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Nüshan her yerde

~ kurut

!fühi111 bir kaçakçılık oldu

Bnbüyük Sehrimizde .yeni gençlik aşısı mı?
tazim... Üstat Übeydullah El, kendisine Vo.·ronol aşısı yaptırmadığını söylüyor
1
i
.

Bir refildmh bu sabahki nG.slıumda, elyevm
Sıhhat yurdunda tahb tedavide bulunan natat
Übeydullah efendiye D. Behçet Sabit B. tarafından Vorcmof aşısı tatbik edJlmiinJ yazmışhr

.

.. . O

.·

B.u sabah bır °?u~, ~ydullah. efendıyı ziyaret etmıştır. Übeydullah e,!endi fWi}arı
söylemiçtir,

« - Dün bir gazeteçi efendi geldi, oturdu,
hastalığımı sordu. « bıtiyarlık zamanında teu-

htir eden prostat» dedim. ~es~imi aldılar.
Voronof aşısı hakkındaki mütaleamı ben
evelce de söylemiştim ama buna ihtiyacım
yok. insanlara bilhassa hastalık zamanlarında
hürmet erlerler, ben bahsettiğiniz gazetede
yanlan yazıda bir mizah göremedim.»

Bu sabah, meçhul bir adam
l<endisini denize attı ' re öldü...
il ~
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un Bebek tramva-

h}J,fı çokulun~n

bir dostumuz,

lllUtehassis eden şu
llıcdik ;nl~ttı. En Umit edilce\'her} . r erde çok kiymetli
h·ı
eruı
b
1
cnlerd .
ulunabileceğini
tek bir ta~~· O~un içindir ki
!!leden b r ke ı nesi ilave etaeyi dostu
' u g··oz Yaşartan haditıen kayd~~un lisanından ay.._ Tra.... 1Yoruz.
ttıııı..
..,vaya gır
· d'v•
.....ı, Yol
ıgım za\'ak'ay1

~bdClh~k~r arasında Şair

"
rıarn1't b
• · Bebek
ey de varaiQılz
. Yakınlarına geldi/\ vakıt
J
•
"ll
sah
,
Yer
nden
kalktı
..ı
anııg
v
•
bir mu·· d'
l'\let bır· şey s..a geçti
ereddr.t oy1enıeden durdu
u~di.
u
etr·
.
S ıgi zannolunabib ıta P. etti:
onra
vatmana şöyle
(~ab ...... d·1 11 . .
---... ıncı sahifede)
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Bu sabah köpriiden 7,40 seferini yapan
Heybeli ada vapurunda bir intihar hadisesi
olmuştur.

l

Kendisini kaybetmiş olan bu adama ilk
mndavat yapılmışsa da faide vermemit, bira

sc:nuw

yattıJtu siılaruı .çokluğundan

6lm&ft&r.

Heybeli ada vapuru Saraybumu açiklanna
Cesedi Haydarpaşaya çıkard.1111, polise tellim
doğru yol alırken,
üst gUvertede oturah
edilmiştir.
bir adc.m olduğu yerden fırlamışı yandaki
Mevkide müntehirin U.tü aranml§, hüviyethd
parmaklıklardan
aşarak kendisini
siir'atle
tesbite
medar olacak hiç bir vesika bulumô
denize atmışhr.
mışbr.
Bu hali gören yolcular bağırarak kaptanı
Müntehir 60-65 yaşında kadardır, bir ecnehaberdar etmişler, vapur derhal durdurulmuş
bi, belki Rus olduğu tahmin edilmektedir.
tur. Denize sandal indirilmif, dalgalar aruın
Oıtü başı temizdir fakat, cebinden parası çık
da çırpınmakta olan adam müşkülitla sandala
mamıştır.
alınarak vapura getirimift:ir.
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kaldırılırken ..

Kemik ve tatlar aynen batka yere
Qötüriilecck

Aksarayda yıkılan muhterik Boslancıbaşz camii
(Yazısı iç sahifemizd ... _. )

•

Son~&.

6111.ı·· ~

Te g af haberleri

.~A
Dahilde:

Verei

zamları

~erdarl:k

tarafından
tahsildta başlandı
ırılfevhidi
knsorat kamımı

1111 mucibhace bir

hazirandan
itibaren vergilere yapılan zamhıtmı bhsiline
baŞlanmıtbr.
Ahşap musakkafat için yilıde
114, tdrgir için ytlzde 109
fazla vergi verilecektir. Kiaaç vergisine hasılah safiyede yüz.de 18 gayn safiyede
yüzde 20 mmmedilmiştir.
lnlskitehizde Ali dr.ıan, ik.Jn-

m_ci

içtimaım

Romanya, Ankara se-1 Bir arzu..
farefinİ }Aayefti.
Bulgarlar, f.lofe
'.&6bütrinde ileti.at icr.aa
Bükrq, 25 { Hmust ) - ~
maksadı ile Romanyayı hariçte temsil eden « 7 » sefjr, • l4 »
sefaret miisteşan ve katibi merke.ıe ~
Bwılar lladrit. Lahi, Tinm, Kahire, Briibel, StokWm .,.
firleri ile Ankara sefiri M. Fllalitidir. Bu. selaretler birer mulahatkilzarla idare edilecektir.

Kiicük
itildf ve
,
Olmadı..
macarlar
Belgrat, 24 - Macar.istamn Duyunu umumi• Belgrat,
vaziyeti basebile
ye binBsı Emave Prag

aktetmiştir.

Mahkeme, Lozanda bulunan
Mahmut Muhtar paşa ve Seyrilefain müdürlüğüne 18/7/929
da mahkemede bulunmaları
~ tebligat icrasına karak

Bukreş

~.tir.

Bzmi.rde yapılan Kadriye H
U:ve rüfekuı tahkikah ncticelenmitfu. Kadriye, Hamide,
Nadide H. larla Dr. Arapyan,
Nasır, Faik, Avukat Vefik
&eyler 171 inci madde delaletiyle ~ ğır ceza mahkemesine
tevdi edilmişlerdir.
Madam Fofo men'i muhakeme karan alarak tahliye oltmmuştur. Gayri mevkuf mazJ1W1lanian ressam Ali Rıza,
tekaüt tevf.ik, muallim Fuat

.

ŞıeIPI\

ı..,&er

Mustafa Kemalettiıi
de men'i muhakeme

karan ~ almışlanhr.

l?aadriye H. meselcsile alilllkadar olduğu zannedilen

,,e

Bulgaristanda

yakalanan

Padi B. şehrimize getirilmiş
&
oks filim şirketinin İstan

ll
Gai

bnla gelen bir mümessili
th. Din sesli bir filimlerini vncude getirmek için
mftrvaat .Wleeeğhıi söyle·

~-

menılekettnme

Posta ve telllWJgtaf tetkikatma gelen Alman mftte.hassıslar Ankaradan
avdet etmitlerdir.
filiapon sergisi 1 temmuzda
(gaçılacakbr.

liillabanca ile ateş hadisesi
1111 tabkikabnda dön M. Berger dinlenilmiştir. Aliye H.,
asabi rahatsızlığına dair rapor

Hr. nezaretlerile küçftk itillf
sefirleri arasında büyük müzakereler ceryan etmektedir.

m

u sene yeni mah.Sul alın
dıktan
sonza ekmeğin
çok ucuzlıyaceğı tahmin edilmektedir.
rtfilösyö Difctmandopulos dün

Rjransız

mühendisi M. Piju
Gazi köprüsü projelerini
tanzime b~dığını Emanete
bildirmiştir.

lfiikmek fiyatı ipka, francıli"
fiyatı 20 para artırılmıştır.
H!talyaya gidecek izcilerin

ll:IJ

Ul

tefrikıne

başlanmıştır.

lfiHyanada toplanacak muse~ vi kongresine Türkiye
musevilcri. i~tirak etmiyeceklerdir.

.

llMlJAnkaraya gitmiştir. YunanWarla müzakerata bugün

yeniden

başlanacaktır.

Nibh-.t ııekal~ti tayyare ile
~ nakliyab hakkında
tetkikat

İcra

etmektedir.
ayyare cemiyeti tayyare
makinist mektebini bitirdikten sonra mecburi hizmet
kakkmdaki taahhütlerini yerine getirmeyen 35 talebe
hakkında
kanuni takibatta

n

bulunmaya karar vermiştir.
~irde

D

komünistlerin mu-

hak.e.ıneaine diUı

baılan-

Dllfbr• .
Nfose ve limanlar inşaatı
IWJiçin iki Amerikalı grup
nafia vekaletine teklifatta bulunmOflanlır.

D

ktisat vekaleti Rusyaya
ihracat meselesini tetkik
etmek üzere ticareti hariciye
müdürü Avni beyi İstanbula
göndermeyi kararlaştırmıştır.

nete verilmiyor

DüyuDıı umumiye binasmm

tasfiyeyi müteakip Emanete
verilmesi için bir teşebbfia
yapılmıştı. Emanet, bu binaya
mukabil Maçkada inşa edilir·
ken yanın bırakılan italyan
sefarethanesiııi satın alacak,
i~ahnı ikmal edecek ve kız
lisesi yapılmak üzere .Maarife

terk edecekti . Fak.at haber

aldığımıza göre, bu kombinezon muvafık görülmemiştir.
Düyunu umumiye binası
Emanete verilmiyecektir.

Bir .yangın

Bahçekapıda Haseki hamam
sokağında 50 numarah bakkal

yorginin dükkanından yangın
ç.ıkımş, sirayet ebneden söndürüJmn.,tür.

Yazılarımız.
Sahi/e:

soy/e

eliğini yapfı/8'
SafJa,

24 -

lngiliz

~

lnnnin arzusu üzerine, B~,J
riatanda mevkuf bıbıla~ ~
flrbemı IDeb&up pole~
serbest bırakJmıpardır,. ~
1ardan aürgibı edilmiş ~
ım

da aYdetJedne

~

=.::·~~
divanı

Ottava, 25 (A. A.) nada
btikôıneti
" '
beynelmilel adalet oi:=J
DID
beynelmifeJ i~
tesviyesi

hususunda
kazaıını kabul eden i
maddeyi kabule hazır ol
1111 resmen bildimriftir.

Kanlı

bir
yan

Meksika, 25 (A.A.) -rranca mmtakası üzerinde
kqif uçuşu yapan bir
kamet tayyaresi toplamatf
takım btaat görıal&ş ve ~;J
laıt aai kuvvetler farzile ~
lm:ine bombalar atmıştır._ ..til

Halbuki bu ıa.:!~
mete memu.p
;ı1
ibaret idi. Aralamada b~ ~
bit olmak üzere 16 kişi tJJll'"•

3

-

IkI kafadar, Taksim düze·
llyot n niıe.

4

-

Den, Kart sticımıı.

5

-

Gönülden eWıWe.

7

-

DiiııJa Silnsuı.

takım kumandanı Salın b'1~

S

-

T.igm.

teyzeleri vefat etmİft:İI'·
zesf bug6n öğle tlatD
taştan kaldmlarak aBe
beresine defnedilecektir.
rahmet ~n.

ve ıs kişi yara}ammşbr·

~------------~~
htJlaJ
l1tanbal ffapisanei

9

-

Duvar lçlııdekl 61'

10

-

Cliııiiııt haberkri.

1t

-

Polla lrabwler:I

ft

A.tre.

