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,,. Nüshası her yerde 5 kurut

Son Saat bugün 16 sahife
Turşular Çekmece yolunda feci bir kaza
Sun 'i sirke ile
Yapı/amıJıacak

Bir polisin
ı

kabur~a

kemikleri
mecruh daha var

Dün, lstanbul - Büyfik Çekmece yolunda bir
otomobil kazası olmuştur.
Çekmece ile 1stanlul arasında işliyen 8 numaralı yolcu otomobili, dün Sirkeciden on ka·
dar müşteri aldıktan sonra öğleye doğru hareket etmiıtir.
Y edikulede otomobile Şehremini polis merkezi memurlarından 3432 numaralı Zülfikar
efendi de binmiştir.
Fazla .süratle ilerliyen otomobil, BüyiikÇekm ey ·· kilometre meaafedeki b · kaprllye
'1~'

lıir lı 11 '

şucu dıikküm

· ~ir
k çok fab rı'k a1arın sun,.ı
ıır e ile
riilnıüş bturşu Yaptıkları göıirkele~i unun üzerine, sun'i

Beykoz - P~a

liyc vcka.ı~~~ılamıyacağı DahiVekalett ınden sorulmuştur.
bır1:,.L en gelen enıirde yerli

Beykoz der.i fabrikası Ue
Şehremaneti arasında yeni bir
anlaşma yapılmıştır.
Beykoz fabrikasında su yok-

t ak halis ve ta-

tur. Emanet bu fabrikaya au
verecek, buna mukabil de
deri fabrikası Beykozdarı Paşababçeye kadar olan sahayı
elektrikle tenvir edecektir.
Tenvirat için fabrika Emanetten para almıyacaktır.

Tll&lilrın ınu

.

l

'

ieldil'ri e ıle Yapılması lazım
o ' s.un'·1 . k
nıış A..
sır e ile yapıl·~'vrupa t
'"'lal ed:lrn
~r~ularımn da
l~e t-eb)i enı~sı ıçin gümrüJc-

1;!:,rilıniflit~at ıcra edildiği bil•

y ·Dii;liY~~

('( )311lar

siitlü

lıa)r\ranlarla

apılara

E ek

kadar gelİ)rorlar
sütü de satılıyor ·

ol~rsaL

kn~ından korumacılar
~an!~! çalamıyacaklar

len namı albndoruına, muhafaza ve bacalan temizleme şirket
tebdit ile hal~ bila tereddüt her kapının ipini çeken ve
olmadığı gaıet Para alan teşekküllerle Emanetin alakası
1
Ernanet bu il~ erle ilin edilmişti.
t~m Yapinış
hiç bir faide görmediği için yeniden bir
~e bu adaınıa e lltün belediye mevkileri ile polis merkezleu _enırt göre ~i ~nda muamele yapılmuı bildirilmiştir.
teDıiılemek iat.İ ç kiınse hiç bir eviıı kapıama çalarak baca
YernfyecektJr•.

vlllltan

yftz metre kata bir çukura girmif, iki liltiği
birden patlamıştır.
·
Yüz metroyu pitlak lastikle kateden ot~
mobil köpril üatünde devrilmiş, yolcular oto·
mobilin albnda kalmışlardır.
Mezuniyetini geçirmek üzere Çekmeceye
giden poliı Zlilfikar efendi ve biri kadm olmak
üzere iki kiti daha mecruh olmutlardır. Polis
efendinin kaburga kemikleri kınlm11t yaruı
ağır olduğundan, şehrimize getirilnif ı Gliraba
haataneaine yatınlmışbr. Diğer yaralılar da
tedavi al aa alınmıştır.

Bir itilaf Siit satışında yeni usu)

bahçe yolu
! tamir edilecek
lan.ılıp k:ı Yerli turşularda kulbii sirk

kırıldı

llayuanlz sülçülerden biri
Şehremaneti,

saf süt satma-

dıkları içfn dUn (12) süt sab·

cısım cezalandınmfbr. Sütçnlerin tecziyesinde, (binde 30)
tereyaiı esası kabul edilmişür.
Muayene edilen sütte binde

(30) dan u tereyağı bulununa
ebik olan ber derece ıç.m
dtçlklen (1) lira ~ aJuı..
maktadır.

müşterinin

kap1$L önünde
Diğer taraftan fdıriıı bir

çok yerlerinde çobanlar .ot
veren hayvanları ile baraber
dolaşarak slit satmaırtadırlar.
Emanet bu tekilde süt satmayı
daha muvafık görmekte oldu·
jundan bu sntçllere mumaneat etmemektec:lir.
Bu tekildeki dt aatacalaa

.ntıen ~ ılzB &atm-

Son Saa

e
.Amerikalılara

ç rı

zı

·y

göre bir

/tal.yan şirl!etine veril-

•

miştir.

Ro adan Amerikan g ze·
bildirildiğine gör~
Tiirkiye şehir ve kasabaları·

telerine

mn elektrik ile tenviri imtiyazı (Ercdie Morelli) İtalyan
verilmiştir.
Şirket
S0~000,000 liret sermaye ile
baş1ıyacakbr.

tirk · e

ahiliye vekili telgraf me·

murlarının mesai saatlerini

itibaren 24 ten

Temmuzdan

12 saate indirilmesini Sivastan
tmiı7\ir.

,

ğır cezada Aydınlı heyeti

ihtiyar.iyesinin kanun hi·
a hapis, darb, işkence
eürümlerile maznunen muhekemeterine haşl:ınmışbr.
ürk vapurcuları çgmarte·
si günü Ticaret odasına
toJ)bnarak
ba"kkında

İstanbul

limanı

görU~eceklerdir.

lftf'IN'i:>4İm Sırrı

B. A kara v •
punı ile Şar ct bir tefy.ahatine

ÇJkmışbr.

~iliye vekilimiz dün saat
de Sivastan Zağraya
Kireket ebn•ştir.
vlet şurasından Divanı

Auye seçilen azalar kami-

len Eskişehre hareket
i
.

etmiş

emurin tasfiye komisyonu
daha bir ene ifayı hiz·
met edecektir. Yeniden 6 meanır tasfiyeye tabi tutulmuştur.
lffllfganclan gelen Kazım pş.
beşinci kolordu kumanğına tayin edilmiştir.

m

(iller Müller Almanyaya git·

ILll nıiştir.
ii'lfln Türkocağında Kazım
lllPaP Hazretlerinin riyaset..
leri altmda, Ocak

tarafı

verilec k balonun

tertib bm

d n

tanzim etmek üzere bir içtima

aktedilmiştir. Ocak
teııa uz perşembe

rapyada

mese-' Konferans
Büyük devletlefJ
ankare bitaraf
bir yerde
l
kl

baloau 18
günü Ta-

To1,atliyan

saloııla·

de ve müşterinin verdiği kaba
sağdıkları için süt hem saf ,

hem de temiz olarak alınabil
mektedir.
Şehrin bir çok yerlerinde de
çocuklar için eşek slitli sntıl
m.aktadır •
Fakat bu sabş
µwıumi olmııdığı, zabıtai beteğiye nizamnamesinde de eşek·
sütlerine ait bir kayıt bulun·
madlğı için eşek sütü kontrola
tabi tutulmamaktadır .
Eşek sütilııde verem mikro·
bu olmadığı için kontrola tabi
oJmamasmd da mahzur görilbnemektedir.

Paris, 19 (A.A.) - Mebusan meclisinin hariciye ve maliye
enclimenlerinin müşterek içtimaında istima edilen M. Puankara
borçlar meselesinin tam bir tarihçesini yapmıştır.
lçtimaın sonunda malumabna mtiracaat edilen bazı aza M.
Puanltaramn verdiği izahatla yeni bir şey öğretmiş, olmadığını
ancak bu izahabn borçlar hakkındaki itilafların tasdfka ınüııha·
rsir ol cağını ispat eylediğini söylemi lcrdir.
Gen bu azanın beyanatına n zaran . Puankara demiştir ki:
«Mevzuu bahsolan mes'eleye ait doiyayı görmüş ve tetkik
etmiş olan herh ngi hiikrimet adamı yeni esaslar üzerine
tekrar müzaker ye girişmeği kabul edemez.
Borcumuzun miktarmda tenzilat yaptırmak i~in sarfettiğinıiz
bütün gayretler Ameril<anın inhiıuı kabul etmez bir mukave·
metine maruz llalmıştır .»

Vebalılardan

rıncla

verilecektir.
eyeti Vekile dün İsmet
paş Hz. nin riyasetinde
toplanmıi, Vekaletlere ait bazı
hususab müzakere etmiştir. ·
eni kaçakçılık kanunu dünden itibaren mevkii ıperi
yete girmiştir.
1
ımirde Kadriye H. ve rüfekasına ait e\trak üzcMe yapılmakta olan. tctld'mt
hi
bulmuş ve do.Jya
dd i umumlliğe gönd r'hn' · .
Muhakemenin önüm·· zdt'l · ba •
tawırfo;.ı~~ bw~ m te-

biri öldü

1

ökbayr kçı ile ark d ları
akkında Bursa agır caza
ma emesince verilen karnr
mahkemei temylı! tarafından
tekrar nakzedilmiştir.

müdiriyeti

mevsımı

dolayısile

banyo
mevcut
iliiveten

daki teklifle'l"ini tesbtt ettiler ...

pol · kara ollarma
Flurynda bir polis karakolu
daha ac;mı br.
B karakol Bakırköy polis
merkezine merbut olacak ve
1 komi er muavini ile 5 polis
memuru tarafından fdar-e edilecektir. Karakol banyo mevsiminin hitamın.da ligvedilece!:.tir.

dir. M. Diyamandapulos bu

1 azılarımız

·çte:

hakkın-

onanlılar mu r. mesele er hakkındaki tekliflerini
kat'i surette tesbit etmişler

7

teklifleri hamilen Cum:ırtesi
günü· Atinadan ayrılacakhr.
Yunanlılar evelcc yazılanlar
dan başka lstanbulda bulunan
bütün Rumlann gayri müba- ·
dil addedilmesini de istemektedirler.
acar meb'usan meclisi
TUrkiye - Macaristan uzqmi ınuahedesini tasdik etuıiştir.

olombiyada Sevil şehrfoi
su basmışbr.
taJyan hava filosu Tarantoya VllSl\ olmuştur.
ı
evyork ve civarında sıcak
.l lU lardan yüzbinlerce halk 1
geceli gündüzlü deniz içinde

nD

ya.şamalttad~rlar.

-

Paris, 19 ( A. A. ) fd.
Briand ile M. Stresemanıll
son mülakatında derpiş edilen konferansın İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, ltely•
ve Japon
mümessiJler"ndetJ
mürekkep olacağı ve bitaraf
bir memleket toprağında toplanacağı rivayet edilmelttedir •

Pi~ede grev bitti

Atina, 19 (A.A.) - Doklar
ameleainin grevi nihc:.yet bulmUJtur.

urğ kaza geç:rdi mi?
Berlfn, 19 ( A.A.) - Re" i-

Hinde

SahlJe:
3

-

ltt kafadar,
'e saire.

lştttiitkrtmlz

4

DeU. Kari sfitaııu.

6

Gonıılden gönülıt.

6
7

-

Parfı

9
1O

Etlellceli

Slııema düııyast.

ftJJdl.

11 ...,. Matıteıııe balxrlerl, ~ıl) ~
13 - :Ouur ıçµtôekl olü.

14 -

Gıınli.\l

15 -

Polis

• cıye
•

sız

n:

n"'

e

Paris, 19 ( A. A.) - M·
Briyan bugün Türk"yt:! ·n Pari5
k bul

etm"ştir.

Amer k da hakiki mu re el
0

New • York, 19 ('A. . ) _,.
Detruva dolcund8.D bir kaÇ
yilz k dem uzakta dolaşmaktB
olan bir kano otomobile habet
vermeksizin ateş açan kaçak'
çılarla

muhafaza teşkilatı ar•"
sında bugün revolverlc hakil<İ
bir muharebe olmuştur.
Zayiat yoktur.

İzmir

y

a

lzmir tramvay amelesioiıJ
çalışma meselesinin halli içİJ1
toplanan komisyon ameleniıı
iş vaktini 9 saat üç çeyr~
ve on saat olarak tesbit et-

s.aıııre.

.... De.ıılzlerde
ko'.Dwanmıı
ne y..ıpı) orlar? nıuherrirl
Ahmet Cemnlettlıı ve ka·
dın

sefiri iz

miştir.

Ttgrls.
Yavnımıın s:ıh\fesi.

8

arki

Prusyada bulundğu sır d bit
kazaya uğr dığın d ir şayi
olan haber aşıl ızdır.

sefırini

P lis

{j(

cümbur Hindenburguu

Emrazı sariye hastanesindeki 4 veba m~sabmdan Mehmet olmüşınr.
Diğer üç vebalı tedavi altındadır. Yeni veba vak'ası
yoktur.

m ldir.

Y.un
Muall/k mesail

.J

ıOp dnaC

habederi
ve

hebcıkrt

saiıı:.

Gönül kimi severse!··
hmirde But:ada Fatma namında genç bir kız nişanlıt 1
dunırken İsmail bey ismİJl~e
bir muallime kaçmış ve iş a ..
liyeye akaediuce:

- Ben mukadderatımı ta..
yiıı edebilirim, nişanlımı ist..-

miyorum, İsmail beyi seviyO"

I ~----------' rum,

deıniştir,

Sabife 3

r
Size . Muharrir Efendi

~am d?ıraz dedikodu hapar· · ·
cek{ , . uıler
.
rnzsımz? söyliyeerunz grr.. ,.1 .

... ~ enıze geçirir

misiniz?
ua

. Sualune müsbet ce. .
Dün ad
.... n eyınız:
da ot
a vapurunda yammuran.ları
I
na kulak
n .wnuşlcıklarımuhte
misafıri oldum: Bir
den yarebm hanım/endi dilimizancı kel'
ması. <rid
unelerin alılÇefe_<:/' . an~yanlarm Ttirk"i ırı 1mesı · ·
larda
ıçın son zamanyet edıpapılan gayretten -Şikfı
yor Ara
kelimeler ' . fJÇa ve Acemce
çele ·.
~ıderse veya Tıirk
şu se dı/' ..
kab ı
mu:111 son derece
a a~aru ....
iu terki l ~ını söylüyor, Jıatlllalısu/:r~n bile kendilerine
lüzumu aıdelerle btrakılması
13 nu 11llidafaa ediyordu.
u mu/ıt
n.in Yan erem hammfendili nce: lllda/i:i erkeklere ge-

p verzrseni· di l

-

Üyied'
J) .... ır, efendim.

~ıogrudur efendim
I
,
1irn.
...ı ıakilwttır efen1ı alı·

t0 Dernekte Yel· ı ·,_ . ·1 Ad
mas b
" ıyen ı e a e,~
a
aka
ı·
~ovc/ • k
ec ıyorlardı.
r:ıeı\

<t

lZd

isted' ım, sonra gıil. . d ım r1c en m·ııayel
lk ısın;
m; deg· ~ .Y<ıpmmyarak yeri.
. ış ırdm
dısey;
si·
. ı; f ahal bu habiliyor ..e nıçin ya=ıyorum;
11111
lıanm1 t ~unuz? Muhterem
'Jendı "'l
Yordu:
ey ellerek anlatı-

1

"' « Bir vaı-.

