldu gibi!
- Hani işin başlangıcmda.
im meseleye dair bizim gaze-

leızin eşifJİllİ aşmdıran. yerli
mallar iç.in u gıi.nlerde alt~i

bir havari kesilen. bolla çay
yerine ıhlamıır, İngili= tuzu
yerine siıuınıeki irilmc.si11i
lausiuc edecek kadar im işle
asabi ve acul yi>rü11c11 bir
9e11r vardı, o ne oldu acaba.

sesini neden kıstı?
Bakkal t~ameklmlarirıi le-

pe/eme dolduran Golos -::eylinlermi. grauiyerleri, rokfor·
Zarı. uc burılart cayl/' cauır
alanları gördükçe, bir iki ay
cvcl yerli mullarma dair kopan

vaueylôyı

içimden: (( O ne

lıallrltyor.
pelıri:di.

bu

ldluıa lilrşasu

)) diyorum.
Demek İ:mirliler aym
Jıaru~cii mulıa.fa:a ediyorlar
nr

/ıa!

-

Himayel etfal rc-1 Ali ikhsat
•
1
1
isinin seyabatı 1 Ali ikhsa~!:~!~ria!e~
Himayei etfal cemiyeti reisi
Fuat bey bugiln Avnıpaya

ay evel arlrk yerli mali k11tLa11acağuuı dair yemin eden-

Gazetelerine

oyle! Hatta yerli

hakllırsa
kuma.~an

bir de ya:ltk f :mir modası
icat elmiş/er. ynkmda kadm,
erkek umumiyetle bunlarc giyeceklermiş.

-

.4caha

bi: de

hurada

onlardan evel dalJramp ktndimi::.e bir İstanbul modaıı
icat c/.<iek na.sel olur?

-

J>ek fena olma:. ama.

sonra Jıcr vilayet kendisine
bir moda h·at elmiye kalkar·

sa memleket başlan başa bir
spor faaliyeti kıy
afet meşherine döner. 0-

Bupn T aksimdCy Galatasaray atletleri yarda üzerinden
bazı koşu rökorlaq tespit edecek futbol takımı da Üsküdar:Beylerbcyi muhteliti ile
dostane bir müsabaka ıcra
eyliyecektir.

mm

için moda

icadından

evel şu Golos zeytinleri ile
kptu sardalyefori gibi ~ylere
karşı bira= pehrize baıta!ak
daha iyi/

•

4 Sal\tte
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Kız pek at~şli
Ete4}imize kir eetirıne
sinden korkarım
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Bu güne kadar onun tena-

•
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Tüneldeki hadise
Bundan bir müddet eve)
Tünelde vukua gelen bir hadiseden bahsetmiştik. Bu hadisede ismi mevzuu bahsolan
Şevket
efendi şu mektubu
göndermiştir:

Bayramın

Hadise bu suretle cereJd
ve haksız olarak m
ileyh tarafımdan tahkir ed
miş olduğundan icap ecl
makamata da müracaat ettfaa.;
Keyfiyetin bu suretle tuh~
edilmesi rica olunur efenda-.ı
Kabataş lisesi birinci devre
son sınıf talebeainclea
etmiş

3 ncü Çarşamba
günü saat (20) de mektebime
avdet etmek üzere arkadaşlarımla Tünele geldim. Arabadan içeriye gireceğim sıraŞevket
da elinde paket taşıyan tanı
madığım bir şahsın kapıda
fflmzet!ik merasimi
durduğunu gördüm .
Trabzon valisi Hilmi beyio
Kendisini rahatsız etmemek
mahdumu Ankara İt bankall
için nezaketen yandan girmek
memurlarından Suat Hilmi
mecburiyeti karşısında kaldım.
beyle Divanı muhaseba' m •
Bu esnada ·bir sui tesadüf
rakiplerinden Celal beyin k
eseri olarak ceketimin kapıya
mesi Samime hanımın naadı-:
takılmasiel mezkur beye kazetlikl:ri icra edilmiştir.
zaen çarptım ve kendisinden
lf
af diledim. Fakat buna mukaBazı esnafın
bil arkadaşlarım ve oradaki
bulunan ahali huzurunda «teryapmalı
Öyle satıcılar var ki mOftebiyesiz» ve buna mümasil
riye pek fena muamele yapı•
elfazla tahkir edildim.
yorlar. Sattıkları malın fiabnl
Bu kafi gelmiyormuş gibi
sorduğumuz zaman asık suratla
orada bulunan zabıtai beledi- Paran var mı ki soru•
ye memurunu çağırtarak ve
yorsun?
Göster parayı 8yle
meseleyi izam ederek - ahaliyi
tartayım gibi terbiyesiz hareiz'aç ediyor - tabirile beni gösketlerde bulunuyorlar.
terdi ve hakkımda zabıt vaBöylelerine nezaket v~ terrakası tanzim edilmesini söybiye dersi verecelfr. NJndir?
ledi. Bu esnada beyin, seyrüBir mektepli kariuifz: Cevat

o melekeyle derhal anladı, e·
sübüne, tendürüstisine bakma- fendisi teslimiyete icbar edidığından dolayı mütehayyirdir.
len hayvanlar gibi söyliyordu!
Mamafih, şu cazibeli zarfın
Keziban; hem münhezim,
iç yüzüne ait tuhaf bir itihem muzaffer, denilebilecek
matsızlığı,
bir çekingenliği
bir mazi müşevveşle odadan,
vardı. Onun bedeni kuvvetinçıkınca Nihat ef. anasana dönden tenine bir şeyler bulaı dü:
masına, onun gözlerindeki a- Kız alımlı - dedi - fakat
lev hoşuna gitmesine rağmen
kızğın eteğimize kir getirmetam bir teheyyüç duymıyor sinden ürkerim, bir münasibidu. İçinden:
ni İ>ulup baş - göz etsek fena
- Adayı -diyordu-fazla yaolmaz.
şamıya gelmez, tezek kokar
Valde, kendi müvacebesinAltı - üstü bir beslek değil
de cereyan eden, massaj demi?
liletile eski zehabini büsbütün
Ve sonra, kızı yanından takviye ettiği için bu suali
uzaklaştırmak zaruretini hissebir cilvei zeki, muğfil bir nüderek baygın bir sesle emir mayiş addetti ve manalı maverdi.
nalı gillümsiyerek:
- Eh yeter, yorgunluğum
- Senin -dedi- evindeki bir
geçti. Erkek olsaydın yaman
kızın başkasına gönül vermesi
tellak olurdun, ovuşturduğun ne haddine? yedi ev aşın
müşteride de hayli' kalmaz·
komşular bile isminden ürkerdı. Parmak değil, mengene!
ken evindd<l beslek mi edebdan ve şilteden tenine yapı
değdikleri yeri çürütüyor.
sislik edecek? bu fikirden vaz
şan ateş , mütemadiyen çoğa
Keziban, o vaziyeti sabah- geç lıiç merak etme. Onu elıyordu.
lara kadar idame için ömrü- ve;Jiye gelince daha erken
Köylü kızı, bu cehennemi
nün yansını feda etmiye hazır·
oğlum. Yediği ekmeği ödemehava içinde erimemek için
dı. Efendisinin teninden, parden düğününü, derneğini mi yorganını ayağına takarak bir
maklarından yüreğine katra
düşünelim? her şeyin yolu var,
geniş ve ağır yelpaze yapb,
katra ateşler damlıyor ve düerkim var.
bir müddet bu garip mirvahai
fÜp bayılma derecelerinde
Nihat ef, bu bahis üzerinde giran ile
havayı
tebride
mütehassis bulunuyordu. O
ısrar etmeyi zait buldu ve
çalışta . Kuvvetli
ayaklanla
zevki muhtarıs arasında kula- yaptırdığı massajın münevvim
yelpazesini salladıkça rahatğına çarpan ( yeter!) kelimesi
tesiri altında yatağına uzanalaşıyor ve topuklarından baş
sanki bir nişter, yaralayıcı bir rak horlamıya başladı.
layarak gövsüne doğru yükdiş, et koparan bir cimbızdı.
Habegihı çatı arasında kuselen sun 'i ruzgar terle be( defol, sıkıldım ) gibi bir marulmuş olan Keziban ise geceyi tamamen uykusuz geçir- zenen mesamatında müferna dahi ifade eden bu gelime
di. Mu'tedil yaz havası, gece rih bir buse tesiri yapıyordu.
beyninin içinde bir acı, elim
Kızcağız, böyle yelpazelebir acı uyandırdı. Ancak, Ni- sanki sam yeli halini almışb.
ne yelpazelen ve hatır btır
Köylü kızı, saniye başına çohadın sesindeki baygınlık, o
kaşınarak sabahı buldu. Bu
ğalan hararetten kurtulmak ,
acıya mnkabil bir zevk, bir
ateşli husran gecesinin sabanevi şifa ve sanki ruhi bir biraz serinlemek için ne yaefendisine kahvaltı göhmda
pacağını bilmiyordu. Ytizsüz,
taviz oluyordu.
türürken göı.lerinde yorgunluk
yorgun, ateşten nesçolunmüş
Köylü kız, bir kısım seslerin
değil, ümit parlıyor ve Nibaahengine aşina ' idi. Vaktile gibi muhrik, altındaki şilte,
hamamların hazne önü taşları
dm gözlerinden müjde bekdere kenarında çamaşır dövergibi sıcak idi . Sade don ve
liyordu. Lakin, umduğu nigiken kulağına akseden köpek,
bi iltifatı görmedi. Efendisi
gümlekle yattığı halde haraat, eşek ve boğa seslerinin
retten bunalıyor , boğuhnak ' bir gün evvelki gibi kayıtsıı;
perdesine göre manasını anl~ , dereceleı:üıde muztarip olu- dı. Bir an için sesinde beliren
mayı öğrenmişti. Bütün o hayyordu. iptida gümleğini ve o baygın ahenkte sönmüştü,
vanların ne vakit şatır, ne sesonra donunu çıkarıp atb, bir
eskisi gibi sert ve haşan kobeple tiz ve hanği demde pest faide elde edemedi. Çatının,
nutuyordu.
bağırdıklarını yanılmaz bir isayıldızlara fırsatı hulul temin
Kezibamn, bu yıkılmaz libetle takdir t:derdi. Nihadın
eden sayısız deliklerinden bir kaydi önünde takatı tükensesindeki ruhi ınefhumu da fırın sükuneti sızıyor, yorganmek üzere idi. Küçük bw
1

