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Hak yerini buldu!
Elmalı şirketi, fuzuli

Para

v
Usul::ı~~ haklı

olarak,

almıyacak...
Kadıköy

ve Üskndar su firketinin bir

lay181 il ~..~en şikayet etmiştik. Bu şirket, harf inkılabı dolllıı uıa: f egtfnrmek mecburiyetinde kaldığı numara levhaları

du. Şirn ~a ını 30ar kuruş olarak abonelere tahmil etmek istiyor"aıgeç~ rnernnuniyetle haber alıyoruz ki şirket bu iddiasından
Y alntz !ş ve. 2000 lira tutan bu masrafı kendisi kabuI etmiftir.
haları ~ırketın de bu işte bir itirazı olmuttur. Şirketin eski lev..
8uıı1ard ısınen Arap ve kısmen Litin rakamları ile f uılllllfb.
ttınek
A!ap rakamlarını boyamak suretile pekili istifade
llılşlilt ,_, abıI~ı. Halbuki bazı eşhas çekiçlerle bu levhalan kır
b•ıl itit e istifade edilemiyecek bir hale getirmişlerdir. Şirketin
~~z ve şikayet ettiği nokta budur ki bunda da kendisine
~ enıek aıümkfin değildir.

kn,.

Şirketin

muvakkat kabul muamelesi
yeni bentleri

yapılan

l\.Ot
~
.est O.u

Balyada..
Rakı, kadın, cehil..
l:!azı devletler Dün eecc bir aile oca- Yakup hocadan
1)1gr·ıtereyi pro-'
gayrısı tahliye
~ını daha söndürdü
t~!0 22 ediyorlar

- T ribuna gazeM'
lealııin İ Makdonaldin maka-

ltsi,

llııtıd

talya hakkındaki kıs·
dol
t
ayı talyanın Lona Protest0 d
\te Roaı
a bulunduğunu
tan hu~a, Lehistan, Sırbis
lOcfa bul etlerinin de protes·
ladır unacaldannı yazmak-

an
drad

"'==.

---

,,

Rakı, kadın, cehil yüzünden dnn gece Unkapanında
kanlı bir vak'a olmuş, bir
hamal, ayni evde oturan kar·
dqini çok şeni bir sebep
yUzlhıden vunıp öldürmüttilr.
Katil Sirkeci timendifer
hamallaruıdan Ahmettir. Vurup 3ldiirdüğü kardeşi de
Sirkecide nakliyat yapan bir
kamfyonda şoför muavinidir
ve ismi Hacıdır. Ahmet ve

Hacı, Unkapanında, Hacıka-

dın mahallesinde,

Olta çıkmaz

sokağında 100 numaralı ~vde
oturmaktadırlar.

Dün akşam, işlerinden döıaüp eve geldikleri zaman F atma isminde bir kadının eve

edildi.•

misafir pldifıini görmüşlerdir.
Fatma genç ve güzel bir
Dünkü nllsbammda, Yalmp
Kürt dilberidir:
Petürkeli
hoca isimli bir senerhma irtiHüseyin iaminde birinin karıca propaganduı ymparkm
suiır. lki sene evel bunlar,
Balyada yakalancbğım, keadbi
hep birlikte bir evde oturile beraber eski bir meb'unn
muşlardır.
Fatma, son zamanda kocası ile ve daha birkaç kifinin tn·
kif edildiğini yazımpık.
geçinememif, aynlmıya kalkBu mesele etrafında alman
Dllfbr.
Dün de hukuk mahkemesin- yeni malümab da karilerimke
de davalan görülmiiş, maharzediyoruz:
kemeden çıkan kadın, O gece
Yakup hoca Bartmbdır. Semisafir kalmak üzere Ahmetle
kiz sene evvel memleketiDI
Hacılara misafirliğe gelmiştir.
F atmanın misafirliği şerefine bir nıiktar rakı alınmış,
Hacı ve Ahmed~ kanlan da

( Mabadi 2 nci sahifede )

Ekmek meselesi
Nakletti~imiz

- İki ·
?un .,. . 9lllıdtir açllkiau kar-

.. ıı

çalıyor.
- Sık .(J"ı~ım,
• · yakında ek'nek
li cuzıı.ya cakııilll

iddialar sabit olmwtur

Ekmek meselesi hakkındaki ne,riyatıJJUı malümdur. Bugünkü sabah refiklerimiz bu hususta İstanbul meb'uaları tarafından yapılan tetkikatın nihayet bulduğunu, bir çuval undan
asgari 100 ~kmek çıkabileceğini ve fiatlann ucuzlaması lizım
geldiiinin anlaşıldıiını yazmaktadırlar. Biz bu haberi Defl'İy~
tunııın neticesi addetmekte , naklettijimiz iddiaların sabit
olduğuna kanaat getirmekteyiz.
.
lhtikira maai olunarak halka ucuz ek•ek yedirmek ıın
kinm1t1 teminine doğru gidildiiini ıiikranla 6fıNDiyor, memnun oluyoruz.

terketmiştir. Köylerde bocabk,

vaizlik ederek temini maifet
ettiği, şimdi serseri vuiyette
bulunduğu, memleketinde hlll·
fet ordularına mensup olduju
anlaşılmıştır.

Yirmi gün evel Bahkaire
uğnyarak

Balyaya geçea bu
serseri, Balyada, Balya karierinde kendine bir tefkilltm
mümessili s6dnli vererek teriatçilik propagaaduı yapımk
istemiş , bu meyanda yalu

haberler işaa ebnif, tefenuhatta bulunlllUf, esbak mehw
Abdiilgafur Ef. ve arkac:lqlan
ile görüştilğthatı, olllar malıas
[ 14abadi 11 ad . . . . . . J
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Son Saat ---

f

Dahilde:
iyamandopuloı

Yunan teklifileri...

Fransa ile ..,

Bilhassa etabli meselesinde israr ediyorlar

Yaptığımız mıı

dün ecldi

Yunanlılarla aramızıUıkl

ifll8.fnamenin
imzalanacağını

yakında

söyluyor

mübadele başmu1,grahhası düa yeni talimab
hamilen Atinadan gelmiştir.
mJunan

Bugün Türk heyeti murahhasası ile
birlikte Ankaraya
gitmektedir.
gmerikada bulunan ( Foks
filim korporeyşin ) filim
kumpanyasının Şarkı karip di-

rektörü M. Harley dün Stella
Ditalya vapuru ile tetkikat
yapmak üzere şehrimize gelmiştir.
-

mliyaseticümhnr kitibi umultıl)misi T eUik B. dtln Avru-

padan avdet etmiftir.
·~~ H. ve Mm. Mannik

~bQgim isticvap edilecekır:illemyhin

gBursada

nakzı

üzerine

bıldipçilerin

mu-

hakemesine bql~.
arik bedeli bu' ıene lstanbul viliJetinde (l O) lira
o arak abnarakbr.
frlllui Hm lit.anbnl şelırlae
twlbedlye ef:lilderi tarihi saat
Cem~ ~ a1omma

talik etfilecekti&

Htina se6ıimD Enis hey
ır.g .peqembe gJlni1 mahalli
memuriyetine Jun:dr.et .edecek·
tir.
,
kbsat veklletine gelen
maliimata göre ekinler ber
tarafda çok m.llkemmeklir. Hüklimet gelecek sene iki misli
mahsul almak ~ fimdiden
tetkikatta bulunnuıktadu.
lftiadriye H. hakkındaki müsIPJ!tantik kararnıunesi lzmirde bugün
hazırlanacaktır.
Maznunların bazdan hakkında
men ve bir kısmı için de fil.
zumu muhakeme talep edileceği gibi bir kısmı da tecil kanunundnn istifade edecektir.
Oran hududumll-""llll tahdidi
Ujiçin hududa Ankaradan
bir heyet gidecektir.
ffiuslann geri çevirdikleri
Wjderiler davası ile meşgul
olan Birinci Ticaret mahkemesi bir heyet teşkil etmiş·
t:r. Bu heyet dün gümrükteki
mallan tetkik etmiş ve rapo-

D

runu mankemeye vermiştir.
Dcrile in Türk malı olduğu
anlaşılmıştır.

' ·

'"y~naCda
~ ~ d ıur
.
ı;utu , . .ur:mma
Sab;l~

ba{.veltil miihi1n bfr

lr.anjeı-ans

Atina, 23 - M. Papaya gönderilen talimata dair verilen
maftimata nazaran, bu talimat Yunan menafüni zerre kadar
ihmal etmemek suretile bir itilaf temiiü mabadile t:esl>it edDmiştir. DJğer taraftan Yunan bükUmettnin etabli mesd.e.inde

e.nelld noktai na:narmda israr etmekte olduğu teyit edilmektedir..
Atina, 23 - Har. nazın gaı.etecilere ·beyanatta bulunarak
Ankara müzakeratmm hWmü suretle hitam bulacağından ilmit
ftl1' ol~ Atina müukeratmın itilaf neticesini teshil mak~adile uzadıgun, Tiirk hiikfımetinin de bu hissiyat ile mütelıu
afs olduğunu ümit ettiğini söylemiştir.

Rakı, kadın,
' [ 1 inci sahifeden mabat]
dahil olmak üzere hep beraber yenilmiş, içilmiş, gece geç
vakte kadar eğlenilmiştir.
Fakat rakılar içilip te kafalar ~surette dumanlandıktan IODra F ' mayı gözüne
kestiren Ahmet gaı·ip bir arm
ileri sürmOştür :
Geceyi dilber Fatma ile
bir yatakta geçirmek.
Ahmedin bu çılgınca iddiası evdeki kadınlarla kardeşi

verdi

Sabık Avu1turya

başvekHi:

M. Saypel :·apımı.; olduğu Ak-

cehil.. ,

ı cılardan mürettip Kamil efendi de aşağıya inip serhoşu
teskin etmiye çalışmış, muvaffak olamamıştır. Bu arada
hırsı son dereceyi bulan Ahmet
bıçağını· çeker çekmez kar<leşini baş ve kalbinden yaralamışbr.

feryatlar,

Evden

yüks~len

ahedeyi nasıl ·
karşıladılar?_.ı

Paris, 24 (A. A.) - J~
Fransa ile Tü~'
aruuıda aktolunan ve d~
manca bir emniyetsizlik 1etf.
ne dostça bir mesai iştit~
ikame ~n muahedelerin .~
tinden dolayı memınıJllY
beyan ediyor.

~esi

~·

gazetesi, TürkiyeJ'
Suriyeniıı bu muahede! td
yeni bir feyiz ve refah uns"
elde etmiş olacaklarım yaıd~

•ôvr"

tan sonra Fransa ile Tür1'i,(
arasında bir dostluk muaheOt
ai akti için cereyan eden
:zakerelerin de sürat ve ınu"~

J

fakiyetle
neticeleneceS"
tahmin ediyor.

