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Son Saat

Rüştü

lngiliz in til1abatı11ın.

bey
Dun B. M. M. inde harici me5elelerimizi anlattı

m
rici

demiştir

ki :

•

en son

arici~e vekili T evf~k RUttU
B. dun B. M. M. ınde ha-

meselelerimiz hakkında
mühim ve mufassal beyanatta
bulunmuştur· Vekil B. devletlerle münascbatımızın dostane
olduğunu, artık hiç bir hükümelle hudut meselesi Uzerinde
esaslı ihtilaf kalmadığını, Irakfa bir hudut komisyonu tsşkilinin kaı·arlaştınldığını, Fransa
ile dostluk muehedesl müzakeratma ba,lanacağını söylemiş, Suriye hududu, mübadele
ve demiryolu mesleleri hakkın

da
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Sırbiyada
Kraldan, tabii
vaziyetin iadest
isteniyor .
Bükreş, 1 - Lupta gazetefl'

nin istihbanna nazaran Sı~
siyasilerindon güzide bir!<~
zat kral Alcksandra bir nııl ~
tıra vererek memlekete tab;
vaziyetin iadesini talep e
mişlerdir.

Emvali metrukeden (34)
memur açıkta kal ı..

Tütüncülerin -'
eref'

Şofya, 1 - Cent!bi bulf

Emlaki metruke mlldUriyetinin yeni kadrosu bu sabah mez- ristanda 18 bin tütün amele'
- Tilrkiye-Suriye hududu
P."rev halindedir.
kür idareye tebliğ edilmiştir. Yeni kadroya nazaran memuriç.in Türkiyenin oradaki emniların nısfı, yani 34 kişi açıkta kalmaktadır. Müdür muavini
yetinin istilzam ettiği vaziyet
nazarı itibara alınarak iki ta··
Tahsin B. de açıkta kalmıştır. Emla1<i metruke müdüriyeti, bu
rafın muvafakatilc bir hal kakadar memurla işleri idare etmek kabn olamıyacağmı Maliye
bul olunmuştur.
ı
Vckiletine bildirmiştir.
Mübadele işlerinde iki taraf
hükumetinin müzakere ve tePu ı) n.üuuru Oıyor
r. uht~l.f matıkumıyet:ar
ız ııe
masiarındau mülht-m olan müPolis M. Şerif bey, AnkaBüyükadada Bahçıvan sobadele komisyom.!'ldaki bitaraf
ray:ı gidecektir. Vali bey,
kağında Lotaryacı Aleko Napıyoır
refslerin lstale:ho esasındaki
Şerif beyin hususi işleri için
nonun kızı Eleni, Diyamandi
..
1
J
l::>
""'
Son gJnleroe,
azı COJY
telkinat ve teJ.tlifatını .kabul
Ankaraya gitmek üzere mezuPapadopulo efendiyi tahkirden
şu devletler, deniz kuvvet'
ettik.
nivet aldığını sövlemic:tir.
dolayı ikinci çeza mahkemesi
!erini ıslah ve fakvıyc i~~
Demiryolu meselesinde İ.lc !!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*l!!-!!!ı!!!!:!!'•:!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!!!!" tarafından bir ay hapse, 50
bazı
tedbirler alıyorlgl'·
esas itibartle anlaşılış olup bu
ffi;ütekaidin ve eytam maa~ln- lira ce2ayı naktiye ve 150 lira
Bu bazırhkların l.~de{iıV
hususta teatisi iazım gelen
lü.Mt nmn te rliyesi için emir zarc..rı maneviye, gene Adada
Bahkpazarı caddesinde Kostayin etmek bize di.:şcneı
mektuplann tahrfri ile ittiral
b~klenmektedir.
tantin Dimitriyadi ayn~ mese- •
Fakat, olanda:iıl, bitell'
edilmektedir.,,
odareyi bususiyeda sui is1ecicn dolayı bir hafta hapse,
den haberdar olmak ti
M. Meclisinde dan şose
timaI töhmeti ile dört
25 lira cezayı nakHye ve 100
zarar
vermez. işte buntJ'I
ve k8pıiJler hakkındaki
memura işten el çektirilmiştir. lira zararı maneviye, Epatia
içindir ki, Son Saat, ko11'
k&llWl layilı.uı müzakere ve
maikan talebe ko gresi 8
bir hafta haps~ ve 5 lira ce0
şu
devletler!n
bugünlı
kabul olunmuştur.
temmuzda şehrimizde topzayı na!'tiye mah.küm olmuştur.
deniz vaziyetleri hakkınd~
Medisin dün kabm ettiği lanaaktır.
kısa bir tetkik hazırlamışıt'
bir kanuna göre hariçten muarülbedayi
san'a~kerları
Dört; beş nüshada t9'
hacir sıfatilc kabul edileoler~n
tetkikat için Rusyaya da1
mamlanacak okn bu yot
I
umumi seferberlik miiltesııa
vet edilm~ş'erdir.
silsilesi, yalnız, du kuvvet'
muvazzaf askerlik hizmetleri
Heriçtel
!erin bugünkü dereceleri~
6 sene tehir edilecektir.
aöz önünde tutacak sı
giman şirketi heyeti umuafaki bir surette vaziyet!
Seyrisefain bu yaz mevsimi
lt:i uıiyesi dG.u fevkalade
ilclt1
izc.h etmiye çalışackktır·
içir. yaptığı yeni tarifeyi habir içtima aktetmiş, tarife ve
dal'
mevkinden
çelciln:iyor
ı
z 'ra.nm 10 uncu günü tatbika
Tetl< ~H yapan Ahmet Ce'
da)ğlçlık mesel~leri ile me-.gul
başhyacaktır.
gngiliz
başvekili
Baıclivürln
m=ıletFr. beydir.
olmuştur.
Bu tarifeye göre, Adalar.intihap neticesine ı-rığmen 1
llftrag sc.faretine t e ı r ifr.t
dan 6, 7, 7,35, 8, 9, 10, 11,30,
llaumumi miıdiirü Saf foti 1 iktid3r mevkiini terketmek ni- 1 14,05, 15,45, 17, 19,35, 19,50
ıJ8
yetinde
olmadığı
cahakkuk
ey1
Ziya, onun yerine Fuat Simade Köprüye vapur vrd1r.
kmektedir.
vi, Berut baş şehbenderliğine
Köprüden Adalara kalkış
ıu!garİstnnclcı şiddetli } &ğ·saatleri de şun!~rciır :
müsteşar muavını
Muhittin
Sui k~st meseksinden 111e~
murlarla husu e P,"ei . fo!} 8 2
beyler tayin edilmişlerdir.
kuf
bulur.an ve muhakeınele t
L
l h
7,4 • t 5, 9,10, 10,15, 12.
yeıar.far
vfiyü
~
as.
u
l:u""'a
se13
35
1
C\
7
18
18
5
19
5
lffiletrol inhis~r idaresi baza
,
'
-1
•
1
'
'
rinin izrnirde icrasına Jtafit~
hep olmuştur.
2015 21 45.
U.Jgucılar tarafından yapıverilen Kadriye H. i!e Ve ;
·n cumlmriy~Hnin ölen reis· ~-e~miiB:i51lllllBl~'.UI~ Nasır, Fnik B. ler ve dokt 0~
lan nıühim bir sui i:;tiruali
un
ııt Sen lıüyük
.Lhi.:AZAU. ~ın~ma~ı
meydana çıkarmı~. cu süretle .
Arapyan; İzm're gönderilrl';,
n:utantan l?lt:f2.!imle eomi'ıJ /jkLor Hügonun şaheseri
hazinenin günde 150\J Hra zaüzere bu sabah polis roii~il
rar ettiği anfaşıfmış ır. Sui isriyetine teslim edilmişlerdır· 1
m~tür.
n~liLLJE.~
Biı akf'am ı;tnt 4 te Adstl
tilnal petFola ko.ıla de-ni~en
~iord. otcmo~il fabrikaları
32 kısrm telcmili birden
vapuru iİe İzmire gönderi!C'
bir yajln karıştırılması il~ yagjyapmak üı.eı e SovyeHcı-le
Matmeleı· 1-4:5 •;rnc€' 9.~
bir mukavele imzala.mı tır.
pılmaktadır.
cektir.
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Ferağ harcı

-

Otomobil grevinin 3 üncü gününde

Sof
örlere yeni b· haber
Tasarruf, ortakKarör degifmiyecek olduktcn baıka yakında karoseriler baklanda
lık ve kayıt uc- .
da bazı takyidat vazedilecek
Kira otomobillerinde tarifenin indirilmesi
retleri değişti f6rleri derhal itiraza ıevketti. Bu şerait içinde
lıir
bır otomobılı ıılarc
şo- 1 dr"il fakat ~üzdı•likle", ı;alışır hir şof~tiln eliıı~e. ~lan,
fazfn olaral,
de muavini bulunan

1

lcaTapu ferağ,

t

tasarruf ve
dardiye harçlannın tenziline
k •r B.M.M. ince kabul edilen
haaııun ve tenzilatın miktarı
Ilı k~ında bir kaç gün evel
alumat vermiştik. Bu kanun~ . intipr etmiyen diğer
:uhım kısımlannı da aıağıya
ercediyoruz.
tn lvkazl

mukabilinde
gayri
temlikinde veya mu;::'İı. tarikile vaki tescillerin
b· ı ınde kıymet üzerinden
ıı:;ıde 25 nisbetinde harç alı
ta · Bu harcı temellük eden
raf verir.
ti ?a~ri menkul mükellefiyedn n ıvaz mukabilinde tesisin~ ve devrinde binde yirmi
en u

fç

alınır.

rrıes~~ ve isticar mukavelenaica ının tapu siciline şerhinde
bi rd bedelinin mecmuundan
.ı~e bir nisbetinee kaydiye

ta~~l .b.irliğinin
ttıı

b~ıcıline

talep üzerine

şerhinde kıymet-

~ ınde bir kaydiye alınır.

lftıd al 0rtaklığımn tapu sici ~\ık aile yordu tesisinde ,

'

\'e avefeden müte vclHt iştira
lcıYtn"tfa haklanmn ,erbinde
~ etten binde iki kaydiye

r.
Sorı '~tti .ttayıt

.. b"

•

evrakı mus ıtesı

•t,1llin alakadarane ita veya

y'nde beher adedinden
~)d· Ura, evelki tedavül
telt~>'tlerinin evrakı müsbi·
tai"'! •uretleri ita ve ya ira\'e ~ behcrinden bir lira
lacak ~d.u kadimeden çıkanYa ita~Yıt suretlerinin ita ve

lira

k tsınde

beheri için beş

~ahYdiye alınır.
daire) kdme, icra ve sair resmi
•urcu:r. en istenilen evrak
M drınden de kaydiye alınır.
·~e~ı:~lere ait fasamıf muw
"111...1 !'inde harca tabi olan
•rda
ıtntiyaın n ruhsatname veya
biri ka :?1e harçlannın üçte
aırııı_,/ ıYeye tabi olan kı
alınll' •n °nda biri maktuan
•

'&I

-----

-~
...........
ıın lnurahha·
Mardin

l~ nutku

hudut nı~.h~li. M.) -

lrak

Belediye t
~ları şerefine
d
arafınd
~a z dı~·unız ziyat ~ verildiğini
e e ıye reist ,;~ e Mardin
nutuk söylemiş ~hya bey bir
hasları selamlaın' rakit murahB
ıştır
u nutka İrak .
hası Abdullah bey b•iınurah
-......ı. ... • '·W:.l
• cevap ve-

1

~.~-

ziyan karıısında kalacaklarını söylediler ve
hemen otomobillerini garaja çektiler; iddiaları
doğru mudur, değil midir, bu suale, gene ken..
dilerinden alınmıt malümata bakarak hem
müsbet, hem de menfi cevap verilebilir.

hk vaziyet

Dün arkadaşlannın işlememek kararına rağmen ç.alışmıya çıkmış tanıdık bir şoföre rasgeldik ve sorduk:
-Otomobilimi garaja, kendimi de iıt:rahate
çekecek kadar ze!1gin degilim ve çalıfıyorum,
dedi, alelhusus zıyan karşısında da değilim
bilakis kazanıyorum, fU halde neden çalış mıyayım.