\iller Türk

9Lnda

oca1'ürli.çe ~abancı kelimelerin
/\Ql'şı[1/ [
' artnuı bulunInasma
kelimesinçalzşl[mış, iş telefon
· · « ı·ıet en » kel'e gelmi.ş, b'ırısı
\
llnesiJ
·
k at ne ilet, ll /mlmuş, Jabiri <'ı'·ııı en demi.şler ba<:/w
. . • " ış (( '/
'
:. .
sımn ba
ı elen » kelime. ,
§llla <l
suıı /\oyal
ses » kelimeb'
mı d
.
ır « ses ·ı
cmış, ortaya
rıuş.

ı

elen

MuJıt

»

odası faaliyettet.
Mühim bazı işler, hayat

T.

t ..
abırı

pahalılığı

tetkik ediliyor

Ticaret odası son zamanda
muhtelif meseleler etrafında
tetkikata girişmiştÜ-.
Bu meselelerden umumi
olanları bir
kere, devamlı
olanlan hafta, iki hafta, ay olmak üzere tetkik edilmektedir. Elyevm odanın muhtelif
memur ve komisyonları tarahnclan tetkık edilen bumesele meyanında gümrükler, vergiler ve bunların bu günkü
hayab iktisadiyemiz üzerinde
müsbet ve ya menfi tesirleri
vardır. Türkiyede kooperatifcilik ve bunun iiıkişaf ede-

memesindeki amiller ve esbabı inkişafları çareleri.
Tıftik, peynir ve saire gibi
gerek ithalat ve ihriacat eş
yamızın seyrini kısa kısa fası•
lalarla takJp.
Hayat pahalılığı, mevadı
gıdaiyede
hayat pahalılığı,
diğer ikinci derecedeki eşya
da bayat pahalılığı ve bunların dereceleri, bu pahalılıkta
harici ve dabili amillerin ne
nisbette müessir olduğu:
Bunlar tetkik ve takip edilen mevzulardan laalettayin
hir kaçıdır.

M. Müller
Cemiyefi bele-'I
bugün gidiyor
diye içtimaı
Cemiyeti belediye bugün
umumi bir içtima yapacaktır .

Yerli mallar için
İzmirin içinde olduğu gibi
vilayete merbut on dört kazada dahi birer yerli mallarını
koruma cemiyeti teşekkül etmiş ve kaymakamların riya·
seti altında faaliyete başlan

Devlet bankası hakkında
tetkikat icrasma g~miş olan
mütehassıs M. Müller bugün
memleketine avdet edecektir.

Romo sefirimiz

bueün eeliyor
Roma sefirimiz Suat B.

mışhr.

bugün İtalyan vapuru ile şeh

Po'is muzıkası yapıhnıyur
Mevcut Polis alayımı ilave
olarak bir Polis muzikası teş
kili takarrür etmişti. Simdilik
bu karardan sarfınazar ~dil

rimizden vazifesi başına hare-

miştir.

ket edecektir.
Suat beyi hariciye memuru
Hakkı B. ile halyan sefiri ve
diğer

zevat teşyi edeceklerdir.

Terkos suyu her zamanki gibi kesilince-.

çık-

ı. kıznuya başla-

k -

Olur mu

.

epazclik? a· efendım böyle
ruıdakifer d l~ordu. Karşıla•
- Elbet ~~
Olmaz Y efendim

Cevapları efencJ.im.

Tam
1ll alıp d
• şsaydLTJ1 1.
11ruyordıı.
rışecekfim,
\Orıuşrıuya gi- 1'elefon. /\c['
v~ « fon » gib· ~ı~esi « tel<»
biriP~lj '/
l lkl k ['
""'i' n mesfnd
e ımenin
çı.kmıştır. « S e~ meydana
ri hi
es ılete
.
ç le kepa·
n )) tabzğı.ldır.
·
~ce b'
bakınız
ır şey detaın bu lcelimeyi "}:manlarda

« f ern - işpir h

ullaıurlar
d l •
er ea.

e er })

lrnnçlıktan clojjcın

Jıadiseler.

esasen gayl'i basit ve })zir:ya
kurulcluywıdanbt•ri
daima
ayni tarzda lekerrt'ir eden.
pek demode şeyler oldLJkları
halde bu gibi vak'a/cır lwrşı
smda duydukları dedikodu
heyecanım bir yangw. bir
zel:ele, bir kasll'ga, bir tufan
karşısında bile bu kadar kıw
velli d11y11uyorlar.
- Bu neden böyle oluyor,
neden insanlar fakir ols1111.
=engin olsun; cidi olsun, kibar olsun; lm gibi ufak tefek
vak' al ar Jwrşısmda ola rıca
kuvvet ve lıı=ı ile dedikodu
le=gcihlaru11 kurur, /wflola rca.

glinlel'<'t'
yorlar'I

lıalcilr haldır işteli

-

Mcsefr on birinci bal>m
sonuncu Jıkrasma temas elliği

için!
- Aman birader, on birifı
ci babm sommcu fıkrası ela

nedir:>

Kadın

olsun, erkek olsun aldı başına gelip le l't miycl Jıayalına kanşan lniLürı Havva /\ızları )le Adem
oğullarım ara sını lam clıtl
eıılerinden manyati:e edere/:
onlara istediğini yaptıran es .
rarengi: kıwvetlir ve bu kmı
ııelin elan mulıafa:a dli[ji
e.srarengizliklemlir ki. ara sı
ra sebep old11!fll vak'a/ar karşısında derhal binlerce ayı=
hep birdeu açılıyor. dedikoduyu ayuka çıkarıyor. Mal(mı
a, insanlar esrarlı şeylerle
ııijruşuwyı cok seııerler ve
bÖyit• bir şeyle fu=uli uğraşır

larken ekseriya şıı meşhur
atalar sü:ünii de unuturlar:

- 11
eJ endim
ay ita

-

- İstanbulurı kibar melwfili üç, dört yündür taşkın,
köpüklü, heyecanlı ve mujiıs
sal bir dedikodu içinde çalkamyormuş. Öyle ki bundan
bira= evel, ciclt:la kafalan
sersem edeıı mahut edebiyat
dedikodusu, lmıwn yamnda
solda sıftr lwlıyormıış!
- Tabii öyle olacak! Çlinkü
insanlar uraswda bu yibi kıs

-

alayı bırak~rcrn hammfendi
dı:

komşuna
gelill' b şın •ııe

Gülme

Sucu, çabuk yetiş, çabuk,
sardı .•.
-

çabuk, çabuk!.. Ateş saçağı

ayrı ayrı iki kelimedir. « uuarmcıya kadar bütün Jellahzak. soyliyen » manasına geça ve Acemce kelimeleri ile
lir .. 'Evet fakat işte bımları
alıkorwlmasmı istiyen bu lıasöyliy!!medim, size ya~ıy_orum,
rıuııfeııdirıin kullamlığı · bu
tesadıifen lıammfendımn. ~
yabancı kelimelerden bir çoğu
ya yanındaki erkeklerden bz- ı
d
d ""ildi d
rinirı gözlerine ilişir ü.müdi luç te yerzn .e . , ey • cı -

ile..
Fakat batta eski terkiplere

.·

sem ne dersuuz?

**

-

Gülme komşuna,

başına/

gelir

Köroğlu

Fuat bey bugün
gidiyor ...
Rize meb'usu ve Tayyare
cemiyeti reisi Fuat bey beynelmilel tayyareciler kongresine iştirak için bugün Avrupaya hareket edecektir..

Son Saaı

Eğlence

yerleri .. ·

O zaman Anadolumuzda pe sayı ( idi.
-
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Efemıede Ke:ıiban, bütün
husranını ocak başında, üıüm
kntükleri arasında mani okumakla avutmıya çalışıyor, gc·
celeri ile alevler içinde kalan
vtkudunu yorganile yelpazeliyerek tefriha uğraşıyoı·du. Bu
CSmrii meftur tam bir hafta
devam etti.
Nihat efendi,
tek bir kclimel nuvazişle
macerayı mahudu yadetmiye
1116\emayil gürünmedi. kayit-aiı adam sabahları erkenden
çıkıyor, geceleri geç vt:kit ğe
lip hemen yatağına giriyordu.
Aşık Keziban bu mağrur sevgilinin evden çıkışını kalbi
eninlcrle teşyi eder, on':ln bir
taarruza, bir felAkete uğramu·
• endifesile avdetine kadar
için için titrerdi. B:ızan ayakta,
hazan yatakta bulunuı·ken ma·
pkunun geldiğini duyardı. O
vakit içindeki endişe raşeleri
kesilir ve yerine başka çeşit
balecanlar kaim olurdu. Gece
yansından sonra vaki olan bu
gelişler ne kadar müheyyiçti.
Ve Keziban, sevgilisinin canı·
na can katan ayak seslerini
lfidince, çıplak vücudile ortaya
atılarak onu kucaklamak için
ne ateşin bir heves duyardı.
Pamuk bamm gürültüsünün
iılm kulaklardan silinmiye,
o macaranın zikrinden artık
- tedrici bir feragatle - vazgeçilmiye başlandığı sırada
J,ir gful Nihat efendi annemıe sordu:
- Niçin sıcağa [hamama]
fitmlyorsunuz?
- Gideli on beş gün· olma-

da kit
Zaran yok, bugün gidin.
Hem temizlenir, hem eğlenir8inh. Ben evdekileri de gönderirim. Akşamlayin gene siz
bağa d&ıersiniz, onlarda eve

perler.

i

Valde, bu ihtarı hüsnü te·
likki etti. Oğlunun ya karısın·
da, kardaşlannda hamama gitmeyi icap ettirir bir kir, bir
temiallk noksanı g6rdüğüne
rahip oldu ve hemen bokça:
lan hazırlatarak merkebe bindi. Kezihanla beraber hamama yollandı. Şehnaz ile gö·
rl\mceleri de ayni suretle tebellui ettikleri emir üzerine
hamama ifelerek baz evindekilerle birleşmişlerdi.

f'rlnharrlri: H. Turhan
Anadolunun eğlence vesileleri ve eğlence yederi pek
mahdut itli. Bu sebeple htt·
mamlar1 içtimai hayatta büyük
bir rol oynıyordu. Erkekler,
o sıcak mahallerde saz çalıp
kebaplar yerler, göbek tnılannı ekseriya meyhane köşesine
ve ya kerhane odasına çevi·
rirlerdi. Kadınlar için de h&mema gidiş bir nevi teneızüh
sayılırdı.

Kaygu:mz ve bonboş kafa·
lar, hamama gidiş ve geliş
meselesinde de bir çok merasim ve bir çok teşrifat tespit
etmişlerdi. Bu cümleden ola·
rak hnlüvaktı yeı-iııde olan
ailelerin behemehal birer hamam kuması olurdu; o ailelerden-hatta bir hizmetçi-yevmi muayyeninde hamama giderse aile kurnasına başkala
rmm yanaşması kabil olamazdı. Haftanın her günü için her
kumanın bir aileye aidiyeti,
hamam nahibini veya müste'cirini ızrar etmezdi. O, malikiyet .Wone kabilinden bir
alala olup rahat~ yıkanmak
tan başka bir hak vermezdi.

Kul"na sahipleri,

diğer müşte

riler gibi gene hamam ücretini tesviye ederlerdi.
Yirmi - yirmi beş sene evel
bu ücret -iç Anadoluda- fukarc takımı için beş taze yumurtadan, zengin aileler için
de adam başına yirmi paradan
ibaretti. Evlerinde gusul aptesi
alamıyan, su ısıtmak için odun
bulamıyan
fukarayi niıvan,
t&vuklannın yumurtalannı yemezler, yedirmezler, bir köşe

de
saklarlar
ve haftada
-erkeklerinin aşk kabiliyetine
göre- üç, dört, hatta beş kere
hama giderlerdi.
Erkekler,
tavuklannm yardımını bildikleri için vazifei ~riye ve recüliyelerini ifadan sonra ka·
naatkar dişilerin eline yirmi
para sunmaya da lüzum görmezlerdi.
Kuma sahibi ailelerin hamama gidişleri - söylediğimiz
gibj- teşrifata tabi idi. Onla
nn kurnaları nasıl muayyen
ise soyunacak yerlen de mu·
ayyendi. Her aile ayni yerde,
ayni noktada ve ayni ,ekildc
soyunurdu.
(Bitmedi)

Harfran

Sürat rekoru
Evelkl
beş

TUtOn lnhisannda senelik ikram~•

akıam saat yedJyi

Tntnn inhisar idaresi b11

geçe k&prilden kalkan

sene memurlarının bir kısmııaa
senelik ikramiye vennemiıtir·
Bunun sebebi ücreti maktu'•
alanların memur addedilmemekte olması imiş. Bu sebep,
belki şayanı kabul olacaktlf
fakat gördük ki maktu ücret
alanlaradan bir kısmına da
ikrariıiye veriliyor.
Acaba ben de dahil olduğum halde bir kısım memurlar
bu sene ikramiyeden nede»
ve ne gibi bir esasa istinadeo
mahrum edilmiştir.
Tütün inhisarı idaresi

Büyükada vapunı başka biç
bir yere uğranıadığı halde
klSprtl lle Heybeli arasındaki
mesafeyi (1) saat (lS) dakikada, köprü ile Büyükada
arasındaki mesefeyi de ( 1 )
saat ( 25 ) dakikada katet·
mfştir. Halbuki idarenin tarifesinde Köprü -Heybeli doğ
ru seferinin ( 55) dakikada,
Heybeliye uğramak suretıle
K3prft • Büyllkada seferinin de

(1) saat (5) cal<lkada
cağı

yazılıdır,

ve

yapıla

filhakıka

idarenin ( Neveıer ) de dahli
olmak Uzerc en eski vapurları bile bu meıafeyi bu kadar zamanda katetmektedirler.
Görülüyor ki daha üç sene
eveJ alınan BttyUkada vapuru
şimdiden bu süratsizliği ve
diğerlerine nazaran yüzde (50)
fazla kömür yakması dolayısı
ile timdidcn kullanılamıyacak

memurlarından

A. N.

Biraz sür'at

gelmiştfr.
Köhneliği dolayısı

hnle

ile de
gelecek sene kadro harici
çıkarılması lazım gelmektedir.

Seyrüsefain müdürü Sadullah beyin idareye çok meşkür
hizmetlerini gonnekteyiı. Kendisini müaheze edecek değiliz,
fakat bu vapuru alıp 3etirerek i~areyi ziyana sok.anlara
ne diyelim?
A.R.
)f

Kaybettim

1

Nüfus tezkeremi, cüzdanımın
içinde bulunan iki buçuk lira
ile beraber Ortaköy ila Emin6nuü arasında zayi ettim. Lüt-

fen kari

ıntununuzda

ilin et-

menizi rica ederim.

Adres:
Beıiktafta Hayrettin iskele-

ılnde kahveci Mehmet çavuş
yanında mOltahtem Petürkeli

Avgan

karyesinden Müslim
oğlu Muharrem

zeyrek

Jf.

yokuşu

Hergün binlerce insan ve
otomobil en ke.ıtirme yol olan
Zeyrek yokuşu ile üst kısmın
dan geçiyor. O auretle ki bu
yol artık tozdan reçilmiyecek
bir hale geldi. Halka nezafet
tavsiye eden Şehir emanetinin bu yolu günde bir defa
olsun sulatm&Sl husuaunda nazarı dikkati celbetmenizi rica

ederim.
Saraçhane
Başı, Zeyrek
yolaqunun O.t lmmmda otu-

ran

Hamdi

21

Jf

lazım

tiegil mi?