Alman haşveki~

kiracıların avazcle-

hasto.

ri üzerine eve polis memurlan gelmişler, yaralanan Hacıyı hastaneye kaldırmışlardır.
Fakat çok kan zayi eden
mecruh yolda ölmüştür.
Bu kanlı vak'a kendi yüzünden çıkan Fatma da kargaşa-

Ber!in, 23 ( A.A. ) :S~
vekil M. Mül!erin ağır sı\:eof
hasta olduğu rivayet edtl-11

ıuretle
hareket
etmenin
fena olduğu söylenmiş ise de
serhoşhıkla kendinı kaybeden

hktan istifade ederek ortadan
kaybolmuş, polisin eline sadece kardeş katili Ahmet geç-

Ahmete laf anlatmak müm·
kün olmamıştır. Bir ara, aşa·
ğada, gürültüleri ifiten kira-

mfşUr.
Rakı, kadın

Galatada Perşembe F~
rmda (Gronyan) ben:z.in :/)ğazasmdan bu sabah saat~il.O'
de yangın çıkmış, uıeJ->~I
maj'aza ile yanındaki
dnkkan yandıktan sonra ;I

Hacıyı

misafir

isyan e.ttlnniş
hakkında

bir

bu

deniz seyahati hakkında Viyanada bir konferans vermiş ve
bahsı Türkiyeye intikal ettirdiği
zaman Mustafa Kemal Hazretlerinin son derece
kuvvetli idaresi altmda başdtindüril.cü zaman mikyaslan
dahilinde en büyük tebeddülleri yapmıya muvaffak olduğunu beyan etmiştir.
!f.ftl. Venizelos irat ettiği bir
lWJ!nutukta y unanistanın istili
emelleri beslemediğini, bahri
teslihat yanp yapmak sevdasında olmadığını söylemiştir.

Ha ·ç e:

!ıaberleri

IHJngiliz

kabinesinde

Umemnuiyeti etrafında

ihtfüif

m

içki
bir

:ıühur etmiştir.

erllnde toplanan kadmlar
kongresinde Türk bayrağı
selamlanmış ve Türk murahham Efzayiş Suat Han m•n bir
nutku şidr.lei:le alkışlall!Ilıştır.

ve

cehaletin
gözüne perde gerdıgi bu 8efil
adamın, işte bu sabah bir
muhlll'l'irimize anlattıklan.
- Vün gece ben çok sarhoştum. Zannetmiyorum ki evimize misafir gelen bir kadına
sataşmak istemiş olayım.
Sonra kardtşimi öldftrdüğii
mft de hatıdaımiomm. Fakat

yaraladığımı biliyorum.
niçin yaraladım. O da

Ama
hatm·

ma gelmiyor.»
lşte bu sefil sarbOfUD bu
kanlı vak'adan sonra anlattık·
ları.

Nusret bey geldi
Cenevre Salibiahmer konferansına iştirak edecek olan
Devlet Şurasi reisi Nusret 8.
bugün şehrimize gelecektir.
Diğer

murahhasımız

san B. de
lecektir.

bugünlerde

Bu sabahki

. f1

yan{!~

.e

dnrülmüştiir.

Yangın,

benzin tenckel1e'

lehim yapılırken çıkmıŞı c1'
..,.;;;,.; mu
-cldet •• " ..fı>J
vam e.~..
tr.mvaylar işlememiştir·
1-

Yazılanmı.z
Sahife:

~

3

-

.Mehmet ile hasp eıı•l·
s'lre·
Ş4llah lı:ahil olur v-e

4

-

De~ Karişiitmı~

6

-

Goniilden günüle.

6

-

Dünya

şüunu.

7

-

Sinem3

düııyası.

8

-

Tigrls.

9

-

Duvar lçincekl ölil.

Ha.:

1O

-

Günün haberleri.

ge-

11

-

Polis lıaberl&rl ye

ıre·

S•

Saln?e 3

Son Saıl

•

Aiehmeüe
haspıhal
(Dört ;yaşında b'"''A-4
~

er

en Hehmede d6rt kız
taUp olmuş)
- Gazetelerden -

0'-J
9 um Mehmet/ Seni leb•I\ ed .
le b erzm. Doğrusu bu yaş. oUı u mazlıariycl, bu saadet
y r ~y dejjill.. Daoo aörl
aşında ikell sana böyle dört
~cnç kı::. birdell talip olursa
ıa:~: döri yaşma gel.diğin
]{
ne olacak acaba?
Pek a~~:d~n ya!}a bahtının
.,.;r.

4

bezr

l •••

çık old119u şimdiden

fle .... J· ~
da b - ..a cr ulem. eğer rızkını

df öyle

açık etmişse artık

··
y nuada
. ışın
1

iştir çapkml
alurelim ne olacak? Dern, mer k
1
Yo.şznd .0 • etme. hemiz. dört
disine ~ tken. dünyada /cenişt Yakı ört ~enç kız birden
ahireti a lalıp olan bir insan
.Arad e de pek bo1 kalma:.

:lea

Yaşuı~ el~ ihtimal, henüz iki

hurı ha ıken yarım diıziinc
bir
anım hem de iisielik
1

aeni ~:Y drahoma vererek.
rna s yırlarma basarlar. A-

beıı be~l şimdi diyeceksin ki,

ne Ya

Yuşta dört kızı birden

bir<Je,{' Y:m? Bahusus, şimdi
Sen çoVa;Lasma mıisaade yok.
hentiz cunstın yaarum, kamın
Hern fı seılf sıgaya çekme=.
11laz, ~:la mal göz ç.ıkarlt,. >./
• bulunsun ' ne olur,
t' v lllaz.
ZL1rı ol • !Jllnün birinde lô0

ıtrf

Ama r.f

benirn gibweceksin ki henü:
ile u

l

saluıcakta

uinni

hanm~uyan bir çocuğun bu
((r

sevmişler',>

n"" . .
...,ım

ve

• .

neresmı

gibi bir

Benden onlara ne
1
Öyle ~ayır olur?
lıl11ı 0 h eme yavrum, maYil!Jtin.d er ~eyin kziçr1ğü bziYl larımJcien Çok_ sevı·ı·ır. y·almz
<mırı b
muslcsna derler
Yalrı;: aı~a knlırsa bu istisna
degildir y Danın kuçıiğıine ait
/>ek sev1: ?lıa böyle küçüğü
1
Af,.seM nııyen neler vardır!
'1.!.anın ~~''.0!~~ hı1çr1ğli, lok-

Ne

•
'~ıçugu
1se şu d"

filan gibi
•
•••
~llL ~e·'"'. n l bı:e o cihet ld"'l'J. 'U
}"
• d
di§i.m
·· am emek islenuiiLar'' d sl\~darlı , enr. hakü~uklıiii~ J~ıç şıiphcsiz senin
sonra byu~u sevmişlerdir ~
tan onı enun gibi bir çocuklJiye dJr<! ne lıayır gelir?
den b" §Umne/ Onlar hiç sen-

'bôyle ır

hay

ır

ummasalardı

gazetelerle sana talip
"".ar mı "d"'I
1 M

0( ....,

sa &erd
ı
" e kadar olbir ôk e.. erkeklik var. eııde
için akslıırsen kardır. Onun
m varsa baba
m Jcarıchr
...
nı, ana• ayQJJma 9tlea bu.

İnşallah kabil olur! Geleı1 emır
Belediye cezaTerkos şirketi, su ihtiya- ları nasıl tatbik
cını temin edecek mi?
edilecek?.•
Bundan bir milddet evel,
Gemiyeti belediye uaaı An·
karaya giderek T erk<MJ tirketiniıı teahhüdabru ifa edeme·
diğinden bahselmİfler ve tir·
ket mukavelesinin feshini rica
eylemi§lcrdi.
Bu arada T erkos şirketi de
komiser Mustafa Arif beyin
iştirakile bir komisyon yapmış ve şirketin şehre mebzul su verebilmesi için şebekenin tevali lüzumuna karar
vermif, tesiaahn ikmali maltudile bir prqje ihzar ederek
Nafıa
'·ekiletine müracaat
etmif:
- Mevcut tcaiaat ile şehre
mabml su veremem. Şebeke
nin tevsiine müsaade ediniz,
demi§ti.

Nafıa vekaleti her iki müracaata da henüz cevap vermemiştir. Maamafih şehirdeki
susuzluğun devam etmemesi
için Şehremaneti ile Terkos
ıirkeü arasında yeni bir müakerc başlamışbr.
Su şirketi müdürü M. Kastelno ile solar mütehassısı
Burhancttin ve heyeti fenniye
müdürü Ziya beyler bu hususta
görüşmekte ve bir şekil aramaktadırlar. Bu şekil şehir
deki su şebekesini esaslı bir
tarzda tevsi edecek değil ,
ancak şehre ihtiyaç nisbetinde
su verecek tesisat vilcude getirilmesini istihdaf edecek ,
mevcut tesisata kOçl\k bir
ilave yapılacaktır.

Marangozlar ve
Gizik Duran
vuruldu. Elektrik şirkefi
Adana havalisinde bir çok
şekavet yapan ve «13» sedenberi takip edildiği halde ele
geçmiyen meşhur şaki Gizik
Duran Jandarmamıı:ın pususuna .dilşmOş ve öldürülmllştUr.

Bem Murat paşB ·
T6rk ve Macar dostluğu ile
manıf Leh vatanperveri Bem
Murat paşanııı Halepte bulunan kemikleri bu akıaaı şeh
rimizden geçecektir. Bunun
için Leh reisicumhuru hususi
vagonunu şehrimize göndermiştir. jene.ralın cenazesi Lehistanda doğduğu Tamov şeh
rine nakledilmektedir.
Mezanna, Türk barfleriJe yazılmış bir de kitabe konacakhr.
Bu mtınasebetle Sirlc~ci ista·
afyonunda nat18 de merasını
yapılacaktır.

Cerrahpaşaaakı

pavıyon

Cerrahpaıa hutancsine ili~etcn inıa -edilen paviyonun
dahili tesisab ihale edilmiştir.

MlUeahhit (S) ay sonra paviyonu teslim edecektir.
'

dört katlı nimcli tepme. Bu-

nunla beraber istersen bira=
daha :mbtrlı ol. çünku ga:ctelerde senin böyle gö: kamaştırıcz resmin
çıktıkça,
kim bilir sana daha ne talipler, hatta ne annen, haminnen yerinde paralı nam-

zetler

çıkar/
Kôroğlu

K;ınunu cezanın ihtiva ettiği cnrnmler meyanında belediye cürümleri de vardır. Bu

kanunun tatbikine ait kanun
bu cürümlere dair ce&alarm
tatbikini belediyelere bırak
mıştır.

Şehremaneti, .tatbik teklinde tereddüde düşmüş, Dahiliye vekaletine müracaatla
ceza kanununun, belediyelere
ait ahkamının Şehremaneti tarafindan nasıl tatbik edileceğini, bu husus için Emanetin
bir mahlteme mi tesis ebneai
icap ettiğini sormuştur.
Dahiliye vekaletinden gelen
cevapta, mahkeme teşkiline
lüzum o!medığı, Emanet encümeninin cürümleri tesbit eden
zabıt varakalarını esas ittiha:ı
ederek cezalan verebileceğini
ve Emanetin bu cezaları tatbik
edebileceğini bildirmiştir.