Bakınız albmda 4 kişilik ıerif bir otomobil
var, bu otomobil güzel ve zarifdir, fakat fazla
lüks addedilemez, binaenaleyh pek pahalı de·
gildir ve bana yep yeni olduğu halde hemen
2240 liraya mal olmuştur.
Bu otomobilin en aşağı dört sene iyi bir
halde iş g8receğini hesap ediyorum, şu halde
bana günde tam (1,5) liraya mal oluyor de·
mektir. Şimdi buna günde (3,5) lira benzin,
(1) lira da lastik yıpranma ve tamir parası
ilave ediniz, yevmiye masarifin (9) liraya vardığını görürsünüz. Halbuki ben bu bir teneke
benzin ile ve gece yansına kadar çalışmadan
gUnde 14, 16 lira kazanabilirim. Masraf çıkbktan
sonra elimde 8, 10 lira kalır demektir. Buna 1
sene sonra otomobil eskiyip te satıldığ'l zaman
elime geçecek (4), (5) yUz lırayı da kar olarak·
ilave etmek lazımdır; Fakat şurasını da söylemcliyim ki : Otomobil benim kendi malımdır
ve yanımda muavin diye bir de adanı yoktur. >>
Tanıdık şoförün bize verdigi malQmat burada bitiyer, buna bakarak diyebiliri:ı ki:

'\eni tarife ktyrneti (3 bin lirni geçmiren, ~ahıhmın
elindc çalışan 'e munHni olmıv1n bir şoför ipn idare
odebilir ve sahıbine a) da (300) lira kazandırabilır .

•

ikinci vaziyet

~manetin kar;tnnn şiddetle itiraz edenlerden

bir şoför ile konuştuk, düşüncesinin isabetinde
israr etti, bu zat diyor ki =
- Yeni tarifenin beni ziyana sokacağı muhakkakbr bakınız neden :
Albmd~ki otomobilin kıymeti (5000) liradır.
Bu otomobilin (4) sene yaşıyacağı hesap edilirse benim için maliye~ fiatı günde (3,5) liradır, buna gtınde (1,5) lıra lastik yıpranma ve
tamir parası , (3,5) liralık ta benzin ilave
etmek IAzım dır, masraf tanıam ( 8,5 ) lira
eder, otomobil büyük ve çok kuvvetlidir3 bu
benzin ile günde ancak ( 12 ) lira çıkarabilir,
demek ki elime nihay~t ( 5,5 ) lira icçccektir.
Fakat ben bu ( .350 ) kuruşun yüzde ( 25 ) i
olan ( 88 ) kuriunu şoföre, ( 150 ) kuruş ta
muavine vermeliyim, elimde ancaK ( 112) kurut kalır, insaf ediniz, ( 5000 ) liralik sermayem, kendi sayim de ilave edildikten snora
bana günde bunu ~u ~azandırmalı?
.
Unutmadan söylıyeyım, . kaıanç bu mıktara
inince yllzde (25) He, yanı gllnde (88) kuruşa
toför bulmak mümkün olmıyacak, şoförü de
muavin gibi gündelik ile tut~ak l&zım gelecek
o vakit, iÜDde elimde k:ılan (112) kunış ta
gidecek, bizim hisseye pır aşkına ç.alıımak

kuvvetıe

düşecektir.

Lafı bırakalım, size bir teklif dermeyan
edeceğim: Ben otomobili satmıya karar ver-

dim, ucuzuna alır mısınıı:1
Bu muhatabımızın verdiği malumattan da şµ
netice çıkabilir zannederiz:
-

Yeni tııri!e tiatı «.~ bin lirayı bulan,

sahibinin

edemez.

Şu iki mütaleayı karşılaşdırarak umumi bir
htikilm vermek lazım gelirse denilebilir ki:
Emanetin kararı değişmetst:
1 - Piyasadan fazla pahalı otomobillerin

kdkmasını.

Şoför

2-

muavinlerinin ortadan çekilmesini,
·
3 -- otomobillerin, tamamen değilse de az•
çok, mal sahibi şoförlere geşmesini mucip o·
lacakbr.
Bu netice iyi midir, fena mı, bu bir noktainazar meselesidir.

İş

yapılacak

bi medi

daha

başka şeyler de

var

Vali ve Şehremini Muhittin bey, otomobilciler~n nldı~dan vaziyetten bahslle bize atidC"'
ki beyanatta bulunrnuşl-ur:
- " Zengin bir hayat yaşamayı itiyat edinen
5 - 10 otomobil sahibi sermayedar diğerlerini
de kendilerine uydurnııya muvaffak olarak
menfaatlerini idame için iki gündenberi taksileri garajlardan çıkartmıyorlar. Şehremaneti,
esaslı tetkikat ve ciddi hesabata istinat eden
taksi ücretlerinin tenzili hakkındaki kararını

değiştirecek değildir.
Onlar , ister çalışsınlar i ister çalışmasınlar.
Esasen (500) e yakın otomobil sahibi saatlerini
tenzilata g8re, dUhuliye ücretini kaydedecek
şekilde tashih ettirmişlerdir. Demek ki tenzilalı kabul etmişlerdir.

Bil: nevi talcsi işletilecek
Muhittin beydP~, lüks ve alelade taksilere ·
ayn tarife tatbiki mlimkün olup olmadığını
sorduk. Şehremini bey, şu cevadı verdi:
- Taksiler için bu hususta aynca tetkikat
yapbrıyonım. Piyasada, asgari benzin sarfedecek tek model ve hatta aynı renkte karoseriler
kullanılmasını mecburi kılacağız . Bu suretle
hem iktısaden istifade edilecek, hem de belki
şimdikinden de ucuz bir tarife tatbiki mümküıı
olacaktır. .

Bugün son vaziyet

Otomobilciler, bugün de, bu

satırların

ya-

zıldığı dakjkaya kadar çalışmıyorlardı. Murahhasları, dün Hakkı Şinasi paşayı ziyaret ettiler,
paşa kendilerine Emanet mukarreratına riayetle çalışmalarını ve bilahare iddia ettikleri
aramalarını

tavsiye etti.
bey, de, saatlerini tenzilata
göre tashih ettiren 340 arabanın çalışmıya
başlamak suretile hüsnü niyetlerini g6stermclerini tebliğ ettirdi.
Şoförler Taksimde toplanarak bugün için
kısmen ç~ışmıya karar verdiler. Bu m~kar:
rerat cümlesinden olarak, Emanete verdıklen
istidaya ret cevabı alırlarsa zıııır.ulanru istihsal
için mahkemeye müracaata . v~ kaarıonet
nakliyatl yapmıys da karat ve.rıld1.
Bu mukarrerata rapen oto~biller bugün
de çalıtmıyoı-1:!· Şebebi ekseriyetin tenzili·
bn refedilecegı hıç olmazsa 20-40 arasında
bir miktara çıkarılacağına dair sarih teminat
istemesidir. Halbuki Emanet, tenzilAh ref'e
değil, tadile dahi yanaşmamaktadır.
Bu sabah otomobilciler murahhasları, istidalanna cevap almak için tekrar Emanete gfthaklan

Şehremini

m~lerdir.

Son vaziyet budur. Biz görmedik ama, ~y
rüsefcr, sabahleyih 10-15 kadar saatlerini tMhih ettirmiş olomQbiHn çalıştığı görf\ldftğinü de

kaydetmektedir..