sefer müdürü İhsan bey ol
ğunu öğrendim.

*

ne

nezakatslzUlina

delik, mini mini bir ~~~
gizli gizli kaynıyan b
şehvetin
alevlerini , etrafa
saçmasına kifayet ~decekti.
Kızcağız, cidden Caiılı bir
volkan halinde idi. Yanıyor,
yanıyor ve asebf azuında
mütemadi zelzeleler taşıyordu.
Böyle bir sırada ve bir perşembe günü Nihat Ef. kama•
nı bağa getirdi. Ertesi cuma
günü ve g-::esi arkadqlarfletoplanacakları için -kuzu doldurmalarını, tatlı yapmalanm
tenbih etti.
Şehnaz, acip bir merdtım
girizi içinde yuvarlanıp dardır
ğu için şu toplanma meseluine zerre kadar aUikadar olmadı. Fakat görümceleri, ı.
evlenme çağında 'l;lulunan v.e
Nihat gibi coşkun IHr kaa
taşıyan iki kız, bu haberi a.
vinçle karşıladı. Bet-on erkeW
yüzü görmek, erkek sesi, eP:'ı
kek kahkahası işitmek onlaı
için büyük bir şeydi. Bina
aleyh, sabah çabuk
~
ye dua ediyorlar ve
tGPı
lanmada köçek te bull111111~
için adaklar yapıyorlardı.
Nihat ve arkadqlarmm
zulartna tevafuk eden bu d
alar ve aaaklar makbule

or.m
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- 4 Yolcular, ne ağaçların şu
rada -birbirlerine bir şeyler
hikaye eder gibi- sarmaş dolaş durmalarına, ne beride
·yekdiğerine küskün gibi- dal:annın kendi gövdelerine sanıp somurtnıalanna ehemmiyet
~eriyorlardı. o renk , renk ve
oksy boy çiçeklere , o, daima
ra a
n Çemenlere hiç bakmı1
ror ardı. iri ve kuvvetli ağaç
~rı titreden rüzgar , onlann
Yüzlerinde bir buse tesiri
Uyandırmıyordu . Harp
i .
Çtnde dogmuş
d
ve h arp ..
ıçın e
Ytışnyıp
b··uyumuş
" " o lan b u d'ıl~
za~;rler: tabiatın şu zarif, lakin
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kapılmaktan

a anıile müstağni bulunuyorlar
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.
em l' ·
nların zevkı harp ,
nn.dı' harp ve hedefi harpti.
d _ l de , dagın zirvesine
z:ı
.uçar gibi çıkarlarken
.
erırıde hep harp hatıra.. lermm
. . onun....
cl n ldolaRı
, yor, goz
a c ıep tanlı ve canlı sahneler
t Ylla~ıyordu. bu hayalin ve bu
. e.rnd' anın zevkini kaçırmamak
çın ır k'1
.
gene susmuşlar ,
bı. r b·ıı·ın'
m
ın varlığını bile unut-
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b. Pet\•azınısı yürüyüşle kısa
ır zaman .. d
yaylasına ;ç.~ e .al~nmyış,l Glazi
ba 't b' e ınmıştı. o cu ar,
sı
ır Yii .. ..
b
1
gib' d'
ruyuş ya mış ar
çükı b .ınç ve tersizdi. En kü?l! "'dik~ ~or_?Unluk bile hiset. ""ı
erı yuzlerinden müheyKe
v • tl
,
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dağlara tırm
m alışımızı,
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Akça
K oca ve arkadaılaril
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da kahremanların rne • aya~
hibile, reftari şiranA~~lyı mü~ı e
mukayese edersek aldanın
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8
l b'
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Muharriri: H. Turhan

saf ve hamasi basail itibarile
de kendilerinden
o kadar
geriyiz. Bizim yorulduğumuz
yerde
o kudretli insanlar,
hatta, terlemezlerdi.
Biz, iltizami tafsilatımızla
hep bu hakikab göstermek
istiyoruz. Avrupa, Mütehevvir
Rolandm şarkılarmı hala bir
dastanı hamaset olarak terennüm ediyor. Ronald kimdir ve
ne yapmıştır. Bu sualin en
doğru cevabı «hiç!» tir. Şar
lmanın yiğeni olduğu bile henüz liyikile tevsik edilemiyen bu
efsanevi adamın bıyığından kı
lıcına kadar her şeyi için bir
neşide, bjr şarkı vücuda getirilmiş ve bunlar on asııdan
berj koca bir kavmin dfünde
gezmekte bulunmuştur. halbuki
bizim alplanmız, bizim knhramanlanmız ne muhayyel, ne
musannadır. Kocaeli vilayetimiz, Akça kocanın layemut
bir heykeli halinde yani başımızda duruyor. Daha düne
kadar Apturrahman gazinin ismini taşıyan kartal kazası, o
büyük kahramanın biı·çok habrabnı köylerinde muhafaza
ediyor. bizim için onların yüksek hareketlerini istipat etmek
değil, o harel·etlerin bu asırda da miHetimi::e şeref getirycek kısım!annı yapmıya temini istidat etmek lazımdır.
Şimdi bikayeınize. rücu ediyoruz: Kesif bir kestanel:ğin
yanı ba.~ında dalgalana dalgalana imtidad eden yayla,
açık bir sahifei tarih ibi
yolculann gözlerini cezpetti
Üçfi de orada yakın, çok yakın bir mazinin rengin safhalarını okumak ısbran şevken
gizine kapıldı.
Evet; Akça kocanın « her
biri bir alptır » dediği '!'ürk:
lerin şu yeni yurda geldılden
gündenberi ele geçirmek i~in
en çok uğraştıklan şehır,
« Bursa » olmuştu. Aktemirle
Balaban, tam on sene bu büyük kalenin önünde çarpış
mışlardı. Akçe Koca, Kunuralp, hatta onlara nispetle pek

Takım

kışlkı

»
»

»

kaptan ve makinist elbisesi
ve odacı
»
«
gemici elbisesi
12 »
yazlık kaptan ve makinist elbisesi
69 »
»
muhnfn~ ve odacı elbisesi
56 »
»
gemici elbisesi
146 - adet
kaput
70 »
lacivert gemici fanilesi (yün)
64 - takım
işçi elbisesi
3 - adet
yeldirme
Balede cins ve mıkdarlan muharrer on takım melbusat kapalı zarf usulile ve bunlardan mada 131 çift siyah fotin ile
12 çift beyaz iskarpin de aleni münakasa suretile mevkii mü·
nakasaya vaz ve yevmi münakasa 30 Haziran 929 tarihine
müsadif Pazar günü olarak tespit edilmiştir. Talipler şartna
meleri görmek üzere her gün Galatada Kara Mustafapaşa sokağında kain merkezimiz levazım şubesine ve aleni münakasa
için yevmi mezklırda saat 14 te komisyona, kapalı zarf münakasasına iştirak edecek taliplerin tanzim eyleyecckleri teklif
mektuplannı yevmi mezki'ırda münakasa vakti olarak tespit
edilen saat 15 ten mukaddem komisyona tevdi eylemeleri ve
saati mezkfının hululünde münakasaya iştirak eylemek üzere
komisyona müracaatları ilin olunur.
muhafız