M. Diy ~mmıdopu.
losun beyanah

Marangozlar cemiyeti, ElekDün Atinadan şehrimiıe
trik .şirketine müracaat edegelen
M. Diyamandopulos,
rek, !;d.:·fedilmiyen ceryan be<< Fos » gazetesine beyanatta
delinin alınmamasını istemiştir.
bulunuak
Atinada yapılan
Şirket bu müracaata ahiren
mfü~akerelerde hututu csastyede
cevap vererek, marangoz dükıki taraf noktai nazarlan arakanlarının mecburi
kilovat
sında ·tet buk "mevcut olduğu·
miktarı
indirildiğini
bildirnun tesbit edildiğini söylemitmiJtir.
tir.
Şirket,
marangozlar için,
mecburi olan «400» kilovab
suı ıstımaı değılde
«300»e indirmiştir. Fakat mahikayesi
rangozlar, kilovat miktarının
Matbuat
umum
müdürlil·
(200) e indirilmesi için şirket
ğünden:
nezdinde yeniden teşebbüsatta
9 - 6 - 929 tarih ve 2772
bulunmuşlardır.
numaralı tahrirata :ıeyildir:
8 mayıs 929 tarih ve 1514
ızaıeıbıKırden manrumıyet
numaralı
nüshanızın 11 inci
Kumkapıda, Ördekli bakkalsahife
ve
3 üncü aütununda
de fınncı Tanaşın biraderi Kir«
Tapu
ve
Kadastro müdiriyako Kaptanof, izdivaç vadile
yetinde
sui
istimal
» serlevhası
nişanlısının bikrini izale etaltında
neşrolunan fıkrada
mekle maznun olarak muhamuhasebe
mümeyyizi tarafın·
keme edilmiş , üçüncü ceza
dan lstanbulda bazı feyler
mahkemesi merkumu 6 ay
mubayaa edildiğinden ve bu
hapse, 200 lira tazminat itamubayaatta sui istimal vukua
sına ve mes:ırif muhakeme ile
ücreti vekalete mahknm etmiş getirildiğinden bahsedilmiftir.
Muhasebe ve memurin m&ve cezasının ademi teciline
meyyi:ıleri
tarafından yap: mı
karar vermiştir.
mezkür mubayaatta sui ittf..
mal olmayıp ancak vukua geDiyarbekırde
tirilen bazı yolsuz hareketleDıyarbeki.:te topraksıı köyrinden dolayı haklannda derlülere toprak verihniye ve
desti icra bir tahkikat vardır.
ıehrin dağ kapısı civarındaki
Fakat umum müdür vekili ile
meydana bir stadyom yapıl·
muhasebe ve memurin müdtlr·
ıuıya başlnnmışhr.
lerinin bu mesele ile alakalan
yoktur. Keyfiyetin matbuat
FERAH SiNEMADA
kanununun maddei malısuaaaı
Bu akşam ( inkılap tiyatrosu )
mucibince ayni sahife •e aµ·
ROMAN MÜELLİFİ
tunda tekzibini müdfriyeti mü·
3 perde
şarünileyhanın talebine bla•M
lncesaz - konser - sinema
icra
ederim efendim.
zeybek oyunu

Hala,
yolsuzluk

umren

Haziran

Son SaA.
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Keziban

yanıyordu.

Ne yelpazenin
laklık

bu

ateşi
-
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Görftmceler, her ne bahası
na olursa olsun, istifraş etıui
ye karar verdikleri .dilrüba
mcihliiku ısıncı di§lerle gıcık
hyarak ve afeşli derağuflarla
hırpahyarak kendi odalarına
götürmüşlerdi.

İşte o oda ve odadaki geniş

ruzgcirı,

makat, bu çirkin aşkın
süssfü: me 'vaSI oldu. Görümcelerinin buselerini tedricen
iadeye bqhyan Şehnaz, o sade firaşı mulıabbette hazan
gelin, hazan güvey olarak,
fakat her vazifeyi iki defa
ifaya mecbur kalarak uzun
bir leyli isbgrak geçirdi.
Görümcenin biri kahve piıirmek için dışan çıkınca diğeri mahmumı ihtiras, yengesini kucaklar, sürekli bir bu
sişi miitekabil içinde baygmlıklanm tazelerdi. Biraz sonra
dışan çıkmak sırası ona gelir
ve bu sefer ·Şehnaz, e't'elce
kahve getiren kızın koynunda
dakikalarca terlerdi.
Onlar c"oşkun bir dalaleti
hissiye içinde hayvanlqmanın
şu şaheseri mayubunu ibda
ederken Keziban da çata arasındaki
habgahmda mahut
yelpazesile, yüzsüz yorganile
havalanmıya çalışıyordu. Hamama gidiş, o geceyi b6sbütün cehennemi hale getirmiş
gibiydi.
Köylü kız, yatakta, o gün
sıcak taşlan üstünde çıplak
ayakla gezindiği hamamm külhanında, hem de kUlhanm içinde, ateşlerin ortasında yabyor
gibi muazzepti. Y elpazelenmekle tenindeki ateş sönmiyor , bilakis rii'zgirla kamçıla
nan yangın alevleri gibi gittikçe çoğalıyordu.
Kendilerini bağa getirdikten. sonra hemen saVUfCU1 Ni hat ef. o hissiz maşuk evde
bulunsa, belki bu ateş biraz
sükunetyap olurdu. Keziban,
sevgilisinin nefeslerini vehnien
temmebnekle çok defalar infirahu inşirah bulduğu için bu
gece de o mucizden medet
arıyordu. Ne çare ki Nihat,
henüz gelmemitti ve kızcağı
ı:m bumu, kim bilir nerede

ne

çıp

gideremiyordu.
Muharriri: M. Turlutn
gülftp eğlenen maşukunun ko·
ku811Du, nefesinin serinliğini
bir türlti istişmam edemiyordu.
Gece yansına kadar devam
eden bu yabş, Kezibanda ne
takat, ne tahammül bwaktı.
Hararetten bunalmış olan kiz..
cağız, yelpnelenmekten fariğ
oldu, yataktan çıkb, bermu'·
tat anada doğma bir halde
çabnm yamaçtaki bağlara na·
zır camsız pençeresine gitti.
Başını dışan çıkararak
ve
boram boram terliyen alnım
avcunun
içine alarak yetim aşkının avakibini düşttnmiye ha(ladı:
Niçin sevmişti ve bu sevginin sonu ne
olacaktı?

Köylü kızlan, sevdasız yiirekle sütsüz sığın müsavi görürler ve yüreklerini daima süt·
lü bulundururlardı. Kendisi de
işte o yola dökülmüş ve efendisine ıevdalaJ)mıştı. Li.kin
her köyln kız, gönül verdiği
erkeği kendisine ram etmenin
de yolunu bilir ve bulurdu.
Onlar bir göz süzüşile, bir
diş smbşfie, bir kalça oynabşile, yüreklerindeki ateşten
sevgililerini kolaylıkla haJ>erdar ederlerdi.
Halbuki kendisi ateı alımı
tarla yığuiı gibi buğu içinde
kaldıit, tntftp durduğu halde
Nihat efendinin gözünü nzerine çevirememişti. Bu talihsiz
sevdanın somı karanlık görlinöyordu.
Şu gidişle gizli sıtmaya bıtulup sarara, sarara sola, ıtCla
topraklara girmek bile muhtemeldi.
Keziban bu elim akibeti
diJışününce meyus oldu, sevdasına - kara bir kefen gibi sarılıp - topr.ağa girmek ihtimali yüreğini yaktı. O gün ha·
.mamda bugece iltifat ve belki
vuslat görecegım umarken
timdi verem döşeklerine düı
meğf diiştinmek içine. elem
doldurdu. Dertsiz başını nare
yakan Şehnazı, efendisini sevmek için kendisini ideta teşvik eden o insafsız tazeyi g~
z6n0n 6ntine getirerek - bet

j dua eder gibi • inledi :

Dafi vekili beytertn

nazan dikkatine

Bir firkette mtistahdemim.
Şalımna aft: daktı1o makinem
vardır. Vaktim pek mftsait
oldfığundan
istit' a,
liyiha
ve Aireyi daktilo ile yazabilirim. Muamdib adHyeye de
biraz aşinayım. Davaveldli
beylerin mtinuip bir licret
mukabilinde yazı işlerini temin edebilirim.
Ancak yuıhanelerinde l>uhmamam. Verecekleri yazı
itlerini mftstahdem bulundu·
ğmn müessesede ihzar ederek
günü gününe yetiştirebilirim.
icap ederse akşam beşten
sonra yazıhanelerine gelerek
vazife görebilirim. ihtiyacı
olanlann Son Saat vasıtasile
~ A. l. >) riimazuna müracaat
etlmesini rica ederim.

- Ah gdin, ah gelin. Ne
ettim ki bana kızdın, kastın
neydi ki dertsiz başımı belaya saldın?

Zayi
B,..zmiilem V alde sult't'
mektebinin sekizinci sımflD~
mukayyet 762 numaralı Ta!'i'
paşa zade T orsun N"ımet ,_mma 332 senesinde atınıı"f
olan tastikname zayi olmuşto1yenisi çıkanlacağmdan di~
rinin hükmü yoktur.

•

Vefat

Büyük Türk muahniri Aıııo'
Mithat efendi merhumun katibi
hususileri Hüseyin Hüsnü be1
vefat etmiştir. Mumaileyh~
meziyetlerile
beraber
b•'
eseri cedit kağıdı s~
sini on dakikada doldur&Cll'
kadr seri yazı yazmakh teaı~
yüz ederek uzun müddet Mit"
hat efendinin maiyetinde btl"
lunmuş
ve asarının he111eO
hepsi onun kaleminden çı1'mışbr.
Kederdide ailesin'
beyam taziyet eyleriz.
çocuklar
cereden

gi~i
eğerek

başını

göz

peO"
yaf'

lannın dökülüşünü tatlı tatb
seyrediyordu. O derin sük4-

net, ağaçlardaki hareketsWil'
husranı, bir dizi yaş halinde
yıldızlardaki
ölgün bakat '!
ablak yüzünü kaplıyordu. Don- • yüreğine bir garipseyiş getr;
suz ve gömleksiz, pencereye
rerek bulunduğu yerden
nlmak istemiyordu·. Hamalll
yaslanarak mütemadiyen hıçkı
külhanına benziyen sıcak diinyordu. Y ıldalar; coşkun bir
sıhhatin, taşlc..m bir ihtiyacı
şege yatmayı ise hfç iste!llİ"
aşkın için için tebahhur ederek
yordu. Tabesabah lfın geııif
su halinde akbğını temaşa
pencere önüude gözyap d61'ediyorlarmıt gibi semada topmeyi, bunala bunala yatmıY'
lafJYorlar; bağdaki ağaçlar,
tercih ediyordu.
"'f
bu giryan mateme hürmet
İşte bu SJrada bii pıtırcb ı
ediyorcasına yapraklannı en
hırsız adımına benziyen
küçük bir hareketten bile alı
teriz bir ayak sesi işidir ~
koyarak derin bir sessizliğe
oldu. Bu ses , aralık ar~
g&nilliyorlardı.
kesiliyor ve sonra gene işidi
Keziban kendi mezanna liyordu. Yağmurdan damlıyaıt
gene gendisi göz Yafl dökü- damlalar gibi muttarit bir iJlkP
yol'IDlll gibi garip bir melal
ve muttant bir in'ikis gös~~
bu seda, hizmetci km aı~ ,.
içinde ağlıyor, ağlıyordu.
Mamafih, bu sürekli ağla
alut vaziyetinden kurtardı • 1
Ylf esnasmda gözünün önüne
Oralarda ve o zamanlarda bJt"' '
11k sık sevgilisi geliyordu.
sızlık nadirdi; hayabn gaytJ..•
Kalm boymı, geniş omuzlan ucuz ve hırsızlığın beyn~
donuk bakışı, sert sesile ayn
son derece menfur olmak gibi
ayn yürek yakan bir sevgili
s'ebeplerinden dolayı üç,bd
ki o hayali teressüm arasında senede bir kere bile ~
bile mahmunı elem, mahmumı
vak'ası işidilmezdi.
fütür qıkmm ğözlerini silmek
Bir kısım memnrlann çaJııl
tenezzülünü gi)stermiyordu.
pençelikle
çalıp
çırplll~
Keziban, uzun müddet bu
lan da
bu yüzden bit
hal içinde kaldı. Kana kana
kaç derece daha şeni ve d~
ağladı. Sevip sevilmediği için
fasik görülüyurdu. KezibaD cfj
aşkını ihsas edemediği için,
hamlei evlada eve hırsız git-'
bu zalim sevda ile en sonundigi zehabına kapılmadı. Ytııll-'
da «haybü hasıl»öleceii için
nil merdiven istikametine çe#
ağlamaktan
sanki
zevk
rerek dikkatle dinledi •
Şimdi

ağlıyordu,

qkının

/

ar·

muJr:

.,or

ve

bunıu

kaDay.an .