Son Saat

4 Sahife

Bir intihar Rl1inasebetila..
Efendfm.
31 Mayıs 1929 cuma günü
aaat 13 de Köprüden Adalara
hareket eden Kalamış vapunındaki kaza hakkında görmftt olduğum vaziyeti anlatmak isterim :
Köprüden hareket ettik;
Saraybumunu dönmüş ve Kız
başladı
kulesini geçmiştik ki ani bir
surette vapurun manevre yapip döndüifinü gördilk ve bir
Lakin iki elini tam mehissi hlcabmı tahrik etti~den
melerinin üstiJne bastırmış olan
gözyaşlan kurudu, ayni saikle · az sonra da denize bir insan
düştüğnnü ifittik; bütün ahali
Nihadm haşin tazyiki kıpır
yüzündeki korku ve elem
heyecan ile yerlerinden kalkıp
damasına imkan vermedi ve
uçukluğu tatlı bir humrete
denize bakımya başladdar;
çıırünaçar yattığı yerde acı
münkalip oldu.
arkamızdan
gelen
Yeşil
acı ağlamağa, yamk yanık inNihat, onun sessiz bir ita·
Ayın
59 N. tenezzüh valemeğe başladı :
atle son kisvesinden teceniit
puru mahalli kazaya gelme- Vurma, vurma. Kuçu kuettiğini
ve yuzunun cazip
ğe başladı; bizim gemimizden
çun olayım l'Umla.
bir ihmirar ile parladığını göde bütün ahalinin ve 59N.
Nihat, üçüncü silleyi de inrünce memnun oldu:
vapurun memurları ve ahali
direrek cevap verdi:
tarafından
filikanın derhal
- İşte - dedi - böyle adam
mağrukun her
çabuk
indirilip
- Nasıl vurmam yezit, naolmalı . Benim evimde çul-ça hayat
bulunup
kurtarılması
sıl vurmam domuz. Orana bir
put giyip kırıtmak için gelmemümkün iken aradan çok zakilit takmadığın kalmış. Ben
din ya, ere varan erin ne
man geçirildi, ancak (15-20)
senin eğlencen miyim? Ağla
yapacağını bilmeli!
dakikada inebildi ve bu sumayı ananın teneşire yatacağı
Nihadın kansına tattırdığı
retle,
bence,
kurtarılması
güne sakla da şu düğümü çöz.
mümkün olan bir adam, bir
ilk zevki aşk ta zehrin oldu.
Alimallah pestilini çıkarının.
genç gürültüye gitti.
Buseleri -biraz evel olduğu
Seyrisefain idaresinin dikŞehnaz, bu işidilmemiş ve
gibi- gene uurİnak şeklinde
görülmemiş vazifeyi de yaptı.
ve kaBadıcı, acıdıcı tarzda katini celbederim.
Yolculardan: M.N.
korkudan titriye titriye yatak- idi. Bir bakirin çok tabii olan
tan çıktı. Şamdanların yanına
mustarip sayhalerini alelade
çarfafın içine atar ve aptes
gitti, ,gözlerinden yaş boşana
teranei naz olark telakki eden
bozmak behanesile odadan çı·
boşana uğraştı, o münasebetbu nateraşide adam, Şehnazın
kardı.
siz düğümü çözdü. Fakat ko-. galebei evca ile sızlanışına
Kapıda bekliyen yenge de
casının yanına dönmekten çeki- kızıyor ve dişlerinin tazyikını
bu
çıkıştan keyfiyeti intikal
niyor, sırmalı uç.kuru elinde,
artıra artıra homurdanıyordu:
ederek hemen odaya girer ve
sersem sersem duruyordu.
- İt eniği bağırma, cadı
çarçafı alıp savuşurdu. Nihat
nın kulunladığı [ doğurduğu]
Güvey uktenin açıldığını
ef, bu işte de aykırı davranı·
hırlama!
görünce bağırdı:
Nihayet bu ten mücadelesi,
yor, karsının rayeti ismetini
- Orada ne dikilip durubu
binnefis kendisine taşıtmak
et
ve
sinir
mübarezesi
de
yorsun, dişi eşekler kadar da
bitti. Coşgun bir humarı şeh
istiyordu. Bu çok ağır bir
mı ferasetin yok? yanıma gelvetle neşvedar olan güvey,
işti. Fakat, izleri henüz silinsene hayvan!
ilk defa gölümsemek ve kan- miyen sillelerin, yaralan henüz
Şehnaz, firaşi visale koşan
ı
sına· iltifat etmek tenezzülünişliyen acı sözlerin verdiği
bir gelin değil, sehpaya gökuvvetli intibah hasebile, Şeh-•
de bulundu:
tüıiilen bir mahkum gibi acz
naz hanım itiraza cüret ede- Eh, temizmi~sin. Hani,
içinde, fütur içinde yürüdü.
medi. Ayağına donunu, üstüne
huyun gibi etin de boiuk çık
Yatağın kenarında bila ihtiyar
entarfıini geçirerek, lalin lesaydı hapı yatardın. Babanın
gene tevakkuf etti. Entarisinin
kelerle
bezenen çarşafı ve bir
evine dirini değil, çml çıplak
etekleri haylice merfu, çıplak
mecidiye atyeyı aldı, odadan
ölünü gönderiı:8im.
ve kJlı bacaklan tamamen
çıktı.
Ve sonra ilave etti:
mekşuf olarak garip bjr vaElinde rengin hamule, mer- Haydi kalk, cebimden
ziyette diz üstü oturmakta
divenden inerken mahzunane
bir mecidiye al, çarşafın içine
bulunan güYey, ooun durakdt\şlinliyordu. 1 Senelerdenberi
.koy, yengeye ver, anan bu al
lamasından huylandı:
tahaYYfil ettiği ( kadın olmak)
yüz6ne
duvak
yapsın.
bezi
- Kız! - dedi • beni kızdır
ıııaddcsi ifte tahakkuk etmiş,
Gerçi, gelinlerin nitanei
ma. sabaha kadar seninle mi
kendisi de kadm olmuştu. La·
bikiini taşıyan çarşaflana ana
uğraşacağım. At şu çakşın da
kin bu, kendisinin umduğu
evine gönderilmesi, hısım, akgir yatağa geber!
•
gibi
bir saadet değil, a;ır,
rabaya müftehirane teşhir
Gelin bu emre de inkıyat
olunması "Adetti.
Lakin bu çok ağır bir felaketti.
gösterdi. Şu kadar ki ince
Şehnaz, her basamakta bigönderişin adabı, erkanı vardı.
ve kısa bir iç kömleğile kalraz
durarak Ye tenindeki acı
Cüvey, vazifei· zevciyyetini
mak, kamilen çıplak denilelarla yüreğindeki sızıları dinmüvaffaklyyetle yapblrtan soncek bir halde ve ışık albnda
cltrmiye çalışarak himil oldura vereceii bahşqı seuizce
ko~asınm koynuna uzanmak,

-10-

.gelin...

için yeni bir azap

Keyfi zamlar
Tütün inhisarmm Çapa İ8a"
resinde elliyi müteca'riz nıe
mur Yardır. Bu elli kifİddl
kimsenin maaşına zam yapıl
madığı halde., münhasıran bit
·memura bir sene zarfında 6'
defa zam yapılımşhr. Halbuki
maaş zammı umumi
ohıtı
zannederim. Bu haksızlık dab•
nekadar devam edecek?
F atihde Ali paş No. 23 de:
Nurettin

Daktilo *aranryor
Nim resmi bir dafrede ça"
lqtınlmak üzere eli seri 'f/e
yeni harflerle yazmıya makte"
dir bir daktilo hanıma ihtiya'
vardır. Adler makinesinde setİ
çalışanlar tercih edilecektir.
Müracaat adresi: Galatlt
Hulusi bey han, N. 1

iş

*
veriyoruz

(16) dan (18) yaşına kadat
erkek ve kız çocuğuna lüzulll
vardır.

Yeni postahane arkasınd•
Türkiye han No. 25 AhJJJ,t
Numan beye müracaat.
r

ğu " emaneti kübrayı ., sabi"
bine tevdia giderken arkad~"
larından kendisi gibi gelill
olmuş bir çok kızlara da zih"
nen geçit resmi yaptınyordll•
Ahi bunlar, bu taze kadnıı.t
ne yalancı şeylerdi? Zifaf ıe:
celerinin ferdasında herbftl
bir teranei saadet terennüllll
eden bu sürü sürü kızlatlı
kabil olsa , şu haclegab'
getirip:
- İşte burası da gerdelM
burası da gelin odası! Hallİ
söylediğiniz tatlı buseler, bl"
yıldıcı derağuşlar, müskir nO'
vazişler? Burada silleden, t~
meden, acı sözden bafka oı

t

a

k
t
c
g

var?

Diyecek ve sonra bepsioiıJ
yüzüne tiikürerek:
- Haydi yalancılar! Saade"
tinizin, ıetaretiniziıı, ne ol~
ğunu ben de anladım.
Diye bağıracakb. Kadan olmak hal Bu hülyayı süsli~
kızlar, birer ahmaktan, bire'
idrak düşkününden başka bit
şey değildi.

Tatlı

tatlı

y
ş

v

ril1'

gorup mesti huzuz olnıalı
varken evlenmek, el oğl~
dayağını yemek, kötn söıtbla
işitmek düpedüz alıklık dejil"
de nedir?
( Mabadi var)

1

-~~

--

-~

-

~

4 Haziran

-----;

- --

-..

-

·---

-

-

Son Saat
w

§

~

.a

Posta kişesine
Verilen p a ralar
ne oluyor mus?

. fstanbul postanesinde ~eni
hitI suı. ıstima
• •
1 meydana çıka~ mıştır. Bu 's ui istimal şimdidk 100 lirahktır. Ve şu şekil·
e meydana çıkmıştır:
MBundan bir müddet evvel
chrnet isminde biri posta~?k .~emleketine gönderil:
tt . .uzere 100 lira tevdı
nııştır.

haAradan

hayli zaman geçtiği

ol ide paranın mahalline vasıl

tnadığını anlayan Mehmet,
in..
!ilUtacaat ederek parasını aratd'!'· elindeki makbuz ~etki~
Ilı. tbnce bunun laalettayın hır
., a uz defterinden kesildiği
ke. muhtevası olan paranın
y ay.dı kuydu olmadığı, irsali-

ll~hı kesilmediği

görülmüş,

umı"

50
12
14
16
18
20
22
24
26
28

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

30
32
34
36
38

N.
N.
N.
N.
N.

Katar Haydarpaş~ciıın Hareket
«
«
«
«
«

ttt.'fından verildiği anlaşılmış-

46 N.

Reio~ta idaresi, 15 gündenberi

48 N.
11 N.
13 N.
15 N.
17 N.
19 N.
21 N.
23 N.

Poıred!ğLJGin celbi zımnında
Ss~ müzekkere yazılmıştır.

\ti' Uı istimal şimdilik 100
~~t. Fakat daha böyle
-.ı-t e. kişesine teslim edilip 'te
~~Uıne gitmemiş bir kaç
ha~Ura vardır ki idare bunlar
tadil' 1tıdufd1 tahkikat yapmak-

~\
.
~ lnet efen dinin mahalline

ta!tn

parası kendisine idare
tedit. afından tazmin edilmek-

--.......____~----------~? !lir beraat
~fevvü~te bulunduğu

iddikait ~ a~l~yeye verilen müteti
ulusı bey beraat etmiş·
r. Bu
cür"
zata isnat edilen
uın tanı
·ı
. .
görülnı" lii amı e gayn varıt
u" r.
81

Aı!1 n1 an sefareti

Y.,ö Nad:rn~
şehrimize

~üyük

elçisi MösugUn Ankaradan
Algelecektir.
uıanya s
ları yaz aylane!a:etinin büroAnkaradan T ıç.ın 4 hazianda
dilecektir. s:frabyaya nakle'k
ve şehb enderi şatetin
b
ı bsat
oğlunda kalacak~:-.eleri Bey-

icrada tahsııat vetediyat

25 N.

8.03

«
«

«
«

8.30

9.18

«

«
«
«
«
«

«
«

10.24

((

12.06
13.30

«

•

14.50

«
<ıc

«
«

4.

15.40
16.40

«

«

«
«

«
«
«

«
«
«
«

«

«

«

cc

«

«

«

<<

«
«

«
«
«
«

«

«

«

«

«

«

«
«
cc

«

«

«

«
«

«
«
«

Katar

6.40
~35

«

«
«

«

muvasalat

«

«

«
«
«
»
»

Pendiğe

1.25

«

«
•«

«
«
«
«

S.

«

«
«
«
«

«

«

~oçtr:ı~en Şevki efendiyi bir
i'el e~e vazifeye davet etmiş

müdürlüğünden:

1 Haziran tarihinden itibaren Banliyö hattı
katar arına ait seyrüsefer tarifesi atideki şe
kilde tebdil edilmiştir.

40 N.
42 N.
44 N.

cii ~Yet makbuzun Şevki efenlar 18rnindeki havale memuru

,

demiryol lar1 ve liman lan

e

Pendikten Hareket
«
«
«
«
«
«
Bostancıdan

«

Pendikten

«
«

cc

S.
«
«

«

18.20

«
«

19.07 .

