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Yunanist nda

Bir Türk aleyhtarı hariciye
. Atina, 7 -

oldu! ,
Yeni kabine-

bint teıkilinde M. Venizelos
&rafı d
n an bazı tadilat yapılnııı 3
'
nazır çıkarJhnışbr. Bu
ıııey d
an a Har. nezaretine sa-

bık b h

Ank

a riye nazırı ve esbak
ara sefiri M. Argiropulos

aetirıniştir.

S

ı on

p

iQ~·08 '
Vt ~

Saat
M · ArgiroAnkara sefaretinden

etmesini

muteakip
Ve} hr. nazırı olmadan e•in ~F.lefteron Vima» gazeteı'la~l1 . Tn kler aleybind bır
tı nıa}<alit neşretmişti.

J>

Cnize düşfÜ ve
kur f arı}dI
ı:- ~n ~h
d
d ll
1'\_.;

l:'..tninö · ftane e1' san a a
efend·n e gelen Iranlı Safi
'llltlş iı sarhoşlukla denize düşkuttarsİ de etraftan yetişilerek
"!!!

1

ınıştır.

Zavallı

HAZiRAN

ilil

Yedikulede bir
nazırı

'

PAZAR

TELZFON:

lf

1929
....

ıı.

Nwhuı

her yerde 5 kur°'

nıuharebe!·

adam, boynunu kestiJ

' raffüınrükte Cen1alettiı1 isminde fakir biri...

Ha _ratına feci surette nihayet verdi
Dün gece, KaragUmrUkte Sulukule caddeıi
üzerindekJ evlerden birisinde bir intihar hadisesi olmuş, zavallı bir adam tüyler örpertici
bir teşebbüsle «49» senelik hayatına nihayet
1
vermiştir. mtihar teşebbüsü şimdiye kadar görülmemiş bir tarzda yapılmlfbr.
Evelce Edirnekapıda kantar memuru iken
her nedense açıkta kalan Mehmet Cemalettin
efendi, bir :zevcesi ile kendi bayabnı sürilkli·
yebilmek için sakalık yapmak unıretini hissetmiştir. Filvaki Cemalettin efendi Uç tane
erkelc evlada maliktir. Fakat bu çocuklar öz
değil, üvey olduğu için onlnra avu a mak
Cemal ttın ef endıye ağır gelmif, aakalık yaparak para hazanmaktaki mllşkülat ta biçare
adamın aklına dokunmuştur. O kadar ki, bir kaç
defa tımarancye girip çıkmışbr.
Üvey babalarına arasıra yardım etmekte
..
olan gen çl er b'.t"
u un arzulanna ragmen
onu
terfih edebilmiyc muaffak olamamışlar; nihak
l C
yet bir buçu ay eve
emalettin efendi
sefaletten boğazını kesmiye teşebbüs etmiştir.
O zaman bu teşebbUsten menedilen Cema·

lettin efendi , yapılan tesellilerle bir parça
sillrunet bulmuş, fakat bir m6ddet evel
yol parası olan «10» lirayı vermediği cihetle
tazyik edilince tekrar çileden çılmuf, yol
yapar.ık
borcunu ödemek için Beykoza
gönderilmiş ise de kaçıp gelmiştir. Evde kansına ve çocuklarına intihar edeceğini saylemiş, çocuklarından birisi intihar etmemHi,
yol parasını ödemesi için kendisiDc ( 10 ) lira

vermiştir.

Cemalettin efendi bu parayı alınca iatibardan vaz geçtiğini söylemif, hiç renk vermemiı, o goce silk6netle yatmq, dan afq.una
kadar neşeli bir halde evde oturmuş ve d&n
a k şam ...
Diln akşam kansına okkalı bir kahve pişirtmiş, eline de 10 kuruş vererek : « Git; demif
bana tütün al! >>
Kansı tü'tu··n almıya gı·ttigı"...............
"--alet·
vcm
tin efendi kahveyj içmiş, sonra duvardaki eski
bir yatağanı indirmiş, olanca kuvveti ile boğazım kesmiş, karısı eve dönUnciye kadar
ölmüştlir.

~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!~~~!'!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!!!!I!!!~
Haliçte rıhtım yapmıya ne lüzum var?

•

işte

Haziran

.k.Rıhtını
şirketi
gün k

m"d·· .. b'
u uru

ır

Gönülden
gönüle

decek : ahdar Ankaraya gie Uk~
ı
reye giri.
unıet!e muzake·
-,.ecektir
istihbaratı
·
Rahtını
~~za nazaran hüküvelesi tnucit~&etine
mukaınce iki k" ....
ara yerine lnük
oprunun
tun inşasını tek~frnıneı bir nhetın· t' B
suretle köprününı il(·
ı.ş ır. u

nıezbelelik ve çirk:ntarfındaki
kalkacak, orası çok ~nzı:ıra
' ek ı l alacak tir. Halbuk·
&'üıclRb'ır
tinı Şirketi bunun fa~d ıh
olduğuna kanidir ve bu asız
bebe mebni hükümete Yse:
teklifte bulunmuştur. Bu t=~~

İsmini taşıyan eseri Son Saat
karilerine tarihten güzel bir
sahife hediye edecektir.

Yeni İngiliz
kabinesi

0

lifiıı esası ıudur:

ııllnU

Muharrir
Turhan beyin

Şirketin iddiası

ı ı

Salı

Tfo görduğunüz yeri Sall pa:arma doğı

yoksa Halici

güzelleştirmek

uzatmak mı

iyi,

mi?

İki köprünün ara ye· ı yolttur. Zira ticaret merkezleri
rine rıhtım inşasında fayda
[ Mabadi 3 üncü sahifede ]

1 -

Yeni İngiliz kabinesi M.
Makdonaltin riyasetini deruhte etmektedir. Kabine lia-

tesi, telgraf babesleri .OtuDumuzdadır.

J Sahife

Son S at ..

Gizli teş {·tat y
~ClLLUüan

•

mızd

• ıme•

elere Qte ccib
vaziyeti Ankarada pek menfi bir
tesir bırakmışbr. Hükumetimizin büy" bilsıl niyeüle varı
lan itilafın o dakikaya adar Atinadan mütevali talimatlarla aurlandı - ı malum iken
saJshiyetf tecavüz keyfiyetine
7.&hir; ve diirüst manası verileımektedir.

•

if.iilli vapur kumpanyalan
ıllMljBa§VekAlete i tisat vekidetiııe ~ lstanbul aıeb'uslanna
yriae · idaresinin tahaın
imtilsüz kelimesi ile tavsif ettikleri rekabetinden ıikiyet
eder maalde birer telgraf ,ek-

ar

1

Bolftaristanda bo şevik •daresi te .. sine
çolııADiıır y ka
ele ver iler

•

Sofya, 6 - Bulgaristanda bir bO'lşevik idaresi tesis etmek
maksadile v6cude gelen hafi bir teşkilat meydana çıkanlmışbr.
Bu t
da D .. "
'y t
besi rd vimlerinden bir matmazel, bir mi ar, bir maki i t ve iki kişi daha
b un ktadır ki bunların k!iff<:;si derde t edil iştir.

•

Yeni ngiliz a
kinıler

dah ·ı o.

•

Sl

?•

a

e

---ı

s

nın.-

•

acıanın

eticesi
Belgrat, 1 ( Hususi ) Sırp
meclisi meb'usanında
Hırv t çiftçi fırkası reisi Radiçle yeğenini ve diğer bir
meb'usu öldüren Puniça Raçiçle gene bu meseleden maznun Toma Popoviç ve Drogutin Yuvanoviçin muhakemeleri bitmiştir. Raçiç «20» sene
ağır hapse mahk\ım olmuş,
diğer iki maznun beraet et-