25 ffaziran
~ A&a4a:wscc

-·

Son 6aai

•
ıçm

l~

•
erı

Sabahtan akşam~ kadar müs'lit tirenler, dol-torlar v·e sihhi
büfelerle sair esbabı istirahat temin olunmuştur.

NÜLE
a

Sahlfe 5

kadın s ,, r"
ısır olursa, bu
azık düşma

K
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uını unur Alpa da, nice din
ken~ının,
nice ulu hakanlann
1
kad
asıllanndan olmıyan
Çoc~ al~ık.la~nı, . onlarda~
Ycce"·:etiştirdıklenni

söylı-

han gıb~ .. Daha dün, Gazan

kıtı a uyuk Rum tekfurunun
haltaIUşanianınadı mı, o kız da
natrnn~ güvenip bize çalım
1
da ~ nu? daha evel Abaka
' rıe .... h
ktzın

1
a~

an da Tekfurun
di. [~ nışanlanınamışlar miy-

A.

l~tin~hırabmanın kaygusu

öbürdıtnı ~n büyükken kimse alçiJdi a ı. O dava sudan ge-

Yaın~n ~al~uki evlenme işi

ce\>apla ş~ır, başbn savma
Bana ~0 ışe karar verilmez.
lizıın
lrsa çok düşünmek
te be\. ıra: Gönüle uyup, beva

z·

~l>aı:s~ kapılıp bir dişiyi eve
evienrnak başka, düşüne taşına
han gi~· gene başkadır. Orkızı
ı, ~ara Ali gibi Rum
dlllda s : ~ var, çadır arZırlıyacak a [ok torbası] ha·
taşıyacak' h at sırtında yay
Gelişi .atun bulmak var !
!enrncyin~zc~. kız almak beahi alnıak tr dahi ve bir
ayağındaki ' vsonra topunun
Yenilerin· bagı çözüp yerine
iÖJii .. ı getirmek bize kolay
değiM~~· Hal~bkuki bu, hüner
~
er ı te de~ldir.
disfne '-adın, dötekte ken,, ..r v ril
Şİre Yatı e en kadın tenelllak gerekcı{(dek bırakılma~ok. O
ısır olana sözilm
--.... gı sı salt kazık dOıl U] Bizans
:<ı"onı'k
p unpcratonı An•
os aleol
Çı ve lr. d' . . og, anasının pi,
~en
ının h
· .

k

'bi .

h~~eltuı. -oıan M:~yış~e~~!~ıa teklif

. .

~ın \;cfatınd:tm~stı.

' 'Uazan
Gazan ha-

Muharriri: M.

Tar,...mı

mamdır. Öyleyken o da ko- u~~~~~l'i~E
vulmaı:, sürülmez. Köşede
Edirne Belediye dairesinden :
oturup du!?.Sı alınır. Şimdi

soruyorum: Apturahmana ne
çeşit kadın yakışık alır?
Aptallar bu suale cevap
vermedik... Evelce fikirlerini
söyledikleri cihetle bu bahis
üzerinde tekrar ağız açmayı
istemiyorlar gibiydi. İki Alp
ise bu meselede bitaraf bulunuyorlardı. Kendileri yaşlarım,
başlarını

almışlar,

unlannı

mışlardı. Artık harpten başka
bir şey düşünmüyorlardı. Ap-

turahmanın kendilerini

müracaat etmesine de birnz
mıyorlardı. Onun gibf bir
yiğitin gene kendisi gibi y"ğit
kızı almasını -Duğlunun do
söylediği veçhile· gayet tEb i
buluyordu.
Geyikli, Alplann da, Aptallann da sükut
ettiklerini
görünce gene kendisi söze

başladı:

Eski bir kıssayı hatırladım. Horasanda bu kıssayı
çok söylerler. Baba, oğlunu
-

evermek isteyince yiğit oğlan
sormuş :
- Baba çün meni iverim
dersin. Mena layık kız nice

1 ?

o ur

Baba cevap vermiş : ·
- Sen yerinde durmadan
durmuı ola; sen karakoç ata
binmeden evel o binmiş oln;
sen kafir eline varmadan o
varını•, aana baş getirmiş
,.
ola! (2) bizim yigit yoldaş
için işte böyle bir hatun
bulmalı, hemen kutlulayıp
bat - göz etmeli.
Apturahman, geniş bir te-

k if içi
, ur savletini tevYolu li~ ancak ve ancak bu
illa} ' .. dın kuuvvetine dayan-

değil düşümüze bile girmez.

ı süfli
{ Yolunu bul
. muşı ard ı. Hililbaın Yetlerınden ba~ka türlü
alarnıyorladı.
t,j

nisbetinde teminat akçesini
ve ya banka mektubunu ve
teklifini havi pullu varakayı
bir zarf derunilne koyup üzerine mezbaha inıası diye yazarak belediye meclisine tevdi
eylemeleri "lan olunur. İhale
9 Temuz 929 tarihine müsadif Salı günü saat 16 dadır.

kat hllküm bahbndır. Biz ai1lgörelim. Ezelde nasibin

ulusu, canfeza bir serinlik
içinde ve bu dilrüba işvei
mahitap altında yadı mazi ile
göntil eğlendiriyorlank
Söz ebesi Aptal Musa idi
ve eski Türkün yüksek vatanperverliğini anlatarak Hünlerin ilk emiri meşhur Meteyi
misal getiriyordu :
- Mete, yurt için , yurdun
çiğnenmemesi için neler çekti
ne ağular yuttu. Tatarlar onun
yurduna saldırmak için bahane arayıp duruyorlardı. İptida
Metenin gözbebeği kadar sevdiği abnı istediler. Bu at saatte bin fersah [ dört bin kilometreden fazla! ] yol ahfdı.
Mete, tek Türke zarar
gelmesin diye abnı feda etti •
Tatarlar işi azıtarak Meteye
(Karını gönder) dediler. Bütün

Y"

dinneyse önüne o çıkar.
lemeyip, bulacakları kızı alDuğlu, kemali heybetle bamıya rezı olmayıp Aptallara ı ğırdı:

beaıömle:

~

13,907 lira 77 kuruş bedeli
yeniden inşa edilecek
fenni mezbaha binası yirmi
gün müddetle ve kapalı zarf
usulile münakasa.ya konulmuştur.
Talipler proje ve
şartnameyi belediye muhasebe
dairesinde görebilirler. Talip
olanlar ilk teklif edecekleri
bedelin yüzde yedi buçuğu
keşifli

eleyip eleklerini çengele as-

endcye
u kız Huda
t:o'.•lı'
arıo!unınuştur.
ı:.
sen
l
Abaka ı.. e eve de Hcligii ve
({uın
nanlara kezalik bir
tı. b Prensesi takdim kılınmw..
"-Unılar t" k

'

-

Öyleyse

-dedi-

yaya

kaldım. Kadın b~zim elimize

Geyikli vekannı muhafaza
ederek ağır agıw r cevap verdi:
- Ben böyle di!cdim, Fa[2j Kitabi dede Kurkut. S. 96

(inkaş [müşavere!)

bitti.

artık. yarenlık başhyacak.
Alııl~r da, aptallar da

gü-

-

lüştüler

ve

başka

şexIB

e"Q
baluıe bcışlaciı ar. O günün en
mühim mevzuu, yurdu geniş
letmek ve hergün biraz daha
geniçliyen yeni yurtta yerleş
mek meselesi idi. Oğuz Türk-

lerinin yeni yurda verdikleri
ehemmiyet pek büyük olmakla beraber, her yeni alınan
yer, şarkta, göz görmez, el
ermez uzaklıklarda kalan asıl
yurdı.ın hicranını tazeliyordu.
Babalarından,
de delerinden
eski yurdun melali ziyaını tevarüs eden alplar ve aptallar,
aziz bir hayal halinde şarkı
düşünmeJ·ten hali kalmazlardı. [3] Bu hD-yal ve bu tahayyül, kendi aralannda milli
efaanelcrin, milli hikayelerin
ve milli vakıalann sık sık
yadolu.nmasını intaç ederdi.
Ay, zirveden ayrılarak Kırk
pınar kaynııklannda yıkanmak

ister gibi o sabaya, temayül
etmişti. Kendisi suya girmekten ürküyor gibi yüksekte
duruyor ve ancak aksini derelere, menbalara atarak çeşit çeşit cilvei raks , cilvei
ziya yaratıyordu. Yedi Türk
[3] « Türk nereye gitse asıl
yurdu unutmazdı » Türkçülüğün esasları - Ziya Gök Alp -

s.
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beyler, bu edepsizliğe kızdılar,
Kurultayda tolgalannı atarak
bağırdılar.

- Harp, harp!
Mete, gözünün yaşını ytlre ğinin ateşinde kuruttu, yüzünün sarartısmı tolgasının gölgesinde sakladı, beylere cavap
verdi:
- Ben yurdumu aşkım için
çignetemem. Varsın kanm da
yurduma feda olsun .
Yurt için yurt n atılan kadın tatar sınınnın kcnannda
kendine kıydı, orııda, gene
kendi yurdunun bir köşesinde
gömüldü, tatar hakanı bu sefer
Türk toprağından bir parça
istedi. I' urultay, harbolmamı
diye razı oldu.
(Bibnedi)

6 Sahife
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delisi

Ne oldum
buna. derler

Birdenbire 50 milyotl
lira mirasa konan bif
gene bu parayı ne ytJ'
par? - Bütün duvarla~
aynadan bir saraf'
Bütün kapılarda başkd
başka ses cıkaran çıtı;
gırahlar ! .. Kedi atJt•
Karısı talak istiyo~
:_araydan t~mar.a11-ey~
yan milyoner geceleri kedi avlarırış.

·~

Sora silah talimine ve canbazlar l't'
bıçakla ni~an atma arzusuna kapılmış, f~
nun bahçesinin her köşesı, salonlar ~
nişangfth olmuş. Milyonerin kansı ve Ç ,
ğu değil bahçeye, odalanndan dışan çılc'
m1z olmuşlar.

~

Hizmetcilcr.. uşaklar bu adamın çıl:;,
armlanr. d :ı.n artık illallah diyerek

Ne oldum demilyoner,
karısı ve
aynalt saray

wi

•

S. Hallok dü Pont genç bir
.Ame~ikali.. Bu genç, güniln
birin de birdenbire milyoner
oluyor. Barut kralı olan amcasından kendisine veraset tariki ile tam 25 miiyon dolar,
yani bizim paramızla 50 milyon Ura intikal ediyor.
Genç delikanlının artık sevincini görmeli..
Daha henüz üç senelik ev·
.J
çocngu
var..
ıidi. r d e.. s·ır ue
Oh.. ne ala.. diyeceksiniz ..
Karı koca, bu muazzam
vet ~le bzl gibi mesut bir hayat yaşayabilirler...
Falmt.. Hayır.. Servetin,
zenginHğin saadet temin ede·
meyeceğine bir misal daha ..
Çünkü yeni ve genç milyonerjn zevcesi lcocasının zenginliğinden şikayetçi..
Mah~ye müracaat edip tala!·

ser-

kararı alıyor.

z~gin
paraya kavuşunca güzel kansına ihanet mi

Yoksa genç

etti diyeceksiniz? Hayır, bilakis kanımı çıldı!UJ}'B
sevmekte, onun üstüne bqka
gül koklamamaktadır.
O halde?
O halde bakın işin iç yüzü
nedir?
Yeni milyoner, beklemedigi
bu servete konunca çılgın ar·
zulan düşmüş ..
Evvela muazzam, saray gibi
bir Şato sabn almış ..
Sonra şatonun bütün du •
varlarını yerden tavana kadar
yekpare kesme aynalarla kaplamış. Her odaya bir banyo
kısmı ilave etmiş.
Kapılara, oda, aptesane kapılarına her
açılışta kendi
kendilerine ve başka başka
sesler çıkaracak çuıj'ıraklar

r :_ -çıp

ra, bu israfata· karşı itiraz
etmiş.
Fakat
d .nletemerr iş .
Bu israfları
başka

o da
11ı d'f
mahkeıne,Yd~
racaat
ei "
talak istelfl ş ,f

arzular : takip
etmis.. Gece
yarıl~ı-ı av seferleri tertip

. köcasındaP

! rıJmış.
3~1.
Aynı ıaft1der.f

etmeğe başla

! ne oldunı ~

mış..

illetine uira-

gı

kadın ka1~~1!