19.35 Bostancıya
20.15 Pendiic

20.55
22.30
6.17

((
«
«
«
«
«

7.28
7.54
9.05

«

9.34
10.13

"'

«
«
«

«

«

10.08
11.16
13.-

((

((

14.22
15.42

16.34

17.32
17.38
18.37

«
«
«

«
«
«

«
cc

((
((

((
((

19.12
19.59
20.03

«

«
•

21.07

21.47

s.

«

«

«
«
«
«
«

«

«

«

«
•

23.20

7.08
7.43

8.19
8.45
9..30
10.25
11.08
13.02
13.53

«
12.10
«
•
«
27 N.
«
«
13.02
«
«
«
29 N.
«
«
14.05
«
«
• 15.31 N.
«
«
15.09
«
«
« 16.33 N.
«
«
16.41
4'
«
(( 17.32
35 N.
«
«
17.15
•
«
« 18.09
37 N.
«
«
18.0S
«
«
« 18.30
39 N.
<c
Pendikten
«
«
18.15
«
«
« 19.06
41 N.
«
«
«
«
19.29
«
•
« 20.20
1041 N.
«
Bostancıdan
«
«
20.32
4'
4'
« 20.57
43 N.
«
Pcndiktcn
«
«
« 21.09
20.18
«
•
« 21.33
20.42
«
..
45 N.
«
«
«
•
« 22.20
47 N.
«
er
«
«
21.30
c
•
«
23.02
49 N.
«
«
a:
«
22.12
«
«
cumartesi
ve
Not: N.49 Katar perşembe, cuma ve pazar ve 50 N. Katar yalnız cuma,
pazartesi günleri seyrüsefer eder.
47/48 N. Katarlar 1 ·nisan tarihinden 31 birinci teırin tarihine kadar seyriısefcr eder.
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
Bostancıdan

«

Zayi

Matbaa ve Qazetelcre...
Satılık

A,, ruı)a

ınamula.tı

Nüfu• tezkeresi ile bir seksen liralık senedimi zayi ettim.
Kim bulursa Haydarpaşa iskele.inde hamal Giğılı Mehmet Aliye teslim ettiği takdirde memnun edilecektir.
Giğıh Mehmet bin Cebrail

harf

!\.lmanyadan (JCtirtlllİŞ OldUl)UlllUZ f 0 VP J 2 JlUOlO
harf almak isteyenler idare ınüdüriveline mürac-aat etmelidirler. Pia1 her yerd<'n. ucuzdur.

Beyazıt dairesinden: Şehzade bqında 191! No. dükkan ve
beyuıtta Emin bey mabaUe-

Jaarıi \ ck.Üctı celile::oırıiu resnıı ıııh:.a t nnme ini hai.ı:

Halk Daktilo Dersanesi

Mali senenin iptidası

«

Haydarpqaya muvualat

6.52

2.16
7.30
8.Zl
8.31
9.26

((

«
«
((
«
•

17.1 O Bostancıya
17.45 Pendiie

«
«

*

Bostancıya
Pcndiğc

s.

.
sebetile halkla rnuanı tn ü~a:
Sirker' de Şahin pa~:ı oteli karşı sında Den 1ş.ler eokağı No. J5
1esını
hl
kk
k
.
e
Her
gl\n (9·-0 arıı~ında arzu edilen eaatlerde hanım~ara ~e ~ bc~:lere
uva. aten esmış olan i
ı;a11lı
bir
metCtt dahılınde 'e muhtelif mnrkııJı yw mnkınclerı uzerınde
dairesi muhasebe şubesi
mii ait şernitlt- ıki a} dıı daktilo öğret1lcrck müna ip ''azifeler temin~ne
elinden itibaren eskisi gibi t 1u
d lı\ll"t rdıldiğı gibi makine ile yazılmal;ı matliıp Türkçe, Franeııca , Insilat ve t ediyata b~şlcırnıştı~ l- . ._ _. . gilizl'e , e Almanca yazı ı~lerı de kabul olunur.

ha

l

sinde numarasız iki odalı hane ankau pazarlık suretile
sablacaktır. Almak istiyC!llc·
rin ihale günü olan 8 Ha.zi,..
929 cumartesi gtinü saat 14 te
daire encümenine mü.racaatle·
ri ilin aolunur•
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'(Foh Berjer)de rezalet f'-ğ 1~enhellik rôkoru
"Ben sana kapalı dcmset. Gö- ~ \1 "Dokuz senedir kocamın bur-

beğini, memelerini acıp herke- KUnunu bile ben silerim. Altı ay'
~J B~
se göste1·m~ diy~ tenbih
Uda bi~ yüzünüyık?r. Aar~as_ın-

1

=-~~~~~~~~m~:~-w~l L.:~~~,:~!;~=~~~=
Ben sana göbeğini ve \
memelerini açma.. Herkese
göst~tme demedim mi..
Diye bağırarak cebinden
çıkardığı tabancasile sahneye,
kansının üstüne ateş eder.
Ortahk karışır. Perde kapanır.
Polisler yetişir silah atan ameleyi yakalarlar. Biçare adamcağız her nekadar karısını şart
ve şurtla dansa gönderdiğini
söylese de derdfui dinletemez.
Güzdlik san' atında kayt
kuyt yoktur ve sen hem karına hem de bedii san'ata öldürmek kastı ile silah attın
diyerek adamcağızı mahkeneye verirler .

Pwiste « F oli Berjer » isminele yüksek sınıfa mahsus
bir bar vardır. Bu barda her
gece sabahlara kadar zenginJerj· eğlendirecek şekilde dansm, eg.. lenceler yapılır, ze\'k ve
.da ehli bmada dekolte şarlalar ile vakit geçirirler.
Geçen hafta bu lüks barda
facaa ile nihayet bulmasına
ramak kalmış bir rezalet ol-

-

muştur.

Foli Berjede dans eden kaclmlar Parisin yüz ve vücut
itiban ile oldukça güzel kadmlandırlar ve bunlar sahr.eye

adeta çıplak denecek şekilde çıkarlar ve çok ta pora

kazanırlar.
Son günlerde Foli Berjer
sahnesinde güzel bir kadın
d s görülmiye başlar.
Bu kadın fakir bir Frans12
amelesinin karısıdır.
Halleri vakitleri müsait olmadığmdan fakir amel~ kansının Foli Berjerde dansetml\Sine müsaade eder.
Fakat bir şartla, memelerini ve göbeğini kapatacak.
Foli Berjer müdürü kadım
güzel bulduğundan kabul ec!er
ve kadın danslara başlar.
Gece yarısından sonra eve
gelen kadına kocası sorar:
- Memelerini, göbeğini kapabyorsun ya...
Kadın bu sorgulara hep:
- Evet..
Diye cevap verir. Amele
hem fakir hem de üst baş
bozuk olduğundan r oli Berje":"e
gidip kansının dansını seyredemez.
Fakat geçen pazar akşamı
nas1lsa aklına iyice eser.
Kira ile bir smokin becerip
F oli Derjere girer. Bir köşede
otunıp kansının dans numarasını bekler.
•
Biraz sonra perde açılır.
Adamcağız bir de ne görsün
rengarenk elektrik ziyalan
albnda sahneye çırıl çıplak
bir kadın çıkıp dansa başlar.
Bu kadının kendi kansı

.

lngilterede geçen hafta çok
garip ve çok şayanı dikkat
bir talak davasının rü'yetine
paşlanmışbr .
Davacı olan kadın mahke _
k
mede yalnız olara is~atı vücut etmiştir·
Hakim kadına sormuş:
__:. Kocanız nerede? - Evde uyuyor .
Bugün muhakemenizin ol duğundan haberi yukmu?
N l
k f d'
h'
ası yo e en ım. ıç
olma% olur mu?

- Peki. Mademki' haberi
var niçin uyuyor ve siz neder

uyandırmadınız.
-

~

Ah hakim efendi.

asıl mesele burada ya. ~
kocamla dokuz senedir efli'
yim. Ve 0 dokuz senedir bet
b ı
öy e uyur.
senedir uyu.rcl
- Dokuz
J
mu?
- Evet, yani vaktinin çD'
ğunu hep böyle uyumakla te"'
bellikle geçirir. Esasen t~
istemekliğim de bunun içindi''
y
a..
.,,ı
- Evet.. Dünyada ten
adam gördüm ama
un "t•
darını görmedim.
ft
- Kocam işte değil ıııl
Çalışmaz mı?
" '
- Ne çalışması. Ben kaıt•
mrım. O yemesine bile üşenit•
Dokuz senedir )jjj.s iş bile
aramadı. Her perşembe gnoO
U
yatar ve ancak pazartesi güJJ
işsiz amele sendikasından pat'
almak için evden çıkar, sont'
gene gelip yatar.
.
Reis bey. Dokuz senedır
kocamın bumunu bile ben sile'
rim.

a(Of

Yemeğini yatağına göt

lokmaları ben ağzına veririıı'
altı ayda bir defa, o da benid'

zorumla yüzünü sil~r. Arl<D'
sındaki çamaşırı bir senedi'
çıkarmıya itşendiği için kokfll
ve kirden parçalandı. HaftaÔ'
bir defa para almak için sokak'

çıkarden çorabı

giymiye

üşeııi'

ayakkaplarmı yalın ayak

gr

yer ve bağlam:4z.
Artık bıktım usandım.
lah... Beni bu artamdan kut"
tann.
Ma!ıkeme kırarım venne1'
üzere bu tenbeJ adama ikincİ
bir celp daha göndermcf

maJ-

kararlaştırır.

.
I'

,
J

olduğunu tanıyan ameleııin \
lanı başına aıçrar ve:

l

Zavallı kadıncağız

:
- Nafile zahmet.. göreceksiniz gene gclmiyecek ..
diyerek mahkeme' salonutı11
terkeder.
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Sinenıa dünyası
'"
Ünümüzdeki mev~imde göreceğimiz
filimler nelerdir?
..

L

Tanıdığımız,

sevdi'1imiz büyük ve meşhur
sanatkarlar hueün nerelerde, hanei
..
kurdeleleri oynayorlar?

Rene Adore - ( Metro- j
Goldvin - Mayer ) stüdyolannda "Necat,, filimini oynamak- 1

Nationnl) stüdyolarında (Mavi)
filimini yoıpmaktadır.
Noalı

tadır.

Duglar FcrblJnks- (Pik-

1

fort - Duglas ) stüdyolarında

1

" Demir Mnske ,, filimini henüz bitirmiştir.
Recirın.lo Denni -

(Uni-

versal ) stüdyolarında " Müsaade Edin Anlatayım!,, filimini
Çevirmektedir.
Billi Dov - ( First Nat İonal ) stüdyolnnnda " Kumlar
Üstünde ) filimini çevirmekte- ,
dir.
Lon Şane}' ( Metro Goldvin - Mayer ) stüdyola l'lnda " Felaket ,, filimini çe \'İnnel<tedir.
1

~fli Çaplin (Şarlo) -

stüdyosunda "Şe~ir
"'klan,, filiminin ikmah ıle
lrltşğuldür.
..

l<endi

Grcfa Garbo -

l:.:mil raningsin

SO/l

filimi ((

Hiyarırl ))/ffl

bir sahne

( Metro

Coldvin - Mayer) stüdyalarında
(,V~ Orkide) filimini çe-

ner Kardeşler ) studyolarında
"Zaman, Yer ve kızlar "filimini yapmaktadır.