Londra, 7 (A. A.) - Yeni amele kabinesinin yannki gazetelenle ıaeşredilccek olan listesi ~dur :
M. Ramsey MacdonaJd Başvekil, M. Philip Snowden Maliye miştir.
num, M. Arthur Henderson Hariciye nazırı, M. H. Thomas
V czüv volkanında
Milhrülıaa lordu, M. Sidney Webb Mü temlikat ve dominyonNapoli, 7 (A.A.) - Vezil"
lar nazın, Lord Parmoor Meclisihas reisliği lordu, Lord Sankey
yanar dağının faaliyeti artmış'
Lord Sbancelier:
mi,lerdir.
hr. Kuvyetli infilaklar duyul'
Hktisat Vekili Şakir Bey,
M. J. R. Clynea Dahiliye naun, Yüzbaşı W edgwood Benn
gaun aabab ~ehrimıze gehniş Hindistan ınazın, M. Sbaw Harbiye nazırı, Lord Tomson Hava maktadır.
Fran z filosu
1\1: a1<ıam tirenile Ankaraya
nazırı, M. Greenwood Sihhiye nazın, Miss Bondfield Mesai
Lagos, 7 ( A. A. ) - Bif
avdet ebniştir.
nazın M. Noel Boxton Balıkçılık ve ziraat nazırı, Sir C. P.
\ya ile tic r t mu~lıeaesi
Fransız filosu Septe boğazıd
Trevelyan Maarif nazın, M. W. Gr ham Ticaret nazırı,
kti • .. Aak rada il tart M. A. V. Alexander Bahriye birinci lordu, M. W. Adamson hareket etmiştir.
mozakerala başlanmıştır. ltıl
E alliyc er
sele
Skoçya nazın, M. George Lansbur nafia nazırı.
yen murahhaslan Ankaradadır.
yukarda ismi geçen zevat yeni kabineyi teşkil etmektedir:
Madrit 7 ( A . A • ) - A1''
Dekirdağı valisine işten el
Y ann neşredilecek olan diğer isimler şunlardır:
vam cemiyeti mec!°si husosf
g çc'ktirilmiş , vekAiet:ine
Sir. Oswald Mosloy Lancaster düka!ığı Chancleri, M.\Y/. Jo- surette toplanarak üçler ko:
Ma1kara kaym kamı tayin e- W!ft Attomey Jenera), M. J. B. Melvill Solisitor - Jeneral, M. F.
mitesinin akaliiyetle:- mesefes1
dilmiştir.
O. Robcrt tekaüt nazırı, M. Herbert Morrisoıı Münakalat nazırı, hakkındaki raporbnu dinle'
afıa vekaleti balyadan
M. johnston Skoçya nazareti parlamento müsteşarı, M. H. B.
miştir.
bir su mütehassısı celbetLees Smlth posta umumi müdürü, Lord Amald T ediyat reisi
miştir. Bu zat swama işleri
(maapı1)
ltakktnd bir program yapayeui kabineye iştirak eden 19 nazırdan 13 ü 1924 teki
caktır.
kırılan
amele
kabinasin de dahil bulunuyorlardı. r lis Margaret Bon1.f.i1u antik Hikmet bey vakt
Vanhuver, 7 (A.A.) - onııı
fiyeld bir ingiliz kabinesine nazır sıfatile girmiye muvaffak
llıtılJJ olan davet üzerine Kadkemiği bir kaza neticesinde
olan İlk kadındır.
·ye H·
selesi bak.tunda iMühriihas
lordluğu
mevkimi
deruhte
eden
M.
Thomas
kırılmış olan İngiliz krsl.uJ 11
~hat vermek üzere Ankaraişsizliğe çare bulmak için hükumete tertip edilecek planlan
üçüncü oğlunun va iyeti şanııtıl
ya gitmiştir.
sıraİayıp
tatbik
ettirmekle
mükellef
olacaktır.
M.
Thomas
memnuniyettir.
ost nbul - Ankara telefog nunun tecrübelerine dün bu akşam şu beyanatta bulunmuştur.
Pazartesi İngiltereye h~
ba§lanmı br.
«İşsizlik meselesi bir sihirbaz değneğile dokunulmuş gibi
ket edecektir.
ün Ankara.da bilyl\k bir
birden bire halledilemez. Bu mes'elenin ortadan kadırılması
n ·iz ah ~n
,~
at l<cşu2u y pı mıştır.
için göğtis geraecek güçlüklere hiç bir kim e benim kadar
ya.ver ıl''
ün futbol lak~mlat'!l ikinci
v kıf değildir. Ancak ben biıtün gayretimi bu meselenin
kümesinin lik maçları inLoııdra, 6 ( A. A.) - Cl
helline hasredeceğim. Vaıif m memleket için faydalı işler
taç
ilmiş,
Is un l spor
çenlerde, Maltada, <( Raf
görmek ve İngiliz imparatorluğunun inkişafını temine çalış
şampiyon olm ştur.
Ok ~> zıhhsındaki hadisel
fmün o.dıköyünde Fener- m~ktan ib rettir.
ıismi kanşan yüz başı «Tev
w.Jhahçe lrnlübünün atletizm
Kralın bahri yaverliğine ta)
rapor M. l ye vekıline verilmiş
müsabakaları da yapılmıştır.
edilmi tir.
tir.
ali · d G ıç n biyesi
müdürü Refik bey bir
ün 15,30 da Adalardan
Evelki gün Balık pazarında
Sırp km, nın yeni Ç"cuğU .
adamı d yakla öldürmek töhLöprilye
hareket
eden
t
acı
Yan
k
d
• ~
Subliyana 7 (A.A.) - Sırb
1nın
.
. . .
pas ırm
oynun ameti altında tevl<if edilmiştir.
tan Kral ailesi üçüncü evlat!
vç~rda
bır
k.adı~
_kendısım
ki
(500)
lirası
ile
(5000)
liraon bir ay mrfında deniz
denıze atmış, ölmuştur.
.
ticaret filomuza yeniden
.
·
d
b.
k
t
lık
senetlerıni
yeni hapisaneden rının doğumuna intizaretJileıc"
rf.qle
hr
ımız: e ır onserva uvar
dir.
7 gemi iltihak etm:Ştir. Filo~binası inşası için Emanete
çıkan sabılcalı yankesicilerden
muz elyevm { 174 ) vapordan
( 100,000) lira ·itası hakkında
tayyare Hasan çarparak kaçÇam.ıca
ü
mürekk~p bulunmalitadır.
meclisı umumi kararı tasdikı
makta iken cürmU meşhut haÜsküdar mu~Uimleri Çtı
mJara su istimali rnponmun
UJ tetkiki nihayet bulmuş, aliye iktiran etmiştir.
linde yakalanmıştır.
lıcaya tenezyühe gitmişJerd

Omuz lremiği
prens

m

da tenezz

Son Saat

.5ahife 3

Te>~cüm nlara

ers verildi.
l~tanbuldaki ka~ın, erlcek,
b~tiln ~eyyah. tercümanları,
dun ~skı . T <!tıhi medeniyet
muallımlerı fsviçrel'1
f ör

Mnmbu ·i ile b' • pro es
'tm• 1
ır1ıkte surlarn
~ ış er ve Edirnekapı.,ından
yvansaraya kadar kaJe bo~un~a fiocalanndan ameli r
,., 11e rs her . alnııslardır.
Mösyü f
ıvıam urı h J
'h' .
bütün
ura &ırm tan mı 1
Jan
t~rcüman.an; mufassa- ı

ir

b

a-

Se/tıni!rkt,~eh-like/i bir hasıalık

ep.e
lŞı

.t..

a

____ ı ha

e

ı

k
al

te

f

nuya başladı.
- Baslan;al Bu

Şehirde

t<ıhnıin

i bu afette

Hümmayi titehditkar bir
tevessü etmektedir.
300 musap

olduğu

edilm"'ktedir.

'I:·

•

Yabancı bir adamla Haydnrpaşa sırllarmda ....
,,,,

" e ıt 6Y

··r
tt :be e • i ~eı iy r
...

b·1 Anıcrika hükumeti nımına
d ~~· sene müddetle ~ehrim:z

st{1 Amerikan konsolosancB~~f00 amele kaydetmektedir
ar tnuavene

flliç

llııl'

e

ne

clilmefrteclir.

ıh Rm

yumurtaları

kadar boyalı bir
kadın var. Yüzüne, lakırdı
söyleyişinc, hareketler:ne hakanlar bir bulaşık paçr.ı.\'l'asına bakmış kadar eza duyı;yor. '
Mfiddei
anlath:

yap ...

lüzr.ım

var?

( l inci sahifoden mabat ]

daha .

rıa

ıçcri

tarattadır.

B'

ı-

Şirhncı!cyh hükumet Rıhtım
s etıni burada r,htım inşa-

dı:o. Ş~ekchur tutmadığı

ı., .. 1 ~ ır et
01

Galata

takdir-

nhtımım

d~b1u etin göstereceği mahnU~

tnef d Yani Salıpazarı istikay t ın e teındidini J·abul eder
a ut b
ı.
h
İs ·•
u rıuum Sar::ıv urnu

Be1Ii ki her zaman yaka ve
gır-avat takmıyan bir adam,
sık sık elini boğazına götürerek bu gavur icadı, t,>.kıcı
şeyi parmaklan i~e çeJ..iştiriyor. Hakimlerin karşısma çıkacağım diye giyinmiş oiacak.
Maznun mevkiinde pas1calye

da.-asını

/

_ Vanlıyun. Bu kadınla iki

sene evel evlendim. Yandım
Allah.. Gayri tahammülüın yok.
Küllü aybmdan nıadn na ..

musumln da oynuyor.