çılğın

Fakat
. bunu adi ve
malum
olan
avlardan 7.nn·
netmeyin.
Ne oldum

ıet·

•tıııi~
y almz, kucS
'"
1J JY
da yaVfllSbiçs'*
beraber
~

takmış. Bunla~

·•·· 1

Ilı',

olan geıı~ 1ıef
yonerde btl" t-1;
eti tıbbiye el

ı pen sonrk P"

fından mu~

haneye

iDii·

a
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'Sinema

et
fddi surette çahşmak şartile her·
kes için sinemada az veya çok
her halde muvaffak olmak fbtiın ali meveuttur.
Gerek Amerikada bulunduğum,
gerekse Avnıpaya geldiğim zamanlar her gün ayni şekilde
yüzlerce mektup alırım.
Birçok güzel kimseler,
güze! kadınlar bana sinemada muvaffak olup olarnıyacaklarmı sorarlar. Güzellik muvaffakiyette bir
amildir. Bunu inkar etmiyorum. Fakat daha evel
ehliyet, bunu kazanmak

C

Sinemacı

olmak l$1lyen
iecr6.beslz ku.ütro
neler iovsiye ediyor!

genç

için de çalışrn:ık çolı: çalış

mak

liizımdar.

Birçok kimseler her ifin
vazıı sahnede, operatör de
bulunduğunu, san'atkinn
verilen emirleri yerine getirmekle mükellef bir manken olduğunu zannederler.
Bu zannın tesiri albnda çahşmak iıte
nıezler. Vazn sahneler sinirli ve vakitleri çok dar, çok kıymetli olan kimae·
lerdir. Bir genç kızın muvaffak olamadığını görilnce bunun sebebini arafbr•
lllaılar. Başka tecrtibeler yapmıya bti-

tün hmnil niyetlerine rağmen
muavfakat etmezler. Çünkn bunun için her şeyden evci
vakitleri müsait değildir. Bu ;
suretle bir çok kimseler senelerce bekledikleri fırsatı
bir dakika içinde ellerin·
den kaçırırlar.
Halbuki onlar bir dereceye kadar mazur da görülebilirler.
Ceçen sene Niste bulunduğum sıralarda bir gün
sb~maya intisap etmek istiy 41 n genç kızlar arasında
bir müsabaka, bir tecrübe
yapıldı. Ben de hazır bulundum. Müsabakaya iştirak edenlerin hepsi
asabiyet asan gösteriyorlar, bu hal ademi
ı muvaffakiyetlerini mucip oluyordu. Bunun
bözle olması tabii idi.
insanı teşci edecek kimse bulunmaz.
Hiç kimse bir filim çevrilfrken neler yapıl
ması lazımgeleceğini öğretmez. Yüzlerce
göz üzerinize dikilmiştir. Bu şerait dahilinde nasıl beceriksizlik göstermezsiniz?
J
Bence bu gibi müptedileri yetiştirmek
için her memlekette mUesseseler vficuda •
getirilmelidir. Emin olun vazn sahneler bunu memnuniyetle karşılıyacaklardır. Bu
mOesseselerin tavsiyesi ile seri bir şekil
de it g6recekler; daha ax vakit sarfede~kl!"dir. Hüliaa olarak şunları söylemek
istenm. Avrupada_güzel ve ehliyetli kimse
ı.ı ler pek çoktur. F ak&t bu iki vasfı bir
arada ccmedenlere nadir tesadüf edilir.
Bunun ~ehi cı.. suf anlatbklanmdu-•

..,. ..,.·-
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meç '·~ . T·ıgns
Matmazel Mir?.. O da meçhtal ve ben bir saat
iç:nde bu üç meçhul~· mutlaka halletmek
mecburiyetindeyim ...
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(Paris) in meşhur polis hafiyesi Rüt gerinerek gözle·
rini açtı. Saate baktığı zaman
hemen yerinden fırladı.
- Vay c:ınına.. Amma da
uyumuşum ha.. Leona beni
kaldırmasını

etmiştim.
Hava)i çocuk.. unutmuş olmalı. Aksi şeytan, bu akşam
kont Mrin verdiği müsame-

tenbih

rede nöbetçiyim de ..

Hemen giyinmiye başladı.
hem giyiniyor ~m de.
- Peki amma Leon nerede
diye söyleniyordu.
Hafiye, bUtnn gün devam
eden yorgunluğun acısını çı·
karmak için birm yatmıştı ve
gece sabaha lcc-dar müsame·
rede v~esi olduğundan tam
vaktinde kendini uyandırma·
ımı oğluna tenhih f'tmitti.
Halbu1ci oğlu , ihtimal babası·
nı tatlı uykusundan uyandırmamak için gelip kaldırma
mıştı. Rüt oğlunu çok sever·
di. Onun bu ihmalini hemen
affetti ve geç kaldığı müsameredeki vazifesine yetiş mek için eda kapısına koştu.
Havret..•
Kapı dışardan kilitli idi.
Vurdu.. yumrukladı.. Tekmeledi.. Çagzrdı.. bağırdı ..
Evde kiJDsecikler yoktu.
( Rüt) iin hiddeti topuklanndan kanı beynine sıçramıştı,
ve bu sefer , biraz evel
affettiği oğlu aleyhine abp
tutmıya, küfürler savurmıya
başladı.

-

Beni, tam vazifedar ol·
duğum bir zamanda böyle kapamak, üstüme kilit vurmak ..
Bu muhakkak bi%im çapkın
Leonun yediği halttır. Fakat
alacağı olsun. Elime geçer
geçmez kerataya yapacağımı
ben bilirim. Peki amma bu·m
niçin, ne maksatla yapb.
Bunu sonra düşünfirüz. Şfmdilk yapılacak şey bu kapalı
odadan çıkmakbr. Vakıa kibar kimıeler;n verdikleri mfiıamerelerde polisi işgal edeeek hadiseler olmaz... Olmaz
pma ne Je olsa vazife vaz!tedir. Her halde vazifemin ba·
amda bulwımah)'ım.

1

o .".

Polis hafiyesi böyle söyle·
nerek bir iki adım geri çekildi. Hız aldı ve geniş omuzlarile kilitli kapıya hamle etti.
kapı, rezeleri koparak açıldı.
Ayni zamanda da merdivenden yukarı çıkan ayak sesleri

aksetti.
Rnt, dişlerini sıkarak mırıl
dandı.

Gelen mutlaka bizim
çaplan olmalı.
Filhakika gelen Leondu.
Hafiye oğluna adam akıllı
çıklJmıya hazırlanmışb. Fakat
onu sapsan kesilmiş yüzü,
perlıan halt ile görUnce şatırdı. Korktu.
.
- Ne var? Ne oluyor. Bu
ha) ne? Nereden geliyorsun ..
Diye sordu. Leon kabahat
işlemjş insanlann mahçup hali
b~ını

i!e

cn-me

eğd':

-

Kont Mirin müsameresinden geliyorum.

-

Niçin gittjn.

- Sizin vazifenizi görmek
için.
Bu söz Rüdün babalık kalbini en hassas yer~nden vurmuştu.

-

Beni yorgun gördün, uvandırmıya kıyamadın. Vazifem oldugunu da biliyordun,
onun
ıçın
benim yerime
müsamereye gittin değilmi?
Bu suale Leon, hiç beklenmedik bir cevap verdi.
- Hayır baba sana ac:.dı·
ğımdan,

uyandırmıya kıyama-

dığnndan değil.

-Ya?!

-Kapıyı mahsus kilitledim.
sizin çıkmamanızı ve müsamereye kendim yalnız gitmeyi
istiyordum.
- Niçin?
- Ah.! Baba!. babacığım..
beni affet.
- Söyle be yahu.. Anlat..
Ne oldu.. Benden niçin v~
neyi sakladın. Herşeyi hepsi·
ni bilmek isterim.
- Sayliyeceğim baba. Fa-

kat

şunu anlatayım.

Müsamerede polis müdürü
vardı.

Hafiyenin

ıözleri a~dı.

- Hem de çıldırasıya s~
viyorum.
- Vah zavallı yavrum vahBc:.ri o senin aşkından ha berdar mı?
- Hayır!. ..
- Öyle ise hastalık yarıdl
- Pekala bir aylık maaşımız hastalıktır. Çabuk unutursuo.•
gürültiye gitti demek.. Devam
- imkanı yok baba.. ôliiet...
rüm gene unutmam..
- Sen olmayınca polis mü- Şimdi ölmeği filan bırak..
dürü bana mühim bir vazife
Meseleyi anlaycrum. Sana Matverdi. Kendi meçhul, hüviyeti
mazel Janini tarasut vazıfesiııi
meçhul ve yalnız ismi maliim
flerdiler. Sen Maksim de Püybir haydut varmış.
sö isminde birine çattuı. sıı
- ismi
ne?
•.
adamın bizzat Tigris olın•
- T ıgns.
sından
hem
şüphe
hedl
- Tanımıyorum ... Sonra?
endişe ediyorsun. v~ ıevdi
- Som-ası bu haydut bu
ğin kızın tehlikede olduğunO
akşam kont Mirin yeğenini
kaçırmıya teşebbüs edecekmiş. düşünerek ve onu yalnız b•:
Bana matmazel Janini taraısut fılla müdafaa edemiyece~OI
vazifesini verdiler. Vazifemi
anlayarak bana koştun.
yapıyordum. Matmazeli:ı yanı
Ban.. babana.. Benim bozdona bir yabar.cı adam geldi:
ğum İfİ temizle.. Piljncin
Onunla kur yaph. Bu adamşmı ayıkla diyorsun.. ôyle
beni

M. Konyon mu:
Evet..
Sonra..
Sonrası.. Senim yerime
görünce kızdı. Yann
alacağı olsun ..
Dedi (Rüt) ün kaşları çatıldı.

t•-

den şüphelendim ve ...
- V c bir gaf yaphn.
- Öyle gibi bir şey ..

- Nasıl öyle
gibi bir
şey? insan yediği haltı bilmez mi?
- Anlatayım da dinle bak.
Bu nd unm yanına gittim .
hüviyetini filin sordum. Bana
kızdı, sonra isim ve adresini
vererek gitti .
- Birinci F ransuva cadde·
sinde Vikont Maksım dö püy-

de~i?

- Ôylebaba. Ret mi
ceksiniz?