Rene Ad~re ile birlikte (Metro Gold"ln Mayer )
stüdyalarında
( Necat ) filimini yapmaktadır.
~'l'tıil Yanings - (Para·
1?~nt) stüdyalarında { İttifak )
filıtnini henüz bitirmemiştir. :
.Lo.,.a Upl&nt - {Univcrsal ) stüdvolarıuda (Delil) fiJirnini oyn~makt:ıdır.
·

Rikttrdo Kor/es - ( Tif-

l

at"Adolf Henju - (Par~munt)
~dyolannda (Pl'cns Koca)
fi hm· ·
1f; ını~ oynamaktad·r.
.
ullın Mur - (First Natı

•

stüdyolarında

{Cülen

ket) ~~i s~ .stüdyolarında (Koy . b' . . .
Miltornını
enı
ıtırmıştır.
11
Sil3
(F'
·
nal ) stüd
ırst Natio1
Sok aklar/~~tı~d.a (Karanlık
dır.
tnını yapmakta-

ŞezGold\•İn - Mave e}r- - (Metro
nnda ( Mrs Ç~n: . slüclyol~
filimini yrlptnakta~
Akıbetı)
ır.

Norma.

Levis Sion Goldvin - Mayer )
t1

( M

stü;tr~
0

nnnda ( Kadinlann en ~/ er)
'ili-nini yapmaktadı.
uı 1

tional) studyolaomda (Kum!ar
Üstünde) filimini yapmaktadır.
Vallas Berri - ( Paramunt) studyolarında (Kum m~r
divenler) filimini yapmaktadu.
Eleonor Bordman - Metro - Aoldvin - Mayer stüdyolarında Reno Adore ve Con
Cilbert ile birlikte (Necat)
filimini yapmaktadır.
Klara Bov - (Paramunt
stüdyolarında (Vahşi Memleket) fiiimini henüz biti~miştir.
/velin Breni - (Universal) stüdyolarında (Brodvey)
, filiminde oynamaktadır.
lflin Bruk
(Paramunt)
stüdyolarında (Evlenme tatili)
filimini yapmaktadır..
rforis Şo11111ize - (Para' munt ) stüdyalarında ( Paris
Masumları ) filimini henüz bi-

Belli Kompson - ( Vnr-

Con Cilbert -

ı, er) fT . .
k d
1'f.
ı ırnını oynama ta ır•
4
F erb ~ Pik/ort - (Pikfort -

(First Na-

tirmiştir.

11itnıekle meşguldur.

~:11)

Berri -

Duglas Ferlmnksm son filimi « Dr,mir maske •den bir .çm'zm.:
G:lorv4 Jvan$On - (Artistler İttihadı) stüdyolarda
(Kraliçe Kelli) filimini henüz
bitirmiştir.

Norma TalrniJÇ --{Artistler ittihabı ) stüdiyolannda
(Teneke mabale) filimini yapmaktadır).

Florens Vidor -

(Para-

munt) stüdyolarında "Çin şe
hirlerinin geceleri,, filimini
yapmaktadır.

Hari A~tor -

(Fc~) stü-

dyolannda "Cehennemlik kadınlar,. filmini oynamaktadır.
Bak1anova - (Paramımt)
studyolannda (Sevdiğim adam)
filimini oynamaktadır.
Corç .&.rıkrofi - ( Paramunt) sttidyolanndı: (Yıldı
rım ) fJimini yapmaktadir,
Coıı Barrimur (Artistler ittihadı ) stüdyolannda

Ebedi A,k filimini yapmaktadır.

Ri~t

Barlelmes - (First

fanz - Stahl ) studyolarında
"Hayat,, filimini yapmaktadır.
Con Kraııfori - ( Metro
Goldevin-Mayer ) stüdyoların
da ( Bizim asri kızlarımız )
filimini yapmaktadır.
Lili Danıiia - ( Metro Goldvin - Mayer) stüdyolarında
( San Luis Rey köprüsü )
filimini henüz bitirmemiştir.
Rişard Diks - (Paramunt)
stiidyolarmda ( Hayat çarkı )
filimini yapmaktadır.
Cak Halt - ( Columbia)

stüdyolarında (Çocuğun Babası) filimini yapmaktadır.

Basfer Kilon (Halele) ( Metro - Goldvin - Mayer )
stüdyolarında "Acele İzdiYaç,,
filimini yeni hitirmiftir.

Anionyo

Moreno -

(Firs National) atOdiyolarmda
Kumlar üstiiDde filmini ,_,.
maktadır.

Alis Vayt -

( firt

.._,o-

nal) stüdyolannda ( BrvdYeyin
Çocukları ) filimini yapmaktadır.

Haziran

_____,

l

_......,

rrKaifütr~mrı~!fü

Muharriri:

Jiil

Bizim

J

ern

Hakimin ver

J1u/ıt.e/t

karar

yolcuları

çok ıniişkiil bir
sok~tu. Nihayet
Mitel büyül{ bir fedal{arlık gösterdi, Kürt karısı ile
evlenerek tehlike)rİ u~aklaştırdı.

bu sözleri han
)'tkıılan üzerinde bir taktir
lil&lll hasıl ederken Kahraman
,P Van Miten \1C Ahmcdi

başımıza
demişti.

~

Din:

Van miten hiddetle Kahra·
""'1 apnm Jllıilnc baktı.
lfte hep eenin inadın

fhlnden.

· Pcmek fıtedi. Bu bakışın
m!Jlaaım anlıyan Kahraman
~ğ~ hakimin yapbğı tuzağa
ğ{i,müş glhilnmek istemedi.
işi "'büsblltUn bozacak .şu söz ieri söyledi:
-·· Evet, Bu kadının kapısı
pı biz zorladık. Keçinin hakkı
var. Fakat maksadımız teca •
~üz filin değildi. Kendi oda~ kapısını şaşırdık ta on
dan.
Hakim kqlannı çattıı
- O masalı l>aşkasına an·
latın. Demin hancıya (Bize
odf\mızı göster) diyordunuz.
Demek meselede yanlışlık
filan yok. Kast var .. Binaen·
aleyh ya üçünüz hapse gideceksiniz ve yahut ta mücrim
bm ise yolnız o ceza görür.
Ahmet itiraz etti :
- Fakat hakim efendi dün
akşam biz burada değildik.
- Ne malum . Hem dün
değilseniz bile bugün buradadınızya.. Ben keçinin verdiği
hükümden harice çıkamam.
Mücrim sizin iiçünüzsünüz. üçünüzü de tevkif edeceğim
ve yahut içinizden bu işi kim
yaptı ise o çıksın, itiraf etsin.
O zaman y<:'nız o ceza görür.
Köşede oturup • her olan
biten işleri seyreden kahya
Süleymanm sevmeme payan
yoktu. Kahraman ağa, Ahmet,
Van mitcn hapse girince Asi"
ye yalnız Vt! hamisiz kalacak
ve kaçırmak işi kolaylaşacaktı.
Ahmet ise
beklenmeden ..
ctelen bn bela üzerine Üskitdara tam vaktinde gidilemip

0

yeceğini

idris

-30-

Hakimin

-

Nakıli

dü~ünerek

telaş

ediyordu.
Brü.no, efendisinin kulağına

,filmi,:
- Ben size dememiş mi
idim. Daha durun bakalım,

ne belalar

gelecek

Kahraman ağa ise hiddetten kuduruyor ve Van Mite-

1

- Niçin.. Niçin keçiye elimizi sUrmekten bizi menetti-

niz?
Sual ve ihtanna hayatında
ilk defa olarak süküt ile mukabele ediyordu.
Kürt karısı Fatoş, gözlerini
dört açmıf, hakimin mücrim
diye gösterdiği üç adama,
Kahraman ağa, Van Miten
ve Ahmede bakıyordu.
Bu bakış da alıcı manalar
vardı.
İhtimal bir

bahane ile koca
bulmak için uydurulan bu kapı
zorlamak meselesinden nasıl
istifade edeceğini düşünüyor·
du.
Diğer taraftan Kahrkman
ağa, Ahmet, Van Miten baş
başa vermişler bu çıkmaz iş
ten nasıl h."Urtulacaklarını mü·
zakcre ediyorlardı.
Hakimin şaka~ı {ilan yoktu.
Üçünü de hapse atacaktı.
Kahraman nğa V n Mitene
hitaben:
- Aziz dostum .. Dedi, dostluğunu göstereck, ispat edecek sıra ·işte bu sıradır.
Üçünüz birden hapise girip
yatmak ve işimiz ~ozulma~an
ise yalnız sen yat.. Bu Kurt
1
karısının odasına te:avüz ~de- 1
nin yalnız sen oldugunu soyle.
Eğer Ahrne.din düğünü mese- i
lesi olmasa idi bu fedakarlığı 1
ben yapardım.
Mamafih İstanbula gider
gitmez tcşebbüsatta bulunur
seni çabuk kurtarırım.
Kahraman ağanın bu tek •
lifine Van Miten ret ile cevap
verecekti. Fakat Ahrnedin ve
bilha~sa Asiyenin yalvarmalurı
karşısında:

- Peki, dedi, bu iki gencin
saadetlerini bir an evel temm
etmek için bu fedakarlığı
kabul ediyorum.

Ve:

doğru

-

sabırsızlanC!n

hakime

iki adım attı:
A1 •
r: d'ı.. M''
.
H attım
e,en
ıucrnn

benim;

arkadaşlanmı serbest~

bırakın

ve hapse beni gön-

derin ..

Fatoş

bu sözleri ıöyliyen
Van Mitene dikkatle bakb.
Onu fena bulmadı. Kardeşi
Hasonun kulağına eğilerek
bir şeyler fısıldadı.
Hakim, Van Mftenf yakalayıp elini kolunu bağlyıarak
şehire götürmesini yanındaki
jandarmaya emredeceği sırada
Haso ileriledi:
- Hakim efendi... Dedi.
Mademki kız kardeşimin odasına taarruz ve bu suretle
namusuna tecavüz eden bu
adamdır. Namusumuza sürdüğü

bu lekeyi

temizlemelidir.

Yoksa vallah .. Billah.. Tallah
canını
cehenneme
herifin
gönderirim.
- İşte cezasını verdik ya?
O hapiste
- Öyle değil.
yatacak.. Bundan kız kardeşimc ne?
- E... ne yapalım?
- Kız kardeşimi nikahlasın.