Devlet demir
limanları

yolları

ve

umumi

idaresinden:
Reisicumhur Hazretleri tarafından halkın teneniihüne açık
bulunmasına müsaade buyurulmuş olan Gazi çiftliğinden ahalinin istifadesi için 14 haziran 1929 tarihinden itibaren yalmz
yaz mevsiminde cuma ve tatil günleri Ankaradan Gazi ve
Ahimes'ut istasiyonlanna gidip gelecek yolcular için yüzde
ı
elli nsbetimde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh katarlan hareket
ettiriliecekti. Fazla malumat almak isteyenler İstasiyonlanmıza
müracaat edebilirler.
Ve müteakıben Kunur alpa
g .!nç bulunm~ s n .ı rağmen ,
sordu:
Aptürrahman, kerrat ile bu
- Haniya alp, babalardan
muannidane çarpışmalara iş
kimse yok!
tirak etmişlerdi. Atranusun
- Belki Bakacaktadırlar.
sükutundan sonra Bursayı beYücclelim mi?
hemehal almak azmile Keşiş
Hemen.
dağında toplandıklan zaman
- Haydi!
işte bu yaylada şehrin kroHep o reftan mühipile Bakisi çizilmiş, hücum noktaları
kacağa doğru yüriyorlardı. Getespit olunmuştu.
Mezkiin
ne sa.kit, gene pürvekar idiler.
Gaziyaylası unvanını alması da
Sobrnn mevkiini durm:.ıdan
alplann oradaki şu içtimaın
geçtiler. Şimdi dağ, laleler,
dan ileri gelmiştir.
sünbüller, rcyhanlaria malama.l
Üç yolcu, iki buçuk sene
görüniyordu. Yol, mutav\·el bir
eveline ait olan şu habrayı
çiçek demeti halinde idi. Dayaylanın mütemevviç sinesinde
ğın eteğinde cilvd.aı· hatlar
sabr snbr ve ayni hassasiyetle çizerek sağa - sola atılacak
okumuşlardı. Akça koca derin
olan deli caylar ,etlişirler, Nilüderin içini çekerek gür sesile
ferler bu uzun ve çok rengiıı
mütehnyyil arkadaşlannı ikaz
demetin sinesinde heya&. t,irer
etti:
iz resmederek aşağı doğru
bırakalım da
- geçmişi
bazen sakin, bazaıı pür cningel cegi düşünelim, Küffar
koşuyorlardı.
.
"elinde dağ da çok, bağ da.
Dağın irtifni, yolculann ayakBizim borcumuz o bağların
la:ı alt.nda mahsuı: bii." ~eva·
üzümünü yemek, o dağların zünü hürmetl~ ir ile alça!a alçala
Her birinde bir Gaziyaylası
Bakacnk gôründti.
d')
(Bitme ı
yaratmak.
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Fra
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artistlerinin yüzme, mayyo ve
kostümleri müsabakası

Fransa da her/(es
sabır._çızlıkla

kadın

artisden·n yapacağı bu müsabakayı
bekliyor. Blanş Monud de müsabaka
edecekkr arasmdadır.
.
~

Avrupada Mrden bire baIBD yaz sıcakları herkesi deniz
lcenarlanna koş!lırduğu kadar
deniz Ye su Sporlan ile de
alakadar etti.
Geçen hafta spor sahifemizde Deniz topu şampiyonluk maçlarına başlandığını yazmıştık .
Bu maçlar Fransada « Turel »
tpor havuzun da yapılmaktadır. Fransız ı:azet~leri hiç bir
uman bu sene olduğu kadar
baif bir halk kalabalığının
deniz ve su sporlan ile alaolduklannın görülme kaydetmP-ktedir .
llalkın bu haheşini nazarı
dakate alan (İntransijan) ga1etesi ve (Mas) spor mecmu- 1
am 24 haziran için Turel spor J

kadar
eliğini

havuzunda çok şayam dikkat
bir milsabaka tertip eyler&ıiş- 1
lerdir.
l
Bu müsabaka kadın ve erkek Fransız artistleri arasın
da
olacak
ve
yüzme
yanşı yapılacaktır.

Binlerce seyircinin gözü önünde erkekler ayrı ve güzel
ricutlu kadın artistler ayrı

olarak suya ahlacaklar ve elli
metrelik havuz mesafesi içinde
yanfacaklardır. Bundan başka
( atlama ) ve ( dalma ) yanşla

n da

yapılacakbr.

Fransız
ittihadı menfeatine
yapılmaktadır. En cazip numarayı ban} o ve plaj kostilmleri müsab2kası teşkil etmektedir . Mi~sabakaya iştirak
edenler de:ı:le , suya girilebi-

Bu müsabakalar

8.rtistler

Yüzme

müsabak~ma t,rrrak

edecek arti3llerden Matmazel Yoon He[, Matmazel Dt!$pre
ury, Lona DinL

Bu kadın artistleri isimleri,
balkın nazan dikkatini celbet·
mek için şimdiden ilin edil•

mittir.
Herkea artistleri

lecek şekilde yaptırdıkları ma·
yolan vücutları üzerinde teşhı.r
eyliyeceklerdir.
Plaj kostüınü:ıe gelince: bu
kostümler deaiye girmeden
kum üstünde dolaşan kimseler
içindir. Binaenaleyh plaj mddasında fantezi mayolar kabul

Deniz kostümü müsabakasına erkekler de iştirak edebileceklersede plaj kostümü
ve plaj modası müsabakasına

yalnız kadınlar
lardır.

dahil olacak-

Yüzme müsabakasına

ban"

esasen dar olan (Türel) sp.o~
havuzunun mahdut biletlerınJ
kapışmaktadırlar.
Bu müsabakayı
Ier halkın spor

tertip eden"
merakmdaJI
güzel artist viicudıJ

ziyade
seyretmek haheşini istihtaf et"
tikleri şüphesizdir.

olunmuştur.

·

çıplak

yo kostnmleri ile görmek içio

Müsubakalarzn icra edileceği ( Turel j havuzu
kadın artistlerden isimlerini
Suzet o , Nil, Hüget Gilbert,
kaydettirenler şunlardır:
Gilbert Andriyo, Suzan Lar« Blanş Monte!, Diyaııo,
zok. Edit Mera, Marsel Na-

Boks birincilikleri başladı
Bu sabahtan itibaren, BeY"

oğlu Halk Fırkası bfoasınd.ıt

boks

maçları birinciliği 1.;1üsıı'

bakalarına ba.şlannuşbr.

Son Saat

ınenıa

~

'•

l •

LJ

'Dünyası

j

Bir yıldızın Amerikan bayraQmdan ı
elbise yapması hadise çıkardı.

1

. Am~n sinema yıldızlanndan ( Avita Pege) in bir filimde Amerikan bayrağlndaa ral>lhmt ı
bir ~bıse giymesi gerek Cemahiri Müttehide hudutlan dahilinde, gerekse Awupada dedikoduyu
IDU<:ip olmuştur. Bu hadise etrafında yeni "" eski dünyalarda ileri ııiiriilen itirazl.r .,.. •JD 1
eeaalara istinat ebnektedir..
AYrupalılar diyorlar ki:

filimleri ile bizim memleketlerimime yaptığı propagandaya artık bir nihayet
Verilnıelidir. Biz Amerikalı değiliz. Milliyetimizi değiftirmek niyetini de beslemiyoruz. Şimdiye
~ Jilpılanlar yetişmezmiş gibi san'atkirlann beyaz perdelerde bir de Amerikan bayrakları
de görünmeleıi artık gösterilen müaamahanm pek feci neticeler vermiye başladığını isbat ediyo..»
Mcaeıe etrafında Amerikalılann serdettikleri itiraz auf bayraktan elbise yapılıp yapliıaıyacağı
noktasına müteveccih bulunmaktadır..
Bü1:iiıı bu dedikodulardan 80DJ'a Amerikan sinema şirketlerinin bu kahil aabaeler wüwda
fetirınekte badema bir az daha itinakir olacakları tahmin edilmektedir.
Restnimiz ( Avita Pege ) i mevzuu bahis kıyafetle gösteriyor.
.
-