~

Hariçte:

göndermiştir.

lUIJ

şehiderinde

,cJonaldın

lfiileneral Pangalosun muha~ kemesi için Yunanistannistanda hazırlıklara başlan
mıştır.

m

ahrimuhiti geçmeğe teşeb
büs eden Numancıya
tayyaresinden hala .bir haber
alınamamıştır.

ı

jenubi Afrikada bir fırtına
esnasmda poı t.:kal büyüklüğünde dolu yağmıştır.
\

Taksim Bahçesi
Bu ak~am 21,30

da BO'&OK SUVARE DÖ

P AKITA PAGAN

nın meşhur İspanyol Dansözü
iştirakile

GA1J\

nam Ampir ve 01illlP1'"'.

tarafından G~

fevkalade numaralar

KUARTED ROVENA ve GASTON
Modem

balet heyeti, pek

yakında

VPnf numarala"

t
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Hayret!..

Taksim, düze ıyor

So liraya bir

iskarpin!

ltrı~~tnlardan
bile
0

yerli malltiı d: ruma cemiyetleri teş
İçi!l cd;len ve yerli mallan
fazı ığer vilAyetlerden pek

~ıtı~ çaJıştığını
Olıtıu

bakınız

e

iddia

eden

geçen gün ne

ı
r-it...~İrdek"
k
~ci dli . 1 unduracının biri
dilıitı lıradan Avrupaya bir
ISn:ıarl Yazlık kadın iskarpini
•lan ~ış. . ve hunu haber
sorınuş ~r ıkı kişi kendisine

'·

..... A.
tak? Yol, hunları kim alal(llndur
d
...... O acı a gülerek :
~nha ge1lar demiş , çoktan,

az1 lllliş~~den satıldı bile...

derı. anı erıler!m, daha gP1m ~
ayıt di

an bir çift te bize

N~sıI\ P~y

hile verdiler•..
Ycı-u nıaıı egendiniz mi? Arbk
!ttlctj . atı~ı koruma cemig:~ın.ıarıatedıkleri kadar ba-

0~ l<i~d~ feryatları

kim

11.·~ ınlcrl

ezbaha muafrıe/6.tz tefkik
nu .ediliyor
kik ? ltıh'

S b .ed~11 ısarı. meselesini t~t:
rng_ rı B . rtıillkiye müfettışı
1. ~ etti~i~i hu tetkikabnı ikb.Ve vekale . Yazmı§tık. Dahi·
~ n:ıe... e~' ~n.hkıkatın yalnız
IJ:l atıda nı tsıne değil, :ayni
llıtı işler ez.bahaya ait bilüet?tlişUt ~: ı~e teşmilini emr-

tttkt• katıhe.
. qn.u
.
d tı B. bu suretle
}j. k tvarna başlamışbr.

ed·
,,
ter·' ıye gosı-r lıen hi
~ lınayci h
maye/
ır

..ctısupt

dnyvanat cemiyeti
geçen
lt
bir
RdUndan
geçerken
.
bır .,
a anı
k
.ı -.yuz ked' ın
ucag·ında
~Cl}
ı g"
..
ta deste ·ı
ormuş, cebfn-

f:,

11

Bt;y;ı8n biri,

Cumartesinden i ibaren
yeni cadde ve sokaklar
açılacak•..

Taksim meydanının tevıiine ı nııı içinden Tarlabaşı caddecumartesi gQnO başlanacaktır.
sine doğrudan dağruya çıkan
EncUmeni Emanet en ıon
bir cadde d ha a ılac k, mey·
içtimaında emlak ıitketf ile
danın bir kısmı Emanete kakat'i itilafı temin ebni tir.
lacaktır.
Bu itillfa nazaran, Taktim
Eski A lkazar sinemasının
kışlasının
arkasından yirmi
hedmi dolayısile
tehaddüs
metre genişliğinde bir cadde
eden ihtilaf ta dün halledllaçılacak ve Taksimle Harbiye
miştir. Eı 1anet bu zarara mu..
arasındaki caddeye müvazi
kttbil şirk~te bir miktar para
olacaktır.
verecektir.
Her iki cadde arasında ve
Şirket te Emıınetc ayrıca
Taksim kışlasının ortasından,
« 27 » bin Hra verecektir.
bu caddeleri vasleden il(inci
Taksim abidesinin ~ttefındn
bir sokak açılacaktır.
bir ha ı vücude getirilecek
Taksim meydanı da yeniden
ve tramva}' kavi leri havuzun
ifraz edilecektir.
birkaç m~ re uz ğtnd h ge·
Bu ifraz esnasında meydaçecektir.

Pendik
kampında
Bir haziranda Pendiğe kampa çıkan Halıcı oğlu askeri
lisesi bir temmuzda
dönecektir.

şehre

Huiranın

on beşinci günü
mezkür kampa Maltepe ıaskm-i
lisesinden 50 ve Kuleliden
150 talebe

ırönderilmi~tir.

Murohhoslorımız

gidiyorlor
Cenevrede inikat edecek ol:ın
beynelmilel salibi ahmer kon-..
feransına iştirak edecek olan
B. M. M. reisi sanisi Hasan
ve Şurayı devlet reisi Nusret
beyler bugOn~ trenle Avrupaya harekP edeceklerdir.

l(adriye •
kurt t yo

u?

Yalnız

'f ürk doktor ..

lktısat velcil ünden siaoria
şirketlerine ait yeni bir emir
gelmiştir. Bu emre nazaran

ve sigortalan mürakab e kanununa g6re, sigorta şirkeUe
riııin hayat 'kısımlannda.l<i dök·
torlat Türk olacaktır.
Yalnız Lozan muahedesinin
ikamet faslına tevfikan hakkı
müktesep sahibi olan doktorlar istihdam edilebilecektir.
Önümüzdeki aydan itibaren

bu emir tatbik edilecektir.

gelıp ıs-

hem ge::selcı . htwa alsalo.t.
tilem görsel.er, Iıcm de bir
ycııi

yeni etıiller yapa·

ne için yapma:.lar'?
Babıali cadde.-;i kaçara<ı
diye korkarlar da omm için .•
- ,.\!amafi bunlardan biri

geçen gt1n Polone:

köyı1Iıe

gilti{jini ve orada gördüklerini ya:ıyordu,
- Orası arlık değil gidenlere, olwyanlara bile kabak
larlr uerdi.

Birkaç

senedir,
kar değneğini beller. 9il1i hep
orayı bl'llcmişlcr.

()lede Şile
vur, f(cwdcre uar. Kara·
.\fıır.ml var ve beride Tcrkos
var, Silivri var.
Fakat hani gidcıı nerede?
- Geçen gun birisi ~e F:g1l11u~.

yazıyordu.

..- Evet, gördüm ve sandlln ki llcısbc1m Ed:rncnin kapısma değil de ken~isine gil-

miş! .. J!oş insan cdtrneyc d~
(]İlse ya:ısrnda bu kadar blJ-

fJürlemc, bu kadar mı1baldga yapmazdı. Sonra dua etsin yeni tramvaya, eı/cr ~ram·
varı

ff&• :-..-;··

olmasa idi

buİ belediye

o. hô.lfı.

lslan-

Jwdudımu

Fabiliyor zannedecekti.
- Pel\i ama. <fleme söylliyor, kendi~ neye 9ezig do-

-

tilıic

~~ş'~;~~~t~ektep. mezunları

Mardın gazetesi

bir araya

lanlmla civar köylere kadar
11~aınp orulardo. bir iki gün

dirne kapı ya Juzdar

de (hi~ayei beter)
~td
een ..
Uı::r git/ ı..~s else de uyuz
Ye. . . . .ed·ı
._-ı.ae: ı '~iti ~e h"tma·

~Yor.

lik o kadar uuıkltırda dola~
mıya ne lıacel... Şu mubarek.
tadwdan ye11mi11eı1 ya= .uürü

gazetesinde u:ı:rı 11=un bunu

~tltitctı' ırt

...
~~Qal naıu ı ve cıvanndakl
•'rt) Yl\şınd!: f1Utür1Uklerfne
tındı ~ Orta
kaz a olrnaınak
tdU ltı tnlıpme l te~ mezunla~ eceklerini o an.~nn tayin

Hem bi"'imkiler için §imdi-

men'i ~ııhakemelerini istemiş
tir.

C ıştır.
en Yolculardan biri

lllüdtlrlerı

kalırlar.

rak yeni yeni ilhamlarrı .kavu§salar bu senelik kôfldir.
- Sahi, bari onu olwn

bazılarının

<c, : B. enfyordu·

ahiye

y(lrz yölda kör dıi.~tinı olup

parça

:naznunlarından

gör

Jl~ s~yl

- Edebiyatla utjra:janlarm
çok ge=meleri, çok seyahat
etmeleri lazımımş, öyle mi?
- Evet, öyle.dit.
- Şu halde biz.im edebiyatçılar ne için bllllJl rağbet
etmiyor; şarkı. gcırbı, Hindi,
çini dolaşmıyorlar?
- Oralar para ile dolasılır a=i=im.
- - Beş parasız olarak yaya dellri alem seyahatine çı
kanlar nasıl dolaşıyorlar?
- iyi ama onlar alışkın,
pişkin adamlar. Eyer bizim
bu~ıinldi genç edebiyat mün-:lesrplcrİ de böyle yapacak olsalar. dolaşa dolaşa mutlak

lzmirde deveran eden bir rivayete g~re İzmir müddei u:
mumisi Kadriye H. m~s'elesı

ft1ti'Yc daha Y•. v.erırken uyuz
ı{t tavı;iye : . ~akmasını

a Utıu

•

ezmesı...

Üflİ beşi

~'k bu f~c banknot çıka..
k~d·e.lnız Pa:a adar,n.a vermiştir.

'

Ediplerin

laşımyol'sım?
- Ben bı1lrin cihanı

dola ..
a:i=im, sizin haberi•
ni: yok! Fakat, ben l>i.=im
idare memuruna yıkmı ôlmasm diy<' rıiycıcla dolaşıyorum.

şıyorımı

Bunlar da neJi böyle oğlurn:;

- Ne yapsmlar, tozdan bojjulmanıak için yollarda cibinliklt 9eziyorLar.

lf.öroğla

4'C):ı

4 S-altffe

Saat

26

1

Kezib.an
AyıJj, ayıp, çok ayıp, hı
rakta uyuyayım, diyordu
-

Dişlerini sıkmış,
rını

hazırlamış

33 -- Huh1Jrrirl: H. TurluJn
yumrukla- Ayıp, çok ayıp. Bırak ta

olan Keziban,

artık hırsızla yüzyüze

gelmiş

bulunuyordu .Cesur kı:ı, herifin
tam ağzına yapıştırmak için
ynmr.~ğunu kaldırdı ve bu
yumruk, bir sütrci hicap ha·
llne münkalip olarak kendi yüziine döndü. Aşık kı:ı, açık
pcncerenin yanına kadar çcla1erek kısık hir feryat ko-

örtüneyim.
Nihat ef, soluyordu. Ancak
ay aydınhğile ziyalanan bu
sessiz çatı ara1mda uryan bir
ten görmek bütün hayvanlığını
şahlandırmıştı.