Hfil~ım

]~ulun kurbanın o 1 ayırn,

cclıalcl

ue bu eski göreneğin yere batası lc.r;iri bpyle devam ederse
olacağı budur. Demin yolda
gelirken duymadul mı, il~
l•l.içıik failltall beyi !lam:cdı,
genç kaduu görıir görme:; ne
söylemiye başlabılar?
- Snhi! Ne idi onlarm
soy/edikleri?
..
- Sô=üm yabana şarkı zdı.
- O ne biçim şarkr idi öyle?
l lir bölJ!e:
(( Irgala yavrum, ır_qafc~ ))
'' Şehriye çorbası gıbı ))
« Calkala rıaurum calkaln >)
« Auanw · lorbusi yibi >)
Diye şarkı olur mu'!
- olma= ama oluyor işit!!
- Peki. bıı gibi jjarktlarla

.s~!finil!, 6 oıdı hastalığı

surette

R n

Vil!' Bazıımi
Gene icki ve kadın yüzünden cinriycllcr gö:c bal-

anlatnıış ve tcrcümaıılar 1
~rı not e' mislprdir.

ll'"

'O "

•

tıt

I zım

geliyordu. Hakim tenakuzu yüzüne vurdu.
Haydarpı:lşa sırtlannda zabıta tarafından yabancı bir
ad::ımla fena bir vaziyc ae
yakalanm;ştı. T nhkikat hakiminin poru bunu bildiriyor-

du.

Az so ra hakimler knarlnrını
verdi. f an kocayı birbirlerinden ayırmışJ~rdı.
Kadın iki
sei'e
müddetle
bir başka
adamla evlenemiyecekt.ir.
ikisi de mahke rne salonun·

dan çıktılar.

I~oridorda kadın yanına
yak!aşan yabancı bir erkeğin

ı koluna girdi, onunla uzakla şırken Vanlı hamal yakasını

kadm "'' işret yü=ündcn çı

9ıirrillıi, palırdılarm ne
uar?
- - Cok münasebeti var. Bu
gibi şarki/arla cışka gelen insmun seuiy!J · ini bir dıişün:
boıılcleri, iki krrdelı le rakl

kan

mıinasel>eli

al!İlar m111dı.

arlrk

lnifı!n drın-

ya !Jı'i:leı:inc bir ŞC'hl'lyt' ro~
! basl
labafjı kadar ıifı.ıh gu-

rt'imiyor uc en ktiçiik bir s··beplcn bıça!Ja., ı.abancayrr .sa_r.lu;or. Onun lflll boylelt•rwm
seuİı;yt /erini yukseltmek. dıin
!JU ::.euklcrinin sade liy/,. şch
ri:ıe çorbası yibi Lrgal~ı'!wk
lan. wwsuun lorlmsı ~Jlfıl çulkalam ık/an ibaret olmrzdığı
m bunlara anlatmak ııc böyll· şeyler irin biça,cza, lab~ı~1caya sanlmr~nuı b11·_ enayllık
bir lıayuunltJı ulduywu! onlarm :iirinlerirw yerleşl!rmck
lci::.1111! Bak nwşallah. lslcwbuldu ııeni harflerden lam
1:!,fJO() 'kişi şaluuJNname .aldı.
Bunlaruı içinde labiı bır alay da <c şehriye çorbacısı »
var. Bunlara. lwyalm ne d~
lllt k uldu}wuı ô,<}rc!lccek kıı( tik !ıikdyc kitaptan, ~alh 0 f..:unur ablak risalclcrı, ~an

efendi
ve gravP.tmı çıkardı.
beni bu afetten kurtar biyol!
leb!İi~~etindc de temdit ediİhtiramla katladı, cebine
Kadın o yo!un yolcu'annkoydu,
sonra rahat, uzun, gedan ... Maz· .. ı hakkınd:ı sorulan
mukabil
niş bir ncfe~ aldı.
tını u~ .11 dh~tr.dit cdi!en Rıh- suale cevaben senelerden beri
Kadından mı, yokea yakae 4 adet cesim
şunn huna tekrarlıya tekrarA nlrep erın
0 •
lıktan
rnı Jcurtulması onu böyle
ıya ezb rl !diği masalı nn'attı. 1
cektir. B·~nş~sı:ı kabul ed~
lhtiyacutı~ı ıı ~·epolar şehrm I.:e.kiitte do0 mu{... Bir yü,z~~~ıı' ferahkılmıştı! Hiç -s üphc yok, sıkrmyacak t<,ır~da 11~cdcı~1yct
C. F.
dlisturlan. nc:ılı =evi~ t~aMta
hiyctte ol tr nıın edecek ınakarı..,ı imiş. Sonra kocnsı olun- her ikis'nden de.
3
.a~ktır.
lanm qüslerf'n l'(}lt:.·11ce/f mec-,
1
- Uç.Un ..
ce•.. falan ... fıtanı
mıwlaİ· da/jrlmalı. fıccclcrı
Rıhtım
Şı· r k<ıhc~ nı.1· -ide olarak
Falrnt evdeki pazar çarşıya
1... •
••
k.e dilerinc ara sıra hoşlCfrına
...r,n YaptıkI<lrı u :rı~r şırk~t- uymadı. H kimin teki suuJlcri
1 qidccek 1 Jwnfcrc!~ı~lar vcrrlmebrnekte ve h 2"i
arn ıs
j İi, kulh ııı bt·yl1y111 f ~11alik~a
kerrereıı zaı.ner ~irh:etin mü- bu masalın iç yüzünü ç buk
rwı rıöslcrrn monofoylar soymeydana çıkardı.
Müdd ~i umum· Kenan beyin lennieli, llllıial kumpnnyalaRı 'ıt m şirk tin Ynrıtığı halde
- Kaç yaşuıdasm yavrum?
rİ)•:ısetinde!-.i. Eytam aaıı.d~~ rmcı bu meuzularda piyesler
den beri zam
.30,40 scneYirmi
altı
..
t--sffye
komısyanu, mesaısını
temsil cllirmelı ...
hinaenaleyh tarir~~dnıadığmı
- İık ı·ocnn öleli kaç sene
- Bunlan !:im ı;apacak?
bitirmiştir. Defterler bir haf·
ni istemeldedir. Şi~ke t.e:zyidioluyor?
1
Kimin ll:erine va=ı_'fe ise
lifi. bı'tta b"ı h".. ~urnetç
~
tın tektaya kadar Adliye vekaletine
.
onlar/
roksa daha rnk :a- O n.. On.. On dört.
gönderilecekti'. Ba.ıı pürii~ü
edılecektir. .Fakat ..-~h~:tkık
man:
hcsnpların t sfiyesi talik edıl- Ne k dar evli kalmıştıneti fstanbulu güzelleştirenı~
« frga/ ı !JlWT/11/l lrJCl!<~ )ı
nız onunla?
olan iki köprünün ara Yer~e
miştir. Bu meyanda mahut
c Şehriye
çorbası ,qıbl ))
- Yedi sene.
rıhtım inşası nı sel esini takf e
Sait mollanın Adliye müsteTıirkıisünden ilham alanlar,
\'e intaç ettirmelidir,
P
Bu takdlrde hanımın ilk şarı iken yoLuz olarak san- bıı ilham/arım, bıç_alda, tadefa 5 yaşında evlenmesi f4.. dıktan aldığı paralar da vardır. banca ile dleme leşfllr ederler.

ş:~:;. ~una

RıJ.ıtım

Sait n ollanm

4

mal · ·t burcu

1

Kôro~lıı

4 Sahfte
nt

Son Saat

KeziJJa11ın

D

emeli

a bir erkeöin yan da bulunmakh

Keziban, başını sallıya sallıya taaccübünde israr ederdi.
Yanık yanık kocasına beddua
ve lanet okuyan Şehnaz dinlerken, - gönül verdikleri delikanlıya nikah edilmemeleri
üzerine - sevgililerile dağlarda
lanei zifaf kuran, jandarmalar
vasıtasile baba ocağına iade
edilince de saçlannı yolarak o
değ başı zevkine tahassürlerini ilan eden köy kızlara birer
birer gözünün önüne geliyordu,
onlar hep erkek nüvazişi görmek,
erkek kokusunu ciğerlerine
sindirebilmek için ar.alarmı ,
babalarını, evlerini feda ederek ırzlarını yele vermişlerdi.
Böyle yele ve sele kapılma
dan yUzünün akile tatlı tatlı
oynaşmak

fırsatını

eksikliğinden

tepmek,
başka ne

olabilirdi?
Damarlarında kızıl alevler
dolaşan ve bir erkeKle h"emfiraş

olmayı

hayat

tanıyan Keziba:ı, hanı

yegane

zevki

mını

tahmik etmekte kendisini haklı bularak sık sık bu
meseleyi zikrederdi:
- Kimi umar bu lam az,
kimi bulur unamaz.
Derdine tcsliyct arıyan Şehnaz, şu köylü kızının bile
kendisini haksız görmesinden
müteessir oluyordu. Bir gün
bu teessürün sevkile:
- Kız -dedi- beni kınayıp
[ayıpl&::yıp) duruyorsun. Sen
benim yerimde olsan ~oktan
başını alır kırlara savuşurdun.

Herif; beni öpmüyor,

ısırıyor,

okşamıyor, hırpalıyor,

sarmı

yor, kemiklerimi karıyor.
Sonra karısı mıyım, hamam
tellakı mıyım,

farkında deği-

lim. Öyle i~leri var ki aklıma
geldikçe yüreğim bulanıyor.
Ben de insanıır., benim de bir
gönliim, kendime göre bir
haysiyetim var. Hep o istesin
ben boyun eğeyim; hoşuma
gitsin gitmesin onun yükünü
taşıyayım. Buna can mı dayanır?