Amerikanın,

Küçük haberler
Filim

s

Duglas Ferbanks
Ve

tröstü . ı

büyük şirket

un

Birlikte yapacakları filim
Duglia Ferbinksın ki1181 Meri Pikford ile birlikte yilna bir

ses/f kurdeleler
için bir/eşfi/er
Muhtelif melekelıerde

Meri Pikford

1

defaya mahsus
olmak üzere müşterek bir filim yipicildirnu
S
el

bulu-

yazmışbk. on g en Amerıki gizeteleri bu hususta uzun uzi;n
büyük filim
tafsilat vermektedirler.
ngiJizcc, Almanca
Rusça,
Fransızca. sesli kuredeleler
Yipılıcak film Şekspirin ( Yoli getirilen titiz kidm ) ilimli
komedisidir. Kurdele bqtanbaşa sesli olacahbr.
Y&J>nıak üzere birleşmişler,
Gerek Duğlas gerekse Meri bu eaere son derecede itiaa
nıuaızam bir tröst vücude
Jıet i rtnişlerdir. (British Se- etmektedirler. Yapbrılacak dekorlar için Lavrena İrning isi•li
r ~eıı p roduction ) , ( Kayart
lngiliz ressam sureti mahausada Londradan Jıetirilmiftir. Ay(P1ctura Carporatian), (Denes- nca Amerikanın en fazla töhret kazanan üç muganaiyeai aapje edilmişlerdir·
sa· Ge
nnan Russe), (Studyo .----l!!!l!!Bl!B!!l!!!!!!!_ _ _ _ _ _ _l!ll!!!!!!m!l!--1!1111•
rlinoia de Staaken) tirket- J
lerJ bu tröste dahil bulun- l

beş

şirketi dıyi

,&

ınaktadırlar.

1

lf. Celd Koran yeniden ai•

~

nenıacılığa bqhyacakbr. Kü-

I

ç6~

san'atkirm ilk yapacağı
fillm(Mark Tvain) in bir eseri
olacaktır.

* Greta

Garba

yeni bir

lıklar yapmaktadır.

Filimin

filim çevinııek &zere hazır

vazıı sahneliğini ( John Robertson ) yapacakbr.
lf. Emil Y anings Al
manyaya gelmek üzere Anıerikadan
ayrılmıştır.

kocası
~od Larak vazil sahne(Georg
Fıtznıorice)ile birlikte bir filim
lf. Vilma Bankinin

JapmaktadırJar.

-

-

Tamam on defa hesapladım.
Aferin oğlum. Kaç buldun?
Oau ela ayn .,.. pldı. sfrr dw.

.

Nakı!i

idris l1ulzlc/

s ·anbulda görü

e

1·ş

bir

1

eğlence

Bii ii 1 halk saJ1illere dolınııştu. l)enizin Üstü sandal, ]{ayıl{, ınavn~
s ~ llll")'a an l{arınca gi))İ l{ayı1ıyordu. UsJ{üdardan Kızkulcsine,
ı~lcııl~sinden 1,opaneye bir ip gerilıııişti. Canbaz (Storlri) bu ip
··zerinde bir el arabasını itere]{ Uslriidardan Topaneye geçecelcti.
t

Ilu~iin 30 Eylül günü Van·
'ten, Fatoş ve Hasonun kür-

distnna göfürmek üzere süt i1Hcdiği, Ahmet, Asiye Selirı ·n Kahraman aganın inadına
1 ııarak kendi işlerini kendileri gôrmek fizere lstanbula
gcçmelc teşebbüsilnde bulundul iarı ve Kahraman aganın,
) aptiğı işe, g6sterdiği inada
nadim olduğu halde bir türlü
inadından
vaz geçemediği
bugthı İstanbulda liır fevka-

ladelik

vardı.

b1ttün şeliir
ayağa kalkmışb. Hava tatlı
bir sonbabsr diklığı iÇinde
idi. Her kes, kadın, erkek
çoluk,
çocuk
btiyük bir
ayram gfhın gı"bi en snslü elbiselerini giymişler, sokağa. Boğuiçinin Üsküdar ile
fstanbul - T0pane arasındaki
eniz kenarlan iğne atsan
} c.re diişmiyecek gibi kesif
ir insan kalabalığı ile doidL
Bütün nazarlar sabırsızlık
it.de denize çevrilmişti.
D nizin üstü ise kayık ve
, ndaldnn kerınca gibi kayyordu.
S hiJlcrde yer bulamıyanJ.. r, 1 ayık ve sandalların daa evvelden tutulmuş oldumavnalara,
nu görenler
alnpuryalara kömür, odun
ka k, nna,
hatta bahri·
ytnin sallarma binmişler, Kız
ltulesi ile Topane
arasın
ddd deniz ır.cydanına dolmuı
Denebillr ld

lardı.

f

~e ,evvela Van Miten Bröve Fatoş so ra da

"ye Necip, Necibe
..., ·m Üsk""dar sabı:ıl sabiline gen allar ile İnsan ve
balığı arasında geç-•

mi ·
İstanbul

Mamafih ben bile onu inadında bu kadar ileri gideceğini hiç habnma getirmezdim.
- Ahmet.. Amcanın inadı
beni senin kadar müteessir
etmedi. O bu hareketile beni
mirastan mahrum bıraktı. Fakat ben bu parayı kendim
için değil.. Senin için istiyordum. Seni müteessir gördükce
mftteessirim.
Başka bir şey
değil

- Güzelim.. Artık bunları
unut. Olan oldu.. Geçen geçAsıye. Ahmet, Selim, Necip ve Necibe iki çifte kayıkla
ti. Şimdi derhal Odesaya giİsfanbul ı geçtiler.
deceğiz
ve orada herkesle
alakamızı keserek kendi kenStorki isminde bir canbaz, ' s hill rinden Kızkulesine bir
dimize,
aşkımız,
sevgimizle
ip g r·lmiş ve bu ip Kızkule
haftalardan beri ilan edildiği
yaşayacağız. Banker Selim dol...inden l u e• alarak T opan
üzere bugün Ü"'küdardan ga
gun gözlerini kaldırdı hem
rıhtım nı ucuna kadar uzatıl
lataya gerilen bir ip üzerinde
kızgın hem de kırgm blfr eda
mıştı. İste Storki bu ip üzerinde ile:
canbazlık yapar;ık geçecekti.
Halk işte bunu seyretmeğe Üsküdardan T oghaneye geçe- Ah.. Ah Kahraman ağ,.
koşmuştu.
1 cekti.
Niçin böyle yaptın.. Netfen
O devirde yaınız lstanbulda
Gerek Oanmiter ve arkabirbirini seven bu iki gencin
değil diinyanın her tarafında
şevkını, hevesini kırdın?
daşları, ve gerek Ahmıt, Asiiyi canbazlar pek sevilirdi ip
Necibe ileri atıldı. R
ye ve rüfekası kendi dertleri
Peki, şimdi kahraman
üzerinde canbazlıklar adeta
ile meşğul olduklanndan lsağa
hiç
mi İstanbul tarafına
moda hükmünde idi.
tanbulu h5yle ayağa kalkmış
ayak basmıyacak:
(Blondin) isminde bir cano'masmm evela farkında değil
- Amcamın tabii atını çok
baz, yiizelli metre irtifaında
lerdi. Ancak sandala binerken
lyf bilirim o on para verğisi
Niyagora şilalcsi üzerinde iple
bu fevkaladeliği gördüler.
baki
kaldıkça onun İstanhula
canbazlık etmiş ve sırbnda
Fatoş ile Van Mitenin kayı
geçmesinin f mkanı yoktur.
bir arl<adaş taşıyarak bu
ğı Topaneye yanaştığl zaman
- Ya işleri?
tehlikeli oyunu yapmıştı.
Bizim Kürdistan yolcuları her- Onlan da yfiz üstü bıra(Storki) nin bugün yapacağı
kes gibi kalabalığa karışarak
lar, hatta bfisbütün terkeder.
canbailık (Blondin) kadar teh( Storki ) nin geçmesini seyGene inadını bırakmaz.
likeli değıldi çünkü iyi bir
retmek için beklemiye baıla
Sandal Topane nhbmma
kaza eseri olarak ipten düşe
yanqtı. Karaya çıktılar ve
dılar.
cek olsa hemen pek alç.akta
toprağa ayak bastılar.
Ahmet ve Asiyeum Dındik
olan denizin sakin sularına
(Bitmedi)
leri iki çifte sandal ise daha
düşecek ve yalnız ıslanmak
sonra hareket ettiğınden deniz
Himeyeictfal namına
la kurtulacaktı. Halbuki Niyaüstündeki kayık, mavna,ıalapur
ıahtck&rlık
gorayı
ip üstünde
geçen
ya kalabahğmı Yararak güçlükle
Türkiye Himayeietfal cemi·
Blondin eğer düşse idi yüz elli
ilerliyordu. Sandaldaki gençyetinden:
Bedi Nuri isminde
metre irtifadan kaynayarak
lerin il<lsi de ıniH:eessirdi .
bir firarinin Romanya ve Bulakan sulann içine düşecekti.
Necip ve Necibe başlanm
ıaristanda bayır cemiyetleri
Mamafi ne de olsa (Storki)
öne eğrnişler, ağızlaruıı açnamına para toplamağa çalış·
nin yapacaği bu cambazlık
m•yorlardı. Banker Selim daltıktan sonra ayni maksatla Gü·
görülmemiş bir şey olduğungın nazarlannı denizin kalabamnlcilneye geçtiği anlaşılmıştır.
dan bütün istanbulun merakı
lığına dikmiş, düşünüyordu.
Türkiye himayei etfal cemi·
nı celbetmişti. Bahusus Storlli
Ahmet:
yeti
ecnebi memleketler islanı·
ipin üstünden yalınız geçecek
- Asiyeciğım.. Dedi. Ben
ları arasında iane toplamak
değildir. Bir el arabasını ip
sana her vakıt söyledim de
için kimseye seJahiyet verme·
' üstünde itecel~ ve bu arabasen bana inanmazdın. A.'1lcamiş olduğundan Bedi N~ı inin
da da canbazın arkadaşı bumın inadı nasıl ·m·ş .. İşte göteş.ebbiislerinin sahh~kar?ıı. te·
lunacaktı. Usküdarın Sa!c:.cık
lin!e gördüm ••
);tkki edilmr ,i 1~ ~ı:Jır.