Oraya biraz oynaşmak, te•
yemmünkir bir cilvei zina yapmak, kendisini sevdiğine kani
olduğu
köy çocuğuna bir
pardı:
nebze aşk zevki tattırmak ve
- Efendiymiş, benim efenbir de hediye vermek için
dimmiş!
gelmişti. Sekiz ayar altından
Filhakika bu vakitsiz ve
yirmi kadar top yaptırarak
muhteriz zair, Nihat Ef. idi.
parlak bir gerdanlık şeklinde
Sağ elinin şehadet parmağını
bunlan Kezibana verecek ve
ağzına götürerek yalvarıyordu:
o kıladei zerrin, yüz görlım- Aman Keziban sus, alfiğü gibi bir şey olacaktı.
nam duymasın, sana diyecek.Nihat, şu köy kızının aşkını
lerim var.
bilmekle beraber hoyratça
Keziban, ömründe işitmedimuamele görmekten korkuyor,
gi bir nağme duyuyordu. Efenonu opup okşamakta hayli
clisi; nur gibi çab arasına
zahmet çekeceğini
tahmin
doğuveren güzel sevgilisi koediyordu.
nuşmıyor 1 bayıltan bir sesle
Şehnazın kocası, köy kızlaaanki ilahi okuyordu. Uğradığı
nnın ne suretle nüvaziş kabüyük hayret yüzünden dili
bul ettiklerini bilirdi. Onlan,
tutulmamış olsa hemen bağısevseler, sevgileri yüzünden
ncakb:
çıldırsalar bile şehir çocak- Söyle, Allahı seversen bir
lanna, bir nevi yadırganlıkla
daha eöyle şu tatlı sesini işi - köy erkeklerinden ayı ı tuttukte işite bayılayım. Ayaklarının ları kibar efendilere - o zümdibinde can vereyim.
reden olan aşıklarına demek
Sevdazede ve hayretzede
istiyoruz - tenlerini okşatmak
hizmetçi, yüreğinde toplanan
ta behemhal müşkülat göste·
perde perde narei mesarı, narirlerdi. Tam kızgın bir his
'ei iftiharı bir türlü izhar ede- '
beslemelerine rağmen, aygıra
pıiyerek mesut bir şaşkınlıkla
bocalayıp dururken çıplaklığının çifte sallıyan huysuz kıırak
rolü oynarlar, bpkı onlar
farkında oldu ve bir sevki tabii
gibi
homurdanırlar, titizlenile yatağına atlamak, gömleğini
miş görünürler ve hrmalaralarak giymek istedi.
lardı. Tecrübeli bir
erkek,
Nihat ef, aile hayatında ve
batta çapkınlık aleminde tesa- huysuzlanmanın alelade bir
cilve olduğunu bilir ve yoruldüf edilmesi pek müşkül olan
ıu çıplak manzaradan son demadan nüvazişine devam eder1ece memnun ve mütehassis
di. Zira sevilmek istenildikleri
zaman homurdanan, brmalıyan
olmuştu. Kızın, bir an yüzünü
ve hatta ısıran bu kadıncıklar,
örtüp pencere önünde dur-;
mütevahhiş görünmekle beraduktan sonra gömleğine el
ber,
bağırmazlar, istimdat etuzatması üzerine ayağile gömmezler ve sıkıştırıldıkları nokleğe basb.
- Böyle güzel oluyor -deditadan ayrılmazlar, kaçıp kurıakın giyinme !
tulmayı hatıra getirmezler! O
Ketlban ellerini gene gözüsessiz mukavemet, erkeğin hüne kapıyarak bahtiyarane mı
C\lmuna karşı gösterilen o H·
nldandı:
. batı kadem, anlıyanlar için en

1

Buna ne

derıer?

Siz söyleyin

Ben, dün sabah, yani 23-6929 da saat dokuz treni ile
Edimeden l.stanbula geldim.
Sirkeci istasyonunda bir otomobile bindim. Şoförün yam na da bir genç oturdu. Fatihte
evimin kapısında indiğim zaman ücreti sordum.
Genç:
- Dört yüz seksen kuruş!
diye cevap verdi. Ücreti fazla buldum ve şu cevabı aldım:
- Bizim saat büyüktür.
Sonra bagajınız da vardır.
Dedi. Rica ederim, Sirkeciden
Fatihe kadar bir otomobil
ücreti bu kadar mı tutar? Bu
otomobilin numarası «1366»
idi. Bu tarzda müşterilere
muamele yapan insanlara ne
nam verilir? Siz söyleyiniz.
Fatih, Kıztaşı
No. 56 Osman
lf

Sinemalara dair
1 -

Gazetenizin

küçük

kat'i bir nişanei zaaftır, burhanı teslimiyettir.
Nihat Ef, bu kakikati bildiği için Kezibandan alacağı
hazzı muvakkatin epey didiş
miye
malolacağım
takdir
ediyordu. Tokadın bu sayılı
kabadayısı, Pamuk hanım hadisesindeki f edakirJığını gördükten sonra Keziban hakkında tuhaf bir temayül hasıl
etmişti. O kavi pazılar, o tüvane wcut, o kırmızı çehre,
o iıtekli göz hoşuna gidiyordu.
Hizmetçinin, kendisini
ölümden kurtarmasına mukabil o da minnettarane bir hareket olmak ilzere kızın iffetini lekelemeyi kurmuştu! Bunu
hazzı kalpile ve bir lfıtfü mahsusta bulunduğu kanaatile
yapacakb. Şukadar kı Keziban, kızoğlan kızdı ve bu
nokta Nihat efendiyi uzun
müddet düşündürmüştü.
Fakat köydilberfoin, anut
bir sebatı nazarla ve pek açık
bir lisanı bal ile sevgisini, okfanmak ihtiyacını anlatmakta
ısrar etmesi üzerine bir küçük
tecrübede bulunmayı muvafık
buldu. Mahut hediyeyi aldı ve
onu hamama gönderip yıkat
tıktan sonra ziyaretine geldi.
Şimdi pek tuhaf bir manzara görüyordu. Göğsünü açtır
mak için kendiaile yarım saat
ujıapıak icap ettiğine kail

kıt'ada intişanndan iti~

kollek5iyonunu yapmakta~
Aceba kaç nüshasını b~
da olarak ciltleteyim?
ff

2 -

Şehrimizde

Türkçe;

ya Fransızca olarak si.O~
mecmuası çıkıyor mu? al"
oğlundaki
büyük sinetO ti'
böyle bir mecmua çıka~~
lar mı? Çıkıyorsa lutfen 1~
lerini yazınız.
Fransada çıkan sinema ~
• 1

muaıarının

• •

1 .,

ısım erı.....

.JJ

fra°?

3 - Şehrimizde
nizah gazeteleri çıkıyor
Bunlann isimlerini yazınıı·
M. Şül<rÖ
il S. - 1: Üçer ve ya .ıtıf

ti
Çıkmıyor. Evelce.s~,

aylık yaptırınız.

2-

malar, el ilanı meselesı~
dolayı böyle bir şey çık ~
lar. Fakat kıymetli bir ti
değildi. Fransızca «Cine-fd
de» u tavsiye edebiliriz. _:~
3 - Evelce bir «Pist» ~il'
yordu. Kapandı. Şimdi ~
mıyor.

olduğu

Keziban, çınl ç.ıpl,J
karşısında duruyor ve biç /
kingenlik göstermiyordu. Jf.
Bu uryan şekil,Nihadın ~
labnı ateşlemiş, muhakeuı~-~

biliyetini tarümar etmişti. ~
çabara,ı, o pis yatak ve e-./ ~
« tezek kokar! » del.iği ,pi
şimdi ayn ayrı muattar,
amber birer hüviyet alınıştı;-,
Şehnazın boğa tıynetli kO~.,J'

behimi bir teheyyüç fÇI ~
hemen saldırdı, çıplak ıf
belinden yakalayıp yatağa~
rükledi ve kendisi de so ~
mıya başladı. Keziban, b~
saat evelki cehennemi ~
retini kaybetmiş, çok :rnii~
bir serinlik neşretmiye ~
mış,

çarşafsız

ya~

da up uzun yatıyor, yur~
kapadığı elinin arasındall ~
güle Nihadın ıoyunuşunu
ediyordu.
Jl.tJJI
Şehnazın kocası, sof'P'~
işini alelacele bitirip te ' -

dürüst

istediği

sevgiliyi kucak~~
zaman, köydil

bfr vaz'ı mukavem~t al~ı: ~
- Oh, efendi -dedıkızım!
.~
1
Ve müteakıben se\'gl~
o kadar zamandanberi b
.tini çektiği, iltifatını öıle~
erkeği kuvvetli kollarile çı dl
sinesine bastırıp boynuı>
öptü.

d;f

~anif

Ned.en

Da.ima sılıhat üzere olmak iÇi n
her akşam bir
komprime (Jubot) atınız ..

soı·d1ın..

Me el

ÇOcukt

iyi bir stbcı
rtıü~ap~ dadmın elinden
\>e nı bır vesika gibi aldım
dc11 etnnu bir eser gibi gözb. geçirdim

tolu ktubunu,

Qlt Ttırk

~P!..

.

~vinde romca mek-

SÖyledi~ok sevdiğini sık sık

bit a.. gın saçlarımdan kuru
lıe
dalına asılmak iç.in

J'ç

lln~el vesile?..

hun t 1 eın, Rumca bir
Pkı b"ırRum
()0liiııd"..

tt"

?'

mektu·b·
·
~ı ı ıgrenç

bir Ilı
temiz ve mağrur
diiş~e:e yaşadığımı neye

tıoıdan b ın~ Yoksa beni caını~, i)\~ış, dünyadan usan-

nelerde

koynuna girmek elimden gclemiyeceği ve buraya
geldim geleli doğrulukla, açık
a6zltilnkle ve temiz özlülük1e
benliğimde kamil bir ünsiyet
hasıl olduğu için daha dadın
odamda karnını boyanırken
mektubunu kocama gösterdim.
Ay, yüzün mü sarardı?...
görür
görmez
Mektubmru
haşmetpenahın gadaba gelip
beni yerlere athğını mı zannettin? Aman korkma, zehabı
m da tashih et. Kocam Rum
prensi değil, Türk ulusudur.
Harp
sahnesinde
hakiki
bir ejder, kendi yuvasında
tam bir melektir. Bu onun
bir

meziyet

değı1dir.

satılır.

}'t:

s..

.