Efendim.
Bundan bir buçuk oy mukaddem, Çorluda Sevindikli
çifliğinde müstahdem makinist·
lerden birine ait bir icra ih·
bamcımesi (3) lıazinm 929 da
Çorlu sulh hukuk hakimliğine
yazıldı ise de bir mah oldu hali
bir cevap gelmedi; ikinci ihbarname Çorlu icra dairesi vasıta·
sile yazıldı isede tarihi tebliği
hakkında hala dir güna tenvir
edilmedik; bu hususta · Çorlu
gibi yakın bir mahalden icra
ihbar makbuzunun iadesini senelerce beklemek mi !azimdi#
Mekamı aidinin nazan dikka·
tini celbeylemenizi ri · ederim efendim.
Karilerinizden
Dilaver

Gene ""onlar
Geçenlerde oturmakta olduğum Kadıköyündeki
evime
i1ç kişi geldi ve belediyenin
emrile evin bacasım silpfireceklerini ıöylediler.
O gün evde çamaşır yıkan
dığından bir başka gün gel·
melerini rica ettim, kabul
ettil , fakat bir şartla.. snplirme ücreti olan 152 kuruşu
peşinen vermek! ..
istediklerini yaptım ve bir
makbuz mukabilinde « 152 »
kurut verdim. Parayı alanlar
erteai pnü gelip bacayı sQpü·
receklerdi. Aradan sekiz hafta
geçtiji halde gelen olmadı.
Belediye namına baraket ettik•
lcrini iddia eden bu baca SOpilrGcülerinin
paramı
iade
etmeleri lazım gelmez mi?

Sirkecide 20 numaralı dtlk•
klncla tekerci:

İsmail

Sahif

-"'Son Saat

~

•

Şirketi hayriyeden:
Cuma ve Pazar t1ünlrei
Araba vapuru ve otomobil ile seyahat

Geyikli haklıdır..

Hepimiz de birer birer
elini öpsek deijeri vardır
Alpl

h

.

-10 -

ar, h akkalınsaf söylenir- 1
0
'lcrcde~u h~ber~ ve şu muhallllflato
hır şey anlama·
ınuğa ı.
nlarca ateşi pasarınak b. h"
Yik sütU
..
ır uncr, gebir İşti. Kagmak ise alelade
rinde a oluna güvenen yedi. İş, a~1a~ sütü de sağabilirgctirrnekt;ı .Y~kmaı: bir hale
aptal M
ıdı. Binaenaleyh,
sek gör usanın geyikliyi yük'.Yordu. ~esı tuhaflarına gidirn~'elcsi ~~ ve ~~.a nü~z
lerı, düş.. ann duşunmedıkdendi• A.ulnenıedikleri
pla
h b şeylerh
1
~azanılacağı~' har in sil~ Ala 1
a Keçece... .'
astalıgın ılaçduaya
k
&ını
bilirler,
kuru
t U
u ak
a ara rn h asmaılardı. Apu abbct ve hürmetleri
i . on1arın bil r
.
.Yl gören v . glç ıklennden,
1?88nı kanı e ıyi dfişüncbilen
tı geliyord fi olmalarından ile·

Huharrlri: M. Turhan

Duğlu da aynı suretle gıptc
kar idi. Binaenaleyh Musanın
verdiği izahab dinledikten
sonra her ikisi boyun kırarak
=1
lardı:
mırndanmış
- Geyikli haklı. Hepimiz
elini öpsek yeri var.
Ahu baba, üç aptalla üç
alpı, karlı bir sahede ve bir
sürü geyik arasında kabul
etti; elini öpenlerin omutlannı
okşayarak iltifatta bulundu ve
içlerinden aptal Musayı muhatap ittihaz ederek:
· ya ah·ıı. -ded"ı.
- N e dersın
nice demdir ararım bir karkurdu bulamadım
•
bu
- b"ır ı:aı"f ma h.ıuk Jıçm
zahmet neden?
·
- şu b"uyük suyu geçıp
ka111 ) a~ada mızrak parlatacak ilk yiğit f çin ariyorum.
- Ne olacak?
Filhakik:·
- Kurdu bir çanak kımıza
cihangir idi a~ta.llar da birer
koyacağım ve onu o yigide
kiıni İrand. Kunı Horasandan, sunacağım. Yer yüzünde kimse
Türkler
an gelen bu zeki
öyle bir kımız içmedi.
, uzun " .. l • . h
anını bir t
.~mur cnnın er
- Tat mı verir?
şahedef a "fecrube ve bir mü- Hayır; so""'·tur, Fakat
i çın
. görü.,l
n ane ·ı • . d'kl
.
zsu
1
. ı ~eçır
erı
kevser gibi soğutur.
lerinde r"
erınde isabet,
ezanet
d T reyAlplar yekd iğerinin yüzüne
1.~ rnuhart
va~ ı. aşıdık- bakıştı. Geyikleri yerinde at,
ıltıhak ettkl p. ruhıle muhite
yerinde inek gibi kullanan, ta1
daki yiiks
gibi zckilannşıdığı altmış okka sikletindeki
deki geni ~.hlk, tecrübelerinkılıçla kütle kütle rum halkının
oldukları şi 1 e de hemmuhit rilyasını, yıldırımla dolu mahYükseliy l nsanların fevkine
•erlere çeviren bu
behadır
J\Ip[,.~r ~rdı.
"
o ı
ışte b
dedenin
U%Un
günlerini
n atda. 1 L! • u saik albnda
·
onlara itirnııkır alıyol'lar ve
bir karkurdu bulmak için şu
Mll!!a dat besliyorlardı
sovuk tepede geçirmesine aphüncri b edenin göst ·d. w.
açık iı:han hayret ediyorlardı.
on
<:yen
er ıgı
Mnhaza, onun, bu bilgisi yük.a verilen nı '?ekle beraber
ınıyorlardı Ş a nayı ihata ede- sek ve bUeği çelik adamın o
eleyip sık doku kadar ki ince
kurdu bir muharibe hediye
görmiyorlard urnaya da lüzum
vermek için araması da hoşlaAptal M ı.
nna gidiyordu. Suyu kevser
bı a lplar gibi
uratla
D
d ....uğlu, bittagib i sovudacağı söy1em·1 en şu
d_ı. ?nlar, baba ~!unmUyorlar• kurt, bir nevi zafer mükifab
Yiklı _arasındaki "'~•a .ile Ge- olıyordu.
fantnın ine l''"· ~lveı derviAlplar ani bir bahişi nıh
ve
G
·ı
.
c
ıgını
_,
dl
cyı dıyc de h amamışlar için de o mükAfata nefislerini
R· Bütün hüner· ak vermişler- namzet yapıvermişlerdi. Ücüum kafası 1' tahta kılı 'l
nlln de yüreği büyük denizi
irienyılan
öldürpari
Ça}anııya
c~:
apt M rn ye inh.
geçen ilk yifit olmak için
d
1
IU ın"" a
urat, iki dıedsar ~titriyordu. Dünyada kimsenin
Ucavebes·
enın
içmediği o bir çanak kımızı
uıe hayran ve
içmekle, içebilmekle ünlerhılıa

se,

;j

w

1

w •

k[.

"'U •

I
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Cuma ve pazar günleri çamlıca, Alem dağı, F enerbahçe gibi
Mesire mahallerine otomobil ile azimet etmek istiyeıtlere suhu·
let için araba vapuru tahsis edilmiştir. Bu vapurun mezkür
günlerde yapacağı seferler berveçhiatidir:
Cuma ~ünleri
ÜskUdardan Kabataşa
Kabataştan Üsküdaara
Saat
Dakika
Saat
Dakika
7
30
8

8
13
15

30
30

10
14
16

20

30

20

45

Pazar f!ünlcri

ÜskUdardan Kabataşa
Kabataştan Üsküdara
Saat
Dakika
Saat
Dakika
8
30
9
45
30
20
20
Otomobil ücreti yalnız azimet için iki buçuk ve azimet
ve avdet için üç liradır. otomobil içinde bulunanlar içi.rı
başka ficret alınmıyacaktır.
bir parça daha yükseleceğini
düşünerek adeta sabırsızlanı
yorlardı.

Bir alp için bu, gayet tabii
idi. Harple, zaferle alakadar
olan her şey, onları tahrik ve
tahris ederdi. Şimdi de Geyildi
deder'•ı karkurdu ile sovudacağı kımıza imreniyorlardı.
O şerabı milliyi, işidilmemiş.

şekilde sovudulmuş olarak ve
hakkı zafer halinde içmek

için İstanbul sahillerine geçmek mi lazımdı? Onlar, senelerden beri zaten bu emelle
bikarar bulunuyorlardı. Bakacıktan, bir kaç saat evel ayrı
lırken bile ayni hülyanın takatıiken tazyıkını ruhlarında
his etmişlerdi. Bugiin degilse
yarm, yarın değilse öbür gün
behemhal bu işe teşebbüs ede-

cekler, atlara yol vcrmiyen o
durgun ve derin dereyi nasıl
olsa geçeceklerdi.
Akça Koca ile arl<adaşlan
bu mülahaza ile bulundukları
yerden boğaz istikametine
gözlerini çevirmişlerdi. Küme
küme bulutlar, alaca renkli
T uma sürüleri gibi, Bursanın
üzerinde uçuşıyor, ufuktan
uzaklaşmak istiyen güneşin
göğsünden
dökülen kıvrak
hatlar, İstanbulun ve Gelibu·
!uya kadar boğazın fistUnde
oynaşıyordu. Cenuptaki Kütahya, şarktaki Söğüt dağları,
boyunlarını kaldırarak, bogazdan geçecek ilk Tiirk dilaverini gôya seyre hazırlanıyordu.
Geyikli babaJ, Alpların bakışındaki ateşin iştiyakı, hasretengiz heyecanı anladı :
- İmrendiniz, değil mi -dedi- o halde ölmemiye, çabuk

kakırdamamıya bakın.
Şu suyu aşın; karşıda at oy·

natm. O vaktadek ben de bir
karkurdu bulur, kımızı hatırlarım. Kevseri yer yüıünde içmek daha tatlı olur!
Duğ!u sor~u:

- Karkurdunu çocuk'uklanberi duyar, dururum. Lakin ne
kendini gördüm, ne bunları tanıdım! Acem balarının hüması
gibi bu da ismi var, cismi yok
bir şey olmasın?
1
Geyikli, yüzünü ekşitti, o ni'?
dide kılıcını dizleri üstine uzadarak ağır ağır cevak verdi:
- Ben boşuna mı çığlara
parmak atıyorum. Kar kujWlarını karıştırıyorum. Kurdun
varlığına inanmasam onu bir
yiğite adar mıyım?
Duğlu tnrziyetkir bir sesle
hemen atıldı:
-Celallanma kardeş -dedi~özümde dokunacak bir şey
yok. Ben Karkurdu görme·
dim, göreni de görmedim. Öğ
reneyim diye sordum. Nicedir
O mübarek?
Alplar, muhavereyi can kulağile dinliyorlardı. Kurt, ti r.
kün çok iyi tanıd~ğı bir bay·
vandı. Milli şarkılarda, milli
destanlarda, Bozkurdun ismi
daima zikrolunurdu. Hatta,
kurdun milli hikayelere bu
kadar karışmış olmasına hürmeten Türkler, yemişlere ve
ağaçlara musallat olan kurtlara böcek demeyi tercih ederlerdi. Atılgan, yerine göre
hassas ve pençesine mu'temit
cesur bir mahlukun, bir kiraz
tanesinin dar ve kapalı kucağında mistkince tagaddi eden,
yahut bir ağaç kabuğunda
aşiyan tutan cılız, renksiz ve
kıymetsiz ha}"'ancıklarla be°!·
nam olmasını hoş görme:derdi.

(Bitmedi)
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Sahife

;Son Saat '
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TİGRİS

Muharriri:

l1arsel Alen

Nakıli

ldris 11uhteft
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Polis müdürü
bir sefil ve 1Jir cani değilsenız bll
(Kont lir) ın eğlencesine gelirsiniz. Orada sıze aı)tal oğltt
~ptal olduğunuzu İspat edeceğ·im ..

Artık ınaskenizi atınız! Eğer

akşaı11

Dün ve evelki günkü tefrikanın hnlasası:
c Parisin
ve "efiller aleminde pek sert ve korkunç bir adam
olmakla tarnnmış ol:m PolİI mtıdtini
M. Konyon bu akşam otomobilinin
içın<le telaş ile Paristen çıkmış, s~y
fiyelerden birinde ikaımt eden Kont

ersen

Mırin

köşkone

gehnişti.

Ru

köşkte

hir akşam eğlencesi vardı. Poli"' mudfiru şapkıı ve paltosunu kapıda bı
rakmadan köşk sahibi kont Miri
rıınıak için bahçeye girmişti.
Policı müdürüne kont Mir Tignı1
imzalı 'e kızını tchtit eden bir mek-

tup aldıf;mdan lıah<:cdi~ cır...
Tigri,.ın mektubu bir şnntaj n~r.k
tıılru ~bi herkesi tPhtit etnır~tcdır... ıı
Şunu

bilin ki ben bu günh~eyin ve kerkesin fevkın
da bir kuvvetim. Bu akşam
biç bir davetinize icabet etmiyen arkada~ınız polis müdürünü müsamerenize getireceğimi ve kendimi ona aratacağını. Evet polis müdürü gelecek beni yakalamak için araya<A!k, emirler verecek ve ben
onun burnunun dibinde olduğuın halde aciz kalac:-.k.. bir
şey ynpnmıyacaktır. Bu benim
kudretim hakkında size bir
fit<ir verebilir.. İşte azizim. Bu
sabnhlri mektup ta bu.
Polis müdürü soluyor gibi
bağırdı:

İmza? İmza?
- Her halde müstear bir
isim ofoa gerek. Çünkü imza
yçrlnde yalnız bir kelime var.
- Nedir'!
- Tigris!.
Bu esnada müsternlike nazın M. Vivyen, kont Mirin
yazıhanesine girdi:
- O .. Maşallah polis müdfirü
efendi. Siz böyle eğlencelere
de gelir mi idiniz. Dogrusu
gördujüme cidden memnun
oldum.
Nazır elini uzattı:
•
M. Konyon adeta istemiyor
gibi uzanan eli sıkb.
- Aziz dostum! Geldiğini
zi bana haber
yollıyarak
bildirmenize göre her halde
ciddi bir sebep var. Göruyora.unıız ya kont cenaplan.. İn
san eylence arasında bile işle
meşgul olmak mecburiyetinde.

-

Herkesin uzaktan

gıpta ettiği

•

hayabmı:ı böyle meıgaleler
içinde geçme~te.. Kont Mir:
Nazır
- Hakkınız var..

efendi.. dedi. Sizi Polis mudüril M. Konyonla yalımz bırakıyorum. serbesçe konusabilirsiniz.
Kont, gitmek için kapıya
doğru bir kaç adım attı.
Polis mildürii:
- Kalınız kont cenapları.
Shin mevcudiyetiniz bizi rahatsız etmez. Görüşeceğimiz
şeyleri
sizde fşidebilirsiniz.
Hatta işitmeniz daha doğru
olur. Ben yalnız Nazır efendi
hazretlerine (mücrim) olmadı
ğımı ispat edip etmediğimi
soracağım ve kendisinden ne
suretle (aptal oğlu aptal) olduğum baklanda izahat lütf·
etmelerini rica edeceğim; müstemlikc nazmmn hayretten
göz!eri açıldı:
- Nasıl... N1!S!I... Ne dediniz!.
- Ne dediğimi pek ala
anladınız
efendim. Buraya,
kont Mırin müsameresine gelmekle (mücrim) o!mac!ığımı
ispat ettim.
Şimdi de sizden beniıu ne
suretle bir (Aptal oğlu aptal)
olduğumu ispat etmenizi bekliyorum.
_:_ Muamma mı söy1eyorsunuz azizim'?
Nazır efendi!. Yoksa
kont Mirin b- r~cla he.ı.1r bulunması mı sizi mk1yor'?
- Siz aklınızı kaybettiniz
dostun veya hnt da benimle
alay ediyorsunuz.
- Nazır efendi hazretleri!
Ben uzun senelerdenberi Paris polis müdürlüğü vazifesini
yapıyorum şimdiye kadar en
ufak bir ihtara bile manı:ı
kalmadım; Böyle olduğu halde
sizin mektubunuzu aldığım zaman az daha aklımı oynatacakbm, o kadar müteesir oldum.
- Benim mektubum mu?
- Bana karŞı bu suretle
haraket edeceğinizi hiç me'
mul etmezdim.
- M. Konyon! ..
- İşte bunun içindir ki
size o mektubu yazdıran sebebi anlamak istiyorum.