Son Saat

•

Duvar icindeki
ölü
,
\rakzli:

Ahmet. ( eTnaleddin
-41-

Sefil herifler...

I

•

memuriyeti için
müsabaka

Türkiye İş bankası
Ankar~ - İstanbul - zmirde

Bu odaya· eirerken kalp-

icra edilecektir

lerinde daima korku

TeşkiJ[ttnnızın daha ziyade t~vsllni derpiş eden
hanlrnmız bir müsabai<a :imtihanı iera ederek

taşırlardı

Kurnar iptilası yüzünden
oyun mevzuu bahsolduğu zaillan d··unyayi unutan Jak Laranşar bu nokları düşünme-

rniş;

bankerin haklı mutalaabile getirmemişti.
aınbarofun bu izahatı üzerbi~e kendilerine karşı biaman
ır nıuca
.. d el eye gırışen
··
bu
kara gözlüklü herifin eline
saht
e imzalı senetleri teslim
etnıek suretile hakikaten büYük bir ihtiyatsızlık etmiş
olduğU'nu anlıyordu ama ne
Çare ki iş işten geçmiş bulu-

~rını aklına

nıyordu.

Nihayet:

Bakalım, dedi, omu ka-

-

~nacak,

yoksa biz mi? Hiç
~UPhe yok ki bu h~rifin
akkından geleceğiz. Obür
akşanu kumar masasının e t ·
·
zaman
brafınd a birleştığimız
H~·n ° kanaattayım ki mösyö
Ume cenapları pek gayrürnuntazır hadiselerle karşılaşa-

caktır.

- Bunu ben senden evel

düşündüm. Şimdilik gözümüzü

0
d"'rt
b

açalım

ve

ihtiyatsızlıkta

uslunnıamıya o<Yayret edelim...

lcrd~rı
eve muvasalat etmiş1
•

.. Fabyen otomobilin gürültü-

su .. . . .
nu ışıdınce kapının önüne
çıktı ve derhal bankerin ya-

nına koşup:

.- Mösyö, dedi, dün akşam
azınıetinizden sonra bütün siahi arım ortadan kayboldu.
bu havadisarsiyal
k Zambarof
d
arşıaın a
kaşlannı

l
..

M

Çattı:

Ne söyliyorsun? dedi,
. n çıldırdıd mı Fabyen. Koca
aılahlar d"
uçmadılar uman
ya? olup havaya
Sabık uşak ve lahik
d"Yan b · ı,_
gar 1
b
ır. a~an ev-elki vukuatı
er tafsıl efendisine anlattı ve:
_ - Ben de işin nasıl oldu~nu anlıyamadım ama yemek
8
avdet ettigım
- · zaman
tüfonuna
k
e
ve rüvelverleri
uçmuı
buldum.
Bu yeni vak'a k
_
sahte j · o··
arşıuında
orı upon Kene aap
le -

san
gı'b"1:

kesilmişti

forme, ftmir ve memur alaeaktu·.
lüracaat edeceJderln cinnf (( 22)) ne (( 40 ))
arasmda olmah Ye möe.~s-11 manye ve bDbassa
hankalarda ';ahşnıış ohnahdırllir.
Jrransızca veya l>aşka bir ecnebi lisanı bHmek
medarı tercihtir. ~Hiptedi ahnmıyacaktır.
İmtihan neticesi bankaya kabul edilecek memurlar İstanbul • Ankara ve izmirde dahli oldu(iıı halde ı eşkilatımızuı her kısmında müdüriyeti
unıumiyenin münasip gördüğü mahalde çalı§lırı

ve a<leta inler

Al sana, esrarengız· bir

-

~:dı.ma

daha! Diye mınl-

Marsiyal Zarnbarof korkak
cürmünün tezallumabnı
kısa kesti:
- Bu meseleden birazdan
l>a):Jsederfa. F abyen sen bir
kazma kürek alda yukarıya
çıkalıın. Her üçü de Hüber
Masıyalın diri diri duvara
gömülmüş olduğu odaya çık-

şeriki

tılar.

S .. f il herifler ne zaman bu
oda.ya girmiş olsalar kalple-

rinde bir korku, sırtlarında
ürpermeler hissehnekten meninefs edemiyorlardı. Mahaza
birbirlerine cesur görünmek
için lakaydana hareket ediyor
gibi davranıyorlardı.
Duvarın önüne gelince Zambarof:
Haydi çocuklar, dedi,

işe başlıyalım.

rahat çalışabilmek
ceketlerimizi çıkarsak
fena olmaz! ..
Her üçü de soyundular ve
mevtai ameliyeye başladılar .
r abyen duvarı büsbütün
harap etmemek için küçük kazma darbeleriJe duvarı delmiye
başa
1 d
ı.
Bu iş yapılırken Zambarofla
Loranşar fenalıklar geçiriyorlar, birbirlerin;n yüzüne bakk k
1 d
maktan adeta or uyor ar ı.
Acaba Hüber Marsanın ölüsü duvann içinden çıkacak mı
idi, yo~a bu acaip mezan
boş mu bulacaklardı ? Ş~~di
yerde bir hayli mol~~
o- bınk.b
mişti. Sahte jörj
upon ır
ı"ş görmekten ziyade bır şeyle
meşgul olup sinirlerini yatışbrmak için küreğe sanl~ı v-e
molozları bir köşeye yıgmaya
başladı • Lakin F abyenin kazması sefil heriflerin bedbaht
delı"kanlıya ihzar etmiş olduk-

ıçın

Dah:ı

lan amudi mezarın tuğlalannı
zedeleyip daha derine . nü~
ettiği nispetle mütenasıp hır
surette korkulan, heyecanlan

artıyordu.

Zambarof bu hazin ölduğu
kadar müthiş ameliyeye nezaret ediyor ve:
- Yavaş Fabyenl. O kadar
hızlı vurma oğlum, bütn duvarı yıkacaksın!.. Acele etme!..
Gibi cümlelerle devisi Ufa·
I

lacal\tır.

~laaş: lmtilıanda derecei nıuvarrakiyete g~e
tehalüf edecektir.
Bankava kabul olunabilmek için imtihanda muvaffak ~Jmak ve bankaca sureti mahremanede
yapılaeal\ istihbara tın da matluba muvafık olması
~arttır. imtihana i~tirak etmek i liyenler lstanbul
Vf.' izmirde şube
müdüriyetlerine Ankarada ise
mennırin müdüriyetimize 9 Haziran 929 tarihinden llihar~ıı müracaat. "derek imtihan duhuliyesi
ve malhu bir t.erci.inıci hal varakası alabileceklerdir. hntihan günü bu matbua doldurulmuş
olaral\ inıt ihan evrakı ile birlikte bankaya tevdi
Pci İ 1(l!C('! k tir.
\mir ve memur olarnl\ glrqıek lstlyenler ayrı
.lyrı imtihana tabi bulunacaldarı cihetle imtihan
~u· ileri de, 2 suıır olarak tertip edilmiştir. lmttmuıa IH Haziran Pazar nünü istanbul • Ankara
,-e ~zmirde saat üçle mübaşeret edilecektir.
İmtihanlar nıahrenı olacak ve işt.iı'ftk edenler.len arzu edenler yalnız olarak imtihan edllebllet't>l\lerdir.
imtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçtan
·azla oldu{f u takdirde de ln~nlar ati için kayd edl!f'Cf'l,lf\rdir. ~ i mdiye kadar bankamıza müracaat
(•derek menıtıriycl talchindo bulunanların imtihana istiraldf'ri
h1zımdır.
..
ğm

behimi hamlelerini yavaş
latıyordu... Fabyen ter içinde

mezarı
açmıştı. Zambarofla
Loranşar gözlerini o tarafa

kalmışb.