A

USRETt HA11M

IGRE•
Ba~ırsakların nazamı olan t J080l ) fiııfubazdan mustfrfjj
o1antara muayyen bir saatte delfhacet etme1erllı1 tem1n edat-.

lpk terzihanesinden
1

Tnhsildar Ali iüza efendinin 24-6-29 tarihinden itıöaren vazi(esine
nihayet verilerek te.rzihanomizle hiç bir alakası kalmadığını m htueın
mnşterilrrimıze arzederir.
Hamza zade: Mehmet Hulusi 411_. .

la_........_____.
En1niyet

Sandı{Yı müdürlüğünden:

Emniyet Sandığına Anadolu demir yolln esham ve tabvilib
terhin ederek para istikraz eden medyunlann rehin ilmühaberi
ve mühürlerile birlikte 30 eylül 1929 tarihine kadar t.abmin
servisine müracaatlan ilan olunur.
sesini Sabinlerin kaçır.dmasına
benzetmişsin. M. 1 knihat zevcım,

bu tqbihe mUStenlt ıs6z

Çünkü her Türk ayni meşrep
lerini dinlerken -sordu:
tulistı Utnunc susamış bir
ve ayni kuvvettedir. Şu sizin
- Sabinler kim? .
ıihn~;ndın da 6bür aleme ismi var, cismi yok
a.nemHocamızdan vaktile i>gren~ ~ kille liitfen zemin ibnunlannız, Aşillerinız, Hergüldiğim kadar bu eski hikayeyi
~~ nn.
lerin,z; celadette, hamasett ,
Evet .. ıstcdin?
anlattım.. Romüs, Bomülüs ef~llnıca krıeı çocuk. Bana erkekliğe aı1 herhangi bir sanesini, Sabin kızlannm kaçı
heıe bu k-~t göndermek ve meziyette zevcinin de, arka- nlmasını ve şimdiki Roma şeh
dqlannın da ka•bine varamaz.
Y<>Uaın k al!i•dı gizli vasıtalarla
rinin eski halini uzun uzun söya b .
Tamamen ciddi olarak söylüte~c.iıniıı
cnı haımetpenah
ledim. Zevcim bütün bu sözleri
tla SOk.nı Yanında töhmet alb· yorum ki evimizdeki at uşak kemali ciddiyetle dinledikten
lan Y unanistanm mitolojik
'i.n clnıaak ~emektir. Atanafsonra:
kahramanlamıdan daha yüksek
bititsin. O hikayesini elbette
- Tuhaf şey, -dedi- bizim
~ato · .güzel Tasilisa [im- insanlardır. Onlan masal gibi Bozkurt Romada dişi kurt olokuduk, bun!an birer hakikat
rı ·
tıÇcnın
tıı iönderdj-·rumcuı], zevci·
olarak temaşa ediyoruz.
muş. Demek ki Türk masal'rıaYt
k gı bir nadide elAfedersin, bahsi biraz deları gün batan yerlerde de
bnınenı:·klllla yollamq, o da ğiştirdim. Mektubu zevcime söyleniyor . Roma dediğin yer
tat
ı e 6'~~
k a hediye """WlYl ımpera- verdiğimi söylüyordum, değil ini? rimpapanın oturduğu şehirdir.
ll' gön6J.
ederek mahrem
Evet, verdim ve emri üzeriBiz ona kızıl elma deriz.
lla ç.k
tnacerasuun meydane
aynen
okudum,
harfiyen
de
rn·ışti,.. Seni
rnasına
b
Burada naaıl yaşadığımı,
se ebiyet verterceme ettim. işin, gücün oltantanamın, debdebemin ye\lrtı el dn mektubunu o meşmadığı için mektubunu maliı
f',.
tna an dah
rinde bulunup bulunmadığını,
'r\lnktı 4
a muzurl
matfüruşane kaleme almışmn.
~atle IDA ~n:d~. Kuduse seya- Zevciın, birçok noktalan isti- zev~ime tenimi mi, yüreğimi
mi verdiğimi soran sabrları
Qenioı :tardan kurtulın tu
zaha mecbur oldu. Mesela,
tiğirn~ ruınlarla ınuhabereU§et~ 41(Kaldı.rillık boğazı» (1] badi- dinlerken kuvvetli erkek gülümsedi:
~Uı YÜrü~~aşıldığı gün, he- Ya imr"'niyor, ya merak
labıa...:'
ye ve babasmın
[1] Kaldıralık boğazı, Bileo·ı
•ue oy
ediyor
-dedi- her halde duyg tını
ı namıya baılıyan
cik hakiminin elinden menkiı
Ciktır. u eyman öksüz kalagul l kı:ı!
hası Nilüferin alındığı yerdir.
Ve sonra iri ela gözlerini
Sak
Bu hakim, Türklere hainane
d'"\!şrneın bu~ so··zı enmden tel
ebedi
malikanesine, benim yüpusu kurmak isterken kendisi
bu.11 'ı gonderdiğin nıektuaşa pusuya düşmüş, mülkünü, ka- reö-ime tevcih ederek sordu :
o
o"bUr ed·~e geçnıesi ve beni de- rısı ve hayatını kaybetmiştir.
- Bu kız güzel mi?
lll l unyaya .. ..
a İni du .. . goçurmcsi ihti- Vak'a pek meshur olduğu
Cevap verdim :
lli.l~,.!
şunup titreme K
Son derece!
için daha fazla iz.aha lüzum
...,. mzı·
• oyc.• ı bir mektup k o- Huyu nasıl? tiiz mi,
yoktur.

.
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BffOmum ecza-

Mnharrlri: M. Türhan

ıçın

yeniden

ve ihya eder

INKIBAZ
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MUESSESATJ

camın

Teofcuıoya

Gttt

Barsakları

~~·r.. ,_....""_·tamir

ŞATELEN

eni
Zönnediyorsu ?
~cnofördan

jOBOlt

Paris hasta nelen
muteah h'itJ eri

haşmetpen
yere attığ n
- 16 -

e

uysal mı?

-

Huyu da yüzü gibi güzel-

dir- Çalqkandır,
iş

elinden her

gelir.

- Öyleyse onu bir Tarb

verdim. Er

nasıl

olur

görsthı,

tasadan kurtulsan.
Tabiidir ki ben bu söru llti·
feye hamlettim. Fakat zevcim,
mütemmim izahatla ciddi konuştuğunu

anlatb:
-Lülü1.[Zevcim bana

j -• ıu-

yahut l"urlderfn dediği
gibi Nililfer demez, Lüln diye
hitap eder) Rum ku:lan mezbeleye diqmilf güle benziyorlar; onlan çöpllikten birer birer kurtarmak istiyorum. Güzel bir kız için, en şerefli
yastık bir ~ göğs(idiir.
Şu senin Teofanoyu da miskin,
korkak ve sarsak bir Rumun
olup öliinciye kadar iizüntü kam
çekmekten laırtarnlım. Kadm
kıymeti bilen ve erkek kıy
metini de karşısındakine bildirebilen bir babayiğite verelim.
Senin güzel yüzün o dakikada gözümün önüne geldi.
far,

Zevcimin uzaktan

gördüğüm

arkadaşlannı da ayni zamanda
düşündüm

ve birer birer gözümün önünden geçirdim. Belki kızarsın, belki danlırsın.
Lakin sana muhabbetim her
türlü mülahazaya galebe ett.iğinden zevcime bila ihtl.var
şu cevabı verdim:
-

_....

--. (BitmedO

;.,o

i3aat

=Söylenenler_

Bilmiyorduk ...
Mefer bizim operetlerimiz de
varmış ••

Yalnız

laklık

ne

dlnleııebfllr.

biraz:
mi?••

·

misiniz?
Khım Şnkrü

Aynalı radyo
Yakında filiyat sahasına
çıkahilecek mi?
Telafz telefon ahizeleri hemen hemen terakki yolunun ıon
aoktalanna geldiği günden itibaren fen adamları bir de aynalı
rad10 imaline koyuldular. Yapılmak istenilen şey esasta bir,
fabt teferrüatta yekdiğerinden ayrı fki cihazdır:
1- Bayağı bir radyo cibazma bir ayna ilavesi ve aesini ifittijimiz kimsenin hayalinin de • ayni zamanda bu a~da gôrill-

mm..

Telsiz istasiyonunda g6sterilecek bir sinema filiminin

evlerimizde muaddel radyo cihazı ile perdeye aksettirilmesi••
Her iki sahada yapılan tecrtıbeler muvaffakiyetle ilerlemaektedir, ve ümit edildiğine göre her iki cihazı da birkaç seneye kadar tekemmtıl etmit bir halde piyasada halaıak

-kin

olacaktır.

İstanbulda

Nora

ikinci nevi k~ük ahi- . ketin bağnndan koplDUf bir
enin haHnde olursa gDzeldfr,
rtrfer, tıalları ( t 5) lira- taklit edildi mi bir gıcırhdan
dan haşlar. Fakat biz bu ibaret kalır ve bu amda da
lmrllmlze birkaç lira daha yekneaakhğı ile çekilmez. l.Jtt..
lealu\rlık edip Jılç olmaz,
fen bu noktayı radyo heyeti• lstanbuldan başka 3-1 n.in namn dikkatine vazeder

2-

:

Anadolu

zeler tek IAmbahdırlar,
eeel « bo parlör »ede ve-

Awupa istasyonunu da
.SOllyebllecek bir makine
almasını tavsiye ederiz!

Telli ve telsiz telJP.a!...r
telefon yapmakta ih~
bütün dünyaya tesliJDAle.....
mit olan meşhur
fabrikası
,

TelefunQe~
Okuyucularmuzdan biri bize
1929
modeli radyo ~
gönderdiği mekupta diyor kf:
nnı
pek
yakın
Epeyce zaman oluyor, bir
İstanbul
piyaauına
at'
gece radyonun musiki heyeti:
decektfr.
- Şimdi Süleyman operetinden
bir
parça
dinliyecekŞarkılan
siniz, dedi.
Hemen kulak kabarttım, h•>·
değil
parlörden
utlu, kanunlu ve tefli
Konservatuvar heyeti AnaKuru ve ya yaş her ~
bir incesazdır geldi. Sonra
doluya gidip te milli şarkıla
gi
bir pile ayni zamanda_w
da bizim eski usul bir şarkı
akkümlilitöre, hatta ~~
~ımızı topladığı gündenberi
sayliyen bir kadın sesi yOknn yerine kalın olan tpıı"."'.'_ "
ıeldi, ıabredfp sonuna kadar
latanbulda Anadolu havalan
farmatöre
mühtaç olJIU!d~
dinledim ve gördllm ki biç
moda oldu. Bu şarkılara didoğrudan
doğruya
ele~
deiipneden bu böylece decereyanı
ile
işliyen
~
yeceğim yok; içlerinde- bfr
vam etmektedir, en ·nihayet
bir ahize vardır, adı:
çoğu dinliyene zevk verir, bun- kendi kendime düşihıdilm :
- Demek ki bizim bfr opedan başka -iyi, fena- bu şarkı
dır, fiatı ise eski siatedl
ret kumpanyamız bile olmalan toplamak ve saklamak bir
hizelerden bile acmdut•
dığı halde bir çok operetlevaı:ifedir, fakat...
Galatada Osmanlı
rimiz varmıt, dedim, bilmem
kası sırasında ( Kuleli )
Şehrimizde bazı beateklrlar
siz bu işe ıaımazmısmız ?
ğazaya uğnyarak so11111df •
bu şarkılan taklide ve radyo
Ihsan Cemil
heyeti de bu taklit p.rkılan
1111w•-1111Uıoommıııınıın~ıımınııfıiı~ı
her gece hem de fazlası ile
Telsiz telefona bugünkü kıyn1eti veren
a6ylemiye başladı.
meşhur Fransız alinıi
Memleket havaları memle-

fstanbulu dinliyecek ahize••• fazla
Karllerimizden biri yalnız fstanbulu dlnliyebilecek bir ahize almak arzuatmdadır, bize bu cins
ahlzelerln kaça sallldığını
soruyor. Bu karllmlze
haber verellm ki yalnız
htanbnlu dinltyecek ){a•
blllyette küçük ahizeler
iki
nevidir,
birincisi
Mmbasız ve bittabi akkümülAtörsüz olarak işler,
adına ( galen ) derler' rı
atı G ile t 5 lira arasın
dadır. Fakat bu cins ahl~rln verdikleri ses hanr olduğu için ancak ku-

Bekleyiniz:~

·

Lüsiyen Levi. yaJ?l'
.

tarafından bulunmuş usule tevfikan
lan radyo ahizeleri vakıa taklit edilmiştir·

Fakat hiç bir zaman eşi'yapıln1amıştı~

ne

Ticaret ileminde « el, el )) namı
tandan, bu ~
antene mnhtaç değildir, kutusunun ilzerine takıl"'1~ç
bir kadro ile işler, binaenaleyh portatiftir, istetü!'el y"etf
g6türtllebilir•

Yaz mevsiminde..