Mezarlıkta cümbüş

•
li

-15-

akıl

.

t'f"adran

~
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Keziban, gözlerindeki kıvılcımlara kıpkızıl bir renk vererek mukabele etti:

Muharriri: M. Turhan
- Sen kursağına arpa girmiyen kaz: palazına penziyorsun. Bizim efendi, ben yapıda
kaşık

düşmanına düşmeliydi.

Yedi evliya kuvvetinde olsa
iki günde cıvık hamura dönerdi.
Şehnaz, methinefsi de tazammün eden bu söz: üzerine
şöyle bir duşündü. Kocası
olacak azgın boğaya ın memeli ineğin ne kadar yakıta
cağını, ikisinin ne uygun bir
çift teşkil edeceğini mülahazaya daldı. Bir taraftan da
tüvana hizmetçiyi gözden geçiriyordu. O gün çamaşır yı
kadıklan için ikisi de
yan
üryan bulunuyordu, Kezibanın
üstünde dokuma iplikt~n kısa
bir gömlek,
beıden

ayağında

şalvarımsı

alacalı

bir

don

vardı. gömleğin kolları sıvalı
ve göğsü açık, donun da ötesi

berisi yırtık olduğu için kız·
cağzın hemen her tarafı mek·
şuf idi.
Şehnaz, alıcı gözle baktık
tan sonra kızı beğendi. İri,
biraz da nasırh elleri, siyah
çizgilerle halelenmiş bir top
çamur halindeki topuklan istisna olunıırsa bu köylü çocuğunun kuvvetli vücudu hiç te
fena değildi. Kaşı - gözü yeri~de, yanaklnrı rengin, dişleri
muntazam, güneş görmiyen
yerleri bembeyazdı.
Şehnaz,
bu müdekkikane
temaşa neticesinde garip bir
arzuya kapıldı: Kezibanı kocasının koynuna sokmak ve
ayni duyguyu taşıyan bu iki
mahluk altalta, üstüste boğu
şurken kendisi rahat etmek,
dinlenmek!
Bu arzu şüphe yok kf garipti, nitekim Şehnaz dahi
zihninde doğan bu fikirden,
yüreğine geliveren bu arzudan
müteakiben irkildi. Helilinin
yatağına bizzat ve birnza bir
kadın yatırmak isteyişini tuhaf
bularak nefsini yokladı, onların hummalı bir musavele içinde didişmelerini, köpüklere
bulanmış ağızlarile birbirlerini
ısırmalannı,

haşin

Cuma ve. pazar günleri E·
dimekapı
haricindeki mezarlıklar arası insana çok dokunan fena bir manzara arzetmektedir. İpsiz sapsız külhan beyleri, serıeriler kendileri gibi kopuk ahlaksız kadınlarla bu mezarlıkları adi
bir bar meyanına çevirmişler.
Sabahtan akşama kadar ecdadın yattığı mezarlar üstünde
mezar taşlarını rakı masası
yaparak iğrenç rezaletler yapı
yorlar.
Polise sordum,
belediye
memuruna müracaat ettim:
- Kaldırın diye emir yok

ki

kaldıralım.

Dediler. Bu gibi yerlerde
yapılan rezaletlere mani olmak
için emir mi vermek lazımdır.
Memur kendi vazifesini kendi
bilemez mi? Mutlaka bir emir
lazımsa amirler niçin bu emri
vermekte gecikiyorlar.
Karilerinizde: K. Ş,

Artık

*

bıktık, usandık

Muharrir bey,
Kaç defa söylendi.

defa

yazıldı.

Hiç

aldınş bile ettiği
bıktık

usandık

kimsenin

yok.
bu

Kaç
Artık

Beyoğlu

esnafından ve Beyoğlu balık
pazarından. Ne olur Şehre-

mini ve polis müdürü beyler
bir akşam şöyle yayan olarak
balık pazarını bir dolaşsalar.
kendilerinin Türkiye de mi
yoksa Yunanistanda mı olduklarına gene kendileri hayret
ederler.
Kasaplnrın etler üzerinde-

sayhalarla yekdiğcrini kucaklamalannı, tekmelemelerini ve
sonra derin bir rehaveti asap
ile yatağın birer kenanna up
uzun kıvrılmalarını - bütün çıp
lııklığile - göz önüne getirdi.
Pek acip bir hal olmak üzere
yüreğinde küçük bir teessür,
zerre kadar elem duymadı.
Genç gelin, elindeki ıslak
çamşırları tekneye bırakarak
derin derin düşünüyordu. "Er·
keğini kıskamıyan kadın olma.z" sözü acaba yalan mıydı?
sahi ise, şu hizmetçi kızı,
kocasına oynaş yapmak arzusunun içine doğması nedendi
ve böyle bir münasebetin tabii safhalannı, zaruri neticelerini biletraf düşündüğü, hem
de canlandıra canlandıra düıtındüğfi halde ne için m6teve atqiD . eui olmuyordu?

ki etiketleri Rumca, dükkanlann ismi, firma ve reklamlan
Rumca,içeriye giren mi\Şteriye
Türk olsun olmasın bakıp an•
lamadan hitap· eden çırakların
sözleri Rumca, yol ortasında
salata, sovan, marul, limon
satanlar balık işportası başında
nara atan balıkçıya kadar hep
herkes Rumca bağırıyor. Rum
yaygaralanndan kulaklarımızın
zarı patlıyor ve bunların arasında da ellerim kollannı sal·
lıyarak dolaşan belediye memurları gözüküyor. Hele bütün
bu milli hissiyatı tırmalıyan
vaziyetin bulunduğu mahallin
tam karşısında Beyoğlu belediye merkezi kulubcsini de insan görünce ne diyeceğini
şaşırıyor.

Büyük çarşıda koltukçu: Sainı

Tamir

*

parası

istiyorlar

On iki senedir dükkanımda
terkos suyu var ve ben bu oO
iki senedir sarfettiğim suyuı:J
perasım muntazaman şirkete
verdikten başka aynca da heJ'
üç ayda bir lira yani senedi
dört lira saat kirası verdim.
Kışm

soğuklarından

saat

dondu. Haber verdim geldiler
tamir ettiler. Şimdi bendell
21 lira tamir parası istiyorlatı
Saat benim malım değil ki t•'
mir parasını 'vereyim kirasıoJ
gene benden almakta devatıl
edecek olduktan sonra şirke"
tin böyle fazla masrafla~
müşterilerine tahmil etmeSI
doğru mu?
Kalyoncu. Toprak sokaic
••Bakkal: : oti

ze'

Şehnaz,

zevcine karşı rd"
hunda temerküz eden kayıt" e
sızlığı bu güne kadar bu de"
rece bariz olarak görmeıni~
onun
hakkında
besledi~
kinin ,
nefretin
şümulilll
bugünkü kadar ku~etli sıf
rette idrak etmemişti. fi.'
şıklarından aynlan, kocalarıts' ın
dan boşanan kadınlar da, dt'
mek ki böyle bir kayıtsızlıld' Y
'"' ay
onları unutuyorlar, unutabil'
yorlardı. yeni aşıkım, yeni J<o' 111
casını eskisinden ve ya eskile'!
rinden daha fazla seven 1<(
dınlar da demek ki mazile '
geçmiş günlere ait habral
demek ki böyle bir hissiy•
tahtı tesirinde nisyan çukU
na gömüyorlar., gömebili)'

!

lardı.

(Bitm:di)

İtalyan

Bir gram ofon
fabrikası

bir

dava actı?

" - düny
Butun

aca

J

.

tanınmış hır

gramofon ve plak fabrikası
tarafından plak
f
... t
b"
ve gramo on
- an
ır ti
taklit d
caretane aleyhine
avası açılmışbr.
D
avanın
.. , .
t
bu) bir. . ru yetine stan d
lncı ceza mahkemesin.. e . başlanmışbr.
Makineler
uzerındeki resim ve yazının

p

li.klid'

.

b. . ~ suretile , yalnız başka
ır ısım ilave edilerek, taklit

~:~ofonlar yapılıp sahldığı

. ıa olunmaktadır.
Mesele ehli vukufa havale

edilnıiş
rH·1

ve bu havale

sırasında

~

vukufun ressamlardan mı,
t "ksa gramofonculardan mı
~!ekkül etmesi lfızımgeleceği
d u~akaşa olunmuştur. Netice-

lak~?t!hap

mahkeme naibinin
~e bırakılmıştır.

[-· a-

eı

ız
b'r

:ta

nı

ıyor

) ~a ım namında genç

~t, lımir zabıtasına

mU-

"t ederde:

·

b. -... Beni -d mi,- bayramdan

~:t

ltaç gün evel b'r Belediye

..eınt
.. uru
Q ztepe bahçesine
g0 rd ..
b
u, orada hem k zbğımı
0
• zdu, hem de livata yapb,·
lllld'

ı davacıyım.

•

B(~)if~de . üzerine zabıta (H)
ısınınde

beldiye
rnuru g e t'ıri p kıza gösterrse de hz bunlardan
;ı isinin fail olduğunu teşhis

iki

__:,,~enıiştir.

it•

ır

samandır.