-

Sana

ede4

retedeceğim

Madaıuki ft bat'
düştn, i,tc gidiyoQJm.
- Ben de geleyim mi?
- Hayır.. yanımda deli~
ihtiyaam yok. Burada Jc-1
ve bilhasa unutmıya çabt-"
Biz fakir adamlanz, bize J~
ginler hiç lmlannı verirler ~
Beş dakika sonra palil
sö !
Rud acele adımlarl'
hafiyesi
- Tanımıyorum! Sonra?
emniyeti umumuye m&dtıriY"'
Sonrası.. Korkuyorum
- Neden?
tine kofUyordu. Birden d~dll'
- Hiç tilpheıiz polis mil
- Bu Maksim dö Püysa....
- Tigris olmasın diye mi?.. rll mfisamerede benim ~
Peki ama bana daha evel mümadığımı bu saatte emai1
saınereye niçin gittiğini anlaumumiye müdtirüne ı&yleio'f
bn.
.,..
veya ıöylemck tızeredir.
- Onu da söyliyeceğim ba·
o halde emniyeti umUlll1r
ba .. Fak t .. B lmem beni af·
mndarünün karşısına bir , ,
fedec"'k m'sin:
rim gibi çıkmadan evel keı;:
Söyle.. Söyle. Affedip
dimi müdafaa için bir iş ~
#'~memek
meselesini soı:;,·a
mem lazım.
.,ıı.
Maksim dö Püysö?. meÇb ,J
düşünürüz.
- Şey.
Tigris?.. meçhul! MatJlla' t
- Ne şeyi?
Mir.. O da meçhul! Bir sa•
- Ben kont mirin yeğeni içinde bu üç meçhulü bebeDJ
matmazel Janini seviyorum.
halletmiş olmalıyım • . . _..J:\
t.Bi~
- Ne?t••
demedim.

...

•

Duvar icindeki ölü

Ahmet .Cemaleddin

lVakdi:

I•

dôb

-Stj'
El yan başını çeviremedi
lrös kah bir halde hila
hareket yerinde kaldı

-
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lstanbul icra dairesinden:

fstanbul

•

icra dairesinden:
Bu suretle yekdiğerinin aynı
Edhem Adil beyin, Abdulbeş
apartman vardır.
lah beyden borç aldığı bin
Apartımanlann odalannın
üçyüz liraya mukabil üçüncü
tavanları komq ve göbekleri
derecede fpotek irae eyledikartonpiyerdir.
Elektrik ve
ği Beyoğlunda Hacı Mimi
terkos suyu tertibatını havimahallesinin Hambaracı sokadir.
ğında atik 4,6,8,6 mükerrer
Bir numaralı
apartman
cedit 4,6,10,8 tahhnda dükkanı mliştemil bir bap apar- boştur. İkinci kat iki 1ıuma
k.Evet birisi · kendisile ali- bddemeeinl
ile Jaor,;rah apartmanda Zaraposta,
d dar oluyordu. Fakat bu
lamlf olan
balar renkli bmanı mezkur sokaklara dört Üçüncü katta üç No. da Pave 6 ve sekiz atik ve dört ve
<>rıu
a h'1
Neden
herif hiç te
nayot ve dördiincü katta dört
alb ve on cedit No dükkanı
G lllaye ebiyordu?
değildi. Esasen genç iku: ba.n- miiftemil
apartımandan geçilir N. da Almangınç kiracıdır.
b"
boylu
kerin ilostlanmn kendiai için
beşinci kat beş N. da borçlu
hakkı müruru havi müstakil sakindir.
·
yürüttükten son- bir
bir
ittihaz kılınan bir bap mağaza
u
bittecrtibe biliBu katın üstü taras olup
lltsa.n
1 b' ancak Hüber
d
borcun verilmemesinden dolalfaıhu • o ~ ıleceğine inandı. yor u. •
•
• .
burada iki kısımdan mürekyı ihalci evveliyesfnin icrası
ho
fQ
bir cinayetin
Elyan
elim
kep zeminleri
kırmızı çini
için otuz g~n müddetle müYük
alhnda idaglit(irdü: tarifi
bir ra·
duvar korkuluklu iki taras ve
zayedeye konulmuŞtur.
olan Hüilerin
l>isiki dılılı koridor üzerinde bir
Hududu: Adil, Cemal bamüntehir cesesetmiye
Hintli tatzen Mikail, Halil ef. lerin ve
oda zemini ve etraf zarları
O halde?...
ahenkdar
konUfmakbazen Ayşe H. diğer tarafı
meme ve mermer bir kum:ılı
•e
!t•oç
kendi kendita devam ederken gllz
Pirikli,
Haralambos
ve
Metelus
ı.
1 . d d ..._
termisifonlu
.
hamam bir hela
8•ordu"
"ap
gu ou son sual ceerı e a euı terrare1er saça- Mandidis ve Pikayolis ve Ru- zemini
kırmızı çini çimento
rak genç
gözlerine dikıye H. ve Cemil B. ve sai- tekneli çamaşırlık.
do1o e l::lyan Rosefe bu üzücü
kilmif bulunuyordu.
renin arkası Rukıye H. emmabElyan bu )>arlal< nazarLü-Bodrumda toprak aralık bir
lakleri ve meydanlığı ile mahhela ve tahta bölmeli beş
ve içeriye
dan
çevirmek istedi
dut 749 arşın terbiinde olup
1
mağaza
vardır.
!tirdi. Bankerin arise de sanki boynn tahaccür
bunun 228 arşını aparbman
da Jo
ve ondan sonra
gibi
Apartıman merdivenleri mo29 arşını medhaldeki açık
tj ... Dupon
ismindeki
ya mUYaffak
zaik duvarJan istampa sahanaralık 497 arşın murabbaında
0
bir
geBir müddet sonra genç
1
lıklar
çiçekli çini korkuluklar
bir kat Fabrikadır v_e umumu
kağirdir.
Ala •
kaskah
bir halde
demir
parmaklık üzerinde
· "' h arek et kaJdı.
Yane b· 1 Zanıbarof müraibila
ahşap küpeşteJi arka tarafta
Zemin katı 8,10 No medhal
" 00
baf Dhahr sorHintli
avuçlarlle genç
fabrikanın 4,6 No Ju medhal . 3, 4, 5 numaraJarda birer
§ö 1" ra Hintliyi genç
Gzerinde bir
balkon.
apartımanmdır. Evsaf ve müş
1 ._..
."
etti:
harekefler yaphktan sonra bu
temilatı: Zemin katı fabrika
Mezkür fabrikada Koço v~
Cezairli
zengin bir
ameliyeye bir sük6tu dindarane medhali geçitte zemin çiçekli
1
İstimal ve Andon kiracıdır.
,;' •n dostum mösyö
içinde
bulunan üç çini olup çimento mozaik merMahiye dört Yliz eJli lira kihen·· a din ederim. Bu zat zenciye dönerek:
d ivenli iki kısım zemini çiçekli
raya
miitehammildir.
hu., v 1;• Pek küçük ve mer- Oldu dedi,
çini dükkan geçitte çiçekli çiiş bu emlakin tamamı otuz
en0 de sag"ken
· . çok bassu ve kabiliyeti
tel. M..
aı emızı
'- dm; ,'L
nidir ve apartıman geçidini
iki bin yedi yüz üç lira kıy•yö Bazon seni
easüriyesi fazla bir Ka · ou
havidir üstü açık olup toprak
itibarla urun müddet muta.meti muhamminelidir. İlk pey
1 •eninle
'Zeminli aralık zemini tahta
de
etti. Tabli ben
vemet edemedL
döşeli üzerlcri kırmızı çini du- on altı bin dokuz yüz lirayı
"'.•n Brzusun0 isaf.
Badehu Hintli genç
tecavüz etmek üzere mezkur
var korkuluklu ve ortalan ca.;"!-inde
ICend&nüp kendiaine
telkinde
gayn menkulun iştirasına ta~lih
rıınıe beıum
.
bul
meldn aydınlıklı tarasa iki
f lir etın.
aramda
un u:
lip oJanlar ve daha ıiyade
gözden ibaret bir kat marann•Lo.,. •lan kiiç!ik sul te- ICitlbi adlin nezdindegoz fabrikasıdır.
malumat almak isteyenler kıy·
ll
olunca çok
yiz..
musunuz? !Catibi
1
m eti muhamminesinin yüzde
4,6 No. apartmana girilince
e llfösyö Bazon
adlln nezdindeyiz diyorum
onu nispetinde pey akçesini
zemin katında çiçekli çini
ki u mukaddemebir
emalc
antire camekanlı kapıcı odası
ve 929 - 2958 dosya No. yı
a P
söze 'v ar,
obJUP
ve birinci katta l numaralı
müstashiben müzayede şube,
imza
.. Haydi im- apartman olup demnunda ca- sine muracaat etmeleri ve
n d"n Çok
dedi
zalaymu;
nıkanlı antre bir birinden ge- 29-7-92? tarihinde saat 14 ten
ve
Bu
al!Jlerfren Hintli
çi.lir ~ki oda bir sofa bir koeden bu . genç
b!>f bir
uzat- ridordur. Zemini çiçekli çini 16 ya kadar ibaJef evveliycsi
ı:ısır t . azlık be.nj Pek
ınü- mlfb.
yapılacağı ilan olunur.
maltız
ocaklı
mutfak
iki
oda
.
Elran bu
obir adam de
kur gibi
-..ora ma- ve bir koridor üzerinde alafıraga heli bir sandık odası
•ha
LunJar L
olan
Elektfnlc maldıre:erlyle bclsoiMfutD, idrar
vardır.
t'tiit•·•
olaaelen
kalemi
alarak bila tedarlığı, prostat, ademıllctidar, bel ~Ylek
o
şey..
.. eline
•
Zemin ve bodrum ve taras llğl dit ve fireııgiyf ağrcşa, fedayj eder.
reddüt
KaraJcOyde Borckçt fırını sır~nd:ı 3'.
"zambarof bu hariku.1Ade mu- ile beraber apartman sekiz
t
bu &özleri 1 ö 1 -'tettı.n k"lısıoda oturın
Y ecg:en
ff k. t k
•
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· Hırsız var·!
Fakat ortada
tek bir polis
·memuru yok
: Eftlki akşam bİr muharlmmiz, clddcıı şayanı dikkat
bir hadiseye şahit olmuştur :
M.laanirimiz Eminönünden
tramYayala geçerken Balıkpa
_, caddesinin başında bir
k.wbalık görmüş, tramvaydan
inmiş

.e kalabalığa yakhışarak
eebebini sormuştur.
'V:erilen

cevapta iki yankesicinin bir
albn saat
çaldığ, kaçarken ahali tarafmdan 7akalandığı, yankesicileria kaçmaması için ahalinin
yankesiciler etrafında bir hal-

ka teşkil ettiği bildirilm~tir.
Tam bu emıada da nasılsa
yankesiciler bir kolayım bulap kaçmıya, ahali de hPli
meydanda polis göriinmemeaine rağmen takibe başlamış
lardır. Takip eden halk yankesicileri Asmaalb ile Sultanhamamı arasmda tekrar
yakalamıya muvaffak olmuştur.
Bu sefer muharririmiz yan-

kesicilerin tekrar kaçınlma
mua için Sultanhamammda-

ki lraltlbede

bulunması

icap
eden polis noktasına teslimim tavsiye etmiştir.
Kalabalık bu tavsiyeyi hüs, nü kabul ederek yankesicileri·

polis noktasına götürmüştür.
·Fakat burada acı bir sukutu
laay.lle karşılanılmıştır. Zira,
ı. kulübede bnlunması lizım
ıelm memur yerinde bulun-

llllJOl'(lu.
Bu sırada merkeze yapılan
tdefardan da bir netice hasıl

obmmlfbr.
Nihayet ahali yankesicileri
Emiuönü merkezine götürmek
üzere tekrar harekete geçmiı
tir. Muharririmiz kalabalığı
merkeze kadar takip etmedili içfn halkın orada da polis
balmıya muvaffak olup olmadığun, bittabi, haber verecek
tniyette değildir.

k&~ıtlar
Saraybarnn ambarlannda yakabmm sigara kiğıtlanadan

Kaçak

bahsetmiştik .