Evimizden kaldınhp aayfiyemize nakledilmesi knç&k ~
bavulun tafuıması kadar kolaydır. Geceleri otoaıoDP
ve ya aandahn içine konulması fşten bile değildir.

Lüsiyen Levi..

Ahizeleri o derece hassaabr ki evde, sayfiyede, otodl~
bilde, sandalda olduğu gibi hiç ha•a almıyan bir mabıe!Iİ'
içinde bile itler...

· Bir tane ...

Ltısiyen Leri ahizesi aldığınız zaman kendinizi A ~
nın btltnn tiyatro ve konserlerine maccanen abone oleldl~
tellkki edebilirsin.iz. Filhakika Lüsiyen Levi ~

}·alnız latanbul gibi yakın veya Peşte, Viyana gibi ~
H ist:Hyonlan almaı:. Fakat ayni zamanda Avnıpalllll
uzak lııem de zayıf (40) dan fazla istasyonunu dinler. ~
vetine g6re sesi de son derece temizdir.

Löslycn Levi abizelerlnin 5,6,1
8 lômbalı muhtelif cinsleri vat"
dır, fiatları ise ucuzdur••

Latfen Beyoğlunda Baker mağazalarına uğnyank ,oto':

Bu mneasesede bftytık kolaylıklar görece~"'·ın·ifPi~
emin olabilirsiniz!
nm.

"r1 Haziran
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»ört senelik
bir zevkten
sonra
İlet' giizel ka-··
rlını ayrı ayrı

~tikaJıltyarak
ıki başlı zevk ·
sfiren . milyoller hapse a.lıldı ve serveti
'•iki kadın ara8

'1tda taksin-ı
edildi

A

~

l'e:zanıı ertkada büyük bir _
b"'
utün kibar ma·
hıu~:ı lktl8adf, mali muOlnıu sarsan bir rezalet
o.c:

et

haruı

··

ştur.

kl~rveu

ile piyasaya hA·

hoke~:an nıUyonerlerden
ııe

on hundan dört se-

eveı ı1

">asan Pk ı blnblr gece
lll\ltbı arında olduğu gibi
nıı ş masraflarla mu·
·· ..
'1e t\fll htr. ·ı
~ u un yapmış
lcı
lnertkanın en gii:ıel
lt olan :\J i
~\'l
' s Urayfurt ile
ennılşttr.

1'1Uvone

fi" ..
r ,.e zevcesi
ort SPne ti
Şa
( r beraber ya•nakhd
~....
• ır 1ar. .\n(•ak ti·
"'Qret ·•d
ller
aun olan ınllyokar• kelton senenin hirv ayını N

&

sının

evyorkta karını d Yanında, birkaç ayı
a T~ksas vllayeUnde

ç IRllölnln işi eri başında
ge(Jlrmektedlr.
Bu hayat böyleee suya
sabuna dokunmadan de ..
vam etmekte iken milyonerin genç karısı bir gün
kocası ile beraber ( 'Teksas )a, koeasın1n çlnllğlne
gitmek, görmek arzusunu izhar ediyor. Fakat
kocası razı olmuyor.
- Köv havatuhr
•. Canın
.
sıluhr, diyor ..
~

.Fakat nenç kadm kocasmm böyle senenin dört

.

beş ayım

(;lftllğinde

rre-

çlrme inden kuskulamyor. Hu kuşkulanması
gitnıek istemesine karşı
oösterllen muhalefetten
büsbütün artıyor ve ko·
cası Tek ast.alil çlnllğlne
glttlkden bir hatla son-

ra

pe~lnden

trene

atlıyor

ve o da ( 1 eksas )a gidi·
yor.
l~te a~•I rezalet burada
başhyor. Milyoner Bokellon ( Teksas )t.akt çUUl(Jlnde hasım
.. bir kadınla buluşuyor, milyoner bu kadmı
n1k8hlan11ş, Teksasta kendini bekar tanıtal"ftk ikinci bir kadın almıst1r. İki
kadının da birbirlerinden
haberleri yol<. Bokelton
Teksastakl lmrısma ~ev
yorl<a işleri için gittiğini
söyler ve hu suretle onu
da, ötekini de idare edip
1

gid ~ rmlş.

Bu vaziyet

karşı s ında

iki nlktalıh karı sahibi
milyoner derhal lovldf
ediliyor. Mahkeme lmrarı
ile her lkt kndına onar
ınllyon

dolt\r, yani 20 şer
mtlyon Ura tazmtnat verdiriliyor ve milyoneri 7
btU)uk seneye mnhlnlm
ediyor. Dört sene mı karı
ile keyif süren nıilyoner
zındanda taliine küserken...
fiil lmdın da aldıkları doloun tazminat parası sayesinde gül gibi yaşıyor•
lar.

.

8" Saliife

wıma~!!?

>

T

Mubarrd'i:

Afarsel Aten

ti

_q_

ız

Onlara

is

wıı

ODD

Nakıli

idris Muhtef ı

acıyın.!

Bu saatte bana karşı aciz kaJan polis müdürii
terter tepiniyor, emniyeti umumiye müdürli
saçlannı yoluyor, butiin polis kuvvetleri s~
erber halinde beni anyorlar..~ gölgelerindeıı
ile korkan bu adamları
aline acınmaz mı'l
dan başka öğrendiklerim de ı muna kailim de ondan saldJI
- Bu mektubu almca ne ı efendi. Benim oğlum polis
bdra.ma datil bulmımama.k 1 var.
g6zük6yorum. Meseleye gele"
yaptum?
Maksim
da
Püysö
zengin,
la
beraber
benim
kadar
bu
lim. Ben bu adamın apattr'
- Derhal tah'kikat emrettim.
serbest
hayata
ablmış,
kibar
mamnda kpJCJaı ile göriişilt'
Thbldkat.. TallktkatL. iflerde zeki Ye ihtisas sahibimuhttlerde
yapyan yetiın
ken postacı bir mekt1l1'
Böyle işlerde tallkikat Defe dir- Ne ise fimdi ona mftda..
kalDllf
bir
genç
imiş..
faa ederek meleleden uzakgetirdi. Hakkmda tahkikatl
yarar. Bir iş tahkikat afbası
- Yani.. bir kelime ile bu
lafmıyaymı.
Size
oğlumdan
bqladığım bir adamm alcbi'
na döktlldü mli mutlaka nya
adamdan şüphe etmek apdetil, kmdl.yaptığım ta1ıkika tallıktır.
mektabmı muhteviyabnı
düşmüş demektir.
tm neticesinden b.haedeccrenmek her halde faideli olo1
- Fakat. ..
- Müdür B. bir kimseden
ğfm.
diye dDflbıdmn. Hemen posta'
- Fakati filin var mı, kalşüphe etmek hiç pir zaman apcmm
arkasından yukan çıkt:JıO
T...tildbtmmn
ne6cetalhk olamaz. Bana kabna
dı mı?
mösyö Makaimi görmek iste"
bizim mesleğimizde herkesten
Herif açıktan açı'ğa meydan Radeo nn"? Demek tahkikat
şüphe
etmek
limndD'.
yiıptmız?
diğimi s6yledim. iki dakik•
okuycr bet Mtilamereye ~
Bu
adamdan
demek
E'ft!t,
doğruca
da
aize
sonra
beni bir salona ald.ı.t
c"eğim, bunıunmmı dibinde
şimdi
şüphe
edİyonuJR!Z·
Ddfcetinl haber yeımiye kotTe burada onu, elinde henıell
~iz~le alay edeceğim ve "gme
Ben
onu
demek
istemealdığı mektubu, buldu•
,peni yakalıyamıyacabnm di- tam.
dim
fikrimi umumiyet ftfba- sa,feyin.
Mektubu C>kuyab~
yor.. İbl:imııl haJdkatcn de gerile ' söyledim. M•mafi ziya- mır
- Atlhğnn netiee bir ~ retimden hiç te nadim değiliyor~ ihtimal değil, muhak- Kendisi verdi, okud~l

at

kak, bayle ohyor ve hiz im
kalıyoruz.

endlte
-

ftriei neticedir.
•
Ne oluna ohAm çabuk

~Ben~

lim.
.
- Bir az eftl tahkikat diyordunm , timdi ziyaretten

Kendimhle alay: ettiıiyoacrz.
Sonra gene kendi kendimizi
alda'ınak için tahkilrat emrec!.iyoruz...
Bu esnada oda kapan 'ftlruldu ve aralıklanan kaptdan
polis baffye.i (R&t) nn kal..

mem.

babsediyorsmım.

- Ben de sevmem efendim
itte anbııtıyonm. Oğlum mlllllD<ftdewatmuel Mir isminde 1:;1r lbza br yapan bir
deRJr..twhıııı bira ıliphelen

- Evet.. Çlnldl Mabim dö
PQsy~ De prilftllm.

uzandı.

mif.

-

Mnsaade var mı mtiftlr

bey? GirebiHr mfytm?
Emuiyetf umumiye m9dUrii
hafiyeyi
gaıibıce
kqlanm
çath:

- Tam zamanmda geldin.
Senden bahsediyorduk. Bak
M. Kouyon neler söyllyor. Vazifene gitmemiş. oğhmu ghclermişsio.

Bu

nasıl iş?

- M. K<myomm baldo var.
Hata ettbn. Keiıdimi mlldafaa
etmiyorum.
:razıyım.

Cezam ne ise

sev-

-~·'.t kont Mirin

yejenidir.

Baı•U,onaım

atre-

nin.

-

T~

ederim m&dnr

bey.. Fabt bunu btJmek, arzedeceğim

noktanın yanmda

ikinci derecede kalır. Evet..
ottam bu kızla kar yapan

delibnhdan

şttphe etmiş.

- Ne diye? Tıgris diye mi?
- Eftt.
· - Ve o·adam da Tıgris değilmiş-. Ôyle mi?
- ismi Maksim dö Pilysö

Polis müdilrii hiddetin son
İIDİf.·
- Şu methur tenis şampiderecesine gelmişti.
•
yonu.
- Cezam ne ise razıyım
- Ta kendisi. Kapıcısından
demek kolay.. İş yalınız bu-'
tenis şauıiyonluğunu öğrendim.
nunla bitse ne ala.. Herşeyden
Matmazel
Janinle Öerabcr
evel anlabn bakalım oğlunuz
şampiyonluğu kazanmışlar.
ne yapmış?
-Öğrendiğiniz bu kadar mı?
- Hiç...
tahkikabnızın verdiği netice
- Tabii öyle olacak.. &.,., hu neticeye şaşmam
1 yalnız bu mu?
- Yantlıyorsunuz müdtir 1 - Hayır miidür bey.. Bun•

Ve sizi kapı dışarı etti
değı1 mi?
-

- Hayır.. Bilakis bssnü suretle, nezaketle kabul etti ve
bana « Tigris » in kim oldujunu sordu.
- Nasıl?
Polis ve emniyeti umumiye
miidDrlerl, ikisi de birden ıa
şınblar . Onlar Tigris isminin
mevcudifetini bu saaitta yalnız
kendileri -.:e bir de kont Mir
ile müstemlib nuımım bildiğine zahipb1er.
Pof:.s müdürü:
- Vallahi pldıracağım dedi.
Bu Maksim.dô Püysö «Tigria»
ten bahsetti, onun kim olduğunu

sordu ha?..
Fakat nerden biliyor?
- Tigris ona bir mektup

yazmış.