- Canım.. Aallah rızası
için müphem olmaktan vaz
geçin de açık söyleyin. Hangi mektup?
- Bana bu sabah yazdığı
nız mektup.
- Bu sabah mı?
- Evet bu sabah yazıp
yolladığınız ve benim ancak
bir az evel aldığım mektup ..
Mektubunuzu alır almaz körüyorsunu:ı
ya hemen buraya
koştum.

- Polis müdürü efendi!
Ben size ne bu sabah ne de
evelki sabahl mektup yazmadım.

-

Yazmadım
işlerden

diyorum ve
bir şey anlıyors·am Allah beni lcahretsin.
- O halde.. rica ederim
şu mektuptaki yazıya ve altındaki imzaya bakın.
Müstemlike nazırı polis müdürünün uzattığı kağıdı aldı.
Yazı ve imzayı göriincc ağzı
hayretten bir karış açık kaldı.
- Bu yazı benim yazım ..
imza da benim.. Daha doğru
su çok mahirane taklit eclilmis imzam ve yazım.
- Lütfen mektubun muhteviyatını da okuyunuz.
Nazır, hiddet ve asabiyetini
muhafaza edemeden mc~tubu
yüksek sesle okudu:
«Polis müdürii efendi.
«Maskenizi ve foyanızı mey·
dana çıkarmanın zamanı çoktan ge!di. Eğer bir mücrim,
bir cani, bir sefil değilseniz
bu al<şam lronl Mirin verdiği
ziyafate gelirseniz ve orada
size ne kadar aptal oğlu ar>tal olduğunuzu ispat edeceeğer

1

Nasıl? yazmadınız mı?

bu

ğim.»

- Vay canına.. Bu ~arip
ve tamamen tahkir dolu mektubın altında benim imzamı
var.. Fakat aziz dostum! emin
olunuz. Ben size böyle bir
mektup yazmadım. Bu olsa
olsa arkadaşlarımızdan biri
tarafından yapılmış bir alaydan ibarettir.
- Polis müdürünün kaşlan
çatıldı :
Hayır. Nazır
efendi.
Ben de bunu evvela öyle
sanmıştım. Fakat biraz evveldenberi fikrimi değiştirdim.
Bu alay değil. Ciddi bir iştir.

Yoksa mektubu beniıı>
yazdığım hususunda mı israf
ediyorsunuz?
- Hayır .. Bunu siz yazmadınız ..
Fakat ben kimin yazdığınl
şim.ii bilmiyorum.
- O halde hem onu yaka-

layın,.

- Hayır. Bu işi nakadat
gizli tutarsak o kadar iyidit·
Size şimdi her şeyi anlatacağım. Bir az sabredin. Yalnız..
Bana bir kurşun kdemi verin·
- Kurşun kalemi mi?
- Evet.
- Ne yapacaksınız.
- Lazır..ı. Ne yapacağıın•
görürsüniiz ve ben işimi görürken kont cenapları, siz de
bana anlattığınız ,vak'ayı Nazır efendiye söyleyin onunda
bu işle alakası vardır.
Kont, müstemlike nazırına
Tigris imzalı mektubu okutur
ve başmdan geşenleri anlatır
ken polis müaürü de b.""Urşuo
kaleminin kurşununu çakısı ile
yontmuş, kurşun lozlannı elindeki mektup kaadının üzerirıe
toplanmı~tı.

- Bakın, dedi , bu kaat
•
üzerinde
mektubu yazanın
parmak izlerini bulacağım.
- Evet , el daima yağlı
olduğundan kaııdı tutarkeJ1
görünmez bir iz bırakır. Kı.ıı
şun tozlarını üflediğim zarıatt

\azlar görünmez yag tabakalarına yapışarak izi meydana
çıkarır. İşte .. Bakm üfleyorutll·
Filhakika
Polis müdiirii
kurşun tozlarını kaadın üzerioden üflemeğe başladı.
Tozlar gittikce meydana
çıkan bir izi gösteriyordu ~~
bu iz bir insan eli izi degv
bir kaplan pençesi izi idi.
Kont Mir ve müstemlike
nazırı hayret ve dehşetle getİ
çekilirlerken polis nıüdüriİ
dişlerini sıkarak homurdan :)
- kaplan penşesi.. (Tigris
in pençesi•.
..

. .... ...

'

işte «Tiğris» ilk defa olarak kendinden bu suretle)
bahsettirmişti. • ( Bitmedi

21
b

ıı_-!_
·~

Sahife

Son Saat

ı

.

LE~CE
Mezar

taşlarına

s•ye

Yazılan

nümunelcri

Burada sevgili kocam metfundur. Onun ~rkasından çok
ağladım; iyi ki öldü. Beni böyle ağlar görse idi kim bilir ne
kadar i!zülürdül. •.
lf.

Burada kaynanam yabyor. Göz yaşlanmın onu diriltemiyeceğhıi bildiğim için ağlıyorum.
·

•

Zavallı oğlum on sekiz yaşındaki Turhan

burada gömülü.

Onu o kadar çok severdik ki sıwftaI\ döndüğünll affederdik.

İşteFiataltı

atc-li bir ta•
...
- B
ucuzdur da.
ana il<'
Altı evli d .. .1 ateılisf lhım.
egıl, iki evliyim.
b-

anca.

1

Yarın sabah

t

e

•

t

,
....

hayata iadel ettiremiyeceğinden mezarını yapbr•

•

Burada hem karım, hem kocası, hem kızım, hem babası,
hem annem hem oğlu, hem de ben gömülüyüm

kt~s~anındaki
- ô d t

cuk

kUçük

Azizim. Kannla gelirken
dikkat et, yeni yapbğın ipe\ıi

ç.~

ıken sıildaımııt

Neden?

yeni l"Obwıu. göstermek içhı
gelmek istiyor da ondan.

Doğru ya
Hayat sigortanızın takıit müddeti geldi efendim; fa·
turasmı getirdim.
- Fatura mı? Bet para bile
vemsem. On senedir muntm·
-

~üçllk Ya:ıa s~cndcrin. Fakat
ıskeleti.

-

._ ÇnnkU kanm me ancak

ka f a ıa
. ke1e ti"

skeutlerfo.

Niçiıı gelecekmiş

-

' Buytık 1
y

törfiyüm. Şikayetim ayıp • olur.
yalnız siz müracaat edin.

gttç•.

rı;\lüzede
-

Tren gene bir saat geç
kaldı. Gelin de beraber şika
yet edelim.
- Ben kumpanyanın dfrek.. .

robu giymeden gelsin. Yoksa
bizim Köroğlu görfir ve ben
de isterim diye bana musallat
olur.
- Dediğini yapmak blr u

Evet i .
' ntıhar edeceğim.

. -:- Ba kuru
kıının?
a

lf.
Burada arkadaşımız kaza kurbanı M... gömülü.. Yapacağımız
madık.

en sonra . . ey buğün öğle·
rın sabah ızın istiyorum. Ya- Q k erkenden gelirim.
ln; var? adar nı ..uh.ım b'ır ışın
..

-

Burada evlendikten bir sene sonra ölen M... bey metfundur.
Kuııı kendisine çok minnettardır.
masraf onu

gelirin1!
d - Mudur b

lf.

- Baş üstüne kancığım. Sen emredersin de ben yapmaz aııynwı... Y almz annen değil, bütün ailen gell'in. Başunm

.I. m. beyin kurnazlıeı-

6stbde yerleri var.

~. M.)

Bey bir gün Beyoğlunda bfr sigaracı dükkanma
firerek bir paket Avrupa sıgarası aldı, fiatını sordu:

. - Ne giiıcl n:ı.l
Bır tane k0 6" ltrt..iz
Parabili'r
..,.
-H
Qıi·
ı . ay Iıay efco..ı:_ ~
eniz on tane k ~ unerai bcı klll'Uftur. OP&rnı. Tqe-

- Bir buçuk lira!. Dediler. Paketi cebine koydu. Parasını
Tereceti sırada güzel bir sigara ağızlığı gördü, onun da fiabnı
sordu.
Dilklm sahibi:
- Oda bir buçuk Ura. Dedi.
1. M. bey:
- O halde, dedi, madem ki ikisi de aynı fiat, aiğari peketi
ile değistirebilir miyim?
- Hayhay efendim.
'
1. M. bey paketi bıraktı. ağııhği aldı ve kapıya doğru yürüdO.
- Efendim. Parasım vermeyi unuttull.,UZ.
- Bir buçuk liralık ağızlığa bedel aynı fiatta sigara paketini Yermedim mi? Mül>adele ettik; daha ne istiyorsunuz?
- Fakat... sigaranın da parasını vermemiştiniz.
- SiglP'ayı aldın mı?

-

t{a)'U'.

- Almadığın bir şeyin parasını benden nasıl istiyorsunuı?
Ve L M. bey dnkkancıyı hayrette bırakarak çıkıp gitti.

- Ben sana şemsiyemi al·
ma demedim mi? Gördünmtl
bir kere..

Dilştüğüne

oııu kıracaksml

yanman.

ı30D

Haziran

Saat

2!.,

y avrumttn sahifesi

Vaktiyle bir tavşan ve bir
· de ördek vardı. ikisi de pek
küçUk yaş da yetim kalmı~
lardı. İkisinin de hayatta allahtan başka kimseleri yoktu.
Tavşan kırlarda gezer; ördek dere kenarlannda, sazlık
diplerinde yaşayorlardı; feliketletj, bu iki
hayvancağızı
birbirlerine dost yaptı. Hemen
her gfin buluşmıya başladılar

Kah

ördek, badi badi
y,örilyerek · tavŞan karaeşin
kırdaki yerine misafir gelir,
Kih Tavşan sıçnyarak, hoplıyarak · ördek çocuğun dere

l

Kenarında,
sazlık diHndeki
yuvasına gelirdi. Gilnleri pek ·
tatlı geçiyordu.
Bir gfin tavtan kardeş, kır•

d11

bulduğu meyvayı avurduıı
saklayıp arkadaşı ördeğe

da
götürmek

üzere saz dJbine
bulamadı ,

gitti. Onu orada

Belki beni aramıya çıkmıştır,
nerede ise gelir diY,erek bel •
ledi. Aradan saatler geçti. Ne
gelen vardı, ne de ördek kardeften bir haber. Akşam o im Uf, etrafa g~cenin karanlığı
bastırmışb

. Tavşan

kardeş!

merak etti. Bunca zamandır
beraber yaşamlşlardı . Şimdi
onu görememek tavşanı müte- l9ıl!1119!!!!!!!!!!!1!11!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1!1!!!1!!!!!!:!!!1!!!11B!m!l!!l!!l!!!!!lll!!!l!!!!!!!!!!!l!I•••
enir etti. Aynı zamanda ar- Şimdi görürsün ..
lere bindi. Kümesin yanında
Ördek
kardeş
,aJbk
kadq1&Un batına bir fqils.et
daki deliği ıö~ işi tav5an
dibinden
uzaklaştı.
gelmiş olması ihtimali de vardı.
kardeıin yaptığını anladı.
Bir az sonra gagası ile ç..Hemen onu aramıya başladı.
Blltün adamlannı tavpnı
ke çeke bir yuva g~i, 8d
Dereye yakın bir çiftlik saaramıya, yakalamıya koşturdu.
yuva ördeğin dere suları ar
Bu esnada tavşan, dere kchibi ördeği görmüş, yakala
tünde kendi için yaptığı yuıt•
nannda, sazlığın dibinde ördek
m1ş ve etrafı
örğU ile kakardeşle beraberdi. Çiftlik saidi. Tavşanı yuvaya oturtt11•
palı kümese kapamıştı.
hibinin:
Tavşan araya araya arkaBir sazla yuvayı ve yuva1110
- Bütün tavşanlan yakadaşını burada bukltJ. Onu

kurtarmak istedi. Fakat kümesin etrafı kapalı idi.
Sağa koıtu, sola koştu. Girecek bir yer bulamadi.
Bunun özerine Tavşan arka
ayaklarile toprağı kazmaga
başladı,

kazıdı, kazı~ı,
ve
nihayet örğilnün altından bir
delik açark ördeğı kurtardı.
Kurtulan yalnız ördek değildi. Açılan delikten bütün
kümes hayvanları da kaçmış
lardı.

Ertesi sabah bunu gören
çiftlik sahibi hiddetten knp-

layın.

Her · halde buralarda
bulunurlar. Derenin karşısına
geçmezler. Mutlaka akşama
kadar bu tarafta bir tek tavıan
kalmıyacak!

Dediğini işittiler. Tehlike
hem büyük, hem yakındı. Nerde ise tavşanı sazlık dibinde
yakalıyacaklardı.

Ördek:
- TaYŞan kardeş ! dedi .
"Madem ki sen beni kurtardın,
ben de seni kurtaracağım .

-

Naaıl?

içindeki tavutanı . çeke ç.ek•
derenin karşı yakasma geçti.
ikisi de arbk kurtulmuılardı.
Tavıanı anyanlar ODUJl dr
reyı atlıyamıyacağı bildilderir
den karşi sahile geçmediler.
Tavf&Dda ördek karclef il•
beraber gene ve kardq kal'"'
dq yaşamasına devam etti
ve bu sefer birbirlerini dah'
çok sevdiler.
Çünkn her ikisi de hayatla..
nm birbirbirlerine
borçld
idiler.

Ll
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bundan on yedi .
sene · evel .n e idi?

sinemacılı~ı

11k Stüdyo - ( Lui ) nin Qözlük tokmodıiı zomcmlorda • İptidai
Bugnn hnt
muvaffakıyetli

sinemacılığı

filimler • Bebe Danyelı nasıl yeffştl?

Ü: Avrupa milletlerine karşı cephe alan, cmlarla

fr şekilde mücadele eden muazıaın Amerikan
den evci hun~ıl vücut buldu? Bunu tetkik edenler l,ıer ıeynıalik olduğun cıhanşümul teıekkülün pek kısa bir tarihçeye
Amerikan u. anlarlar.
bundan on ye:~neınacılığının ilk taaazruva başlidığı zamanlar
~~rfhte kurulnıu~ sene evele tesadüf etmektedir. hk ıtüdyo bu
ılinde pgk İptid _ve bugünkülere hiç benzemiyen bu bina dalanmışbr.
aı denilecek şekilde filimler çcvirmiyc başCe Res.~e baklnız.
.
. .
.
.

mahırı müttefik ~ınt mabetlerını andıran alela~ayıp hına

1ardan birisidir. A8 ~dutlan dahilinde ilk teıiı edllen ıtijdyo1an ( Hobart Bosv nıerıka sinemacılığının müessisleıinden sayıorth ) kurdelelerini bu bina iç.inde yapmııt.ır. ·

ı

(

Harold

Uoyı-Lui ) ve ( Bebe Danyele ) ilk defa h~a

oynamıflar. Yavaş yavaı yükselerek ıöhret kıuanmıtlardır.
Alt taraftaki resimler ( Lui } nin o zamanlarda yapbğı filim-

lerden iki sahneyi g&stermektedir. Bu resimlere dikkat edecek
olorsanız ( Lui) nin on yedi sene evci gözlük takmadığını ve
bugünkU kiyafetinden bambaşka bir şekilde giyindiğini görur-

ıünUz.