çevirdiler.
Marsiyal Zambarof feriki
cürmünü kolundan tutup du-

Bir müddet sonra biraz nefes almak için biraz durdular.
Laranşara gelnce yüzü bir
mevta çehresi kadar sararmış,
alnından soğuk ter damlaları
sızmakta bulunmuştu.

xv

Hüber Marıanın
ölüsü ·
Bir müddet
istirahatten
sonra F :ıbyen tekrar kazma.Ya
sanldı ve ellerini tükrükleyıp:
• _ Hink!.. Hınk!.. Dıye soluyarak duvarı yıkmakta devam etti.
Nihayet bu şiddetli kazma
darboıleri altında duvann o
kısmı boğuk bir gürültü ile
haydutların ayaklarının onune
yıkılıverdi. Fabyev duvardaki

varın yanına siiriıldiyerek:

- Bak Loranşarl dedi, ~ö
zünü dört aç ta bakf.. işte
Hüber Marsan mezanndan
bir yere kımıldamanuş...
. Filvaki duvardaki oyukta
dehhaş, hailevi bir manzara
belirmişti. Etleri kismen dökülmüş bir ceset meydana çık
mışb. Buna ceset denmekten
ziyade bir iskelet ismini vermek daha muvafık olurdu.
Çünkü kurtlar bu vncuclun
etlerini kemirmişler ancak
buruşuk, korkunç bir kadit
birakml§lardı.
•Mıbildi

,,.,.
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VAPURLARI
tzMIR SÜRAT POSTAS
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16 Haziran
günü tam saat
nhtımından

p azar

doğru
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1TAl..1YA(lA

Dl SERVITS MARITl1MI
( ALBAN'fA)
vapuru 19 I ıa
ziran Çarşamba
[Burgaz, Vama,
Köstence, Suli-

na , Kalas ,.e
lbraik J gidccekıir .
( AFRODİTİ ) ,·apuru

Bozca ada

~üiltası

Aııtaıya postası
( KO~fü\) vapuru 16
I lazir:ın Pazar 1o da Galata
rıhumında:n hareketle [ lzmir,
kullul , Bodrum, Rados, ret. hiYc, Fimkc , Anul a ) \ a
gidecek \C donüştc mezkur
i~kelclcrle Birlikte [ Andifili ,
Kalkan , Sakız , Çanal kale ,
(ıclibolu] ya uj:';rayarak gelecckt"r.

T BZOH BIRi: Gl PUSTASI

Haziran Fe·şcmbc [ apoli ,
Marsilya ve CcnO\'.l] ~ a gide-

( A t~ARA ) Yapuru 17
Haziran Pazartesi ı 2de G:data
rıhtımından hareketle [1nelıo-

cektir.

gitmek istemezlerse ...

yataklı

,·agon

Tel. Be •oğlu 2 33o Ye ·ahut
lstaubu1da Eminonundc lırnir
sokağında 8 numarada acente
vekiline muracaat
Tel. 1 anbul 7i9

Sadık

n1ontörlerle yardın1cı
n.,ontörler

kump.ın) asma

zade

Biraderler vapurları
Karadeniz muntazam
ve Jüks po tası

Sakarya
vapuru 16 !laziran

PAZAR

gunü akşamı Sirkeci rıhumm·
dan hareketle [ Zonguldak
İnebolu, Sinop, Samsun, Ordu,
Giresun, Trabzon, Surmcnc, •
,. e Rize ] iskelelerine azim t
edecektir.
Tafsilat için Sirkeci Mcsadet hanı altınd;z acentalı,;ııı.ı
mfıracaat.

Telefon: İstanbul

2!:J 1

Ana loluda Lır clckt il, tMi<:ııtının
t

ı ndc

r.ıılı tırılmal..

ıi:ı rf'

ar.ın

makt:l 1ır. Gn'atad:ı \ ikı..ra rnni Ccnera.lı l a.ııında ;8-~o ııııın r:ıh ) .ızı
han "

-«Benzin yok! diyerek yaistememektedirler. Emanet bu
şoförleri tecziyeye karar vermıştir.

Y olculan istediği yere götünniyen şoförlerin otomobil
numaralannı seyrüsefer merkezine bildirmeleri, hatta telefon etmeleri, haklarını meydana çıkarmak için lüzumlu
görülmüştür. Seyrüsefer derhal tahkikat yapmaktadır.
S.S.- Bittabi bn arada her
hangi bir haksızlık olmasına
da meydan verilmemelidir.

Çıkh
Zam1)ara kız
K. Saim ve S. Cahit bey
lerin bu güzel aşk hikayesini okumamışsanız hiç
durmayın

Okuyun
kitapçıda
Her

!il~

- - - --

----

zılabileceğini bildirmiştir.

Zayi
Nüfus tezkeremi ve askerlik vesikamı zayi ettim. Yenisini çıkartacağımdan hükmü
yoktur.
Ortaköyde, küçük ayazmada (11) numaralı hanede
Salim
Istanbul umum kuru yemiş
çiler manavlar ve leblebiciler
esnafı cemiyetinden:
929 senesine ait muayene
cüzdanlarını ahzetmek üzere
alakadaranın kuru yemiş çarşısındaki cemiyet merkezine
1
müracaat ebneleri.
~

ZADE 1~icaretanelerinde
Em~aline kat: kat: faik İ

BEKİR

Ç1I~OlLA
A ...J'
..,.____
..,...,.__lf
....... ___

1En m!k?m!~S'!.~üc~~sa1!~~!~

hayret filİmlcrini istimal etmediğiniz takdirde arzu ettiğiniz
neticeyi elde edemezs"niz. Muvaffak olmak için taklidi
gayri kabil evsafı haiz

AK

O

Filimlerini isiimal ediniz.
Kodak n1akinesi-l{odak filn1i-V eloks kağıtları

katına noklolunmuşhır.

-

bir
remanetine istida ile müracaat etmiş, firmasının beynelmilel olduğunu ileri sürerek
tabelesini İngilizce telaffuz~
göre yazdırmak için müsaade
rica etmiştir.
Emanet, ~u istidaya verdiği
cevapta, lngiliz.ce firmanın
Türkçe telaffuza göre ve Türk
harflerile yazılmasının mecburi olduğunu, ancak Türkçenin
yansı küçüklüğünde olmak
üzere ayrıca İngilizce de ya•

ıı::::ııı~ınııı aı::::::ıJlllll ~ııımıı

HACI

I tanbu1 Gaz, Elektrik ~
tcş<:bbüsab sınaiye Türk anonim şi:kcti müdüriyet
ve
id;:ırehanesi 15 haz."randan iti•
baren Beyoğhmda
Tünel meydanında metro hanının 6 ncı

Müdüriyete ait bütün tebligat ve iş'nrat ile halkm şi
kayetleri badema bu adrese
vaki olmdıdır.
l~te 'le.re ait muamciatco
gelince, Kadıköy gaz ve E ktrik işleri için Kadıköyünde
Mühürdar cadde1!inde 73 numaraya İstanbul gaz i~leri
için de Beyazıtta. İstanbul
lisesi karşısındaki mahal ile
Ankara caddesinde 40 numaraya miıracaat edilmelidir.

bulunur

ticaret

yapan
cnebi kumpanyası Şeb·

kın mesafelere gibnek

m ~ can• edilme ,

--

Şehrimizde

şoförler:

(ALBA ,0) \apuru 22 Haziran
lu , Samsl;ln , Giresun • TrabCumartc..:i ( 1 • apoli,
Mar- 1 zon , Rize, Hopa j ya gidecek
silya ve Ccnm·a ~ ya gidecektir.
\ ' C dönü.,te
Pazar iskelesilc
Tafsilat için Galatada merkez
[ Rize , Surmene , Trabzon ,
nhnm hanında umumi accıne
Gorde, Gireson, On.!u, Ümc,
sinc muracaat . Tel . B yoölu
S:ım un. lncbolu, Zonguldag a
771 - 772 'c ya Bcyoğlunda
uJtny.u.1k gelecektir.
Pcra palas altında • atta 'asHareket gıınu vfık alınmaz.
yonal Türkiş turist acc.:nsiy1,;
Telefon Bt:oğlu 3599 ve ya ltlu {tedir
le {tnkçi
Tokatlıyan karşı~ında bcrnelınilcl

Her firmanın
üstüne Türkçe
de yazılacak

Otomobil taksilerinde tenzilat yapıldıktan sonra ekseri

( c.EI.tBOLC) Yapuru 15
Haziran CuınJrtesi 17 de id:m.
ıhtımınd:m h rl;kcıle LGclibolu , 1 ap el i ' Çanakk.ile
lmroz, B07-'a:-ı la ) a gideccl,
c Çanakbh.:, J.apse.: ki, Ccl'holu \.a u~ravarak gclc1.:cktir.