- Yahu .. sen insam patlata·
caksın. Nekadar da suğuk kanlı sakin duruyorsun; g5rmüyurn usun ateş üstünde ~biyiz.
- Ben de sizden BŞ2ğı degfüm. Sureta sakin görünüyorum. Fakat gelin bir de içime
sorun ancak hiddet etmeden
evel ma.'ltıki düşiinmek lüzu-

yazıyor.

-

Ne

-

Kopyasını

oldım,

talı'

dfm edeyim.. siz de okuyan.

Rüt cebinden çıkardığı bit
kAğıdı polia miidibiine uzattı
M. Kanyon adeta kaparca'
sına kiğıdı aldı ve yükselı

sule okudu.
er

Azizim efendim!

. &>olia miGnırtmmm sizi t'6
hatsu: etmeleri, tarassut et'
meleri sırf benim yii%iimdeJI"'
dir. Hem beni hem de oııJat'
mamr g8rthı. Ne yapsıoi'!
onlara

kızmak değil a;;.,ıı

liam. Bu aaatt.e polis ~
rii
bana karp ~

terter
tepiniyor,
emıriY6'
umumiye müdürü saçlanoı 1"'.
luyor.. Bütün zabıta ~
beni yakalamak için seferbe'
haline getiriliyor. Bunlara k•,..
şı hafiye Rüt ve ya oğluııotl
sizin arkanızdan tahkikat 1~~
malan mazur görülmez 1111•
Bütün bunlara sebep sizin bit
genç kızla kur yapmanızdır"
O genç kızla ki, pek yaıand~
benim zevcem olacak.. Tekt•
affınızı rica ve samim'i hisle..
rime itimat etmenizi istirhad'
eylerim .
Tigris »
- \BJcınedl>
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Duvar icindeki ölü ı
1\Takıli· Ahnıet Cenıaleddin

•

Veresiy~
•

-53-

1

Bir daha söyliyorum

ften hu adamın
sizliaine iman ederim

TAVİLZADE

!zmir terzihanesinde son
moda , ehven fiyatlarla, sühuletli şeraitle erkek ve
kadın kostümleri imal olu-

...

nur.

kabahat- ---v~~!.~i-~.:~_~:s.1:..da

Jan-P:y
lltuı
· er asab'ıyetle dudak-

mak üzre şunu aöylüyorum ki
•em: ~.ırdı ise de bir ceYap efendim mösyö Hüber Maraallİda e 1 ve bu sükutu muannın biğfinahlığma §11 sa:tte
Ytsi ~i karş~~ınd~ p~~is hafibu işin bidayetindeki imanım\tarn ~al sozlenne şoyle de- dan daha kuvvetli bir kanaat1e ıman
·
- ettı
E ··
etın"ış bu1unuyonım.
den fendinizin gaybubetiı1- Peki bu kat'i kanaatiniz
hakk sonra geçirdiğiniz hayat, neye istinat crlzyor?
hasııınızda bir takım şüphelerin
Bu iddianın vesaik ve delilQİZ?at olınasına sebep oldu. lerle tevsik edebilir ıniainiz?
dunı ben tahkikatta bulun- Söyleyiniz. Kendisini bu kadar
hiç t \re elde ettiğim neticeler kat'iyetle müdafaa etmekte
Şiı:nd~ l~hinizde zühur etmedi bulunduğunuz efendinizin sebir 1 sızden sarih ve kat'i ismeti namına her şeyi söy._.ceh\rap istiyorum :
leyiniz.
\Qtr
_ ~••a M
ku . .
ınıyetınden sonra Hü- Maalesef mösyö, bana
lıilt .. arsanı busada gördüait bulunmıyan bir takım esJ=~· ~oksa görmediniz mi? rarı faşetmekte mazurum; ve
~i Pıyer, vereceği cevabı size fazla bir şey söyliyebiltıUdd tartıyormuş glbi bir
lecek bir mevkide de bulunmu..
L. et der·
d
·
d'"
..
' ~kin şurasına emin
dUıqen son ın erın d'uşun- yorum. kiU1
.._ t . ra cevap ver ır
o1unuz · yakın bir atide her
oldu" stıntak hakimine vermiş
şeyi öğrenmiş; istedigwiniz ma&uın "f
ı adeyi
tekrardan lumab elde etmiş bulunacakbaşka
E:fend' 'ierecek bir ifadem yok.
sınız.
laına-.ırnil mösyö Hüber Marsan
Bu emektar uşağın derin
~ e
ltıuh .. ı
nıasumdur. Farzıve samimi kanaati karşısında
L~ Clt o1ar k
qp d h' a
.
a ı t ·o cinayeti irti- Ribol de sarsıldı ve bu ketum
e mış o1saydı kenadamdan fazla bir ıey öğredıtıi
derha~~rnl~ketinin adliyesine nemiyeceğini anladı. Jan - PiÇok ..-erteslıın
ederdi. Kendisi
yeri:
,
Çocuktu.. \re çok namuslu bir
- Pekala! Teşekkür ederim dostum. Gidebilirsiniz!
Polis f" • •
larin sh a ıyesı ıhtiyar emek- diye savdıktan sonra kendi
_ ;.zünu keserek:
kendine:
- işi aceleye getirip te
daki nızokte ~u cinayet hakkınaı
k ku
lllalfırna'-nazanmzı
değil
herifi
büsbütün
or tmıyahm,
t
ı.ınııı
ld
aasen tJ .. b soruyorum; dedi.
diye düıündü, her ha e bu
keıne nu er Marsan muha- adamın dilinin albnda bir

h.

b·

'fe

nıahkA

ltc ait ve ta fum edildi. Bu
ra nnızdan tekrar
"''ere
ve
·· k aşa edilet ~ bir
ınuna

l'lıUzak

şeyler var ama söylemek istemiyor. jan - Piyer bizim. için
icabında çok mühim bir şahit
olabilir.

Edirne Belediye
dairesinden :

13,907 lira 77 kuruş bedeli
keşifli yeniden inşa edilecek
fenni mezbaha binası yirmi
gün müddetle ve kapalı zarf
usulile münakasaya konulmuıtur. Talipler
proje ve
şartnameyi belediye muhasebe
dairesinde görebilirler. Talip
olanlar ilk teklif edecekleri
bedelin yüzde yedi buçuğu
nisbetinde teminat akçesini
ve ya banka mektubunu ve
teklifini havi pullu varakayı
bir z&rf derunüne koyup üzerine mezbaha inşası diye yazarak belediye medisine tevdi
eylemeleri ilan olunur. İhale
9 T emuz 929 tarihine müsadif Salı günü saat 16 dadır.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ortadan kaybolduğunu görünce

çıldırmak derecelerine gelmiş-

ti. Zemin enkazla mesturdJ.

Alçak herif kabuslar içinde

çırpınan

bir hasta gibi

ateşler içinde yanarak:

başı

- Bunun imkanı yok degil ıni? Diye
haykınyordu,
mutlaka gözlerim yanlış görüyorlar!..
j şin aslına vakıf olmamakla
baı aber

gerek

bankerin ve

gerekse Loransann

telaş

ve
farlı heyecanlarından fevkalide bir vak'anın şahidi olduğuna hükmeden Hintli:
--Telaş etmeyiniz efendiler!
Dedi,

aşağıdaki gördüğünüz.

Bağlı adamı dinliyccek olursanız kendisi elbette sizi te-

min eder.
İhti nıesele değildir.
Burada vakit kaybcdeceğih&t ;ear uşağın dudaklan tunize gidip kendisini isticvap
•ii~ılc b:~~~rengiz bir tebesJan - Plycr efendinin ikamet- etseniz elbet daha iyi olur....
~·
dü
ve:
gibına
muvasalat ettikten Bu sözler bankerle Loranşarın
_
~ın bil'ır?.. deınekle ikbiraz sonra bir d eli"k anlı k ena k ıll arını b aş1arma getir di ve:
lifa etti·
L! Bu .tıı~nid
disine bir mektup getiriyordu.
- Evet, evet... Fabyeni
' 1Yesinin
ar cevap polis ha- Uşak bu mektubu aÇlp okudu isticvap edelim! Omm herşeye
tini telbe~ca nazan dikka- sonra:
vakıf olması icap eder... diye
- S
ış olmalı ki·
- Peki, geliyorum! cevabını bağırarak alt kata indiler.
~•kikat~n _defa olmak· üzere verdi.
F abyenin bağları alelacele
soyleınekl'
t
t
t
b
d
bi
ar
edi
ıgın17.1
size
Ş
e
amam
un
an
raz
çözüldü,
ağzındaki tıkaç çık a.
iht
Slt bir ta1~:11?• diye bağırdı,
eveldi ki Zambarof, Loranıar ve nldı ve Zambarof avaz avaz
&aklamak . . ımalarla işi savHintlinin refakaünde ıan evde
bağırarak sordu :
doğı-u
ıstiyorsunuz. Halbuki
iskeletin ve Elyanın sara ka_ Söyle, haydi söylesene!.
lcın
kYu,
ancak
do
tar e suren1
gruyu soydem basmış olduklarım keşNe oldu? seni kim bağladı?
ilbilirsinız...
· e Yakanızı kur· fcderek Lo~no kollan Matmazel Elyan nere.le?
Ceı-ı
.._ Siz.c ben de son ..l-L ol- arasında kendinden geçiyordu. vap ver eliyorum sanat...

*

w •

w

•

•

..

~

Marsiyal L.mbajof ilkelctiD

- ··

•,

.mitmecli>

MUSTAFA

ve biraderleri vapurıarı
J.1untazam Ayvalık ekspresi

SELAM El.
vapuru
Her Perşembe
tam saar 1 7 de

Sirkeci rıhtımından h~ekctl c
mutat iskelelere uğradıktan
sonra Cuma günü Edremit
YC

Ayvalı~a

mft,•aS'.ılet

n:

Pazar gunü Ayvahktarı haretle pazaıtesi Jstanbu!a avdet
edecektir.
Mahalli müracaat : Y em i~
TaYil zade biraderler. telefon
Jst: 2210
lüks ,.c surat

Baı·l ın

~:l ekti rikl e

mücehhez

ımsla .... ı

nımıtazanı

kam araları ve ğüverta yolcularına

m ahsus müferrah mahalleri haiz

•• k•ıye -27\ apuru
T ur
Hazi r:m
Perşembe

~aat ı 8 de ~irkcciden hareketle
[ Ereğli , Zonguldak , Bartin ,
Kurucaşile , Cide ] iskelelerine

azimet ve avdet edecektir .
Fazla tafsil:i.t için ~:minön ü

han

Rıhtım

.

2 nuınarav.t

caat. 1 elefon : 268 ı

mura-

eyrisefain
~1erkez

aı:enta~ı

: lı .ıl atJ
köpru baŞtnda . Bevoglu 256.!
Şube acentası : Mahmudi,•c:
hanı altında . lstanbul 2 i ıo

İzn1ir sürat postası
(lZ:,\llR) vapunı 28 hazi ran cuma

14.30 da galat"

rı htımınd an

haerketlc cumar
te"i sabahı 1zmire gidecek ' c
pazar 14.30 da lzmirdcn
hareketle pazartesi ~abahı gc·
lcccktır. \y apurda mukenım el
bir ork trc ve cazbant me\'..
...uttur.