Alman filoı:ofu meşhur Şo
penhaver: « insan felsefe ile
uğraşan bir hayvandır! » demiş.
Maalesef bu cümle çok
doğru ve çok acı. Bilhassa
benim gibi pek yakında öleceğini bilen bir (hayvanı natık) için ....
Evet, ben hastalıklı ve ölüme mahkum bir adamım.
Bundan başka öldükten sonra
cennete falan bu inanmıyorum
F kat beni asıl muazzep
eden şe öltimümden sonra
karımın başka bir
erkekle
evlenecegi fikri.
İşte bunu düşündükçe çıl
dıracak gibi oluyorum.
Kıskançlık ateşten bir manto gibi bütün vücudumu sarıyor.

. ....... .

b h Karım beni kori-

dor ... salonun anahtar delin.:nden içeri bakarken yakaladı.

_ Vah!.. _ Diye haykırdı
Demek beni kıskanıyorsun
ha!.. Anahtar deliğinde işin
ne? Şu pinponn bak hel

nupta şiddet · Di
Ya~
Aa ana civa
6lll d r a.r

ııô

...t'

:r..

~' Y•ğan dblu tın aki Kadirlide
ve ik'
.' oradalti .. kö ··
'
ı ç.ıftliğ'
uç
yun
( ın~ychı;ıiştit. ın ıneznıatını
U

cıvarda

W" yağmurlardan
ili' ayolları
seller
b

~a~an şiddetli
· a!l ve yayla
ıçınde k

otoınobuı
·\( hlaz bir hale gelın.

JeO' ta a ve
-

""

Eskiden, kitapta okumuş
tum. Muharririn ismini unuttum; fakat okuduğum bahis
«Beygirle, Öküze» dairdi.
Şimdilik Öküzü kendi halinde bırakalım da biraz beygirden bahsedelim.
Beygir öyle bir hayvandır
ki öleceğini ölmiye mahkum
olduğunu bilmez; ve :ı>unun
içindir ki felsefeden - ama
hiç mi hiç - anlamaz.
Şayet beyg·r öleceğini bilseydi muhakkal· dünyanın en
büyük filozofu olurdu. Halbuki
onun biricik düşüncesi otla

Bu

!

almış

\'~ır.

çalışa -

Ba dırnıada i~ ar;--

BaBandırmadan

bil diril'
ndırmada ilk arpay, xı:.r:
•narda Ahmet efendi id çke
tnıi
ra
. ş ve mahsul Bandırın
•caret oda ınca müzayedey:
0
h:ırak Emniyet ticaretanesi
~pleri B ir Tahir ve ljÜ-

~a..,~ tarafından
ıştır.

miıbayaa

•

er erı

•

•

gürültü yapmasın diye kunduralarını ç:kanp eline almış!
Fena halde bozuldum. Ayaklarıma baktım. Kanm sahi söylüyordu. Meğer papuçlanmı çıkarıp elime almıtım
da farkında değilim.
Kanm kahkahalarla g\Umiye başladı.
Ne diyeceğimi şaşırmııtım.
Güç bela bir iki cümle kekeliyebiliyordum.
- Vallahi kıskançlık değil
karıcığım...
Piyano
hocası
içerde pek· gecikti de merak
ettim .•
- O halde papuçlnn eHne
alışına ne mana verelim? ..
- Ayaklarımı pek sıkb da,
kancığım...

~~------------.,..---Me~ · re" "mizin·

ameliyat

B.M.M. re· i Kazım paşa
Hz. nin refi alan
Hf. ile
çoculdarı yakında Viyanaya
gideceklerd"r. Paşanın küçük
kerimesi boğazında bademcikler olduğundan k" çiik bir
ameliyat geç'recektir.

(V. S.. V. S..)
lf.

---mahallin-

Kızak

den cıkan
dava
,
catallastı
,
' ..

Hasköydeki kızak mahalline sahip olan Sadık usta,
kızağın yanındaki umuma ait
bir yere tecavüz etmiş. Şehr
emaneti, bu yerden icar bedeli talebinde bulunmuş , Sa..
dık usta da Emanet aleyhine
dava açmışbr.
,
Emanet, cemiyeti belediyeye müracaatla davayı kendisi..
nin kaybedeceği muhakkak
olduğundan Sadık ustanın bu
işten vaz geçirilmesi muvahk
olacağım bildirmiştir. Cemiye,.

ti bele'<liye kavanin encümeni

Doğl'.usunu

bu garip meseleyi ve o derecede
isterseniz , kan..
garip müracaatı tetkik etaıif.
mın o mendebur piyano hocaböyle bir jşin kendi vazife
sını seveceğini de aklım kesve salahiyeti dahilinde olmamiyor ya.. Fakat şüphe bu :
dığını heyeti umumiyeye biltıpkı bir kurt gibi kemirir...
Maamafih, ne de olsa, kanmın dirmiştir.
Bu münasebetle izadaa biri
sağken bana ihanet etmiyecedemiştir ki:
ğine eminim.
«- Sadık usta umuma ait
Senelerce beni aldatmadık
bu yere tecavüz ctmif, Em
tan sonra ölümüme 3 - 4 ay
net te bundan icra bedeli ia ·
kala mı bu halb edecek? Hiç
temit, yani Sadık uatanın
zannetmem.
Hatta bana öyle geliyor ki
yaptığı kanunsuzluğu Emanet
daha bir sene bile yaşasam
istismara kalkışmış. Sadık uı·
kanm bana ihanete kal~a
tamn davadan ferağat etmesimaı:.
ni istiyen Emanetin bundaki
Ben öldükten sonra ise
vaziyeti ~ayanı dikkattir.>;
ne hali varsa görsün.
Nasıl, şık mesele değil mi?
Hangi çeşit erkekle isterse
düşüp kalksın; canının dilediği

me varsın.•.
Ben göçtllkten sonra, kannın kocası san bıyıklı, yahut
siyah sakallı olmuş, ne
ehemmiyeti var?
Nakleden

Celalefti11 Ekrem

olundan aeaca
asmışlar

tevsı

Şehremaneti, bu sen~ dispanserler teşki atını tevsıe karar vermiştir.
Fakir hastalara, dispanserlerde ilaçları da meccanen verilecektir.
Dispanserlerin tezyit ve takviyesi için Emanet ve ~ilayet
sıhhiyeleri teşriki mesaı edeceklerdir.

kerime in

l ~ıi~

Karımın kocası

Jıikôyes

(24)

mayıstanberi

Gönenin
Pehlivan hoca köyü korucusu
yapılan bir çok taharriyattan
sonra Hamidiye köyü dahilinde bir elinden bir mqe
ağacına asılmıı olarak bulunmuştur.

Vak'anın bir arazi meselesinden yapıldıiı zannedilmekte
vek'atiller aranmaktadır.

Darülbedayiin bir
senelik açılı
Darülbedayiin, geçen sene
hesababnı kapatmak için 3000
lira tahsisatı mum:amme verilmektedir. Cemiyeti Belediye
azasından biri, Darülbedayiin
iliası lehinde bulunmaktadır.

Abuk sabuk
söylenmit

Çeşmeli Mustafa oğlu Bekir
isminde biri inkılap aleyhinde
abuk sabuk sözler a6ylediği

için Çeşme müstantikliği tara•
fından

mahkemeye-

verilmiştir.

~~---------------Toplu
igne ile
intihar!

Geçenlerde lzm!t' g::ızeteleri
genç bir mekteplı kızın kendini öldürmek için kol damarlannı

kest\ğini

yazmışlardı.

Halbuki mesele bakınız nasıl
mıf. Genç mektepli hanımın
okuduğu mektep müdürü vak·
ayı töyle tekzip ve tashih
ediyor,:
Birinci sınıf talebesinden
biri alacağı cezaya bir tesiri
olsun diye bileğine bir toplu
iğne babrmış ve bir iki damla
kan çıkarmışbr.
Vak'a, diğer talebe tarafın
dan takbih edilmiı ve bun•
yapan Hanım bilahare nedamet getirdiği için meaelc yalnız
bir hfata mektepten tarda

ile neticelenmiftir.

•

:>on
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~aat
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ef endi

mal{amında baskıııa
.
uğradı ve karısı tara-!
..
..
h
fın dancurmıımeş ·Lrt'
harnde yakalandı
.
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Fransızların daima şık giyinen, eğlence alemlerinden hiç
birini kaçırmıyan, Monpamas
sigarasını

kahvelerinde
türe tüttüre

tüt-

genç Fransıç
gözle süzen
miınıf ve çapkın bir hakimi

kızlannı

alıcı

vardır.