Van Miten gayrı

bağırdı.

ihtiyari

- Ne .. nikahlı olmak mı?
Müebbeden hapis yatarım
gene bu kürt kansını almam!
Hakim sert ve ciddi tavn
ile son hükmünü verdi:
- Ya hapise gidre ve yahut ta bu kadını zevceliğe
kabul edersiniz.
Haydi.. intihap edin. Hanği
sini tercih ediyorsunuz?
Kahraman ağn. Ahmet, Asiye Van mitcn etrafına halka oldular ve şimdiki halde
bu evlenmek işine peki diyerek İstanbula gidilmesi.. Ve
orada kürt karısına uğurlar
olsun demenin çok kolay olduğunu anlatarak kandırdılar.
Van Miten:
- Buna da peki, bu fodakiir~ığı da hatırınız için yapı
vorum.. dedi:
. Bu 1-:Lrardan en fozla Fatoş
hanım roemın•ndu. H·s oda
karde~ine bir koca bulduğu
için seviniyordu.
- Hemen yarın Trabzonda

\ 1an

nışan

merasimini yapanz, sonra düğün içJn de Kürdistana
gideriz.
Kahraman ağa abldı :
- Daha evel biz Üsküdara,
İstanbula gitmek mecburiyetindeyiz.
Fatoş:

- Pekila.. Hep beraber
Trabzondan Üsküdara gideriz.
Sonrada ben nişanlım ile
beraber kürdistana harakct
ederiz. Olmaz mı?
- Olur.
Bu karar ve bu netice üze·
rine herkes handaki odasına
çekildi.
Fakat kürt karısının kardeşi olan Haso belki müstakbel
eniştesini gece yarısı handan
sıvışmasından korkmuş. gözüne
uyku girmemiş, hanın ÖIİİRde
sabaha kadar nöbet bekle •
mişti.

Kahya ;Süleymana gelin~~,
Asiyeyi kaçırmak için üm~t

ettiği, belbağladığı fırsatların
böylece suya düştüğün~J..~ö -

rünce işi zorla haHetm~ye
kadar varmış ve yolculardan
evci Trabzona koşmuştu.
Orada tetbir alacak ve
Trabzon - Üskitdar yolunda
pusu kurarak genç kızı kaçı·
racakb.
(Bitmedi)

Limanın

son ay·
dahi faaliyeti

Geçen 1929 mayısının iptidasından
nihayetine kadar
limanımıza ( 588 ) vapur gelmiştir. Gelen vapurlann mec·
mu tonası (1,053,874) tondur.
Bunların (226) sı limanla mııarnele yapmış, (362) sı transit
olarak geçmiştir.
Çanakkaleden gelenler 286
vapurdur, bunlardan (100) vapur limanla muamele yapmış
(186) sı Karadenize transit
geçmiştir.

Kavaklardan ise (302) vapur
geçmiş, (126) sı muamele yapmış, (176) vapur transit olarak geçmiştir.
Limanımıza gelecek vapurlardan (134) vapuru Türk sancağını hamHdi, mevcut tonası
(121,272) dir. Nisan içinde
geimı vapurlar (523} irlİ.

4 Hdiran

.1

Sahife 9

Duvar icindeki ölü 1
Nakıli:
Ahmet Cemaleddirı •
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Hiç şüphe yok..
Bu oda kurunuvustai bir
şatoda kftin olmalı idi

•

Elyan binanın alt kabna indiği zaman Marsiyal Zambarof
çoktan hazırlanmış ve lüks oto
kapının önünde emre müheyya
beklemekte bulunmuştu. Zambarof genç kızı görünce:
- Yola çıkmadan evel şu rasını haber vereyim ki kaçmı
ya teşebbüs etme yolda isUmdada filan teşbbüs edeyim deIDe aksi tak«lirde hayatın tehlikeye girmiş olur.
Kalbi heyecan ve halecanla
Ç&rpmakta olan genç kız bu
baridane tehdit karşısında
sakit kaldı bir şey söyleyemedi ve otomobilde hareket etti.
Otonun hareketinden beş
dakika sonra Fabyen cebinden
ıiyah bir sargı çıkardı ve
bankerin:
- Haydi Fabyen! Demeıi üzerine bu sargı ile genç
kızın gözlerini bağladı. Uşak
tıJ!liıln gözlerini bağlarken
Zambarof ta çabalanmaması
~n kızın bileklerini sım sıkı
tutmuştu.
Halbuki %avalhE:Iyan kımıldanmadı bile. Bir
tarafında Zambarof diğer tarafıld~ zebella gibi Fabyen
biçarenin
elbet hakkından
kolaylıkla gelebilirdiler.
Elyan tahmin bile edemediği bir müddet, belki bir
laat, belki de daha fazla, otoIDobil yol aldı ve nihayet tevakkuf etti. Genç kızı Zambarofla Fabyen birer kolundan
tutarak otomobilden indirdiler.
Elyaıı bir kaç basamak
lllerd·•ven çıktı, bir kapının
~çıbp sonra kapandığını duyu Ve gözl • • b v}
ç k·ıı
ennı ag ıyan sargı
e ı P alındı.
· i örten sargıdan
ltuGazıeruı
Pe~ca- ~enç kız kendisini
nıiş v..· 81 hır surette döşenı Ve ...ı~L- k
odada buı""ause tavanlı bir
demir b. du. Bu
odada
bir . dolap'~ k"-?ola, . tahta
Ve ıki iskeını ~ük hır masa
tez yoktu.
e en başka bir
Hiç süphe Yoktu .
brunuvüstai b ·
ki bu salon
ır tatod k•'
elmalıydı.
a aın
Marsiyal Zaınbar f
ima içinde bulundu~ d ~~
,a.tererek:
aıreyı

- İ§te, dedi, badema burada yaşayacaksınız.
Uslu
durmak ıartile burada pekala yaf~yabilirsiniz. Hiç şüphe
yok ki etrafınızda dolaşan fedai aşıklannız buraya kadar
gelip hamilik rolünü oymy•mıyacaklardır.

Maraiyal Zambarof genç
kıza "siz,, diye hitap ediyor
ve bu suretle badema kendisile resqıi bir münasebet idame etmek istediğini sanki
ihsas eylemİf oluyordu.
Banker müstehzi bir eda ile
genç· kızı tepeden tırnağa kadar süzdükten sonra devam
etti:
- Buraya "san ev,, derler.
Bu vakit muhitte derin derin
di\fünüp izdivaç teklifini reddeylemekle
ne büyük bir
hata irtiklbetmit olduğunuzu
anlayacağımı&
güphe etmiyorum.
Sarı evi.. Genç kız bu iki
kelimeyi •mdiye kadar bir
çok defalar ititmişti. Bu san ev nerede bulunuyordu?
Paristen çok ırakta rııı idi~er? ..
Elyan heyecan ve halecanına galebe etmiye çal1Jarak
- Benden ne istiyorsunuz?
dedi, Beni tazip etmekte ne
zevk duyuyorsunuz. Siz benim
dayımsınız ve bu
itibarla
ebeveynimin vefatından sonra
siz bana bir evlat muamelesi
etmeliydiniz. Halbu ki hem
dayın, hem de vasim olan
bir adam beni hapsettirrniye
kaJJatıyor. Tuhaf şey doğrusu!.
Marsiyal Zambarof bu sözlni ititmemiş gibi:
- Fazla mütessir olmayınız,
dedi, bu ev asri konforu tamamile haiz bulunmamakla
beraber gayri kabili ıükna
bir halde de değildir.
Farzedinizki bir müddet sayfiyede bulunuyorsunuz. Esasen F abyen de burada hizmetinize bakacak; akıllı davramraanız, yani hırçınlıktan vaz
geçenle olursanız bu menfa
hayab uzun siirmez, Fikrinizde
iarar ederseniz burada kalmayı da g6ze aldırırsınız ...
· Elyan bqım eğmifti . Genç
kaz botuma kan çıkıp iten-

Yangından mu hafaza şirket
leri hakkında:
~hrenıanetinden: Yangından muhafaza ve
yangından kurtarma namı altında icrayı faaliyet eden şirketlere mensup bazı eşhasın bazı
mecburiyetlerden ve emanetin ruhsatından bahisle mesken sahiplerinin nzasi hilafına evlere
girüp bacaları temizlemek behanesile ev sahip-

lerinden fazla para aldıkları haber alınmıştır.
Bilummm duman bacalarının her vakit temiz
tutulması ve laakal senede bir defa temizlenmesi mecburi olmakla bera her hiç bir şirketin
bu hususta Emanetin ruhsatını haiz olmadığı
ve herkesin bacasını dilediği tarzda temizlemek
ve ya temizletmekte serbest oldukları illn
olunur.
Ticaret işleri müdürlüğünden :
İstanbul limanı emvali tücariye ve maden kömürü tahmil ve
tahliye işçileri esnafı cemiyetinin idare heyeti intihabı Haziranın
"6,,mcı perşembe günü Galata nhbmında Hüdavendiğar hanın·
daki cemiyet merkezinde icra ve saat 9 dan 15 şe kadar rey
kabul edileceği alakadarana ilan olunur.

1111----------•
velkenci Seyri sefain

ı-----------

VAPURLARl

Karadeniz

liiks rn sürat posta"ı

Vatan

vapuru
5 J laziran

Çarşamba
günü akşam Sirkeci rıhtımın
dan hareketle doğru [Zonğul
dak, İnebolu, Samsun. Ordu,
Giresun , Trabzon , Sürmene
ve Rize ] ye gidecektir.
Tafsilat için Sirkecide Y clkenci hanında kain aceme:;inc
müracaat.
Tel lstandul 15 ı 5
disini tıkayan hıçkırakl~rı güçlükle zaptediyordu.
Tamam bu sırada dehlizde
ayak sesleri duyuldu ve sahte
Jorj Düpon odadan içeriye
girdi.
Zambarof omuzlarını kamburlaştırıp
takma sakalını
takarak yep yeni bir şahsiyet
olmuş olan sabık Loranşarı
genç kiza şöyle takdim etti:
- Samimi dostlarımdan mösyö jorj Düpon... Belki muavenetin elüzum hasıl olur ümidile kendisini buraya devet
etmiştim.
Halbuki her şey istediğim
şekilde ceryan etti ve bu
itibarla kendisini beyhude yere rahatsız etmit olduk. Arbk
aziz yeğenim, size sabru sükiin tavsiye ederek arzı veda
edeceğiz... Yeni ikametgahın
da güle güle otur ve sakın
delilik edeyim deme! kaçmıya
teıebbbiis etme!
Beyhude
vere üzülmüş olursun....
·
(Mabadi var)

Merkez acentesi : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2362
Şube accntası : Mahmudive
ham altında. İ sarnbul 2 74a"

İzmir -Mersin sürat postas t
( KONYA ) vapuru 4
Haziran salı ı ı de Galcna
rıhtımından hareketle [ İzmir ,
Antalya , Al(ıiyc , Mersin 1f
gidecek ve dönüşte [Taşucu •
Anamor Alaiye , Antalya.
İzmir] e u~rıyarak gelecektir.

Ayvalık sürat postası
(MERSİN)

vapuru 4
de Sirkeci rıh
tımından hareketle [ Gelibolu,
Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, Ap·alık ] a
gidecek ve dönüşte mezl:ür
iskelclede birlikte Alturıoluga
uğrıyarak gelecektir.
Gelibolu için yalnız yoku

Haziran

salı ı 7

alınır yük alınmaz.