20

Bir nokta

İstenilen yere

Şube accntasr · M:ıhmudivc
h .ım altında. lst.mbul 2710

l 5 tc Galata

hareket edecektir.
Tafsilat için Sirkecide Yelkenci harnnda kain acentesine
muracaat.
Tel İstandt!l ı 51 S
Ve Gal:ttada mertez nhnm
hanında Cclibidı ve Stafılopatı
acenteliğine muracaat .
Telefon : Be ·o~lu S; 9

SOÇE1~A

accntası : GaLtcı
kopri.ı başında. Bcyo(•lu 2) 62

Mcrk\;1,

v~.ü~~ ismetpaşa

Haziran 15

Son Saat

~i

OTEROS Kartpostalları
KuJ a

l•'111dıklufa tramvay caddesindP küşedeki (2)
nunh1ralı hanesinde
hilılmum dahili ha taları

muayene ve lt.•davi
Pt>t'Sl'IDhe
' ""

••

J

'

•r,

·.~·

· • .•:

oünlcri
•

~t)er.

mc·r·cnnPn<~İI'.
.. , ·· 'tı ' .. fi''• ·~:__

.,.'•;"'ı·.~·

em

15 H'P.ztran

...._&

Bune cur
" 'et ·ı ?...

Bir,serseri, bıça.aı ı ç
ce çarşıyı altüst e
elEvclki

akşam, Çarşamba pazarının kalabalık

bir

anında,

u e<&JUp:

atl Vu~un, tutun1 çantayı kapb! Sesleri işitilmiş ve bu fer~uteakıp elınde bıçakla koşan kıyafetsiz bir adamın

bnalıgı yararak firar ettiği görülmüştür.
B
d ıçaklı adam ilerliye ve bazı insaflı insanlar da

haı

onu takip
e e dursun, seslerin geldiği tarafa koşanlaz, hadisenin cesurane yapılmış bir karmanyola olduğunu anlamışlardır. Cümhuriyet
~fkktebi muallimlerinden Ihsan hanım akşam üstü bazı ufak,
C:. ~. almak için pazara çakmış; o sırada hanımın çantasını
gozune kestiren bir serserJ ani bir hamle ile eline sarılarak
Çi1tayı kapmış, sonra önüne biri çıkıp ta kaçmasına man:
rn amak için bıçağını çekerek tabana kuvvet kaçmıya

b1

aş ıınııştır.

M·~u hanımın çantasında kaç kuruş olduğunu bilmiyonız.
h k\eakıp tahkikatımız bu adamın böyle hareket etmekte
rna. •1 olduğunu, çükü kimsenin önüne çıkmıya ce aret e.. emek esırıden bilistifade kaçıp kurtulduğunu gô.,tcrm·
Şu hal
ar ısında sormak mümkiiııdür :
s .Koca bir pazar ortasında, yüzlerce insan nrasınd~, b.ı ser etı bu hrıreketc nasıl cesaret edebilmi tir.
rn Ba-r' memlekette olsa iki adım fazıa "İması müınl;ün olaı· ıya~··.. •. ;,ı serserinin bclıemhal buh:nup ceza..ını görmesini poısınıızclen, bir vazife olarak bekliyoruz .

rr.

Bakın?z
D11y&k y~yen kim?
ır

anlaşılamıyan

Vak'a:

h Dün Kadıköyfuıde iskele
... nı.ph Siıleı mnn biı· parayı

b

i m

'

t ...t
~ · ... n ya bğı,
gfıye
yabancı
bir rnem ..... kete
,1 ut 'le anbşamc.dı.
ı gidebil ...cekm"'I: gıbi k çmak
• • ... .J aya ba;:!:ıdı, Tufan is-

1

• "

n meselesinde, kardeşi

so:;ıra

.

~· de bir zat hadiseyi seyre~Yordu, lcavga çıkbğını görun~e iki kardeşi ayırmak isted • fakat yine hadiseyi seyred nl .l'deıı hamal yazıcısı bu
rn··d
u a ııaleyı.:.: kızdı Tufan efencl' .
'
ıyı dövmiye kalkı~tı.. Ve ..
"ld"u ..
arakola go"l"uru

olmu~tur.

IÇala~Jar v~ çaldıranlar
F atıhte Seı ·ıler mahallesinde oturnn Hüseyin Avni efendi bir
ara ık
s oka ğ a
çıkmış ,
bunu fırsat bilen
hizmetçisi H· yr~ye c ~ndisinin
yalak ve yor ...:nıııı yakaladığı
gibi aşırm15 \... tabii tutulup
karal,,ol "' LU .. n·· 'ür.
Kii~.. .. ~.. 't" kt n <'ıku
rılmış o an Aba ık..td' Üti:aköyde· Suph'
· 1..vi e rmiş, fakat ç c ı.
.:.1oh rurken tutulmuşlt r.

K

Ya
. n h PJannıcı
Dh
l6

A k.un CaE..ıloghında

*

Hattat

b 1 efendi.1in dükkanının
e~c~sınclan ateş çıktı, fakat

k· ta yayı!masına meydan
a nıadan söndürüldü.

d § Fatihte Muhtesip iskener nıahallesinde bir bostanın
ortda yer:ne yapılmış olan ku!üb
l e e b"ır yatak hıtuştu ve
ıenıen söııdUrüld"u.

Bueünkü hova:
Kandilli rasatanesinden

alınn ış.ır:

-

Dün azami h
d
araret «23»
erece, bu sabah «12 d
teccdir
Bu
» ehafif .
gece rüzgar
~
poyraz, hava açıktır.

P<:ncerc
Ort, ~oyde
ğında 12 N m ... aa oh.ran
Salim efendini ı kızı Ti:rkAn
pençereden düştü, ber h t
ver~in pencer- yt..lı _k <lcğil
başm<lan yaranımak

kurtuldu.

ile

>as~

Devlet o n

bırakmıyorlar

gidiyor

Bu sene dünya buğday isfevkalade fazladır.
Harpten sonra ekmeğin imal
masrafı artmış olmakla beraber ekmeğin harpten evvelki
fiata düşeceği tahmin edilmektedir. Bundan dolayı fazla istihsal yapan memleketlerin büyük bir kısmı buğdayın
bir kısmını yakarak fiatları
yükseltmeyi ve kıymetlendir
me ameliyesini kararlaşhrmış

Devlet Bankasının tesisi ve
paramızın istikr~ meselesini

lardır.

.

iş bankasının

ye-

ni senetleri

iş b"nkası tarafından yeni
çıkarılan nama muharrer hisse
senetlerinin piyasada ve eski
hissedarlar arasında büyük bir
rağbet gördüğünü dün kaydetmiııtik. HisseJarlara verilen
rüçhan hakkı dolayısı ile bunların «11,20» iızerinden senet
mübayaa edebileceklerini de
ilan eylemiştik. (11,20), tertip
sehvi olarak (17,20) şeklinde
intişar etmiştir; tashih ve itizar ederiz.

Hikmet ve Nazım B. ler
•
mirde..

lzmirde Kadriye hanım tahmeselesi ile meşğul
olmnk üzere müstantik Hikmet ve Kazim B. ler bugün
Seyrisefain vapuru ile şehri
mizden İzmire hareket e~miş
lerdir.
kikatı

Bir garibe
Bu sabah

Bakırköy beledi-

yesine, Mahmut bey nahiye·
sinden, hastaneye yatınlıp,
tedavi edilmek üzere dört
aylık bir çocuk getirilmiştir.
Bu çocuğun ismi Osmandır.
Mak'adı yoktur. Her iki apt si:in' de ön ta afı ,dan yap-

mal"t... d r.

u eli taiebesinin

Sinemi · ., ün .:: r:'..ıtafan apartmanında oturan kuyucu
Manolun oğlu 18 ya,,
n n
Nik.:> den' ı.e O"irn
·
.i
}
mek
•
bilm:yordu, bo ,u1du.

di,

JV1. ~

E mek ucuzlı
yacak, fakat

Bo"'u":a.