Bu ~.:ikimi Fransada herkes

tanır

ve onun kibar cemiyet
satonlarında genç bir delikanlı
gibi süslenerek görünmesine
karşı için içi~ herkes güler.
Bu hakim ayni zamanda
evlidir de. Fransamn kibar ailelerinden birine mensup, oldukça güzel bir kızı almışbr. Hem de
severek.. Halk onun böyle gtizel karısı olduğu
halde gözü çapkınlıkta olmasını gördükçe
adeta aşikare denecek suretteayıplamaktadır ..
İş yalnız bununla kalsa ve meselenin hududu
!ade göz çapkınlığına inhisar etse gene iyi.
Fakat hakim efeacli çapkmlıl: ve ·zamparahk
hududunu nazariyattan filiyat sahasma da intikal
ettirmiş.

Olur a!. Yapar a.. diyeceksınız. Fa.kat
hakim efendi
yaptığı
çapkınlığı
falf;oya
vurmamak ve bilhassa evli
olduğundan
karısının
nazan dikkatin: celbetmemek
için çok l-..o ay bir usul bulmuş.

Gözune kestirdiği kızlara
nıah1umede, htık"mlere rn~h
sus hususi odada, yani kenci
resmi ma mmda randevu
vermiye başlamış.
Bidayette bu hal hiç kimsenin ~az.arı dikkatini celbetr

memır.

Mar.keme reisi değil mi?
- Hakim efendiyi göreceğim ..

Diyen genç !::zlar sabahtan
akşama kadar k~pının eşiğini
aşındırrnıya, half min odasında
mekik dokumıya başlamıslar.

ra

ol

pıyı açıp içeri dalar.
rumının kulağına kadar gitti.
Eshab mesa' h geHiği zaKocasının
tabiabnı
her
Bir de ne görsün... Kocıı*'
man odacı;
kesten
iyi
bilen
kadıncağız
mahkeme reislerine mahl~
- Hakim efendi meşgul
bu dedi kodulara derhal inamakamda, kos koca mini•.ıı
dürler ..
nır; inanır amma işi hiç kocamasasının arkasında sarı sa~
Der ve halk kapı önünde
sına
açmaz.
Hakimi
ciirmü
mavi
gözlü bir Fransız dilb~
saatlerce beklerken çapkın
meşhut halinde yakalamak
ile sarmaş dolaş ve tam pJ
hakim de odasında bir Paris
için
tedbir
alır,
Bir
gün
...
cürmü meşhut vaziyetinde···
dilberinin işini gl>rür meseleHakim
efendi
bermutat
s"ni hal ile meşgul olurmuş.
Kadın çığlığı basınca bltt~
odasında ( mühim mesail ile
Mahkeme saatleri geçtiği halhalk girilmesi memnu o~
meşgul ) iken odanm önünde
de hakimin odasından çıkma
odaya doluyor
ve çap#
bir kadın odacıya kadıyı göreması sızıntılan mucip olmuş
hakimi
uçkur
elinde
yakalıyo d'
ceğini söyler. Odacı herkese
Bilhassa odasınden çıkarken yerdiği cevabı bu kadınada verir:
Bu kat'i delil karşısın .
hal ve sıhhatinin bariz bir
meydana çıkan rezaleti,
- Hakim efendi meşgul
surette gösterdiği şekil bittabi dürler. Eğer bir az beklersemin ismini gizliyerek kaY
esasen mevcut olan
dedi
den Fransız gazeteleri kadı
niz siz de nöbetinizi savarsı
koduları artırmış.
babası ile beraber Paris~
nız... Fak at kadın bu manalı
Fakat hakim efondi hiç oralı
cevapla iktifa etmez.
ı gittiğini ve kocası aleyh•"
talnk davası açlığını kaydet
değil. Rast geldiği kıza:
- Hayır.. Der, Şimdi der- Yarın sabah makamıma
hal hakimi görmeliyim.. Ben ı mekte ve «Fransız adfö'r,
gel.. Orada tatlı tatlı görüşü
onun karısıyım.
sinde»
her
kapalı 1'~1
Odacının
gözleri
telaştan
arkasında
demek
böyle şe1 (
rüz, demekte berdevam.
Gittikçe artan dedi kodular faltaşı gibi açılırken hakimin \ oluyor. diyerek hadiseyi ı.ıdl
mileştirm '!ktcdirler.
karısı lam cim demeden ka..
nihayet hAkirn efendinin ha-

hi:
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- Allah razı o]sun. Kannızla beraber bir
arada cennete girin.
- Al sana beş. kuruş daha, fakat yalnız
benim için dua et.

· G

- Alo! On dakikadan beri
bekliyorum. Hali yliztimü yı
kamak için su getireceksiniz.
- Şimdi geliyor Efendim.

-

Hizmetçiyi kovdum.
Niçin?
Haberim olmadan bütün gümüt· takım·
Ianmı toptayip gitmiş te ondan.

Dalgınlık

İki cocuk
arasında
,

Efendim! Kendinizi baktırmak için ça·
ğırdığınız doktor geldi.
Kimseyi kabul etmiyorum. HHtadır
dersin.

- Ben müthiş bir gripe yakalandım ve tam
iki hafta mektebe gidemedim.
- Benim hastalı~m daha fena idi. Ben de
gribe yakalandım. Üç gün yattım. amma aksi
şeytan mekteplerin tatiline teaadOf etti.

-

Veresiye mi? Peşin mi?
Doktor - ( Muşterisine ) azizim istersen
elli lira alırım ve bir ameliyatla seni iyi ederim. Ve yahut haftada iki lira ile bir senede
tedavi ederim. Hangisini istersen.

Yegane

hatıra ..

Keşke
- Alol Haniya su geliyordu? Yarım saat oldu, işim
acele.
- Şimdi geliyor efendim.

- Azizim. Senden on beş lira ödünç para
istemiye geldim.

- Bizim efendi, pişirdiğim kahveyi yansma
kadar içtikten sonra tabancuını çıkirdı beynine sıktı ve öldü.
- Mademki kendini öldftrecekti, niçin evel·
ce söylemedi. Hiç değilse kahve plfirmek
zahmetinden kurtulurdum.

Bülbül de

- Maalesef veremiyeceğim.
- Nasıl? amcan öldü.. Tam otuz bin lira
nıirasa kondun.

-

Evet ama .. bu miras· amcamın bana
ıraktığı yeğane habradır. Ona el süremem .

-

-

'mı

\

p:~r~.dün

dada yangın var!
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yu se m.. 1ıı ,t\oroldununu ao"vlemıvece~ım.
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Kızımdır.

-

Affedersiniz. Hayvan dedi isem gllcen-

Ben yoldan

çıkmam!

- Yoldan çıkan insanlardan, za'fi beterden
bahsediyorsunuz. Ben böyle ıeylere biç inanmıyorum.

-

?!...

- Evet.. inanmıyorum. Şimdiye kadar hiç
yoldan çıktığım yok. Meslekimi mi soruyorsu·nuz? Şimendifer makinistiyim.

kovdum ve bugün yemekleri

l·hrarctiniz o kadaw "k k ı

-

Alo! Alo.. Yetişin. O-

- Hakkın var ama.. Sebebi de var.
te; Ben sebep filan dinlemiyorum. Yannden
_ Yok • hçıyı dışarı at.
ben

Böyle hayvan gibi bağırarak tarkı ı6yle

meyiniz. Malum ya.. BülbOI de haJftlldır.

Sebebi var!
tadı var ne

hayvandır

yen kim?

b -

Bu ne biçim yemek böy]e, ne
d e- tuzu.

haber verse idi?

~· '·i.
~ Te§ekkür ederim! Suyu
boşaltın yüzümü ~·ıkavacaiım.

-

Ne

. ~

gü"::l

ırelivordum.

-----te"'adüf... Ben de sizi
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Bir silah .. Bir silah daha
Kurşunlar yağmur

gibi yağmıya başladı. Haydutlar
geçitin h&kim t:epesini elde ehnişler Kahraman ağa ve
arkadaşlarını kurşun yağmuruna tutmuşlardı
FilnRt Kahraman

inadından

eteğin inadı

ağınm

daha

baskm çakmış ve eıek yOrümeyl başl&ımfb... başlamıştı
amma it iften geçtikten son-

...

Çtiri1al kafile tepeye Çlkıp
mevii almak için daha ge_ç!de girmezden evel patlı
,_ Bir 8İllh 8eSİ hepsini de
oldukhm yerde çivi mıblar
gfüi ımhlamlfb.
Sı1ib ıesi tepeden, tepede1ö kayatililar
Uzeria.den
geliJOl"duo.
Sefer ağ'amn adamlan bu·
ra.sım

tanwmeıa

urnn§br ..
istedikleri gıl>i nişan alarak
ateşe hqhnmflardı.

Bizim yotcular aucak bir
:rteınara çekilip yere yatacak
kadar vakit bulabitditer.
Bu esnada Brnno ve Necip
hafif surette kottanndan yaralanmışlardı.