1---ıu,,-Ud-an_y_a-p-OS-t&-SI--·
m

(MARMARA) vapuru Sah,
Cuma· ( KOCAELl) vapuru
Pazar, Çarşamba 9 da idare
nhtımından hareketle Mudanya
ve Gcınli~e gidecrklerdir.

..Ucretli mualliınlere neden verilmiyor acaba?
Yeni senei maliye · dolayısı
ile bir kısım memurin maaş
ian henliz verilmedi ve daha
bir kaç glin de verilmfyeceğe
benziyor. Fakat ücretli muallimlerin
aylıkları
bugün
ayın
Uçn
olduğu
halde
acaba
nt:den
verilmiyor .
Qeretli muallimlerin alacakları
bu aylık, mayıs ayına, yani
senei sabıkaya ait olduğu fçin
~eden çıkmış demektir.
Şu halde bu para ne için
vaktinde eahabma verilmiyor?
Bu para geçen ıencye aft
oiddğ1I için vaktinde verilerek
yeni seneye geçmemesi icap

.der.
istaobul

Liseler muhasibi
mesullüğü bu hususta IU.tfen
bizi tenvir eder mi?

Emanetle vilayetin birleşmesi
meselesi
Son

çıkacak

olan belediye
kanunu,
belediye 'reislerini
valiTerfn emrine vermektedir.
~a da vaziyet ayni
olacajma göre belki Emanetle Vilayetin tevhidi tekrar
mevzuu bahis olacaktır. Bu
bmpsta Muhittin beyin fikrini
aordak. Bize fU izahah verdi:
- " Bu mesele, yeni bele~e
kanununa göre şekil
alacaktır.

Büyük Millet Meclisi bugün
yann tatil edilmek ftzere oldilğuna onaran yeni belediye
k;pwn layihası da, ielccek
dıevre,ıe kalacak demektir.»

• •

remını

D&n ankaraya

giden fen

ftleri müdOrü Ziya bey Devlet
şurqında bulunan Karaköy
palistn şerefiyesi davasında
hazır bulunacak, Naha baş
mühendisi Avni bey de Silihtaraja ve Katane köprülerinin
projelerini Nafıaya tasdik ettirecektir.

ucuzlatmak

Ekmeği ucuzlatmak
meselesine gelince:
Zannediyor musunuz ki biz bununla meşgul olmıyoruz.

Modernize meselesi bizim de ehemmiyet ver·
diğimiz bir meseledir. lstanbulda değirmenle
rin hemen kaffesi modernize edilmiıtir. Fmn..
lara gciincc bu sermaye ve zaman nıeıelesi
dir Ben asri usullerle ekmek imalinin daha
ucuza mal olacağını bilenlerdenim.
Tahdit meselesine gelince:
Bu noktai nazar doğru dcjildir demiyorum.
Fakat bu günkü fırıncılık şekli devam ettikçe
tahdit yapı:ırak hem bir kaç vatandaşın medarı maişetini birdenbire boımuş, hem bir
netice elde edememiş olacağız.
Filhalcika bir heyet:i içtimaiyenin menfaati
için bir kaç vatandaşın zararına katlanmak
lazımdır. Fakat bu menfaat muhakkak olmalı·
dır. Halbuki dediğim gibi bu kabil olmıyacakbr. Bu iş yavcş yavaş ve fırınlar modernize
edilerek, tedabir alınarak yapılacaktır. Hem de
kendi kendine olacakbr.
94 m'fi., 101 mil
94-101 meselesine gelelim: Gazeteniıin bu
meselede kullandığı lisan biraz ağırdır. Bilmemekle, bilmediğini öğrenmemekle ittiham ediyorsunuz, sonra da yapılacak tecrilbelerde pzeteciler de bulunmalıdır diyorsunuz.
Bir kere hemen hemen her tecrübede gazeteciler gelmiş olurlal'sa bulunurlar. Gelmemişler&
çağırılmazlar. Çünkil o tecrübede bulunacakların bir sıfati resmiyesi vardır ve onlar o tec·

Irak

,.. ,

-

..

•

\

b•"

.~_

•

. .. . .

•

il<ş muattar bir ağıza mnlik olmak ancnk pkırijcn :ıycE>indc istihzar olunon

macununun j
Jılc kabildir.

Borsadaki mesele
Borsadaki meseleye gelince, böyle yolsuz
bir muameleden haberdar deiilim ve vukuuna
ihtimal vermiyorum.»

Fatih ., Edirneka.-

Beyaııtta yapılan kanalizasyon inıaatından bu sene
tamamlanacak olan şebeke

DİŞLER

Bioks

rübe neticesinde bir mesuliyet tahammnl ede..
ceklerdir. Halbuki gazeteci gayri mesul bir
adamdır. Sonra tecrübelerin bitaraf bir heyet
huzurunda yapılmadığını size kim söyledi?
Bizim tecrübelerimizde hemen sizin yazdıkla
r:mun kMfosi, dnh~ faıfa olG:~k ~kcrler de
bulunmuıiur. Emanet tamamen kanidh- ki bir
çuval undan (94) ten fazla ekmek çıkmaı:.
Bu tecrübelerle sabittir. Sonra bizim tecrübelerimize hile karışmasına imkan yoktur.
Tecrübemizi gizli tutar, unlannuzı kendimiz
tedarik ve nihayet tecrübenin yapılacağı gün
yapıcılara haber gönderir en usta adamlannı
isteriz. Tecrübeler heyet huzurunda yapılır.
Denildiği gibi piyasada ancak o gün bulunan
başka bir gün hı: !unmasma imkan olmıyan
undan da çeşni tutulmamıştır.
Çeşni bilakis her piyasadan tedariki mümkün olan,
her çeşit unlardan tutulmuştur.
Çeşni yapılırken bakmakla ekmekçilik öğre
nilmez, o esrarı keşfetmek değme iktisat
mUdürlerinin kfirı değildir demek te çok çirkindir. Avrupada fırır.cı ık mektebi olduğu da
yalandır.
Emanet her zaman çeşni tutar ve çesnileri
salimdir. Bugün için ekmeği daha ziyade
ucuzlatmak kabil değildir.
Sonra bizim elimize hesap verin. Mes~li:
- Siz odunun çekisini 340 tan hesap edi..
yorsunuz. Halbuki 320 dir diyiniz ve bu iddiayı ndzan dıkkate almazsak bizi müaheze
ediniz. Halbuki si· öyle demiyor, billikiı vukufsuzlukla ittiham ediyor ve aldanıyorsunuz.
Şanu da düşünmek lizımdır ki memurların
ıerefini mildafaa etmek en z.iyade aazetelerin
ve gazetecilerin vaz'fesidir.

pı tramvayı

kanalizasyonu

Hüyaz ' 'c sıhhi

diş

verıyor

Beyazıt

petrolları

Irak. petro?larının h:ksimi
için lngiltere, Amerika ve
Irak arasında üç taraflı bir
ftilif için ynpılan mllzakerelerin bittigi haber verilmektedir.

Ziya ve Avni

beyler

izahat

[ 1 inci sahifeden mabat ]
ğim gibi Ç!kmadı ve o yazı!ann
hissiyata
tabi olaı·ak yazıldığını an!ayınca, bilhassa •<bu
dedi kodulara ne cevap verilir» denildiğini
iörünce ynzunn cevaptan müstağni addettim.
~iinkü dedi kodu itiraf edilivor. Bizim ise
dedi kodtıla.rla iştig:ıle ne zamanımız, ne de
me\•kHmiz müsaittir.
Ekmeği

e

işliyecektir,
.
•

•

F atik - Edimekapı hattında
bazı noksanların sftratle ikma..

••

line çalışılmaktadır. Bntnn ek·
sikler bittikten sonra hat seyrilsefere açılacaktır. Esasen
hattın Nafıaca kabulU muvakkat muamelesi yapılmadan
tramvayların seyrilsefere baş·
la .iması mUmkün olmıyacaktır.

İnkılap müzesi
icin
, neler

ıima

yapılıyor?

Yedi kule surlarının tehli kede olduğunu ve bunlardan
bir kısmının yıkılacağım bir"'
refikimiz haber vermişti. Tahkibbmıza
16re,
surlarda
böyle bir tehlike mevcut de·
ğildiı. Yalmz yerinden oynı
yaıa bazı taşlar yerlerine ko-

İnkılap mUzesi için "324.,
denberi çıkmış olan bütfln
gazete ve mecmuaların kol•
leksiyonları tedarik edilmek-'
tedir. Bu eserlerden, ileride
inkılap
tarihi yazılırken de
istifade edilecektir.
Müze ıçın geçen sen&
Emanet bütçesindeki (8,000)
liranm kısmı azamı ıarfedil
mittir. Yeni tahsiıat alınacak•

nac•lmr.

tır.

Yedi kule

surlarında

.
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4 Haziran
Son Saat
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Devri aleme çıkan Al111a11, Lz't- · ..
lafasaraylılarla Marmarada fc-nezzfih yapacak

u

Alman

zen·

gin le rinde n
Hamburglu M.

e

:f
ee
Dün, Karngümrükte çok ı bühtan!arla leLelec.iğini işit çirkin bir cinayet o!muş, Vefa
mişt:r.
orta mektebi talebesinden ı
Nihayet dün bu iki samimi
16 yaşında Sacit efendi, zalıi- ı dost birle~mişler, bu çirkiıı
re taciri Ömer efendinin oğlu
şayiaları
münakaşa
ederek
22 yaşında Hamdi efendiyi
Edimel·apıdaki hamnr.ı arka öldürmüştür.
sına kadar gitmişlerdir. Orada
Aldığımız malumat:ı nazaran
ne olmuşsa olmuş, söylenildi Sacit efendi ile Hamdi cfendi ' ğ;ne nazarmı Hamdi ~fendi
arasında ötedenberi bir husöylediği bühtanların hakikate
susiyet varmış, hatta Hamdi
inkılabına teşebbüs etmiş , bu
efendi arasıra Sacit efendiye
taarruz karşısında da Sacit
harçlık dahi verirmiş.
efendi müdafaa zaruretini hisSon günlerde Sacit efendi
setmiş, yanında bulunan susHamdi efendinin nrkadaşlığın·
talı çakı ile Hamdi efendiyi
da samimiyetten ziyade gizli yaralamıştır.
ve çiı·kin maksatlar olduğunu
Hamdi efendi, aldığı yara
sezm~, hatta bu arkadaşın ı neticesinde ölmüş, Sacit cfenkendisini bazı yerlerde asılsız
di de karakola götürülmüştür.