(Lui) flk senelerde nasıl filim yaptığını anlatırken senaryolan
akıUanna geldiği gibi, gelişi güzel bir tarzda kendilerinin tan·

ıim ettikler~ni, bir çok kurdelelerin hariçte çekildiğini ve bun·
lann bittabı kıymetten ari iptidai şeyler olduğunu söylemek·
tcdir.
Resmini gördüğünüz ilk stüdyo bugün yıkılmııtır.
· lıtc dünkü Amerikan sinemacılıi•·

•

I
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enizler ·e ==
K?mşu arımız ne yapıyorlar?
!5
bugünkü do........ı •-·~-

adı ın
,.

,"'
'
adının

n

ünkü müsahabemlz·
de dost Rusyanın Kara
denizdeki bahri kuvvetini
gözden geçireceğiz:
Büyük Ru in ·ıtAbını
müteakip Uusların ~ara

denizdeki kuvvetlerı .,
mamlle inbilıil etml do•
nanmanm bir ı·ısmı efra·
dı tur fından butırılmı ,
bir kısmı da bain eller
tarafından Fransanın «Bizer limanına sevli:oluna..
rak orada !llefhiç bir hale
getlrllmlştı.
lokıldbı mütealdp yok
olan Rus Karadeniz filosu
b.Uklmiycti bahriyenin lur·

met ~ ebemmtyelinl tıık·
dir eden ve o y-0lda <;rah·
an Bus lıü mueti h Zl•
r sı tarafından"lhyay'! ha •
landı e bugun muhlm
hir m vcudlyet hallol ı.
dı. 8(\tta r nıl olmamakla
r b mu 1rrane de·

n eden btr rh·a:c,te
ba h
Ru ~ar harbi umumlde batm1 ol n«im·
paratoriçe l\ ar~yn >> drll·
o vt.ını bile yüzdürtnlye
m :vaff k olaro . elye,?m
tamlrile m gnl imi ler.
1.!-ruvar.örler: Rusyanın

ara enizde

biri 1

on

olma üzere iki
kruvazôMi. vardır ki bunJarın

her iki l de

ecen
hnlumuıu zi-

sen
yaret etmişlerdi.
Çarlzm devresinde (Admiral Nahimof ) ismi al·
tında inşasına başlanmış
olup Qolşevl ler tar fın-

•

fendi arkeğl
yendi diye buna derler
işte... Şu mace.raya ha •
lıoı sız ne der iniz?
lstanbufuo imal ının
takasmda, ')anı ı>oyt"8z ta•
rafındakı bir semtte oturan oldukça genç, okluJ,...

Rus donanmasının mulıriplerinden: Petrovskl

zörde ayrıc iki deotz keşif tayyare
bulundu{iu
gibi icabında mayn dökebilmek için tertibatı ldzlme vüeude getlrilmtstır.
Ru ıar bu geminin bir
ı olup in~ tı tatil edil·
m ~ ol ( Admlral Lazarof ) kruvaıörunün de
inşaatının U ınaUne 1 arar
vermi lermi .
( JCominiern J kr awril.: Sıra. Ue ( Kagul )ve
( Pam yat Merkurya ) isi·
wıerlni aldı tan sanra nlöayet Jol~e •Jkler tarafm..
dan ( · omlnterıı ) tesmi·
ye ed miş olnn bu geıni
yeni bir kruvazör olma·
İnakla beNlber (16) tane

(15}11 eri ate li topu' saa te ( 3) nota 'arn süra·
life aıııadenizde çok bahrı

vılacali bir düsman

olab!lir. Hali h zırda :o usr bu kruvazorü mü ·em-

mel surette tanılr v tecdit e mlşler o me tep
gem i oforal k llaomakt

buluouıuşlard2.

FloHU. ı K ı· denizdeki
Rus flo Hl. ı QOI< k ıvvet
il ve ye.ol
hidl harplerd n müt~.ekkil bulunu...
y.or. .
( P trov ki ), ( Nezamoşnik ), ( Şaumyan ),
( Frun~ )
(
·inskl)
ubrlplerl:
eı•l ( 135 )
hacminde olup mazutla
müte arrlk ·e sa tte (83)
not sür U yre meltlıı. lrler. Her botta ( ) tane
(tO)

nllmelre.Uk

toı),

bir

dan ( Çervanoya Ukrayna: tayyare topu ve ( 9 ) tane
kızıl Ukrayna )
tcvslm torpil ı·o 1anı ardır.
edil yeni eri lirU'" zör · ( .lU rti ) muhribi t 920
n inde lkm l e(350) t n hacmfnd ( 28 )
dil it (7600) on h cml not ür ttndedlr. 1 ·t tan
lsUabis1nde (50,000) bey• tor il ko'Vaoı ( 2 ) !\ÜQÜI\
gir kuvvetinde larbfn topu vaı·dır. l\layn dökü·
maklnelerlle mOeehhez· cü tertibatı haizdir "re (20)
ve saatte (35) not süratl mayo taşnnaktadır.
seyre malik yeni seri ve
( Badlna ) ve ( Şlmlt )
ühemmel bir vahldJ botl rı - (245) ~n b C•
m
.
...
minde (26) not suratlnde
harptır. ("a) <: pında (f 5) oldukç ya5h gemilerdir.
tatıe ( -13 ) santimetrelik
( Şimlt ) t923 sonesfoou
toı>la (2) tane torpito Utamir ve tecdit olunmu~·
ubünü, tayyare topları- tur.
ı hamil olan bu kru,·nTahtelbahür_er: Rusla•

-~

eorunce sev
ından s
o u b m Uı44UI~·

..

"

fendH...

ça güzel bir

hanım,

ey-

tana uyara

bir mahalle·
bici dtikkauıoda yeni tanıştı{jı esmer, orta boylu
bir gençle gezmlye çıkar.
Ogün öğleden akşaıua

nerelerde gezerlere (J zerler, tam a~ ıla
cakları sırada hh; umma..
dıkları gayet tenha bfr
yerde l<arşılarına kadmın
kocası olan iri yarı, sert
bakışlı adam çıkar. TabU
lrndmda derhal renk atar
ve ntnıuslle beraber lu>•
casmı görmemezlikten ge·
ı~adar

yanındald

IPrck
ga) et

seı

t

gence

~ıkışır:

Siıe,

-

iJnize gidin
d }Orum, yok a pişıuan
oJursuuuı!

Gencin ş ~l ınlığı aramda bu sözleri işlden
ı·oca ii ~ti Yanlarmn so•

-

- Kim bu herif, ne istiyor sendee'l
- Kjm olacak. gazeteler bu kadar resmini bas·
tı, tanımadın mı? IUeşbur
kadın avcısı yüplü Halit..
Ben görür görmez tanı

dım.

Deminden heri peşi•
me taJulmış, boyuna dil
döküyor, Akh sıra benden
bir şeyler ·uracald...
anznrayı
ilk görür
görmez elinin, ayağının
bağları
çözülen zevç,
Eyüplü Halit sözünü du·

yunca ta'"l'Unn değişl lrip
ge.nee döner:
- Raydi - dPr • defol,
çek aham, belanı bizden
bulma! ...
önce neye uğradığı·
nı şaşıran genç, bereket
Yeı·sio, sürati intikal sa..
hlbl imiş ... 4,)abuk vazlye·
ti kaYrar, iri yarı erkeğe:
- . ffeder lnlı er ndln1,
yanlış kapı çalmışım, işte

Der ve cadde·
g ldivorum.
..
ı

yl tut.ar.

işte kadının feodine en

yeni ,.e eo

canlı

bir mie\

ku1up Ot"ar:

sal daha...

rın karadenizde ( Kom·
ın iinlst ), ( 1 amenef ),
( PolUrabot nlk ), ( ~ez ..
muzna~·a ) ,.e ( 1' ar ..,lst)

larm Karad ııizde (,1 fl,20)
t~n hacminde ve (350)
mayo ta)tlyabllen (Bervoe
Dlaya) isminde bir mnyn
gemi ile evsafı ınahim
olmıyan (
ovyetskaya
Rosya) isminde 1>lr tamir
gemi 1, müteaddit taras•
sut ve karakol ueruilorJ,
taht.eli hir ana fl mfsl
(H er) denizinde v.e( Tol·
ga) nehrinde de mütead·
dil ınuhrlp ve motörbot•

isminde ( Holland ) siste...
mlndc beş tahtelbahri
Yardır ld bunlor f 916 ve

:1922

seneleri

inşa cdllmiş

?..arfında

(375) Ha (467)
ha mh d
u ltında

t
( l) ,

th b birde ( 3 )
seyre ınallJi
bir top ve dörder torpito
·ov nile müc hheı bot·

not

ı;urati

tardır.

bo\>

bottan

mfıda

(Polil ruli) is inde ('190)
ton hacmtndc dfiba bü·
yülıç bir taht elbahlr da·
ha vardır ·ı bu botun
deni
ltıoda (·to) not

sür ti olma ına mukabil
Ud topu vardır ve mayo
dökme tertibatmı haiz
bulunmaktadır.
gMıbot:

( Sosyafljma )
oanbotu (f29.,) ton haemio e ( f t) not raUnde
ve (2) tane (i5) ilk ve bir
tane de ( t ) lük topla
wü~ehlıez

es i bir tekne-

dir.
Scfoinl

11UIAJlW I Avs·

d

ları vardır.

Hulasa: Bugün Rusyantn
r delllzde:
i Yep yeni seri kruva•
ıör

t

hafı

zah kru zör

6 Büyük muhrip
ı

Torpidobot
6 TabtelbabJr ve oıtite-=
addlt aroımei gemilerden mürekk p muntaZltOl
ve y 1 teknol rle ta ,1.
ye ol nan bir kuvveti
vardll' ve Karadeoizde
seSstz edaslz çahşan nusların bugün ellnd
yu·
karıda tadat etllğimlz ge•
mllerden daha razla teknelerin mevcudiyeti lhtlmall
çok g:allpUr.
Ahmte Cemaletiin _

21 Haziran'

Sahife 11

Son Salt

İçki düşmanı

Amerikan
hikayesi

fukun » nehri

<<

kıyılurw

da,

Hemşirenizi tanımasaydım ...

Sizin cazibenize tutulmaktan
kendimi alıkoyamazdım••
.dMüddei umumilik dairesi ko-l

~d~rlarında münakaşa uzayıp
iki ı~ordu. M~nakaşa edenler,
M·:ıdınla hır erkekti.
unakaşayı mucip olan mesel e su· · E
ca 'ı! ımtş:

Ablacığım, işte

-

o zaman

ha ben inanmaz, kendisinden

ben davacı olurdum. Çünkü
benzetmek te bir hadde 'l cadar
olur!
- Elbette, elbette. Bu hat,
öpüşe kadar varınca, iş benzetmekten çıkar. Bırak beni,
istidamı vereyim !
- Öf, ne inatçı şeysin,
abla!
Bu sefer genç söze başladı:
-Emin olunuz, hanımfendi,
ben kendim de bu kadak al-

rkek, - yakışıklıhe~ ~ldukça şık bir genç, iki
lar Jıre olan kadından - bunid 'l a genç ve oldukça süslü
a~er • birisini seviyormuş. Bir
am karanlıgw ında yanlışlıkla
Sevd jW•
sini gı z~nnile onun hemşire·
at n Peşıne düşmüş ve söz
dar.abileceğime şaştım. Ağaç·
Bış, hatta birkere öpmüş te.
lar
altında, akşam karalbsında
d ~ Yanlışlık da ikisi arasınyürüyüşiinüz,
ayni biçim manto
akı nı" b
Ancak
uşa ebetten çıkmış.
bu ~ · Ayaspaşa civarındaki ayni parfüm, ayni baston hı·
tuş.... Nihayet cevap vermelınasoı atış hadisesi öpüş fasden beni dinlemeniz,... hpkı
gö .. geçerken, bir otomobil
hemşirenizin her tesadüfün
iler~n~üş ve fenerlerinin ışığı . iptidasında itiyadı oldğu gibi..
ca dan ışlığı meydana çıkarıı.- Bütün bunlar beni aldatb ve
1
~ı·k
re ketin~ anlı, dudaklarının.. haeğer... Genç
sevgilisine bir
dilern· 1 yar.da bırakmış. Ozür
göz
işa reti yaptı, devam etti:
1
dolay ş: 1 Aradaki müşabehet
- Hemşirenizle daha evel
. 1ediğiniısı e b··
oyle b"ır hata 1ş
tanışmamış, ona söz vermemiş
dından endisinin sevdiği kaolsa idim, sizin cazibenize kaolnınd • vnz geçmek niyetinde
pılıp gitmekten kendimi me·· 1cmış.
·
Hail)ıgını. soy
nedemezdim.Siz de onun kadar
kend' . ukı, takibi, atılan sözü,
teshirkar, onun kadar ve belısınc
·
.
resine ku aıt sanan ve hemşıki da faik bir güzelliğe ma·
biraz d r Yaptığım bildiği ve
liksiniz!
Kurnaz genç, sevdiğinin
Clelikanİ \u vesile ile tanıdığı
ablasının
kadınlık gururunu
kadın :b·· ~~una giden genç
okşamakla,
inkisarını tamir
sar k~rşo udunün ablası, inkietmekle vaziyeti kurtarmak
lenmis ts~n a fevkalade öfkeistiyor , onu sitayişlere boğu
tarafı~d şı, delikanlıyı kendisi
yor, lakin kaş yaparken göz
göstere ank reddedilmiş şel<ilde
çıkarmamak için sevdiğine bu
'b
re he . .
gı i, inkis d mşıresıne açtıgı
sözleri mahsus söylediğini
ar an dogan ıg b'ırar1a da d
ihsası da unutmuyor , sık sık
· ·
Harfendava11k açmak l3tiyor.
dirsek vuruyordu.
iddia d' az
ve
tasallut
- Ben öyle tevil kabul
delikanİı ı~or.d.~iğer taraftan etmem.
Bana karşı hakarete ,
tnenin 'ı ev ıgı kızı ikna etbenimle
alay etmiye cür'et
yo
unu
b
1
d
tnarn 1ş ·1 ı . . b u muş,
anlt'
{iSi
• J•k
ettiniz!
.
vas1 d
ır ı te onu da - Bilakis, ben..
n
an
vaz
·
·
·
Şıyorlar.
geçınmıye uğraMüddei umumilik koridorunMünakaşa
k
""
da belki bir saat bir aşağı bir
SÖzl ·
ya te addüm eden
erın
v ·
yukarı
dolaşblar, biri susup öbübu. Ma b' adiazıyetlerin
d e .ışte: hu··ı·asası
_
rü söylüyordu ve nihayet daha
Ablacığım
b"
t ır olmuş B·ı ' ır yanlışlık- bir kaç defa muavinlerin odasına doğru yürümiye teşebbüs
ten be . k.. ı.nıez misin, küçükeden hanım, İstidasını çanrı ımse b" · b"
den ayırt
d ızı ırbirimiztasına
koymıya razı oldu.
bazen anneme b~nıezdi. Hatta
Artık üçü beraber gidiyorlar- Sus sen' de Yanılırdı!
'
ın
am
dı. Merdivene doğnı saparlarmenin yolunu b l anna girken, sevilen hemşire, genci
bir güzel kand u muş çapkın,
_ Ab
•nnışl
kolundan çekti, dudaklannı
lacığını
..
iğbirarla uzatarak şöyle söyyapıyorsun. B·ı'
nıçın
böyle
ı nıe.z
..
y al ana öyle k l
mısın, ben
ledi:
ınam!
o ay kolay kan- Sen de çok oldun ama .•
- Hiç m"ak
Neden?
u aşa etnı
Gözümün
önünde ablama
fU_na. Eğer halcik
e bokur
yapbn..
~ış olsa idi, yans~~d benzetna vannaz k
a da far- Hah, bir bu eksikti •
dcvuı cderdi'ı
ur yapmasına
Şimdi de sen başla bakalım t