Tecavüz edenler on iki kişi idiler. Bualara Sefer ağa
ve kahya Süleyman da iltihak
cdiMe on dört oldular halbuki Kahraman ağa, Ahmet
Van Miten, Haso, Brüno ve
N cip1 altı kişi ediyorlardı.
Kürt karısım ela sayacak
olursak yedi içişi yani
bir
ndama iki adam... Buna, mtite·
cavizlerin
hakim
mevkide
olduklannı da ilave ederseniz
bizim yolcuların ne
kadar
teh: 'keli bir
mevkide oldu,d :ı :ını anlamakta müşkü
lat çekmezsin'z.
Sila lar birbiri arkasına patlıyor. İki taraf arasında nisbetsiz bir şekilde kurşun te·
at;si devam ediyordu.
Mi} mafih biri Kahraman ağa
nın diğeri Ahmedin ve bir üçüne' . ü Je Haso ağanın attığı
kuı unlar tepeden sil ·b aten
üç haydu~un canına okumuş

kibya Snleyman ve beş haydut
arkadan geçitin ağzına indi. Bu suretle daha yakından
ve boğaz boğaza
çarpqmak istedi.
SUleyman, herkesten evvel
geçfte kadar sürünerek inmiş,
Kabraman ağa ve arkadaşlannm tepedekilerle uğraşma
meşguliyetlerinden istifade ederek Asiyenin üzerine saldırmlf, genç kızı kollan arasına
alarak kaçmıya başlamışb.
Aaiye ilk önce dehşetin verdiği

ne

ŞB§kınlıktan sesini çıkaramadı.

Fakat kendisine gcl·r gelmez:
- Ahmet.. Ahmet!.
Diye feryedı basbrd . Kahıaataa ağa

genç kazın kaçınlmakta olduğunu görünce hiç
tereddüt etmeden silahını çe-

virdi ve ateş etti.
Süleyman sırtından gırıp
kalbini delen bir kurşunla
yere yuvarlanırken Asiyeyi
kollarından bıraktı.
Ayni zamanda da Sefer
ağanın sesi yükseldi :
- Eyvah!. Süleymanımı da
yediler.. Hi~.. Hiç birısine
aman vermeyin.. Topu u da
gebertin..
Vaziyet daha ziyade fenalaşmıştı. Yukardaki hay utlar
.
,., d k'
k d
ge1mış1er aşaoı a ı ar ü aşlanna iltihak etmişlerdi.
Kabraman ağa :
- Artık kurtuluş yok.. hari ölürken derimizi bu haydUtlara pahalı satalım..
diye bağırdı ve her ihtimale

karşı kadınları arkalarına ala~
rak etrafına kendi vücutların-

dan bir müdafaa ve muhafaza
çemberi çevirdiler.
Sefer ağa ise avaz avaz
haykınyordu :
- Dikkat.. genç kıza dikkat. Hepsi gebersin.
Fakat onu dip diri , sapa
sağlam isterim.
tu ..
Haydutlar boğaz boğaza
Sefer ağa işini bir an evvel
gelmek için hücum haı. rlıgı
görm~k ve As'yeyi sapa sağ
yaptılar ve ileri atılacaklardı.
line geçirmek istediğinden T am bu esnnda geçitin tepeta rruz planını değiştirdi. Tesindeki Kayalıktan b:r silah
patladı .. Bu silahı bir ikinci
pede bir kaç kişi bırakarak

silah takip etti • iki haydut
köpek gibi inliyerek yere yuvarlandılar. Ne olmuştu?
Bu silahı atanlar, umulmadık zamanda hapı yutacaklan
strada yetişen bu imdat neyin
nesi idi?.
Bunun cevabını Asiyenin
sevinç çığlığı verdi.
Genç kız başını yukarı
kaldırmış ve geçitin tepesini
i gal eden insan kalabalığı
arasında babasını tanımışh:

- Baba.. baba!.
Evet..
gelenler tam Z<lmanmda yeti enler B nker Selim bey
ve adamları idi.
Burada e münasebetle bu-

nam

im dada

sevinçten ağhx.fff,,
kendilerini
kurtardığı için

Bunu kimse dü ünmüyor..
Herkez kurtulmuş olmanın &evinci içinde:
- Ya.şal.. Yaşa!.. diye ba-

Ahmet kain pederinin bir
elini bırakıp öbfir elini öpüyordu.
Kahraman ağa Seferi yere
serdikten sonra Selim My.ill
yanına koştu.
- Ah aziz dostum. Sen
bizim hepimizin de hayabnı
kurtardın. Sana nekadar teşckkür etsek gene az .. Fakat
doğrusu böyle tam zamamnda yetişmeniz ve burada
bulunmanu: 2t"'rwwem
~....:ı:1.ı:......
ff. Loır
•
tesadüf
_ T~sadttf d.J.il Kahraman

lun orl r ?
yetiş ·i rdi?

·asıl

- işte bana yolda kafa
tutmaom, o canım arabamı fimcndifere parça)atmanm cezası.. görnlliyor ki bizim inatçı
ağa en tehlikeli 'wıe
anluda bile, kendisine kafa.
tutulmanın hıncım
unutmuyordu.
Artık kÖ!'kacak biç bir fCY
kalmamışb. Hepsi de kurtulmuşlardı. Her ne kadar bila
istisna herkes hayabnı istihkar
edercesine çarplfmlf ise de
eğer banker Selimin imdada
gelmesi olmasa idi topu da
haydutların elinde can vereceklerdi.
Asiye babasının kollan

ğırıyordu.

Haydutlar partiyi kaybettiklerini görünce hemen tabanları
k~ldırdılar ve mağaraya daldılar. Mağaranın arka tarafında
kaşla göz arasında sıvışblar.
Sefer ağa yalnız kalmıştı
. inin bittigini düşmanlannın
elinde hapı yuttuğunu, a>lecek
ğini, öldürüleceğini anlama ta
müşkülat çekmedi.
- Partiyi kaybettim. Fakat
güzel Asiyeyi Ahmede de mal
etmiyeceğim. Diye bağırdı ve
tabancasında son k u r iU nu
Ahmede nişan alarak attı.
Tel fış, asabiyet, heycan iyi
bir ni:ancı olan Sefer ağaya
bu defa hedefini şaşırtmıştı
kurşun Ahmede isabet etmedi.
FE'kat Kahraman ağa koca
gövdesinden
beldenmjyecek
bir çeviklikle ileri atılmış '
Sefer ağcırn gırtlağına sarılmış, gümüş kakmalı uzun kamasım kuş ğı arasındaki kılıftan çekerek herifin tam kalbine saplamıştı · Sefer ağa
boğuk bir hınltı ile yere yu·
varı nırken Kahraman ağa da
muzaffer ve
ır. ?'r s::whsı
1
ı rır ,1 ·ı du :
•

arasında

ağa,

~

tesadüf değil. Ben esasen sizi aramıya çıkmışbm.
- Bizi mi arıyordunuz.
- Evet. Hatta çok eveldcn
sazı karşılamak istiyOl'dum.
Lakin kızını k~dıklan akşaoı
haydut gemisinden ablan bir
silahla yaralandığımdan bemea
yola çıkamadım.
Asiye, gözleri dolarak babasmm boynuna bir daha sa-

nldı.

- Nasıl babacığım. Yaralandınız mı.
- Evet kızım. Aldığım y~
ra ehemmiyetsiz olmakla beraber beni tam bir ay yatakta tuttu. Vaktaki Trabzondan
Ahmedin çektiği telgrafı aldım... Kahraman ağa kaşlannı

ça~.ı.

(Bitmedi)

~-:-~----------------·
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Duvar icindeki ölü ı

'Takılı':

Ah111et Cemaledd,in

memuriyeti için
müsabaka

•
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Bu fikirden vazgeçtim! Türkiy~ İş bapkası
Ankara - Istar.bul - l~mirde
icra edilecektir

Madem ki seni mes ut
etınemi istemiyorsun
1

Fakat birdenbire kapı açı
~t ta Marsiyal Zambarofla ar-

1

adaşları sahte Jorj Düpon
ve korkunç Fabyenin sırıtkan
çehreleri göründüğü zaman

..

ceksin, diye haykırdı . Burada
emretmek hakkını haiz olan
bir tek kimse varsa o da ancak benim. Madem ki güzellikten anlamıyorsun ben de
cebrü şiddete müracaat ederim.
Sonra iki şeriki cürmüne
şöyle haykırdı :
- Bana bakınız , fU çıtkı