27
'taren

hazıran tarihinden
iş'arı ahire kadar

itı

Kaı abi~a h attının perşembe pos.talan v:ıpı lmıvacaktır.

Doktor FETHİ
Cernıhpaşa Hast.11nesi
Baktenyoloğu

Kan
ıdrar,

( Va ermnn tt'amülu )
balJ!nm cera hat tahlillen

ıle h attalıklnrın hu usi a~ıları ynpılı r. Telefonla malumat 'erildiği
ı :ıkdirde tahlil edilecek ıııc\ at ;ı'..

drn!a.rak bdı'1ıara raporu ın krli m
edifü.
Muayenehane: Bcyoglunda, Aga
. Jmiinin br~ısmda
Telefon: Beyoğlu 5.'i4

--

.

~

E:j'! l

Ctta W:W4AIWC

Bize dair... Yeni depo
Gazeteciler 300 bin liraya
için yapılacak müskirat depo1

rozet

J

,,,.,., Matbuat cemiyeti azasma
mabsuı olmak üzere bir rozet
ihdasına karar verilmiş ve
miyet, ressamlanmız arasında
Lir müsabaka açmıştı. Bu müsabakaya ressamımız «Togo»
bey de jştirak etmiştir. Togo
beyin bulduğu rozet şekli resimde görülmektedir.

ce-

KEbrısta g~ne
ayak andılar

Kıbnsm ötedenberi Yuna·
nistana ilhakına hiç değilse
oramn şimdilik muhtariyetine

çalıtan Kıbrıs Rumları, İngil

terede Amele fırkası iş batı
na geçtikten sonra yeniden
harekete başlam1 şlar, Hnkrı
met nezdinde ciddi teşebbüs·
lerde bulunmak için tertibat
aımıtlardır.

Ateş

•

için iyi bir
Emanet yeni
tedbirle>·

su yapılıyor

aldırıyor

Müskirat inhisar müdiriyeti
ıehrimiıde muazzam bir depo
yaptıracak ve bilfımum meş
rubc'ttı küuliyeyi burada muhafaza edecektir.
Depo inşası için kabata~ta
emlaki milliyeden büyilk bir
arsa satın almı~tır.
Deponun inşası talibine ihale edilmiştir. Kısa bir mUd·
det zarfında inşa edilecek
depo 800 bin liraya yakin
bir paraya malolacaktır.

Şehirde geceleri ekseriyetle
Terkos suyu kesilmektedir.
Herhangi bir yangın tehlikesini nazarı dikkate alan Emadet bar, sinema, tiyatro
gibi umuma mahsus olan
yerlerde itfaiye
vasıtaları
bulundurulmasını, bundan ma-

şeY··

Sakalların çabıık
çıkmaması te,,
min edilecek mi?

İstanbulun
~ ,
maruf
Türk
·""-] \,
berberlerinden" . biri, bir çok
·4·'
1
kimseleri alAkadar edecek
bir teşebbüse );ır=
girişmiştir.
M· 'I{ , __.
da bu binaların Ust katların
umaileyh, tada iki, orta katlarında 1 tonnınmış kimyagerlerden biri il•
luk, gazino ve saire gibi knbirlikte, saçların uzaması "'
çük binalarda da yanmşar
sakalların hiç olmazsa uzuı>
tonluk su depoları bulundumüddet çıkmıyacak bir \l'azi"
rulmasını temin etmiştir.
Cem.yatı baiedıyo bugün to~lamyyr
yete girmesi için tecrübelet
Cemiyeti belediye bugün
Belçika - Yunanistan yapmaktadır. Bu hususta fi'P"'
içtima edecektir. Geçen sene·
d den muvaffakıyet elde ecUJ;o
Atina, 25 - Bugün, Yunan 'n tetkiki lıesabat raporunun
c ği iddia olunmaktadır.
niatan ile Belçika arasında
1
bir dostluk ve hakem misakı
müzakeresine temmuzda baş
1.'ılvaki tecrübeler iyi bir
lanacaktır.
imzalanmıştır.
netice verdiği takdirde bilbal"
sa sert sakallı ve hergibı b1'f
olmak mecburiyetinde olanlat
çok sevineceklerdir.
Esasen bu mesele bir mOd"
dettenberi Amerika ve AvtU"
~lcn·;im ilibnrilu tenezzüh yaılmak urzu cde·n•
pad~ dıtt tetkik edilmekte '11
le:rc müş, mo1 tir., romorkfö· kiraya verilıuek·
elektrikle matlup netice iatib•
letllr..\rZlJ edenlerin ~iı·ket.imizin EminönündP
sal ·edilmekte ise de yüzcl•
Linrnn llnnmda umumı kfıllpHğine vı..~yahul Guaaarı kaldığıl)dan bu uaul rai"
1
Iarnda Jhn·duı• Hamuda bulunnn vesait ve hart-- , 1 bet görmemiştir.
hPl ~uhrsi~ m fü1 ü riv<'t h w rnürııeaallnrı ı·iea ohmuı·.

~Tenezzüh

için .

istonbul Limen şirketinden

1

Kadık6y otobU;s>

Wiiiliiiii

!erinden ceza,,,
KadıköyUnde

işliye'

otO"'
bUslerde Gazi köpr6s0 içfıı
10 para resim alınmamakta"'
dır. Emanet bu paranın tahsil
edilmemesinde ısrar ettii"
ıçın otobüs şirketine c~"
taı-hetmiye kanır vermiıtir.

Yeni

eserıer

Mübahat B. il1
kitapları

Havayı

değiştiriniz,

sin kleri koğunuz, fazla ısınan
Uütün hu ~t"''
l•~r İ<"' İtı vıuıUirııör loıllamnız
"

.

.

SATHJE ·x::::~:~f VIE~ESİYE
olarak takdim .eder
Be~,o~lu - Beyazıt: lstanbul

Muharrfr ve muallim ark•"
daşıın:z Mübahat beyin et/IJ
aylar iç;nde Alman~adan Usa"
nımıza almış olduğu ( it, M~..
vaffakiyet ve hayatın ıevkı ~
ve ( İş başındaKi adam) iıiııJİ
kitaplar her sınıf okuY"°"
tarafından büyHk bir rajbed•
, karş·lanmıştır. Mübahat beylll
yakında ge:ıe miiderr·ı (G~
son ) dan Avrupada O
büyUk bir takdjre m~

ol~n (Satış san'atı) fsınind•
eseri de satılğa çıkarılacaktl'•
Agi.k Sabri kitapbanealncl-'
aranmalıdır.

27 H~ziran

~ :sıa:ı

ez

sı

ım

Kemik ve taşlar a en
başka yere götürül cek

'kasımpaşada

Caddelerin

ıkta döv'"'

r
kız, Aşık-

oturan Rlllmiye ve Aliye isminde ild
a:r llıezarlığmda qUdarile komJvurlarken gençlerin evelce ko~p ta bilahere terkettikleri iki yahudi kw mernlığa gelmiş
~' Aliye ile diğer kı.zm Qzerine atılmışlardır. Kavgayı gören
~l genç, kızlan başbap bırakmqlar, dart kız birbirlerini gü1

ec dôvnıiqlerdir.

Bir nıuıcvt, eski nitanlııının yüzünü keiti
A. liasköyde Çöp iskelesinde 13 num~alı evd~ otu~ ha~
d V'ranıuı

lozı 16 yaşmda Ester evelce nişanlandıgı terzi Nesım
Bundrn müteessir olan Nesin diiıı gece Esterin

8Ynlmıştır.

aen

~t geçmiş
llıiftir. Nesim

<D

ı ;;arlar kaldırı ırken ..

t kıı, iki er c
z

Sahife 11

ôon Saat

a

jiletle lmm
firar etıırişffr.

yüzlkıll

muhtelif yerlerinden kes-

genişletilmesi,

arsalarının satılması ve saire

başka şunlar yapılacaktır:

Her mezar ayn ayn

açıla-

gibi sebeplerle kalc:lınlmaaı
icap eden şehir dahilindeki
mezarlıklar ve hedmf icap
eden çeşme, metruk cami,
tnrbe gibi yerler !çi~ yeni ~ir
usul ittihaz edilııtlftir.
Kal.dınlması icap eden yerin - bina ~· ~hk olsun - evveli resmı alına~~
90Dl'a mesahuı ve sah enau
kaydedilerek bir zabıt tntuıacak ve bu zabıt ile fotoılrafı
müzeler idareaine gönd~
ten ve mlitaleası almdlktu
sonra kaldmlacak ve ya yıkı-

'cak, kemikler ayn ayn torba1ara doldurulacak ve her
mezarın ayn bir resmi alma-

afyon mahfazası şeldine
sokulduğu, gümriik kaçakçılannm bu suretle yeni ve phcser bir hile yapmak istedikleri görü1mnştiir.
Hadise etrafında yaptığımız
tahkikatın neticelerini yuıyoruz:

sından ileri gelmektedir. Mcseli umumhanelerden bu vergi
hemen hemen hiç tahsil edile___ 1...... _..ı:_

cak.tır. Mezaıfilrdan çıkan kemildcr, bulunduğu mezarın taşile beraber şehir haricindekf
kabriatanlara
nakledilecek,

orada defnolmıacak ve taşları
ovelte alman resimde görül. .
_..1!1
kti
dnğtı veçhile JDf& cauece r.
Bo usul tatbik edilerek
Abarayda Bostancı başı Ab·
dnllab ağa camii ve me.ıarbğı. Oaküdarda da D~ancıkr
camii mezarlığı kaldanlmak-

Geceleyin yan- Hacivat mahal- lacaktır.
Kabristaıılarda bu iflerden
tadır.
gın yerinden
lesinde bir
Kaçakçılık Bir müşkil..
..
hadise
l Gecerken
,
~a:iada oturan 17 yaşmda
Y edikulede Hacivat mahalCevizlerin içine İstihlak vergisi
% as dün gece yangın ye- lesinde Mehmet
zevkaden
~
geçerken öniine evelce
Salibe
ayni maafyon ve esrar alınırken neler
~lQR~ ettiği Cemil ç:don•ş , hallede oturan Nazmi efendi
~ . ile Mamasın yüzünti kes- bir alacak yüzünden kavga
doldurmuşlar
oluyor?
tir. Carilı firar etmiftir.
gören
Bu sabah lst.anbul gilm·
Defterdarlık, hususi istihlAk
Salibe hanımın kızı Faika korIİşka gelip
rüklerlnde çok garip ve pya·
vergilerinin tahsilinde müşkikudan bayılmış, Haseki hasm dikkat bir vak'a olmut, 20
lAta tesadüf etmektedir. Bilhask
si/ah afmış! tanesine
çuval derununda lskenderiyeye
sa bu mUflcilat, vasrtai cibayet
lS ~adıköYÜnde Acibademde
gönderilmek üure vapura yük- olan istihlak mahalli esbabının
. taf;ı '::fru-a~ evde oturan Mus- En h ··yük
letilen cevizlerin bir esrar
eşya ve emvali mefkot olmc;.·
çavuşun

ces~

hanımln

etmişlerdir.

Kavgayı

kaldmlmı~tır.

içeri( e.ndı,

beş

diin gece rakı

:ih silah
.~ka gelmiş, üst üste
atınışbr. Komşu-

•

~ tazım

lar1
YakalatYecana düşüren sarhoş
llln·ştu.