k

w

• w

-

medeniyet merke=inden
kilometrelerce tt=ak olan bır
yerlerde adalet çok iptidai
bir tar=da tatbik edilirdi. Orada adalet demek « 0brien )>
demekti. Obrien madenci arkadaşları tarafından reis ve
hakim olarak seçilmişti.
<< Obrien >>İrı adalet fev=i
ettiği « kırmı=1 - İnek >>
kampında iki türlü cıirüm
olabzlirdi:
(1) Hırsızlık.
(2) Adam öldürmek·
Sarhoşluk. kavga. gürültü
0

ceza görmezdi.
Fakat

Jurs1::larla katiller
/ek başına bir kayığrn içine
konularak « Yukon » nehrinin sularına lerkcdilir: ve
akmtı kayığı « Behrenk >~
derıi=ine kadar gölürtirdti.
Böylece aralarmdarı knvduldarı ımicrim şayet Jıırsı:

llk l/apnıtşsa yamnc. nn beş
gıinİük er=ak la verilirdi. Bil
takdirde mücrimin bin kilometre kndar ilerideki bir konak malwlline yetişip lıaya

lmı kurtarması kaflildi. Cinayet işliycn mecru/ııı öldür-

me:se yanma ancak. iiç [lÜlllük er:ak verirford1. Bıı erzakla. bu:l11 sahraları aşarak
lıaııatı m J:u rtrırabilmck için,
an~·ak yu=dc bir illlinıal kalırdı.

Kalillcre

gelince, bunlar
bir Lolmw clmıek bile almadan iimilsi: bir /zaide sulann
akınlısma bzrak1lırdı.
Altın

*

arayıcılrırdan « Jak
A rino=n » arkadaşlarından
biri:ti öldı'irmı"iş; ue o gıirı

reis

11

<Jhricn

)>

bt'iliin

ormııcılarrn Jw:11r11nda
maİıkıim etmişti.

alim
katili

.\ksam olunca « Ubrien ;
/)(Jra ·9iffi. Tesad(ifıin gliullifjinc /Jalwı hi, mc:ıhaneci de
hemiz bir saat cvel bir e.ski
viski kasası açmış bulunuyordu.
\fey/ıaneci kurnaz lilkiıdn
biriydi; ve çoktan beri, Obricnin ke§.feltiği ::.engin bir al/111 madeııi

damarını

elinden koparmak için
go=elfi yurdu.

nnu11
fırsat

l'iski barkaklarmı ıislüslc
ikram ellikten sonra. Ohrieıw
keşfetli!fi arazi için 10/JOO

dolar teki{{ · elli. Bu sırada
meyhaneye Obrienin iki ortağı

da gelmi.şli,
Onlar da bir lwylt

viski

Nihayet gürıi.Llıilti ımiııaku

şalardan

sonra Obricn made-

ni safmıya razı oldu ııc mukaveleyi im=.aladı.
Or!rıklarm t'içü de kör kandil
kesilmişlerdi. Meyhaneci üçü.mi de ile kaka kapı dl§iırı etti.
Cç sarhoş ~ağa sola yalpa vurarak nehrin sahiline
doğru ilerlediler.
Obrit•n hepsinden çok içtiği için iki arkadaşı omw
kollarma girmişlerdi.
Bıı sırada birinin aklma
bir şeytanlık !Jeldi.
A{jzzdan kula!/a bir fzslllı:

-

bindirip

*

Obrien ertesi 9ıin kayığın
içinde uyand1. Midesi fırın
gibi yamp kavruluyor, bO§l
çelik bir çember geçmiş gibi
afjrıyordu.
Sinekler. bıitliız
gece yıi:ümı gö:ıinii ıstrarak
damı/ gihi şişirmişlerdi.
<;o: kapuldcırım ::ulı melle
açmca şaş1np kul<i1:

- Ben miyim, defiil miyim'!
Diye dıişıiclıi.
Ellerine hakt1. Bu cllrr
Obricnin elleri idi. !Jir de
etrafrna gu: uc:dirdi. Tulıo[
şey kayığm içindt• ve nclıir
sularmrn üslundeydi.
Şaşırdı kaldı.

sılan

Eyııah!, .. -eledi- Anlasarlınskcıı bir adam

old1irmüş1im!

Evci, adam dldıirmesc.
böulr yapyalrv::. ve er::.ak~tz.
nehre htrnktlınasma imkft.ıı
lrısmwur edilebilir mi?

.

*

iki grin ağ:ma biç bir şey
koymadı. On beş yün sahilde
bulduğu yabani ördek yumur/alarilc geçindi. Daha
sonra yumurtalardan ua::. geçerek şimalde aoladığr fok
bnlıklanmn elile karmm doyurdu. Nihayet bir sene sonra bir Amerikan yelkenUsi

onu aldı ve <cSaıı-Fransiskm)
ya getirdi.
A/1111 arayzr.rlar reisleri nl
bcııhude beklediler. lfrilri drı,

*

ara SlfO ondan bahsederler.
«Obriem> e gelince, o şimdi
müthiş
meşhur

bir içki
bir

aleyhtarı ııe

knnferansçıdır.

Her konferansına şölc baş
lar ve şöyle bitirir:
- Kahrolsun içki!!/
Na/deden

CelAlettin Ekrem

şi.~esi hosalltılar.

ona ilani aşk etmek istediu
de yüz mü bulamadın? Kalbime şüphe girdi. Öyle candan
hararetli söyluyordun ki!
- Tabii hararetle söyliyeceğim. Sonra ciddi sanmaz
sözümü, davadan vazgeçmesi
için böyle •••
ı - Yoksa düzenbazlık ediBqlanm elbette. Yoksa yor, ikimizle de alay mı edi·

kayırla

Reisi

nehre bırakaltm mı dersin'!
-- Çok hoş olur. alimallahl,,. Ne de güleri= ya! ....

yorsun?
Cevaba vakit kalmadı. Aşa·
ğıdan ablanın sesi duyuldu :
- Nerede kaldınız, ayol?
Ne fiskos ediyorsunuz orada?
- Geliyoruz, ablacığım. Eldivenimin tekini düşüı:mÜfÜID
de onu aradık!
Ve ikisi de merdivcnleıl
hızlı hızlı

indiler.

.

Inıtihan~..
Seyyah ferce
man/arı inzibat
11

altına alınıyor
Huiranın 29 uncu günO et"
miyeti belediye salonlarında
terdimanlann imtihanları icrl
edilecektir. Şimdiye kadat
tercümaqlann k u 11 a ndıklaı1
vesikalar muvakkat idi.
Bu
imtihanda muvaff_.
olanların daimi tercümanlık
veaikalan verilecek, muvakk•t
vesikaların hükmü kalmıy•"
caktır.

Havayı

değiştirinit,

Uütün

sinekleri

koğunuz,

fazla ısınan

bu :;;eyle!' için vanlilntor

maharerJ

Ayın « 29 >) unda yapılac~
imtihan ilmi ve fenni mahiyet"
tedir. Temmuzun «6» sında d•
lisandan imtihan yapılacakbt·
Heyeti mUmcyyize darülfOnun müderrislerinden Halil
Halit, Sanayi nefise müderrif"
lerinden Vahit, Turing klOP
ve Sipahi ocağı idare heyetinden Ekrem Rüstü, M. Manı"
bo:-i, Erıanet muavini Hamit.
iktisat müdürü K. Ömer beylerden müteşekkildir.
lmitihanı müteakip şehri"
mizdeki Türk ve ecnebi pro"
fesörlerden arzu edenlere de
fahri tercümanlık vesikası Vt"
rilecektir.
Tercümanlaria otel müstab"
demleri tefrik edilmiştir.
lstasiyonlarda oteller nauıı"
na seyyah karşılayan, otellet
ve acenteler namına seyyahların
gümriik muamelabnl
yaptıran,
istasyonlara,
purlara seyyah götUrüJ,> getirenler badema tercfiman un"
vanını
kullanamıyacaklardır •
Bunlara kondüktör unvanı

serinletiriniı:.

kullanınız

İYE
olarak takdim eder
Beyoğlu

\'eni

Blr kere tecrübe

ediı

çıkan

kırmızı

= Beyazıt:

İstanbul

kordonlu

~ra rakısını

h çok memnun kalacaksınız. Her gazino ve her bald<alda bulunur.

deposu: Bomonti bira

d~posudur

v

nc\i
kıymeti muhammcnc i
Bağdat caddesi adk 5:1 ma bahçe kö~k
tuğlacı ba~ı
lira
cedit 183
8000 sekiz taksitte
ı 4051 bedeli mukarrcri
MüştcmilAo: lki kattır. Ma sofn l O oda ve kiler 'c mutfak ve iki hala vıc ma tulumba sarnı~.
Ç',amaşrrlığı ile ~~1'. odası bahçesindedir. Altı dömlm mikrurındnki
bahçe inde mcyva ağaçlan ve
mahallesi

sokağı

l

.

verilmiştir.

Gerek tercümanlara, gerek
kondüktörlere verilecek vesi"
kalar numaralanmıştır.
Kondüktörler, tercfimanlı1'
yapamıyacaklardır.

b"r miktar bsı~ mahnll\ ve el tulumbalı l uı usu \ .ırcır. Alch.titik \'c kumpanya SU) u tesisat 'e
tertibatı mevcuttur.
BalAda ~safı muharrer mn bahçe köşk fozlasile talip zuhuruna mebni pazarlıkla yeniden çıka
nlrnış olduğundan 30-6-929 tarihine mü ndif pazar gunu saat 15 tc icrnyi muzaycdesi mukarrerdir. Taliplerin bedelinin yuzdc yedi buçuğu ni betinde tcmimıt makbu1Jarile cm\ nli metruke ~nş
koml..-yonuna mtıracaat eylcmeleıi.

olanlann nazan diw:katine

Dr. Horhoroni
Fennin

en

M>n

usulile kat 1

olarak eski ve )em belc:oğolluğıı,
frengı, idrar darlığı, bel gc' l'k•
liği ve mesane ve hılcumle kadın
rahat 11lıklnn teda\ 1 olunur.
Beyôğlu Tökntlı an yanında
mektep ı!Ok.k N. 35 Tel. B.0.;152

Deyin ilmühobeti
elıyorum

Calatt.da Ar.ıpvflt• hanındn 1.2 numaro. Tele.fon .Beyoğlu J 158

1

Seyrisefer merkezine mün"
hasıran seyyahlarla m~gul ol"
mtık üzere aynca «5» memut
verilmiştir. Bu memurlar seyyalıları,
Musevi çocuklannı11
çilriik çarık eşya satmak içi11
vaki olan tehacümünden mu'"
hafaza edecekler, ayru zamaD'"
da seyyahlan iğfal etmek
istiyenler hakkında da kanuni
muamele yapacaklardır.

130 çift kundura münakasası
müdürlü~ündcn:
Mnstahdeminc nilmunesi veçhile 130 çift kundura imal

Tütün

inhiıan

umum

Şehzadebaşı MIUet tiyatrosund~

ettirilecektir. Talip clanlarm nlimuneyi g&rmek üzere müracaatları ve 24-6-929 pazartesi saat 10,30 da mübayaa komisyonunda yllzde 7,5 teminatı muvakkatelerile bulurunalan.

Bu akşam Şevki B. temsilleı1

ZEHiRLi KONCA
Komedf dram 4 perde

Emniyet

ALEMDAR SINEMASINDA

Sandıvı müdürlüğünden:

Emniyet Sandığına Anadolu demir yolln esham ve tahvilatı
terhin ederek para istikraz eden ınedyunlann rehin ilmühaberi
ve mllhOrlerile birlikte 30 eylül 1929 tarihine kadar tahmin
servisine müracaatlan ilAn olunur..

Bu ak,am iki büyük prograOI

KORSAN

ŞOVALYE

Ramon Novaro
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Istanbul ticaret ve sanayi
odasından:
Odamızca muhtelif cint levazımı kıttaıiye mubayaa edilecektir. itaya talip olanların oda umumi katiplik bürosuna m(iıa.
caatJarı ilin olunur.
•

Tacirlere mühim ilan
Ticaret ve sanayi

odasından~:

dumana katıyordu. Bu hercü·
1929 &eneıi Oda kayıt ücretlerile Oda resminin cezaa&Z
me•ç arasında çenesine mütolarak tahsil mliddeti 30 Haziran 929 tarihinde hitam bulahiş bir yumruk yemİf olan caktır. Henüz Ucreti kaydiyesini te'diye etmemİf odamızda
Zambarof can lıavlile:
mukayyet zevat ve müessesatm bir cezaya maruı kalmamak
Can kurtaran yok mu?
üzere mttddetin hitamından evel Oda vemesine müracaatla
diye bajırmıya bqlamııtı.
borçlarını ademelerl iian "Ve rica olunur.
Birdenbire nıedit bir ıslık
sesi karanlığı deldi, sonra pencerele:dn kantaları clııarıya
açıldı ve ayın ölğün ıtıklan
açık kenardan odaya doldu.
Karma karıfık eıya arasın·
Sirkeci .. Edirnekapı atasında 37 numaralı yeni bir hattın
da Zamborofla ilci refikini
milpheoı birer gölge halinde 21 Hat.lran 1929 tarihinden itibaren zirde muharrer seyrli sefer
aydınlattı. Mösyn Hnmer artık tarifesi dairesinde, işlP-tmeye küşat edileceği muhterem alıi!.linha
yanlannda bulunmuyordu. kara nazan ıttılaına ilan olunur.
Trenler ara•ında
lık trenin
Son trenin
gözlüklü adam peııcerede11 Tramvay hattı
Fasıla:
Dakika
hareket
saati
hareket saati
dışarıya fırlamış ve korkuluk1ara d ayanara&
-'- h er e ı·ind e b'ırer 5· k 'el
n ecı en
tabanca tutmakh! bulunmuşh.ı. , Ed' k
6,24
17
6 12
,
ıme apısına
Sonra kara gözlültlU adam E.r k
d
yalnız da dejildi. Yani başın- S. ~e. apısm 'n
23,10
17
6 12
5,50
da onun da her elinde b:r
ır ecıye
Müdüriyet
'tabanca bulunan maskeli bir
adam daha vardı ve bu dört
rüvelverin mahuf namlulan
ateş ve ölilm fışlormıya amade
rrCRKiYE İŞ BANl(ASI
bir halde Oç kafadarın üzerine
tevcih edilmifti :
Sermavesi: tediye edilmiş 4.000.000 liradır
- Kollar havaya! SilihlaUınuıni ~lüdürlük: Ankara
nnızı da yere atılll%! Yoksa
Şubeleri:
ateşe başlıyoruz ha!...
Ayvalık
Adana
Ankara
Zambarofla iki arkadaşı bu
İstanbul
Trabzon
Zonuuıduk
itiraz kabul etmez emre derKavsc"\·I
Hallkesir
Hursa
bal itaat ettiler ve rüvelverMer in
izmlr
Gireson
lerini yere attılar.
Edrcınil
Samsun
Dudaklarındaki müatebzi te.Müsait muamelM, lnımbar;ıJnr, kasalar
beullmil zail olmamıt o1an
kara göılüldD adam emirlerinde
devam etti:
- Çokall!.. Şimdi .ıırtlanyorsunuz zannederek sizleri
ayak sesleri aksetti.
nızı bize d3nilnllz. Kim kafaBu uzaklaşan ayak seslerine rahatsız etmek istemedim ve
sını arkaya revirecek
oluna
kara gözlüklü adamın gaybu T
rağmen Uç hayduttan hiç bibir brovunik mermisi heidiye
betini farkederek sordu?
risi elan yOzünll pencereye çe- Davetlini:z olacak o mıy
alır!.. .•
virmiye cesaret edemiyordu.
mıntı herif nerede?
Bankerle arkadaşları ıayanı
Bir aralık Blusuk hafifçe baZambarof bir kelime telaf·
dikkat bir intizamla bu yeni
tını çevirdi ve tamam bu sı
fuzuna muktedir bir halde
emride ifa ederek pencereye
radada lzidor baba kapıyı
deaildi. Tutup parmajıle pmıartlannı d6ndnler.
aralık ederek bqım içeriye
cereyi göstermekle iktifa etti,
- Şfmdi efendiler sizlere
uzattı ve odayı karanlık gölzidor baba hayretinden
allah iamarladık deiİ1, tekrar
rünce bir kibrit çakb.
gözlerini açarak :
görüşecegiz diyorum. Her halZambarofla arkadaştan bit- Pencereyi kendisine kim
de bu gecekinden daha mükin ve perişan bir haldeydiler.
açtı? Zira pencere dıtardan
heyyiç ictimalar aktedecegi·
bıtiyar kurt bu hali görünce :
mizi sizlere vadediyonım. Bonkapabydı ve kalın bir demir
- Ne var? diye sordu. Vasuvar Zambarofl.... Bonsuvar,
sürgüsü de vardı. Olur şey
LoraDfarl
kıa biraz evel biraz hızlı sesdeiil... Bu ifte bir bit yeuiii
ler, gtırilltnler işittfm ama
var...
Pencerelerin kapaklan hızla
kapandı ve sUratle uıaklu.aıı .. arkadaş arasmda hasbihal edi-

lstanbul tramvay şirketinden:

alela anl kaçmamış olmalı ki
ce e ••
karıp b 112ara tabaksını çı·

_ G a~kere uzntarak.
siiara talıba dedi, cebiniıdtn
Yorsu ahakanızı almak istik.ınd:~z.b Lulfen benim tabaZanıh UfUrunuz.
tahak darof kendisine uzatılan
latana an bir sigara aldı ve
'IUtpl Şara
haf'f
·· .. "
1 çe
gozunu
'·
Saııt "
·
e uü::l
b 1 • b
ışareuni
t on
an,rerın u
dırım .. ~nlamış olmalı ki yılkerek s~atile rüvelverini çetevcih et;(" gözlüklü adama
odadak: · Tamam bu sırada
sönerclc~~lektrikler birdenbire
nıet ka etrafı kesif bir zulın
p adı....

Saliife t3

ilan

ı
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Kar kuyuları
Boyanıp tuzlanmamış kar safı
lamıyacak
~ehremaneti, karların tuzla
meşbu bir halde ve boyalı
olarak doldurulması şarile,
kar kuyuları işletilmesine mü-

saade etmişti. Ban kar kuyularının bu şeraite tevafuk
etmediği
görülmüş,
bunun
üzerine zabıtai belediye meboyanmamış

murlanna,

ve
karlan ihtiva
eden kuyuların seddi, karlanmn da sattırılmaması için
emir verilmiştir.
bızlanmamış

Tramvayda bir
musiki ziyafeti
Evelki akşam saat 18,15 te
yani suların kararması yaklaş
tığı sırada Topkapıdan (74)
numaralı ikinci mevki tram-

vaya binenler mecani bir ziyafeti musikiye içinde küçük
mikyasta bir şehir eğlencesi
yaptılar.

Tramvayda meccani ziyafeti
:-.ıusikiye nasıl olur? Bakınız
::ınlatalım:

Topkapıdan Sirkeci tarafına

« 18,15 »
makasından

gelmek

isteyenler

tramvayı

Topkapı

1SJ:.oijM!fW!
Resmi maçlar
lstanbul Futbol heyetinden:

21 Haziran 929 Cuma günü

yapılacak

bakalan

resmi futbol müaa-

şunlardır:

Kadıköy sabasınd~ saat 13,

45 .Kasımpaşa • Eyup hakem
izzet B. saat 15,30 Darüşşafaka - Topkapı hakem izzet 8.
28 Haziran 929 Cuma günü
gene Kadıköy sahasında şu
müsabakalar- yapılacaktır:
saat 15,45 Kasımpaşa-Fatih
bakem izzet B. saat 15 30
.. ~Atak K k
h k,
D aru~~
a - um apı a em
ızzet bey·
•

Edirne belediye da.

ıresınden:

13,907 lira 77 kuruş bedeli

keşi~ yeniden in~a edil~ce~
fennı mezbaha bınası yınnı
gün. müd.?etle ve kapalı zarf

usulıle 1?unakasa!a k•>nulmuştur..Tal1ple.r pro1e ve şartnl!meyı beledı~e ~uhasebe da.ıresinde . goreb~frler. Talı~
olanlar ilk teklıf edeceklen
bedelin yüzde yedi buçuğu
nisbetinde teminat akçesini
ve ya banka mektubunu ve
t~klifini havi ..pullu va~yı
bır zarf derunune koyup uzerine mezbaha inşası diye yazarak belediye meclisiee tevdi
eylemcleri ilan olunur. İhale
9 temmuz 929 tarihine müsadif salı günü saat 16 dadır.
Ticaret işleri u~~ -;üdü-;-.-

dönünce içine girmeye başlar
lar. arada bir kemanci ile bir
de armonikçi tramvaya girmiş
tir.
Bu halde herlces taramvayın lüğönden:
hareketini beklemektedir. Tam 1 Esas mukavelenanesi mahalli kanun!anna göre tanzim
tramvay hareket edeceği esedilerek usulen tescil kılınan
nada biletçi para bozmak gibi
ve 30 ikinci teşrin 330 tarihli
işler için
tramvayın içinde
kanun bUkümlerine göre tesdolaşmağa başlar.
cili istenen Fransız tabiyetli
Fakat bir de ne görsün 1 Bir
ve yirmibeş milyon Frank seraz evel gelen kemancı ile armayeli (Bank-Franko- Aziyamonikç.i fasıl yapmak için kentik) şirketinin vekalete veridisinden izin istemezler mi?
Esasen kalender ve ehli dil len evrakı tetkik olunarak
muvafık görülmüştür. Bu evolan biletçi de bu işe müsade
eder. kemancı durur mı? aka- rak arasindaki umumi vekaletnameye göre şirket namına
binde akorda başlar ve bunyapacağı işlerden ve muamedan aonra şarkılara geçilir.
lelerden doğacak davalarda
Bu suretle halle Topkapıdan
bütün mahkemelerde müddei
itibaren meccani bir ziyafeti
müddeaaleyh
ve üçüucü şahıs
musikiye içinde küçük bir tramsıfatlariyle , hazır bulunmak
vay gezintisi yaparlar. Evvelce
üzere tayin olunan Mösyö Alparsa toplamak için kahve
fred Pellegrino mümessil ve
ve vapurlarda yapılan bu gibi
umumi vekil olmak üzere
eğlencelere artık tramvaylarmeşhur şirketin ifayı muameda sık sık tesadüf edeceği leye izinli bulunduğu mezkur
mizden dolayı ister memnun,
kanunun yedinci maddesi mucibince ilan olunur.
ister mllteessir olunuz!

~padao

Yav11z 1erzihanesl
celbcttiği

tep ir eder

ve

en on moda kumaşlannı nrüşterilerine
en ruü~külpesent müşterilerini memnun eder.

TAKSİTLE MUAMELE YAPAR
lstanbııl: ) eni

postahane cadd~I N, Hi Tel: lş, 2253

Masal gibil

me tebin.d•
40 zncı devre aJ
o

tan bU [ - A sya
sonunda kUşai
köpTÜSÜ Ve Şeh
ediliyor,,,,
;

.IS

remini bey•.•

Avrupa ile Asyayı birbirine
raptetmek içJn Saraybumu
ile Üsküdar ve ya AnadoluRumeli hisarlan arasında bir
köprü, yahut ta tünel inşası
projesinin yeniden mevzuu

Yıldızdaki

polis mektebiıdıa

39uncu tahsil devresi hit:aııı
ve içlerinde komi.set,
muavin de dahil olduğu halde
150 efendi devreyi muvaffakiyetle ikmal etmişlerdir.
Bu devre mezunlarından
bahsolmıya başladığı malüınİstanbul mürettebah olanlar
d'?'.. Bir ~~a~miz, Şehrevazifelerine iade edilmişlerdir•
mmı Muhıttin beyın bu husus- Yalnız 30 namzet, Emniyeti
taki mütaleasını sormuştur.
umumiyenin tensip ettiği viliMu h.ıttın
. b ey d emişti.r ki :
«- Bu mesele ile meşgul yetlere gönderilecektir ki huni..
nn isimleri tesbit edilmektedir.
olmadım, çünki bu iş şimdilik
Mektebin 40 ıncı devresi
Emanete ait değildir. Evvela
bundan Emanet hesabma bir
haziran nihayetine doğru küfaide melhuz değildir.
şat edilerek tedrisata başlana"
Saniyen böyle bir köprü
caktır.
yapmak için
lazım
olan
80,000,000 lirayı bana versin- Beşi
aş
}er, ben lstanbulda bir çok
şeyler yapar, şehri imar ederim. fstandul, Anadolu sahilile
Halk fırkası Beşiktaş nahiye
irtibat temin edecek bir köpmerkezi heyeti idaresi dün
rüye henüz şiddetle mühtaç
gece toplanarak, idare heyeti
değildir.»
riyasetinden istifa eden Hasan
---------beyin yerine mühürdar zade
Emanet uhhiye
Nori bey intihap olunmuştur.
müdür D"' avinligi'
.
..
Yeni heyeti idare şu zevattan
Gemlık huteşekkül etmiştir: Reis Nuri
k:Umet doktoB., aza, Cemal, Hasan, Kazım,
ru iken ŞehMusa beyler.
remaneti sı.hbulmuş

na iye-'
sinde · tihap

hiye
müdür
muavinliği ne
tayin
edilen
Kudsi bey dün
vazifesine başlamışbr. Mumaileyh dün
muharririmizle

..

Cemiyeti belediyeye
kim aza oluyor.?

Kudsi B.

konu f urken
Gemlik hakkında:
«Variyeti sıhhiyesi en
iyi memleketlerimizden birisidir» demiştir.

Merhum Haydar Muhittin
beyden inbilfil eden Cemiyeti
belediye
azalığına
birinci
yedek aza olan Halk fırkası
Mahmutpaşa nahiyesi mute·
medi Rıfkı beyin gelmui icap
etmektedir.
Fakat Rıfkı bey vilayet
meclisi umumisinde azadır.
Bunun için Haydar Muhittin
beyi ikinci yebek aza olan
mobilyeci Faik bey istihlaf
edecektir.

Sıhhiye

müdiriyefinin kadrosu
Sıhhiye

Mahmudiye oteli
Elektrik ~-e terko la mücehhez
\'e taharetile müşterilerinin
mazhnn takdiri olan otelimize bu
de& ınüceddeden banyo mnhaUile
tek. yatakJı odalar inşa edilmiştir.
Bin.oenaleyh aile ikametine de
son derece elvcrişJidir. Ehven ücretle ahomnan ka)dedilir. &.batı
nı ve istirahatini nrzu eden zevatı ki:r:unuı teşrifleri kendi ıueufa
atleri iktizasındandır,
aıezalet

Adres
Saltan Mahmut tü.rbcs.incle
Telefon: 3402

müdiriyetinin kadrosu bu sabah vilayete gelmiştir. Yeni kadroda eskisine
nazaran tebeddülat yoktur.
Münhaller aynen muhafaza
edilmiştir. yalnız kadro divanı
muhasebabn tasdikına iktiran
etmediğinden telgrafla havale
istenmiştir.

Tekirdağ

valilifl

Ankara, ( H. M. ) - Urfa
valisi Fuat bey geçenlerde
işten el çektirilen T ekirdağı
valisi Arif Hikmet beyin yerine tayin edilmiştir.

•

21 Haı·ran
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Alive
H.
.,
Püriıızlü

hadise
kahramanı tevkif edilecek mi?

Bir otomobil parç landı, iki mecruh var

Aliye H.'- Madam Mannik
meselesinde Üsküdar müstantikliği silibın katil kasb ile
mi, yoksa ihafe için mi abldı
ğım tahkik eylemektedir.
Aliye H. madam Mannik
ve M. Berger gelecek hafta
içinde isticvap edileceklerdir.
Bu mesele ile tahkikat hakimi Cemal B. meşgul olmaktadır. Silahın katU kastı ile
abldığı anlaşılırsa Aliye H. m
tevkif olunacağı ve mahkemeye mevkufen gönderileceti
tahmin edilmektedir.
Aliye hanım polise verdiği
ifadede:
- Madam Mannik beni ba·
rit bir surette karşılodı, bundan muğber oldum, demiştir.
Madam Mannikin yarası tedavi edilmektedir, iyiliğe yüz

Dün iki otomobil kazası olmuştur :
1
ge
Şoför Hasamn idaresindeki otomobil Osman beyden
sn ç:r en 1405 numaralı yük arabas!J!a çarpmış, sonra da yolu
ta purmekte olan tanıifat amelesinden Hasana çarpmışbr. Araba
~~tnen parçalanmış, amele Ha.san başından ehemmiyetli
e e Yaralanrnı§br.

k

~ecroh. hastaneye kaldırılmıştır. Şoför

ya alanrn hr.
Alb - Şışane yokuşunu inmekte olan 1952 numar&lı otomobil
rrııştert isıninde bir çocuğa çarpmış, Albertin c-ol ayağı kırıl
ır. Mecruh hastaneye kaldınlmıştır. Şoför kaçmıştır.

B.

ır
•
sz

asker firari- Bir k djfn, di~ eev sahibini
rini keserle
vurdu
yara adı

1)

..... havutpaşada Kürk çübaıı
-n ali . 1d
oturaı1e.İi1 .e 23 numaralı evde
saat • ~şıt efendi, dün gece
ara6 ur1 rnıı ~ördc d.cğru uyku
hisset d~ barlsinin dolaştığını
laını blı~, hemeıı dişanya fırsofa~br · R a ş i t efendi
rari{..a. eski kiracısı asker finı ~kınden Ali ile karşılaşI~et'a~aya tutuşmuşlardır.
ye~ e Rasit efendi dört

tı,., t~·h bıçakla yaralanmışw
--:_tı

kaçmıştır.