Henüz

sahibi

meçhul (l) bulanan bu 10 sandık sigara kiğıdmın cezası
541175· lira tutmaktadır.
Kaçakçılık; lstanbul ithalat
gtlmriiğfinün 2

numaralı ambarmda meydana çıkanlJDJŞbr.
Sigara kağıtlarının kimin

....... latanbula getirildiği

!9iA

IJ!2B

ıııs

L

Yeni hat

Bir ceza

arzuau

Uç ay hapısten üç güne
indirildi

t

Eylülde..

ı

Çocı1k bahçeleri
çabucak açılamıyacaku.
Gülhanedc bir çocuk bahçesi tesis edileceğiıJ yaı..mış·
hk Aldığımız malfunata nanran,çocuk bahçelerinde salın
ca1dar, atlı kanncaiar ve kum
bavuı:ları Tiicude getirilmesi
mukan'cr ve bu da zamana
mühtaçbr.

Diyarbekirde yun manar

serıisl

Memleket iktısadiyatıw korumak içlıı OiyarLekirc.!e yerli
mallardan mürekkep bir sergi
tertibi tekamir etmiştir. Sergiyj birinci umumi miifettiş
İbrahim Tıt!i bey rnh.'"i riy=.-

seti altına r.lıruştır. Tcmmuz
15 den 20 Ağustosa kadar
devam edecek olan ıerei,ye
bütün tacirlerimiz de iştirak
edecekler ve her halde kirlı
işler yapacaklardır.

Edirnekapı
halkının bir

lrırbç glndenberi Fa6h-Eaırnekapı tı-amTayları işlemiye baş

Lumşbr.

YalD12

Edirnekapı

halkı ~k

bir istida ile Şeh
remanelhıe müracaat edeiek
Fatih ile Edinıekapmm bir
mmtaka addedilmesini
edeceklerdir.

rica

Eusen tramny kumpanyası
eski bDetlerin nzerinde Fatih ..
Edirnekapıyı

bir
mıntaka
g&sterdiği halde ahiren Atikalipata diyerek ikinci bir
mmtaka daha ibdaa etmiftir.
Bu maballatm halkı fıkara ol-

duklarmc:lan
is'afı

bu

anulannın

muhtemeldir.

demir kabara çivisi
Ağaç pipo ve zuruf
Boyalı teneke kahve laıtusu
Avaı;yat ispermeçet mumu
«
pnslı gemici f erıeri
Cam boncuk
Demir sehpa ayağı paslı
Tel firkete paslı
Pamuk kaytan
«
makara ipliği
Demir dökme pasll('.&
Pirinç cep aynası
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Sandık

':r

~

44
2
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sırada, boş•!.,.
muamelesi esnasında oldug,
dan, cezayı fazla bulmuş. J/
noktadan davayı geri göJI'>

~

kemesi, yeniden muhak O'
neticesinde hapis cezası~•
aydan nç güne indinni~

Balıklı

RuJIJ
hastaneleri ,;

50

39

4C

C. hanım, H. ağa ile kati
koca imişler, aı alarmdan kart
kedi geçmiş, . ayn yaşamı!~
başlamışlar.
Fakat,
erkeı
yalnız oturmamış. Başka bit
kadın bulmuş, onu karısı f arbı;
etmiş. Boşanmadan evvelki
sabırsızlık, C. hammı öfk~
lendirmiş.
Kocası aleybiO
dava açmışbr.
« Ayn oturuyoruz, bnst>O;
tün de aynlacağız, ama
acele bu? Ben nasıl ç~~....
2umla uslu uslu oturuyol"""
O da beklesin, mahkeme ~
,anma karan ~erdikten so.,..ç
ne isterse yapsın» demiş. '{ıc
nsı olduğ halde başka'
yaşamak cUrüm olduğund~
mahkeme H. Ağayı üç
ha~se mahkum etmiş.
·
Fakat, Temyiz mahkc.111~
bu İf, koca, kansından •_,

mttanbul birinci ceza

85
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•
«

•

bulunduğu

Galota ithala gümrfilil mfldflriyetinden:
Cinsi eşya
Silgi lastiği altsamı
Paslı demir kilit ve }

H

MOdilriyeti

umumiyesf~

Y~k\ıle Balıklı Ruuı

tanelerinin ihtiyacı bulu:J
800-1000 ton maden kö~t
Çamlı, Marin, Lave ve ::r'...ı
man Sırrı olmak şartile lı
zarf usuli veçhile münak

«
«
«

11

•«

6

•

5 200

lstanbulda

~

«

500
2 200

Çakmak fitili

«

2 200

OYuncak makinesiz
Alçıdan mamul insan başı
Sofralık mUjamba
Kaolin
Fisto kenan lekeli
İç çamaşın müstamel
Kiğat etiket

41

100

«

Tırpan

«

)arından anbarlan teınhit
mİf bulunacak, hususi "
la naklolunacaktır.
Teslim ve vemf ise
hastanelerinin dahilinde.
kavelenamenin tarihi
sından itibaren bir
nihayet bir buçuk ay ı
wku bulacakbr.
1'~
Mnnakasaya talip 0
fiyatlan ayrıca her c!~~
kında kapalı zarf i~
yüzde beş nisbetinde te '
muvakkate akçesini~biPe
26 haziran 1929 tarı oıı'
sadif Çarpmba gnn ,
darde kadar kabul olıJll
İhaiei katiyede s ,., .,,,
1U1 zammen yüzde ~
petinde teminat akÇ
tediyeye mecburdur. e
.. Ziyade tafsilat . j~
hakkında itaya talıP
&atada, Büyük millet
69 numaralı dairede,ı
Balıklı Rum hasta!1

Bot

şiıe

Toprak tabak
-·
D : mir yaldızlı kol düğmesi }
ve pirinç yaka düğmeai ·

Esans
Yün

şal

avariye

«
•
•
c
•

9

500

Ba!Ada

ı

7
6

muharrer

ıı.

800-1000 ton maden 1'11

700

2 800

400

13
12

konulmuştur.

Pamuk perde
___
•
400
De:nir direksiyon şası akuım
«
12
Y alınkat pamuk ipliği
«
5
Ku, tüyü memlfı yastık
•
5 500
Ham pamuk toplama
•
15
Müstamel frenk gömleği
c
O 400
Deri zenne Çantası
•
1 300
Teli pamuk podnıhk:
c
5 500
Avariye pamuk ~
«
293
Un anbannda mevcut iki deft~ 35 parça etY•·
mn bilA sahip bDkmünO iktisap eJlediifndu 24 --6- 29 ela
yirmi giln müddetle mbayedeye konula•lf olmelda 15 • 7 - 29
aaOteaJap
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olan

dep ~

olmıyacak, fakat madel!

d6riyeü umumiyeSil'•
caat ~erı
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Harp akademisi
Bebek sırtlarında ...
Dün gece hakild bir
sinema vak'ası oldu

Dün Büyükderede bir
gezinti icra etti

Herhangi bir evin soyulması, soyanların da pek az sonra
hıtuinıaıan her gün gördüğilmUz vak'alardandır, fakat bayağı bir
llıtsızlık vak'asmaı bir si.uema filmi halini aldığım sık sık işit
llıeyiz, bu itibarla bu sabah işittiğimiz bir vak'ayı bu sahada
aadir görülenlerden addedeceiiz. Bakınız niçin :

1 ~avut

köyOncle oturan, Roberkollej hocalanndan mösyö
bekçi Mehmet Gazi efendi bu sabah
alaca karanlıkta ıüpheli bir prültü ititir, dıtan çıkar, iki gölge g6rtlr, bunlar köt)di soymıya tqebbtıs eden iki hırsız dır.
Ptteb~et Gazi efencH tabancuını çıkarır, hırsızlara durmalarını ihtar eder' atec7 ile mukabele g6rilr. Kendisi de tetiği çeker,
Ve '-1toşkte bir müsademedir bqlar.
hır Fakat çok ailrmez Mehmet efendi bacağından yaralanır,
Sızlar da kaçar•• Yalınız...
MÜSadeıne esnasında Kollejdeil Arnavutköy ve Bebek Polis
~erkezierine telefon ile vak'a haber verilmiş ve bu iki meriheıden getirilen kunet te k6şkün arkasındaki dağı iki koldan
ataS etilliş ti r.
h 0 nradan anleşılıyor ki hırsızlardan birinin adı Arnavut Mu-

( ısteko ) nun kGt)dmde

arreın, diğerininki Seliııikli İbrahim Osmandır.

llıe:olis

etrafı

Be~ek ~teki. Frans~

kuvveti
ihata ederken (
ği . t~binden Sait Halim pqa koruluğuna bır golgenın geçtika~ iönnnş, tutmak iatemiı, silahla karşılanmış ve nihayet
San, .adamı yakalamıştır, bu Arnavut Muharremdir.
d bllnikli Osmana gelince, o, T eşvikiyeye kadar koşmuş, ora~ aıı evlerin kapılarını çalarak ilticagih aramış, bulamamış
ilr ıt~ından gelen kuvvetler tarafından sıkıştınlınca metruk bir
iaraJa gırmış,
· . pencereden: ateş ·etmış
· ve nı'h ayet sil"'h
· ·
İfite
a sesını
nleri bir haylı telişa soktuktan sonra yakalanmıştır.

Gtnc otomobil

399 0 kazası
F'ınd 1kl u.aıaralı otomobil dlbı
ı:-..
ıda sebzeci Vasilin kw
.ı:..•rany

aya çarpmıştır.
· ~nşıııdan yaralanan

Jorı

ha

kız Sen-

staneaine yatın.lmıt, I~
Yakalanmı•~~
yUJ",

för

Sırp - Bulgar

hududunda bir
müsademe
Sofya 21

d1ı~
'
- Sırp arazı~ nBulaar
..
.
f·ltari b'•
aruısıne ıır~
lirs ..ı-.: ır Bulgar müfrezesi
......
ın\;.v
aUg~
l
•Jl\~tl~me olmut. bir
iki .. Jandarınuı maktul ve

hlılıs ınecruiı düşmüfttir.

~llQünkü borıa:
12,Jr.liz . 1007,00; Frank
2 4q 5 Liret 9,20 ; İsviçre
g2 s'. i Dolar 48,12,S; Dahili ·
dolu '22Altın 871;
Ana"a~ 78 '10; Rumeli 7; Tram1 ,25; Düyun 183,75.
f iJankasmdan alınmlfbr.

Bir intihar

Müstakbel erkdnı harplerlmiz dılnkr'i gez.intlde
Harp akademileri müdavim Ye mualllmle~I dün
Büyükderede bir tenezzüh yapmış, çok 9u.~el !e

samimi bir gün geçirmiştir. Tenezz~ılıe iki y~z u mutecaviz efendi iştirak etmiş, Darüttalimden hı r heyet
güzel parçalar çalarak nezih ve tatil bir gün Uf't; ll'il·
meslne vesile vermiştir.

' ' ergiler.: jSpoQJQ'@fl
1

Okturva ve mu- !1 Galatasaray 5-0
ame ıe verg_ısıne : Karşıyakayı
dair müracaat
yendi
Marangozlar cemiyeti ahiren

..

Maliye vekaletine miiracaatla
muamele vergisinin maktuiyete
raptını, oktruvanın kaldırılma-.
sını ve marangozlara parmak
sigortası yapacak milli bir Iİ·
gorta şirketinin takdimini rica
etm~ti.