Bu eİmaslan

[ 1 inci sahifeden mabat]

l'ankirn çaldı?

haııesigalbda Meşrutiyet mabeyin nd~ oluraıı Şemsettllı

8aat, e\1lnden pırlanta bile%ik,
82 ı·ıraehnas
g~ iğnesi ve
Para
Uıe:rin ~ınmışbr. Şilphe
tabas~d
etçi Eleni, ak-

Yakala an Mehmet, Hakkı
-- nnıışlardır.

Bueünkü hava:
l<and·n·
1 1

alın

nııştır:

raaataneainderı

Dün

derec ~anıt hararet «28»
recede, u sabah «22» deır.
.Bu
tlıütefı
.
gece rtlıiir
lııııı......
nvvıl, hava açıkbr.

.........

Ru11··
in .. unkü
- borsa:

12,2flıL·

1011,S;
Frank
2,49. ' D ıret 9,75;
İsviçre
92 1 • Alt
olar 48 100·, Dalı T
ı ı
doıu , 2 80 ın 878;
Anai '-'a~ \ 0 : Ru~eli 7; Tram' '~ L ,S, Duyun 186.
b..._
~~<ı.,.ından nlınnııştır.
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1

- Evladım, şu sol tarafta
görünen köşke gideceğim .
Acaba Bebekte mi, yoksa
aradaki ihtiyari mevkifte mi
inmek daha münasip olur?
Vatman bu suale cevap
vermedi. Belki de içinden:
- Bana ne! Bu ihtiyar
adama da ineceği yeri ben mi
öğreteceğim? Demiş ve. aldır
mamış olabilirdi. Hamit bey
de susmuş, bekliyor~1!· Ni!ıayet
tramvay, büyük şaınn b~ az
evel elile gösterdiği koşke
en yakın bir yere geldi ve
durdu.
Burası bir mevkif değildir;
ve bunun içindir ki yolcular
niçin durulduğunu birbirine
bakıp sorarken, Hamit beyin
şu sözleri ve vatmanın. şu mukabelesi kulağıma geldı:
- Evlat, niçin durduk? J:lurası mevkif değil zannedenm?
- Abdülhak Hamit beyin
her inmek istediği yer bir
mevkiftir, efendim!
.
Ve vatmnn, hürmetle egılerek büyük şairin aruhayı
terketmesine ynrdım etti.

ve

Sam ~ de
Limammızdan lskeodeıiyeye

hareket edecek olan

(Reşit)

vapurunda tayfadan bir ka•
çı bu sabah güvertede dolaşırlarken
gemiye
müteaddit çuvallar derununda ceviz
yfikletildiğiırl görmüşler, bwı

lardan biri biraz sonra anbara
inerek çuvallardan birini açmış
ve dört beş ceviz alarak beraberinde getirdiği ekmekle
iyi bir sabah kahvaltısı yapmak
istemiştir.

Bu arzusunu dubal tatbik
etmek istiyen amele cevizleri
kırmış.

Fakat içeriden mallim meyve yerine san, esmerimhrak
bir takım tozlar çıktığını gör·
müştür.

Cevizlerin içinde
Bu vaziyet karşısında, keyfehlinden bir ihtiyarın verdiği
.
izahat W:ez me bun.arın tsrar

.

.

m~.

Zira hangisine gidilse, ve·
rflmiyen vergiye mukabil ha·
ciz muamelesi yapılamamakta,
qyanm Tefecilere ait olduğwıa dair senet ibraz edll-

mektedir.
ve afyon

olduğu,

bütün ce-

vizlerin bir bir boşaltılarak
içlerinin bu maddelerle doldurulduğu anlaşılmıştır.
Polise malfinuıt veriliyor
Hadiseden polis ve rtısümat
haberdar edilmiş, bu cevizlerin

Hasan isminde bir komisyoncu

tarafından İskenderiyeye Ali
na.mana vapura yükletildig"i
anlaşılmıfbr.

lfomisyoncu
intihar
Diğer

mı

ette

'taraftan haber veril·
diğine göre, komisyoncu Hasan efendi
hadisenin şliyu
bulduğunu duyunca
intihar
teşebbüsünde buluumnş, kendisini denize atmıihr. Fakat
kurtarıl mı§~

Son Saat
Doktor

İZZET KAMILhazineye ait
mahallesi

ı;okajtı

J Hıseyinaga

caddei hbir

l\liıştemilAtı:

nı:-ıf his..~enin

X
ne\·i
kıvmeti muhammene~i
79 ma dükkan apartıınım
lira
hOOOO ~ekiz tak:-itk

Tahtında

bakkal dukküııı İle bodurumu müŞtt:miJ mezkôr aparcıınan ı'5 kattan
ibaret v-e 7 daireyi muhtevi olup antiresi uzun vı: mermer taşlık ve kapucu odası, odunluk ve
kömürlük. Birinci \'e ikinci dairdcri urıar oda birer mutfak 2 \'er hala. ~~-4-.5· 6 vt: 7 İnci daireh:r!
5 şer oda birer mutfak \'e birer hail İki taraçası olup her dairenin birer sandık odası ve umumi
~maşıdığı buradadır. Alektrik ve terkos :->uyu tesisat ve .tertibutı \·ardır.
Bal~da evsafı muharrer apttrtıınanııı ha~dneye ait nısıf ltissesinin bedeli sddz taksitte ödenmek
üzere 60000 lira bedeli muharumcPI ilt: ve kapalı zarf usulile 1-:" -929 tarihine ın i.isadif pazartesi
güniı sam 15 tc icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin be.deli muhuınmcnin yii:ı:de yedi buçuğu
nisbctindc 45-00 lira teminat akçesi ve ya muteber banka mektubile enw:ıli metruke :>atış komisyonuna müracaat eylemcleri.
Beyoğlunda Hü~cyin ağa mahallt:sinde Taksim !'ukağında kain 'e .+ kattan ibaret olup 6 oda I
mutfak 2 hııliisı bulunan atik 31 cedit .39 numaralı k<lgir hane::nin 82 50 lira mef.:;uh bedelle
J0-7-929 tarihine mtisadif çarşnnıba günı.i saat ı 5 te pazarlık surctile icrayı mü:ı:ayede.si mukarrerdir. Taliplerin teminat makbuziarile emvali metruke .;aaş kamisyımuna mlirJC."aat eyleındt'rL

Ycni \'e
f'İl<liH
~oıı

c~l.:i bclsoğukluğu, e~~

frnı.,.i t>lt:krrik ve s:tır
•,.f' ~:ı ı.tı• f"r ı 1111
e .
·ı
_,ı . e(fet·
n~ ı e
iı::.u.a vı
\ "C

lialıçekııpı -;ı:l.:en:i Hacı Bekir k•rşt·

sw<lıı I ~ tan 6~ ğıı. k:.ı~

Doktor A. kutiel
Elektlrik mldne:eri)le bel~~
darbll, prostat, ademiüctidar,. bel
,JIİ
Uti dit ~e firengiyi ağrısız; ~ ,._
Kaı-aköydt Sör~ fırını

IUISIDlll__.....,,

Doktor Aristidi
Bel soğukluğu , Farengi ,
Ademi iktidar tedavihaıaefİ
Eminönil Karakat han ~ 8

İstanbul icrasından :
Bir deyinden dolayı mah~
ve füruhtu mukarrer da~
gümüş ve on sekiz ayar alt:IP
ve Uzeri inci ile işlenmit bit
adet başlık ve zemini albD "'
üzeri inci taşlarla müzeyYeO
bir adet gerdanlık ve 'lepe
kere tecrübe ediniz çek memnun kalacaksınız. Her gazino ve her bakkalda bulunur.
zemini on sekiz ayar altın ~·
üzeri
inci taşlarla mestur bit
1\nkarada deposu: Bonıonti bira deposudur
çift küpe 1 temmuz 928 P'"
zartesi günü saat on d6tl
buçukta lstanbulda Saucı-1
bedesteninde bilmüzayede 5''
tılacaktır. Talip olanların yed
ve vakti mezkfJrda me:Zat ıo•"
Vilayet umumi medisiııin fe'fkalade olarak toplanması lıizım geldiğinden azayı kiramın 1 hallinde hazır bulunmaları i1"
içtima gUnü olarak tayin edilen 29 haziran 929 cumartesi günü saat 14 te tqrifleri rica olunur. ı olunur:

Ankara rakısını

Vit~yet uıııumi meclisi azasını davet
Makamı

viliyetten:

Şehremaneti aan1ar.

Evkaf müdürlüaünden:

Beyoğlu

Şehzade

dairesinden : Uaire
anbarmda mevcut ve şimdiye
kadar tesahup edilmeyen muhtelif eşya sahipleri 25 T emuz
929 tarihine kadar müracaat
etmedikleri takdirde o gün
saat on beşte açık müzayede
ile aahlacaktır. İsteyenlerin o
gün ve saatte dairede bulunmalan.
lf
Şehremanetinden: Yeni postahane arkasında Aşir efendi
sokağında kanalizasyon ameliyesi dolayısile caddei mezkürenin babı ali ile Sultan
hamamı

arasındaki

kısmnun

26 haziran 929 tarihinden iti- '
haren vesaiti nakliyeye kapalı
bulunacağı ilan olunur.

İstanbul defterdarlığından :
SATILIK ARSAL.ı\R Üsküdarda lcadiyede Tensuh ve
Beylerbeyi sokaklarında hanedanı sakıta azasından Ömer
hilmi efendiye ait 35-33-31- •

43-41-39-37-!:-47-45

10

kıt'a

numaralı

arsa 3439 arşındır.
muhammen bedeli 690 lira,
14üzazede temdiden 29 haziran
929 cumartesi günü Defterdarlıkta. (594)

ambannda mevcut kırk beş kalem eşya Haziranın
yirmi dokuzuncu cumartesi günU saat onbeşte pazarlıkla ihalesi
icr.a edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere hergün
levazım idaresine ve ihale günU de idare encümenine ·müracaatları.

Zayi
Askeri terhis tezkeremi ıJ.."
yi ettim yeni sini çıkaracajııJI"
dan zayınm hükmü yoktur.
Çangırı Davutlar karye~
de civan oğullarından
Ali oğlu Mehmet

Evkaf müdürlüQünden:
Mıktan

Cinsi

»

1300

Tuz

6000
500

Limon

30
250

Çay
Peynir

200

Kaşar

150

Nışasta

300
1600
2500
200
500

150
200

Kaysı

'/'el~('([
l
•

peyniri

Reçel
Soda
Kibrit
Nestele südü şekerli
Hasır süpürke
Çalı slipürke
Elektrik ampulu

Guraba hastanesine lüzumu olan berveçhibali on dört kalem
erzak ve sair levazım münakasaya vazedilerek Temmuzun altıncı cum~rtesi giinli saat on beşte ihalesi icra edileceğinden
talip olanların şeraiti anlamak U:zere herglln levazım idaresine
ve ihale günü de idare encümenine müracaatları.

)

>

))

))

r

İl.in muhlt',·ı, atına dikkat ol~:!!ı,
nı~klıı bt>rahl·r ı;u hususta me11'uliY"".·~
bLul c:dilm"z.
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C:ızdcmiıdc uıtişar eden bil
~ aıılarııı hakkı mahfuzdur.

1lak~·ir11
Ciine:

4,30
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Yatsı

tkilıJi

10,16

İmsak

Mes'ul müddr: Selim B
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