Fatih· Edirneka-

Pangelbda SöğUtlü soknta
oturan Dürriye harıımla komşusu Nedime hanım kavga
etmişler, Dürriye hamm keserle Nedime hanımı başından
yaralamıştır. Mecruh hastaneye
kaldırılmıştır.

Kuzi! nen ra y

nf!ın

Paşa

limanı

Ku:zguncukta

caddesinde 116 num::ırnlı Todorinin evinden k b<!k kızar
tırken yangın çıkm.ş, sirayet
etmeden sön ürülmüştür.

Pz tramvayı bu- Esat paşanın
evi yandı
~ n açılıyor
Bu sabah Ni.şantaşıİıda Hacı

F:

resmi ku- Edirnekapı batbnın
lecekti şadı bugUn icra ediK" r.
uşat m
. .
• . k
erasımıne
ıştıra
için
Vata ~ehre!'1ancti bir çok zeMerasi:-dtıyel!~ göndermiJtir.
e kanı . e Vilayet, Emanet
diranı 11e lr.unvay şirketi müMeclisi ve Cemiyeti belediye.
zevat h uınunıi azası ve aair
1

Fatih a~Ed~ulunacaklardır.

iknıali ile
lunu "k' '

ımekapa hattının
İatanbul ve Beyoğ
~ilınışı 0 ıl ucku birbirine rapte-

1

--..:

ına tadır.

~.lya
n torpidosu gitti
.
1
ınıanımn:daki

Pıdosu b

talyan torteveccih u sa~h ftalyaya müteket tmen. !ımanımızdan hae ıştir.

Bueünkü hava:
Kandilli

alınnııştar·

•

D

rasataııeaiııden

.

d ün azami hararet «25»
erece, bu sabah «16~ de
reced'
Bu gece rü.ia-Arp
ır·
oyraı:, hava bulutludur.

Emin efendi sokağında, göz
tabibi Esat paşnnın mutasarrıf
bulunduğu 18 numaralı ahşap
evden yangın çıkmıştır.
Etfaiyenin gayretine rağmen
ev tamamen yanmıştır.
Yangın, ev yağlı boya ile
boyanırken ameleden birinin
içtiği cıgarayı yere atmasından
ileri gelmiştir.

'

yunanlı

IDlfbr.

Bugün saat « 13 » te, TürkMatbuat cemiyeti
kongresi toplanarak yeni merkezi heyet ve reis ile katibi
umumilfk intihabatını yapacakbr. Esasen bundan evelki
içtimada yeni heyeti merkeziyei
intihabı merasimi kanuniyeıi
ve miktan kafi ekseriyetin rey
ile yapılmış, fakat umumi rey
iştirakinin temini için bu :\:ıey
et istifa etmiştir.
Bugünkü intihabın gene ekseriyL-tin arzusu ile tahakkuk
ocağında

edeceği

şüphesizdir.

idamlar"~

marifeti.,"
Meroinden yazılıyor:
Mersinde
oturan
orto ..
doks araplardan papas Retros
evli bir erkeğin diğer bir kadınla gizli bir surette nikilııııı
akdetmiştir.

Kanunu medeniye tevfikan
nikih ve bOfallllla•
lar bu
papas
tarafından
tasdik edilmedikçe Suriye ve
Yunanistsnda makbul addedilmiyerek feshedilmekte olduiu ve bu husuata papamı
muhaberede
bulunduju da
söylenmektedir.
Bundan epeyce evel dahili
işlerimiz
hakkında
Suriye
hükümeti ve meclisi meb'uaan
riyaseti ile de muhaberede bulunduğu polisçe tesbit edilyapılan

doka/da
Topkapı haricindeki Gam~
suyunda oturan Dajıstanlı ı.:
mailin evinde kaçak rakı
yapbiı haber alınmış, evi taharri edilerek 150 kiloluk bir
kazanla rakı imaline mab8UI
malzeme bulunmuştur.
Evde (lSO) kilo da rakı. bulunmuş ise de lımail tabarriyat
esnasında bu rakıyı dökmBttür. lsmailin kaçakçılıktan (12)

sabıkası olduğu anlaıılmıfbr.

Yeni

heyeti idare ve heyeti merkeziyenin vazifesi, geçen iki
sene
zarfında
iş
basında
bulunan ve cidden büylik
bir gayret sarfile on parasız
ve borçlu cemiyeti «20,000»
liraya yakın bir para sahibi
eden heyeti idarenin isrini
takip ve cemiyete güzel bir
bina ve azaya müfit bir nizamname temin etCJek ola-

Anadoluda

150 kilo rakı

bir

top1anıyor

Papazın

F eaatçılık maddesinden dodörder küsur seneye
mahkum olup tecil kanunundan istifade edecekleri zannı
ile bir ay cvel Bursa hpisanesinden serbest bırakılan Evliya boca, laz Ali, asker Kadem
ve yetim tekrar yakalanıp
bapiseney konulmuşlardır.
Y emifte müskirat satan
Yani bakkal oğlu isminde bir
Yunanlı, kolsuz bir hammala
ytıklettiği «2» teneke kaçak
lapirto nakleder1erken yakalan-

sonra
saat 13 te

caktır.

miştir.

Kaçakçı

••
Oğleden

tutmuştur.

Yanlışlık olmuş!
layı

Kongremiz
Sahife 15

Son Satı\

~

Haklarındaki
vak'asını

haber

bir

hu-sızhk

verdihlerindım

dolayı Hava hanımla gelini
Raziyeyi taammüden öldürdükleri anlaşılan lzmirin Kul"
kazasından Seyit ağa
oğlu
topal Akif ile Mandalı ~CilJi
ğullarından
Mustafanın
ve
gene taammüden Buça şe
hirli Helvacı Süleyman ile
Mehmet çavuşu öldüren Ahmet
oğlu Haşimle Silifkeli Hasan
oğlu Süleymanı 6ldilren Hasaıı
idamlarına dair
verilen kararlann infazı m~
hallerine bildirilmiştir.

otlu

ibfıin

Hazin bir ~lihal
Fenerbabçe üçüncfi

takım

kaptanı

ve tiltün inhisarı sfcil
kalemi memurlanndan Hikmet ıl'aceddin bey dün gece
irtihll etmiftir. c~oazesi
bugiln Oçte, Kadıköydc, İzmir
90kaimdaki 26 numaralı evinden kaldırılmış,
Karaca
Abmetft
aile makberesinc

defnedilmiştir.

Allah rahmet eylesin.

BuQünkü borsa:
lnWiz 1010,05; Frank

12,2~; Liret 9,17 ; İsviçre

2,49,5; Dolar 48; Dahili
93,00; Altın 875; Anadolu 23,00; Rumeli 7; Tramvaı 76,5; Dtıyun 182.
1f bankasından ahnmışbr.

Son ~aat

16 s.1üfe

Haziran

11

:~::;~.~~·

cyri sefain Tuzla içmeleri 21
akşamzt
:\1crftcz accnta. ı : Galau
köprü başında. Beyoğlu 2; 62
~uhc a~entası: ~lahmudiyı:

hanı !lltınd,ı.

i tan bul

'2 j

40

/,ırtalya f)OSlası

ADLER
Yazı

(:\. ~A.r-\RT \

makineleri

f Haziran huh51 olt i
rnuanıele

Her

mecLuri olıırak

eni harflerle uzılıııulıt!ır !
Jo Y
•

~DLER YAZI MAKİN ASI
Avrupt.da

1898

g<'rwfode

imal edilen bir ~ aı:ı makınt·,,idı .
Şimdiye kadın

hUıün donuJıı

380,000 YAZI MAKİNASI
saulmıştu.
ınakiııc

Anadolu~ n

2u84

goııdcıilnıı. ı ır

KINASININ HUSUSİYET
HuUerin rnll\ uzi 'uru~udm
f.a'brikhmızııı

ihtiraı

olınol

itibari.le başkalan tarafından takiit ıcd.ilieınez. Bu sayede tııdıı lop: ya ~nnal.: miinıl.ctindür.

f

ADLER MAKlNASI

l PEK DAYANIKLIDIR
ADLER MAKINASI

•
aramaktayız

tr~telıassı ı

idarcı:i

· aıtında 1etanbu!da lıergiırıa ma!Une

·.tamiri i\in bir tamirhane

küşat

ettijiinlzi lebşir eyiel'P

'*1ler

ıaalcinaların baş aoentası:

..

RlŞAR

VOLF

•GaJatada Voyvoda han7,10.
Galata posta kuluıu 447.

'.tmm-

ve civarı tali aceatahğı
Ke.n8rclk>ğlu Avni Hey
Biriaci kordon No 46, b:mir

Doktor A. Jmtiel
EJlllıliAk malı:latJtriyJe belsoRuJckıta. ldtu
dııdil1. ~

-.i1cddar, btJ. pşek

.... • ~ apaı

.....,. eor_.

~udauya pos,ası
(MAR:\URA \'.tpuru . alı,
Cuma . ( KOCAEU) ·apuru
Pazar, Çar~amba 9 da idare
nhnmından hareketle Mudam a
h:

Cemli~e g1dc:ce1Jcrdir.

flruıı

tedawl . - .

....sa a..

ı

Evkaf müdürlügünden:
Kartal Evkaf Tahsildan Haydar efendinin hizmetine niha)'el
veriloıiı ve mumai'eyhin Evkafa hiç bir suretle intisabı kalııs"
mq olduğundan keyfiyet ilan olunur.

ınü t:ıel'lcn

mub:vaa

'ermek

olunac.ı

isteyenlerin

gormck uzerc her

için de ~östcrile1ı gunlcrde saat ı 6 da
lcYaztm müdurlugrme gc:lmelcıi .

gün

~e pazarlı~

Evkaf müdürlüğünden:
Kilo

Şehrenıaneti il8.11ları
_Şehremanetinden:

Mubayasına lilzum görülen otuz ıekız
kiloluk yirmi beş top çift
İıtanbul kağıdı açık münakasaya . konmuştur.
Taliplerm
şartnameyi görmek için lıer
gün münakasaya girmek için
ihale. günü olan 13 temmuz
cum.artesi günü levazım mlidürlöiline gelmeleri.

*

•

kilo pamuk i pligi , ·5 oo
l.ilu ko tik sod:ı, 200 kilo tuz
ıuhu , )OOO kılo adi soda ,
ı ooo hilo bevaz sabun , 5oo
kilo arap :ıbunu ihalesi :?6
l la:t.ir.m. )Oü adet saplı borda
fıçı:-..ı , ) oo adet makindX>at.
fırçası, ı 000 adet bova fırçagı
300 nlkt ımmgımez madeni,
ı 00 ı..;ıo garfık tuzu: ihalesi
27 Haziran. 6000 kilo nungaJ
komum 29 l laziran
r ukanda il iktar \'c: cin:-.leri .ızıh 12 kalem malzemei
muhtelife paz"'rlık surçtile

şartnamevi

ADadolu için tali SCE'nlalar

alman

Pazar ı o da GalatJ
hareketle [ lzmir,
kullük • Bodrum, Rado,, ı~et
hıyc, Finike , Antah a J \'tl
gidecek 'c Jonuşt(;: · mezk~r
ıskdclerlc Birlikte [ balyan ,
Marmari-., Sakız, C:.tn.ı.kkale ,
<_,efibolu ya uğra\ arak gde-

Sabahtan
kadar müsait lirenler, doktorlar ~ e siıJlf
bUfelerle
sair
e~babı
istirahat
olunmuştur.
1 - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _temin
___
________
___,,,

Hazir.ın

nhtımından

gındnn

eo iyi bir mukinr.-Oir.

'Bir

2;,

ı oo

ADI.JEl~

Bu

\apunı

21-

.ı:z:s&

:mam:

Cinıi

17500 Koyun eti
4500 Sığır eti

40150 Ekmek
19000 yoğurt
29000 StH
Guraba hastanesine liiıumu
olan bervechi bili beş kalem
erzak kapalı zarf usuliy1e mU·
nakasaya vu edilerek Temmuzun birinci Pazartesi giinU
saat onbeşte ihalesi icra e :Hleceğinden talip olanların şe
raiti anlamak llzere her giln
levaıım idaresine ve ihale güntlnde teklif mektuplanm müstaabiben idare enclimeniııe
mUracaatlan .

Şchremanetinden .

Fatihte

manisalı

Mehmet paşa mahallesinin gemiciler caddesinde
12 numaralı dükkan kiraya
verilmek için açık mfizayedeye konmuştur. Taliplerin şart·
nameyi görmek için her gün
müzayedeye girmek için ihale
ıPinü olan 11 temmuz 1929
perte.mbe günU levazım müdürlüğüne gelmeleri.

*

Şehremanetinden :
keşfi 230 lira olan

1 ~ı ·n...-~r

ıi ıUı

Mutfak

edevatınızın bit
parlamasını ister

ayn:ı gibi
seniz BRILLO yu islim,1
ediniz. İyi bir ev kadını ev'
de daima bir kutu BRILLO
bulundurmalıdır . BRILLO
elleri l<at'iyen kirletmedeO
tencereleri ve bütün madeni
mevadı parlatır.

Bütün bakkaliyeler •e satılır·
Umumi acenta : Galatad
Voyvoda hnnında 7-10 nu"
marada RİŞAR VOLF.
Galataposta kutusu No 44

OPERA'"fÖI<

Dr./ hnıet F'ahr
Cı rralıi 'l' l..l'mik Jın talıl.lıın
nc)O)!lıınJJ,

B edeli

Rou

~elin

f'unrJ

nP\JUOI.

'nı ınd.ıki
okaktıı
parı ı nınııı

Sülı ) nınn he~

Emanet . . . 'fl'lli.o )il, SU;lt 1,-18
bina•~• yapılacak tamirat
ve telvfoab açık münnkasaya
konmuştur. Taliplerin
keşif
1G rıcı
f ı ı fı'de c:antımi
evrakım ve fartnameyi görmek
J ,, l 2,1 1 tO urı<·u >
için her gilıı münakasaya gir9,8.~i uıı..u
2 ne i
mek içiu ihale günü olan 13
1 iııci
temmuz 929 cumartesi günü
levazım mildürlüğüue gelmeleri.
11:.ıı mulııı 'ı. uunu dıkkaı oluıı

mnklu b<"rarı:r ı;u lııısu!;cıı nıe,,'ıılı),c
kalıt 1 e<I ı lın•·z.
Cauıenı1;1.dı: wıışur cdnı bUtO
'azılnnn lıakkı ırıalıfu.-,lur

Abone

şartlan

Yi)a"rtler ıçin- :-ıeııelık J 700, :ıl
ı.,. :ı)lık 500 1-wu ıtJ!
1'~nehı mcmld.• der 11,111. ~eııe
.3000, altı a~ lık 1(;O(), u~ U) lıL. 9
1) lıL: f)Q(}

\:uru~tur.

13 Muharrem 1348
1 akviın
Güneş

Öğle
İkindi

4,28
12,15
16,J {>

Akfanı
Yatsı

imsak

Mes'ul müdür SeUm Ra

DOl"CA nedir? DOLCA, NESTLE Şirketinin TÜRKİYE Ji~abı·Umsında 1
yeni SÜTL{J c;lkolatadır. DOLCA nın iki cinsi vardw. bl
yalnız şütlü (Turuncu etiketli) dlQel'l de sütlü ve fıodıkh olup (1'1
ctlketll) ~lr. f'evkalAde leuetll ve ucw olan bu çikolata ile N~
~irkeUnin üfTÜ. . zeoglD ~C)SAB~~ li&kak edilir.
elU(Jl