. . ..-

r~"t:.llli:==-~

B1ange 16 metre boyunda,
4 metre gcni.;;liğinde,

2,5

metre su kesimi olan lJfak
bir tenezzüh
yatı ile Hamburgdan hareketle Hol5nda , Belçika ,
F ra.nsa, İtalya,
Mısır, Tarabulusgnrp, B:.rut
ve İzmire uğ
radıktan son-

ra

M. Blangenin

şehrimize gelmiş bulunmaktadır.

yalı

Be.bek önlerinde

M. Blange şimdi, Galata-

saray deniz kulübünün misafiridir. Galatasaraylıların imtihanı
bittikten sonra, bu kulüp denizcilerinin iştirakile Mudanya,
Bandırma, T ekirdağma gidip İstanbula avdet edecek ve gene
yatı ile Hindistarı ve Amerikaya gidecek, oradan Almanyaya
dönerek devri alemi itmam eyHyecektir.

Eyipli Halit gene boş durpıadı, Yarış mı?
•
nihayet yakalandE
Adalar denizin- ltalyan misafirSon tecil kanunundan istiolarak Halide borç ola1
fade ederek hapısııneden çı
rak i tediği parayı· verm.ştir .
de rekabet baş- ler yarın sabah
kan kadın avcısı Eyiplı Halit

Tayyareler

sarhoş

dUn Beyoğiunda Aynalıçeşme-

q~ oturan (30) yaşlannda madam Eleniye musallat olarak
kendisini nikahla alacağını
sö miş, hatta hirstiyan bile
olacağına ikna etmiştir.
Kadın zengin bir tilccann
kendisini alacağına bir kaç
iÜn içinde kani olmuş ve

Hdit bundan sonra tcgayyüp
ve müracaat üzerine
polis tarafından yrıkalanmışhr.
etmiş

Halit

bapısaneden

çık-

tığı gündenberi boş durmıya
rak Balatta, Hasköyde, Kasım

paşada ve İstanbul cihetinde

muhtelif

kadınları

dolandır-

mışbr.

Top oyunu değil Köpek toplamak yüzünden
kavga!..
Kasımpaşada top oynayan
16 /aşında Hasan ile 17 ya~~~ Basri kavga etmişler,
b r~ Hasanı sol kalçasından
~~~
a hafif aurette yarala"Y ır.

l(ahve parası için

Enı~asköyde

iskele kahvecisi
d enın dilel Ali kah ve u·· cretı'nAli su obayıd kavga etmişler,
şindrın Yar ağı ile Emini ba.
ara}
arnışbr.

Bue\inl-:~
h ava·
9\:Q
Kandilli

alınmıştır:

•
rasatanesın
· den

Dün azami h

araret «19»
•
«1 2» derecedır. Bu gece
..
'-'f
1
d
ruzgar
ha~ı o os, hava ar k
l"ı hr.

derece, bu sabah

A

Tanzifat amelesinden Mustafa, dün, Aksarayda pazar
yerinden köpekleri toplarken
sebzeci Mehmet ile kavga etmiştir. Sebzeci süpürge sapı
ile Mustafayı fen~ halde dövmüş, toplanan köpe~eri kaçır
mıştır.

Bir haftalık çocuk
Dün gece, Taksimde Zambir taş özerinde bir haftalık l: ir çoc~k bulunmuştır. kundakla sarılı bulunan goğsünden çıka:ı kağıt
tan isminin Nuri oldug>.ı anlaşılmışbr. Çocuk darulacezeye
bcık sokati-ında

gönderilmiştir.

BISik

tten

düş~rüldü

Sinemköy sd<lnlerinden bir
çocuk dün gece bisikletle gezerken meçhul bir şahıs tarafmdan bisikletten diişjrülmüş,
başından ağır surette yaralanmişbr.

lıyo1·muş

Fransız

geliyorlar

gazeteleri, bazı
İtalyan tezgahlarına yaptığı
mız bahri siparişlerden bahsediyorlar. Ayni zamanda, bu
siparişe cevap olarak Yunanlılann da bahri tedbirler aldıklarını kaydederken bilhassa
Kotidiyen gazetesi fU mütaleayı kaydediyor: Şimdi de
Adalar denizi hakimiyeti için
yeni bir yarışa şahit oluyoruz.

35 İtalyan deniz tayyaruinden mürekkep olan filo. ..,.a.

Kasımın

ler

muha kemesine devam edildi

saat 10-11 arasında İstanbula
gelecek ve beş tayyaremiz
tarafından Tarabyada istikbal
olunacakbr.
lıalyan tayyareleri BllJQk·

derede

denize

Şehrimizde,

ineceklercllr.

İtalyalı

misafir-

ıerefine

ziyafetler verilecek, 5 haziranda kalyan
tayyareleri ve bu sabah gelen
torpidoları Karadenize hareket edeceklerdir.
Filo karedenizden istanbula
gelecektir.

Casuslukla maznun Ebalkasım Tevfiltln muhakemesine
bugün ağır ceza ınahkemr.sinde devam edilmektedir.
1025
Bugünkü muhakemede E6
dirne polis müdürü Feyzi beİngiliz lirası bugün öğle üsyin istinabe suretile alınan
tü ( 1025 )e çıkmışbr.
ifadesi okunmuş ve birinci ıube • - • - • • • • • • • •..
memurlarından Sedat efendi
ile sair baıı memurlar tahit
Bueünkü borsa:

fn"'iliz

sıfatilc dinlenilmiş!erdir.

Zayi
Sultan Ahmet veya Beyazit
civarında hususi hesaplarıma
ait bir defter zayi oldu. Her
kim buldu ise Telefon şirke
tinde Adnan beye getirdiği
takdirde memnun edilecektir .
Telefon şirketinde : Adnan

İngiliz

1025,00;

Frank
12,5; Liret 9,05; İsviçre
2,44,5; Dolar 47,25; Dahili

93,25;

Altın

890;

Art.-

dolu 25,5; Rumeli 7,30;
Tramvay 74; Düyun 185.
İş Lankasmdan alınmıştır

12 s~hife

Son Sn'lt
o

i~r
00

arı

·ae:

2

ve lima

4W&

ar

r~ ü ~ünden:

1 haziran 929 tarih.nden itibaren bilQ um seyrüsefer atidel<i şe ~: de tebdil edilecektir:
(lluyd a r prışa

~l u vnsnfo t

Haydarpaşa
Eskişehir

H ur ek e t

9,40
20,40
1,24

IH,58
t,02
8,3 6
18 ,20

A.Cvon

ti.Ön ya
Yenice
Yenice
Konya
Afyon

9,08

7, 3 0
18,04
1,42
6,40

17,34
f ,22
6 ,02
t j ,05
(Haydaı·pa~a - .\nlmrl:\ -

Eski~ehir
Haydarpaşa

'.13,0t
23,29

Ankura
Ankarn
F..sklşehir

20,20
4,37

4.:17
f" ,28

(SempJlon sürat kat.arı)
(Anadolu ekspreii)

Haydarpaşa
ESklşehlr

19,00
2,3::1

2,20

Ankara
Ankara

9,-05

E~tşehlı
Haydarpa~

19,00
t,28

:l,t.4
9,00

Hsydarpaia

\'eni ) uzı

kullanıla

caktır. Orıun ıçiıı biı·

an e,·el

ADLE
Yazı nıakineJerini
tedarik ediniz

ADLER
AHupııt!a

makinesi

ılk iınnl

edilen yazı

makia e::-itlir. Tarihi imali 1898 dir.
Bıitürı Jüııvnd.:ı şimdi~ e kudar38000
satılmıştır.

rıı~u

Lu

Harflrriıı

mm uzi

YU·

warl,; n~ a m ahsus ve m n -

hasırd ır. Arırulol u içi rı seyyar mı•.

mur ul'ı)«JrUz. Türkiye içııı ,ekili
umum i RI~ \ R \'OLF Gala ta
Voyvoda ha11 i· Iu Galata p ostu
kutusıı 447 Bihimum ) azı 'e
h esap nıak iıınl:ırı alt'l~~si: M iitelıassıs lıir Alman
makinistinin
tahtı

idııre"ıııtledir.

Şork

huliluı

malt

20,0t

~illlpRZ81"

()~6
(Haydurpa~a • Adapaı..ar

-

Uaydarı>aşa)

2,50

Adtt11a1.ar
llaydnrpaşa

8' 00
- Ankara

(Eskişehir
ı s ldşehlr
A nluıra
t

Artık yulııız

ADLFR makinesi

Haydarpaşa)

Haydarpaşa
Eskişehir

HaydarpRl}B

Haziran geldi

- .\ ·'n na .. Haydarpa şa)

Eskişehir)

7 ,OO

t 5,:-13

t t ,35

Qkara

E8 klşehir

:1 ,t,53
tarihten itibaren l~atn klı - Yagon Ye Yemekli· Furgonların Haydarpaşa
Adana - Halep - Trabulusuşam - Hayfu .. liahire arasmda v-e nıütekabllen seyrüsefer ottiyl yünlerde hlc; bir ta<lllat lcru edilmemiş olduğu ve daha fazla mııhi
uıatın jsa.asyoularnı bekleoıe Jalonlarına taJJk edilmiş olan tarifelerde mevcut
bulunduğu Win oluııur.
.ı Jezkiır

İştiha kuvvet ve sıhhat için
en müessir devadır. Bilftmum
eczanelerde bulunur. Umumi
depolan Bomonti fabrikatı.
Telefon: Beyoğlu 583, ve f..
tanbulda Ekrem Necip ecza
deposu. Telefon lstanbul 78.

Son Saatin ilan tarifesi
~

16 ncı

sahifede eantimi
13,12,I ı , ıo uncu »
»
9,8 ,3 üncü
)
,

2 uci
1 inci

Nffil EKE TİNİZİN. EN f/llRUf DDKTORllfRİNİN
.TllKDİRllTİNll ~fl~ZltlfR Ol/1UjTİR

r/1elgraj:·

,

>

»

»

25

50
120
200
400

istan bul Saat

ltau muhte,-iyauıın d ikkat olwı makla beraber bu hususta me•'uliyet
kab ul edilmez.
Gazetemizde int~ar cd n batUn
ynzılann hakkı m ahtuzdur.

Zayi imza
Namıma bakkettirmit olduium imzayı bugün kazaen za·
yi etmiş olduğumdan ve yeni-,
aini hakkettireceğimden zayi
olanın kükmü olmadığı ilan

oludur.

M. Rifat

Üsküdar inşirah tiyatrosun- ·
da bu gece Naşit ve dumbullu
lımail beyler bir arada dağlar
k.a.r.alı nenle 4 onP-ret.

Abone

Acele satılık matbaa
ına kiıı el eri
Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift İstanbeAul
çift kazanlı iki matbaa makinesi müsait çeraitle acele
satılıktır. Görmek istiyenler matbaamız idare müdüriyetine

şartları

Vilayetler için: ~eııclik 1700, altı
üç aylı k 500 kuruştur.
Ecnebi memleketler için: Senelik
ıt) !ık 900,

3000, altı aylık 1600, üç aylık

900

kunıştur

25 Zilhicce 1347
d

'l akvinı
C üııeş
Oğle

ikindi

4,29
J 2, l I
ı 6, 1 ı

Alq;am

J9,35

Yatsı

2 1,35
2,1 4

İmsak