1

Sahife 11

tihsalatı

0

~ .. ten-'-~eçen yolcuları hayrete düşüren bir gürültü ve bunu

b, İşte .sebebi

-

Son Saat

.....

tenezzühü
Ku'eli lisesi talebesi bu
hah Şirketi Hayriyeden tuttukları hususi bir vapur ile
Ad y ., ·dl; k bir tenezzüh
icra v... orada yemek yiyerek
E"q-le ~i,. "rdir.
Uı

.a

&efııı-ımiZ

per..,

eınheye gidiiyor
sef ırimiz Suat bey
4
perşembe günü vapurla ltalyaya müteveccihen hareket edeoına

ce!~tir.

mütehassısı

tetkik için Ankarada tetkikatta bulunan Alman Devlet Bankası mütehassıslanndan M.
Müller Ankaradan şehrimize
gelmiştir. Mumaileyh icap eden
tetkikatı ifa ve lazım gelen
vesaiki toplamışbr.
Kendisi Almanyaya gidecek
ve evelce tetkik için şehrimi
ze gelmesi mevzuu bahsolan
Alman Devlet bankası müdürü M. Şaht ile görüştükten
sonra yapılması lazım gelen
işler hakkında hükUmetimize
raporunu verecektir.;
icap
ederse bunun tatbikabnda hazır bulunmak üzere tekrar
memleketimize gelecektir;.

Kimler ...

İhtilal şayiaları
nı çıkarıyorlar?
Yunan gazetelerinin memleketimiz hakkında uydurma
haberler neşrine batladıkla
rını, hatta «Taros» namındaki
Yunan gazetesinin Trakyi ft
Anadoluda ihtiW çıktıfma
dair ilave neşrettiğini yumışdık; bu haberlerin aydunpa
olduğu şüphesiz idi.
Netekim Ankaradan gelm
haberler, değil ihtilal, Ufak
bir vak'a bile olmadığını bildirmekte ve bu düşman haberlerini tekzip etmektedir.

Ankara, İzmir
valileri
Ankara valisi Vehbi bey
Ankaradan şehrimize
ıel
miştir.

Ankaradan gelen bir telgrafa nazaran lzmir valim
Kazım Paşanın Ankara Vali
ve şehreminliğine tayini mevzuu bahistir, maamafih dahiliye
vekili Şükı·ü Kaya bey böyle
bir tayinden haberdar olma~ığını söylemiştir. Kizım Pap
lzmirden An taray hareket
etmek üzeredir.

borıa:
İngiliz 1009,50; Frank
12,29; Liret 9,18; 1sviçre
2,4~; Dolar 48,60; Dahili
93,00; Albn 808; Anadolu 26,04; Rume i 6,9.;
Tramva 76; Düyun 18 ·
İş \Jan•rn ıd.ın a mmı ır.

Dü.m ..

Sahife 12

Haziran1 ıs

Son Saat

w

Şehremaneti ilanları
ın.ıhalle~ı

ne•.ı

okag1

bedeli mef nh mukarren
l Ji.ı,..e~ in a~:ı
atik
cedit
atik ~ ı :ıp:.ırtıman
lira
B.ıyr:ım
Yeşil
cedit 2()
31 ı 11 ~ekir. tak,itte
:\hi~tu11il.ıt•:
Bodıum kar;Jc ~ kattır. Bodurumda, k:ıpıcı odac;ı, odunluk ve kömürlük, birinci
dairesi 7 oda bir mutfak bir hal~.
lldnci Ye üçünci.ı dairesi be.er oda birek mutfak ve birer hali\. Dürdiincü dairesi 3 oda
bir mutfak, hir hala. Tamca kı1:;m1 çama~ırlıktır. .ı\lektirik \·e terkos suyu tesisat ve tertibatı
\mdır.

8al~da

evc::tfı muharrer apartınum talibinin niik(ıline mebni ih:ıleı;j f esht:dilerek ) en iden l,:ıpalı
7,nrf usu1ile 29-6-929 tarihine müsadil cumarteı-i günU saat 15 re icray i muz.1yede~i mukarrerdır.
Taliplerin bedelinin yü7.de yedi buçuıtu ni. betinde teminatı havi teklif mektuplarını emvali
metruke s.ıtış komic:yonumı miir:ıcantbrı.
mahallesi
soka~ı
Sururi .'.\1ehmet efendi Em•n cami

11

nevi
tahnnda iki
milştemil

tamamının

dükkflnı

kıymeti

muhammcnc~i

apartıman

füa
20000 sekiz taksitte

Müştemilatı: Bodurum katile 7 kattır. Bo<lunım katında kapıcı odasile 8 adet kömı.irltik 'urdı ...
Birinci ~ c 6 ıncı daireleri ılçer oda birer sandık odası birer mutfak ve birer halU. 2-.3-.+ ve 5 inci
daireleri 6 şar oda birer mutfak birer baHl ve birer banyo ve elektrik 'e tcrkos suyu rcsi,at

tertioon vardır. Aydınlığı da ,·ardır.
Balnda eYsm1 muharrer aparttm:ınm bedeli ~elci2 tak<:iete ödenmek iizere 20000 lira
muhammen ile ve kapalı 7.arf usulile 2-:" -929 tarihine mti.:adif salı fiÜnii <::ıat 15 te İ~rnyı müz:ı
yedesi mukarrerdir. Tü.liplerin bedeli muhammcnin yüzde yedi buçuı:tıı ni. berinde 1500 lira teminat
ak:ç~lerile ve va muteber bank:ı mektuplnrile emvali metruke c;:·tı-:- ~ omi..,yom na miırncaatfarı.

ira otomobilleri ha kında:
T aksimetrolarda
yepılan
son tenzilattan sonra bazı
otomobil şoförlerinin
kısa
mesafelere gitmek istemiyerek müşkülat çıkardıkları haber alınmıştır.Böyle müş?cülat
gösteren ve yahut fazla para
isteyen şoförlerin otomobil
numaraları alınarak Seyrüsefer
merkezine müracaat edilmesi
ve yahut telefonla Beyoğlu
1694 ve 3039 numaraya haber vermeleri muhterem ehalimizdcn rica olunur.

*
hastanesinde
Cerralıpaşa

Ye

330 metro yerli

kumaş mübayaası

Tütün inhisarı umum mC~düriüğünden:
Müstahdemine elbise yapılmak üzere pazarlık suretile 330 metro yerli düz kuma«J alınacaktır.
itaya talip olanların numuneleri ve yüzde 7,5 teminab muv:.ıkkatelerilc 18-6-929 tarihinde Galatada mübayaa komisyonunda bulunmalan.

Yeni

çıkan

kırm\zı

kordonlu

kara rakısını
memnun kalacaksınız. Her gazino ve her bakkalda

Bonıonti

1\nkara<la deposu:

bira deposudur

inşaat

Cerrahpaşa hastanesindeki
inşaatın keşif bedeli ( 77891 )
lira olup kapalı zarfla münakasaya konulmuştur . T2.lip
olanların şartname ve keşif
evrakını görmek üzere her
gün levazım müdürlüğüne müracaatları ve talip mektupla-

nnm da teminat akçelerile
beraber ihale günü olan 20
HRziran Perşembe günü saat
on beşe kadar levazım mü·
dürlüğüne vermeleri.
)f-.

Şehrem3.netinden:

Kadıkö

yünde Cafer ağa mahallesinin
muvakkitane caddesinde 8 eski 5 yeni numaralı kahvehane
kiraya verilmek •çin açık müzayedeye konmuşhır. Taliplerin şartnameyi görmek için
her gün müzayedeye girmek
için ihale günü o1an 6 tem·
muz 929 cumartesi günü levazım müdürlüğüne gelmeleri.

Devlet demiryolları ve li.maniarı rJN,"
-ı
ARSENOFERATOS
umu mı müdürlüğünden:
1\

Reisicumhur haz.retleri tarafmdan, halkın tenezzühü için açık bulundurulmasına müs:ıade
buyurulmu~ olan Ga.zi çifliğine gidip gelecek yolculara 14 - 6 - 29 tarihinden itibaren ve yalnız
yaz mevsiminde cuma ve tatil günlerine mahsus olmak üzere Ankaradan Gazi ve Alıimes'ut
istasiyonlarma ( 0 • 11 50) nisbetinde tenzilatlı licretlerle tenezzüh kstaı-larınm tahrik ettirileceği
•ha1iyi ınuhteremeye ilan olunur.
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Muvasalat

Eczanelerle ecza depolarında

bulunur.

FLİT. FLİDA. FLİTOKS
Toptan ve perakende satış
ma!.'lalli
ceza ve ıtriyat
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il deposu Bahçe
kapı No 37

16.28
16.40

:\lu\·asJlat

Ooktor A. kutiel

15.48

Hareket

mütevellit fakrüddeme
karşı gayet müessirdir.
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Gerek hastnlığı mütea.kıp,
gerek fazla çahsmaktan

17..S2
17.44
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21.12

Elckıınk makın lr:ıyle bc's ğukl:·ğu ıdra
darlığı, prostat, ndemılktıdar, bel g~vşek·
lığı cilt ve fırengıyı ağrısız tedavı eder.
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