OskUdarda Selimiyede 37a
numaralı evde oturan 20 yaşında inşaat kalfası Adnan
efendi 1 sevdin
o kızın kendisine
.
verilmemesinden müteessıren
tentürdiyot içmiştir. Adnan
efendi Tıp fakültesine yatırıl-

Cemiyet, aynca Şehremane
tir.e mllracaatla, ehliyetnamesi
olmıyan marangozlann diikkln
açmalanna müsaade edilmemesinide rica etmiştir.

ı

irtihali müessif

Balyada..

ve mezat mlldilrü Ramiz Ye
Anadolu-Bağdat demir yollan

mıştırr.

[ 1 inci sahifeden mabat]
dan bu işe memur edildiğini
muhtelif yerlerde söylemiftir.
Merkum isticvabı esnasında
bu noktayı inkir etmediğinden
Balya müddei umumiliği, Abdülıafur efendi ile üç şahıın
celbine lüzum göstermiş, ve
bunların ifadelerini aldıktan
sonra müvaceheler yapılm19,
neticede üçü de serbest bıra
kılmıştır.

Bu zevat aleyhinde, zan altına alınmalarını

icap ettirecek

biç bir delil buluaamamıştır.
Balıkesir valisi tahkikabn
tamik edilmekte olduğunu
söylemiıtir.

Erzurum

meb'usu

memurlarından

kaim pederi ve
memurin

Tabafn

Ruhi beylerin
Şehremaneti

m6dürli Sedat ve
Kadıköy
belediye memuru
Vedat ve Mliskirat inlıiaar
mDfettişlerinden Cevat beylerin pederi mahkeme) temyiz riyuetindea mltebit ve
cemiyeti umumiyei b~iye
azayı sabıkumdan Haca Hulusi beyefendi irtihali dan
baka eylemiştir.
Merhumun cenazesi yarın
sabah saat on bir buçukta
Gedikpqada E.airkemal mahallesinde Tatlıkuyu hamam
sokağında 41 numaralı haneden kaldınlarak Beyazıt ca·
miinde cenaze namazi badeleda Edimekapıdaki medfeni
mahsusa defnedilecektir.
Mevl~ ~arikı rahmet eylesin.

Telgraf haberleri, geçen
Cuma günü G alatasaray takı
mının ızmirli

Altay takımı ile
«2-2» berabere kaldığını, din

karşıyakayı «0-5» mağlnp ettiğini bildirdiler. Son gelen

lı.mir

gazeteleri,

bunlarda

ilk maç hakkında, ezcümle pı
tafsilib veriyorlar.
« Müsabaka çok heyecaDla,
fakat samimi olmuştur. lzmirliler' lstanbuDuJardan fmkm
oyun oynadılar. Galatasaray
ilk devrede tam hakimdi. ikinci devrede Altay, beş dakika
müstesna olmak üzere, haki·
miyeti aldı.

Mamafi iki tarafta daha
fazla netice almam11 ise, bunun aebebi, muavin hatlanmn
müeuir oyu.o oynıyamamalarm
dan ileri ıelmiftir.,,

ikinci maçın tafailibm da

yakında vereceğiz.

BuQünkü havo:
Kandilli rasatanesinden
alı1lDllfbr:

Dtin azami hararet «23»
derece, bu sabah «17» derecedir. Bu gece r' z rar
Poyraz, hava bulutludur.

12 Sahife

Seyri sefain
Merkez acentası : Galata
köprü ba~ında. Beyoğlu 2 362
Şubt uentası: Mahmudiye
han altında . İstanbul 2 740

AJYabk sürat postası
( MERSİN ) vapuru 25
Haziran salı 17 de Sirkeci rıh
tımından

hareketle [ Gelibolu,
Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalık J a
fPdecek ve dönüşte mezk(ır

iskelelerle birlikte Altuno1uga
ugnyarak gelecektir.
Gelibolu için yalnız yolcu.
alınır yük alınmaz.

Mudanya

postası

(MARMARA) vapuru Salı,
CAını-o.. (KOCAELl) vapuru
Paz.ar ~ Çarşamba 9 da idare

. nhtımmdan harekede Madanya
ve Gealiie gideceklerdir.

Fenerle Balat. arasında ba~tan kanı batmış bir halde lıulunan fener bahçe vupurunun 850
bedeli mukadder ve 1805 lira mef.i'uh bedeli ihale He 8-7 ·929 tarihine mü,adif pazarte'i giınÜ
~aat J 5 ce icrayt mi.izavedesi mukarrerdir. Taliplerin teminat ırnıkhu.zlarik emvali metruke :-atıS
ksmisyonuna miiracaat ~vlemeleri.
sokağı

bt::deli meisulı mukc.ırreri
N.
lira
atik
cedit
atik 21 apartıman
. 3 I 1 l 1 sekiz taksitte
Bayram
Yeşil
cedit 29
i\lü~temfühı: Bodrum katile 5 katur. Bodurumda, kapıcı odası, odunluk Ye kömürlük, birinci
dairesi 7 oda bir mutfak bir hala.
ikinci \'e üçiincii dairesi beşer oda birek mutfak ,·e birer hala. Dördünı.:ü dairesi 3 oda
bir mutfak, bir hala. Tamca kısrru çaına~ırlıkur. Alektirik ve terkos suyu te:>i.sat ve tcrtibtı
mahallesi
J Ii.L1>eyin ağa

5

vardır.

Bala<l:ı cvs:ırı muharrer upartıman talibinin . nükuline mebni ihale:.i

f esbcdilcrtk yt:niden kapalı
zarf usulik 29-6-929 tarihine müsadü cumartesi günü :-aat 15 te icrayi müzayedec;i mukarrerdir.
Taliplerin bedelinin yiizdı.: yedi buçuğu ni.sbetinde teminatı havi teklif mcknıplarını t.1tllvali
metruke ::,atı~ komisyonuna müracaatları.

Bursa Evkaf müdürlü- ~vçe o. Bank
';:&
d en.
· ·•
"un
vakfıiıdan
l\IutıSblı;len:
elverişli
hanı arsası
kapalı
SŞ.aflıaı"ıcnlşerkLaf.~k D~eralyn,I
"~

Bursada İsmet paıa caddesinde piyasa ma·
hallinde Faik bey
han, otel ve
garaja
Faik B.
temliken ve
zarf usulile
4-6-929 tarihinden itibaren bir mah müddetle müzazedeye çı-

foto~af

ve vesaiki hamilen
muhasebe müdüriyetine mtı

Galuııt kısmı telefon : Beyoğlu:

247, 243, (ı84, 085
istnnbuJ kısmı telefon : isıanbııl

•

Flitoks

ihtij'lç vardır. Ta1ip olanların
Yiil yimıı'ben aşag-ı , otuz

ran nihayetine kadar bir lat'a

a )30 ur ,ıyç anu.Na·
.\lerk!·1.i: Bt>rlin; şubeleri: .Hart1·
burg, lstanlıul c( G:ılata \'e Jstaı:ı·
bul>, İzmir.
ıyoı

bet lirayı mustashiben Bursa Evkaf mOdtırhiğiine müracaatlan.

~~ vakıf (40) lira
maaşı ,astf alacak bir memura

beşten )'Vkarı olnuyacaktır.
Bu şerai:ai cami olanlar Hazi-

Drr.sdner bank A·

•
•
•
·
karılmıştır. Talıp olanlar yevmı ihale olan 4-7~929 Perşembe
gününe kadar teminab muvakkate akçuı olan binyUz yirmi

Baiıb nmamelitı ve usulü

Hem bilumuın lıaŞaratı öldürür.
Heı11 de güzel b~r k<?k:tl 11eşredeı~.

ol

Frcııgi. lıd~oğukluğu, cilt, pı-o•·
tas, wfı ıena.. ül vt kadın 1ıaP"
lıklaıını rıı son usullerle aı b~

.zaman da

feouı

çaredir.

VAPURLARI
E'ulldeniz

liDb .,.. IQrat

Samsun

vapur~
26 Hazıraıı

Çarşanıba

FLİTOKS

gftnn akşam Sirkeci nhnmın

dan har&tJe

dogıu

(Zongul-

dllk, İnebolu, Samsun. Ordu,
Giresun, Tribron, Süımene

Kat~iyen

kenci

hanında

Veresiye
İzmir terzihanesinde ıon

moda, ehven fiyatlarla, sükadın

2 ~cı.
1 lDCl

şeraitle · erkek

ve
kostümleri imal oluBabali caddeli

Vilayet

karşısında

~

~
,o
1
2(J(!

>

>

"."Al>

J)

ll

4""

il:ın ınulıt~\ iı auutt ıJikk.ıt oJ~tle;

le.ke.. yapmaz

rııuklu ber:ıbt:r bu husu.-ca rııe~·ıı.!ıY
kaLul t:dilrnP:t.
r

.

,,azı::tc:ruızılt:

lstanbul Alll parmak Han birinci kat.

.

ııuişı:ır

,

l
borilı'I
ecen

ynzılımn hnkkı nıahfuzdut·

Abune şartlan ,ıo

Galata ithalat Qümrüiü müdüriyetinden:
Cinsi eşya

kap

-3

Pamuk kadife
Kahve ve zuruf

42

nevi
sandık

kilo
-266

parça

278

sandık

76

1I

Yilıiyetlı:r için: :--.eneJik J 700• 111t·
avlık
ıı•
. 900' üç :ıvlık
. 500 kurılş
. ıı~ııa

bcnt!hİ ınt!mll·k~ ıler İ1,iıı : tı~ .,.,»000, altı a~ ııı.. 1600. u~· ::ıyh
hltl'llŞIUI'.

Kesilmiş yapılmamış şekerci kutu

1

ipliği ve kapıolu

Kunıçeşme antrepoaunda mevcut balada cins ve evsafı yazılı

46 parça

nur.

d•"J

t~

1'elgraf: lstanbui saiP

.

kain acentesine

muracaat. Tel İstandai ı 5 ı 5

huletli

16 ncı
sahifede santimi
13,12,11, 10 uncu »
1)
9,8,3_ üncü
>
,

Umum acentalar: EHRENŞ TAIN ve TOLEDO

ve Rize ] ~ gidecektir .
T afsilAt için Sirkecide Yel-

. 1e

ı;er:ııt

-------------·
Sen Saatin ildrı tar{.~

FLiTOKS, pire, tabtakuru·
su, güve, sinek, stVrlslnek,
bamamhöceklerl karınca
la:·ı ınabv ve imha edel'.

poataaı

.. .

ruu~aıl

eder.
ıı
Adres: Babıtıli, Cağaloğhı ~·Llk1*
kö~e başı numara 4;3
Tdefon: lstıuıbul :l899

nan en müessir ve en

Yelkenci

2842, 2843 . .
Deposu: İı<tanJJul Tütün güıIJ•
rüğü. Teleion: İstanbul 3227 ·
Bilumum banka muamelatı ic·
ra Ye huı; ıı!\1 L.asalar icat' olunu!·

Doktor Fevzi Ahrnet

Mayi halindeki FLITOKS
haşaı•ata karşı icat olu-

nCdtlan.

·~·;ri!ıi t csiı;i: ı 906

..

eşya

bili sahip

b6k~ünil

iktisap

eylediğinden

24-6- 29

Güııeıı

4,29

Öglt.
ikindi

12.16
1ö.1 ;

Akşam
Yabı

İmsak

da yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuş olmakla 15-7-29 1!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!P.!!!!!!l!!!!m-~
ve onu müteakip günlerde mahallitıde satılacağı ilin olunur.
1Mes'ul müd:fiı: Selim