Elyan fena halde korktu.
Kendisini mütmadiyen tazip
eden bu haydutlar gene genç
kızdan ne istiyorlardı?
Marsiyal Zambarof müstekreh ve şeytani bir tebessümle
rıldım hanım kızı şu iskeınliye
söze şöyle başladı :
oturtunuz!.. Ağlamasına, sızla
- Nasılsın bakalım hanım
masına ehemmiyet vermeyiniz
kız?.. Bu ıssız köşkte canın hal. Cenabet kız çok inatçıdır.
çok sıkılmıyor ya?.. Vakıa bu
hah şöyle!.. Şimdi Fabyen,
rnanastır hayatına bir nihdyet
senin bileklerin kuvvetlidir
vermek senin elinde yal Sen
kabul ettiğini işaret edinciye
istemiyorsun, ben ne yapayım?.
kadar kafir kızın boynunu
EJyan bu müstehziyane musıkmıya başla ...
kaddemeyi kısa keserek:
Zambarof bu sözleri söy- Şayet, dedi, geçen günkü
lerken elindeki senedi masafikrinizi kn bul ettirmek için
nın üzerine, senedin üzerine
geldinizse beyhude yorulmuş
de elini koymuş ~ehadet parsuliuz. Ben sizinle izdivaç etmağile imza edilecek noktayı
rnektense bin l:ere ölmeyi
gö teriyordu.
tercih ederim.
Birdenbire keskin bir vJzdtı
- Mademki bütün arzuhavayı yırttı ve sivri uçlu bir
larıma rağmen seni mes'ut
kama, nereden gelmekte oletmemi istemiyorsun ben de
b\lııfikir ve arzudan vaz geçe- duğu belli olmadan, hızla
Zambarofun elini masanın iis~rn. Zorla güzellik olmaz ya!
nlne mıhladı.
ayır, hayır ben bu sefer
başka bir şey için geldim:
Odanın iki penceresi de ka~limdeki şu küçük kağıdı palı bulunduğu gibi camlar1
mza edivereceksin. Borsada
dan biç birisi de kırık değildi.
biraz zarar ettim de az çok
kapı da kapalı kalmıştı.
?~raya ihtiyacım var. Sizin
Sivri kama elini masaya
i~ın ehemmiyetsiz bir meblağ..
mıhlayınca Marsiyal Zambaern de bu parayı sizden
rof
acı bir feryat koparmıştı .
0"d··
unç olarak istiyorum.
Eline saplanmış olan ince kaMarsiyal zambarofun pusma ise el'an ihtizaz ediyordu.
1
;cık dediği
şey Elyanın
Loranşarla Fabyene gelince
ayısına karşı giiya medyun
genç
kızın yanınd~n uzaklaş
huhınd ..
la'"
ugu ehemmiyetlice mebmışlar ve sap san kesilerek
gı lllubt
lledf
. . evı· b'lr b orç sehaifane etraflanna bakınınıya
tanıd .. ıdı.. Banker bu senedi baılamışlardı .

dıraC:..t hır ıtıürabahacıya kır
ıniktar

ve bu suretle bir
olacaktı. Para tedarik etmiş

Elyan

aallıyarak:

b

aşını

münfeilane

- Bu senet
ihtiyar edile te tarafınızdan
.
n Yeni b'ır m el"ancttır dedı' B
,
· en
imza edemem.
senet filan
Zambarof yuınrukJ
dırarak genç L._
arını kal~n . . .
yürildü ve:
uzenne
-

İster istemez

ir...._

d

-... e e-

Teşldlalınuzın daha ziyade tevsllni derpiş eden
hankamız bir müsabaka imtihanı icra ederek
forme, amir ve menıur alacaktır.

xnı

Bir f!ÖIQe Qeçiyor
Marsiyal Zambarofun masaya mıhlanmış olan elinden
kan sızıyor ve ince bir şerit
halinde 2emine akarak gittikçe büyüyen bir birikinti husule getiriyordu.
Banker baygınlıklar geçirerek haykırdı:
- Bana yardım etsenize
yahu!..
Zambarofun diğer eli o

1Uüracaat edeceklerin sinni « 22 » ile << 40 »
arasmda olmalı ve müesse ·atı maliye ve bilhassa
hankalarda çalışmış olmalıdırlar.
lı'ransızca veya başka bir ecnebi lisanı blhnek
m~darı leJ'cihtir. Müjltedl almmıyacaktır.
Jmtihan neticesi banlrnya kabul edilecek memurlar İstanbul .. Ankara vo Jzmlrde dahli oldu·
{ju halde teşkilMımızm her kısmında müdürlveti
unıuıııiyenin müna~ip gördüğü mahalde çalışiırı·
lacaktır.

!\Jaa : İmtihanda derecei muvaffaklyete göre
l<1halüf edecektir.
Banlrnya kabul olunabilmek için imtihanda mu,·affal\ olınal\ ve bankaca sureli mahremanede
yapılac·al\ isHhbaralln da matluba muvafık olması
.. arttır. İmlihana iştirali: etmek istiyenler istanbul
,.<, fzmirde şube müdüriyetlerine .\nkarada Is~
memurin ınüdürlyetimize 9 llaziran ~>29 tarihinden itibaren ınüracaat ederek imtihan duhuliyesi
,-e mal hu bir tercümei hal varakası alabilecekl(•rdir. İmtihan günü bu matbua doldurulmus
olaral\ imtihan evrakı He birlikte harrkaya tevdi
t'<I İIPCPI\ ti l'.
\mir ve mmnur olarak girmek J tiyenler ayrı
iml ihana tabi bnlunacaldarı cihetle imtihan

.tyrı

..

sualleri de, 2 smıf olarak tertip edllmf~ttr. imttuma f H llaziran Pazar günü istanhul ...\nkar,,
,.t> İznıi ·de saat üçte mübaşeret edilecektir.
İmtihanlar mahı·em oJacak ve iştirak edeolerfpn arzu edenler yalmz olarak imtihan edilebiff'..
t·pl· k•rd ir.
İmtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçtan
'uzla olduiju takdirde de hunlar ati Jçln kayd edi... 'f'C'1\1C'r<lir. Simlliye kadar bankamıza müracaat
· icrck nıcuıuriyel talehindo bulunanlnrm imtlJıa ..

na iştiı ·akl<:.ri h1zmıchr.
'
. -.
.
kadar
t"triyordu ki kamayı
bir t\1rlü tahtadan çıkaramı
yor ve elini kurtaramıyordu.
Loranşar ile Fabyen hayret
ve dehşetlerinden yerlerinden
bile kımıldıyamıyorlardı. Elyana
gelince namer'i hamisinin bu
tam yerinde müdahalesinden
memnun üç sefil herifin telaşını kemali merak ve heyecanla temaşa ediyordu.
Nihayet Fabyen kendine
gelebildi ve efendisinin yardımına koşarak iri elile kamayı yakalayıp kemali müş
külatla tahtadan çıkardı ve
bankerin elini kurtardı. Marsiyal
Zambarof
korkudan
bir birıne vuran dişleri arasın
dan kekeledi:
~

'

..

.

. ;.

.

1
w

- Bu... kamayı ... kim ... fır
lat... b?•.
Diğerleri manidar bir tarzda
başlarını salladılar. Gözlerile
odanın her tarafını aramışlar
fakat calibi dikkat ve tüphcli
hiç bir şey görememişlerdi.
Banker gözlerini pencereler"
çevirdi F abyen bu baklflan
efendisinin fikrini anlıyarak:
- Hayır pencereler kapalıydılar dedi..
- O halde?.. O halde?..
- Bilmiyorum... Bir fey an·
lamak kabil değil ki.. Zambarof temamile alıklaşmlf bir
halde kan damlıyan eline bir
müddet baka kaldı sonra birdenbire aklı başına gelmit ti·
bi cebinden mendilini ~
mecruh elini sardı.
_...1
{Mabadi ......

14

&&

::a:::w

LA

lsfanbul tramvay şir. eti fari.Jesi
1S29 senesi
No

Hudut

mayı:ı~

25 inn. gününden itjbaren
kadar muteaertl.i.

liirinci ~on
Hareket
Fasıla hareket hare'<:et
3,6 6,00 24,12 1
{ Sışliden - Tünenle
Tünelden - Şi.,liye
6,26 24,35
9

" 1
10 Ş iŞ. I'1 - Tune
·ı1 11 t ı Ş • Tu"no
- Tünele
1 ~ { Kurtuluştan
l\Ur UıU
Tiinelden - Kurtuluşa

-~ 12 Harbiye - Fatih { ~~~7e~1d:ııHa~~i:;e
C3 14 11•a"ka . Tu"nel f Mnçkadan - Tünele

23,00
23,30
6,09
4.9 6,13
23,00
30

])a,ra. ar

a1

ı:anı alııra

wuaw

Bir kaza, bela Belediye daireeydanı haline
leri düşünme
den iş g6riyorlaı·
geldi

23,30
Tıp Fakülte...i müderrislerin24,00
1,10 den doktor Sadettin Vedat
1,10 beyin refilrnsı, geçen gün
23,30 Kcdıköyünde ta;imane mey24,00 danında bir keza geçirmiştir.
Orada iki dükkan vardır ki
21 ,35
çocuk
ve biiyüklere motos:k22 00 1
22,33 1 let ve bisiklet kiralarlar. O

Şehremaneti hukuk işleri
müdürlüğü, Emanet aleyhine
açılan bir çok dava ile meş
guldür. Bu davaların ekser'si,

belediye dnirelerinin, sonunu
diişiinmeden yaptıkları icra6,45
"'~" 15 Taksimı _Sirke~l: {
attan
çıkmışbr.
7,09
Cemiyeti belediye azasın
~ 16 A~açka • Beyazı f façkadan - Bcyazıta 7,9 6,25
dan
Avni bey , bu hususta
7,12
23
20
'
· l Bey..ızıthm - Maçkaya 14
meydan, bu yUzden, adeta bir
demiştir ki:
7,35 19,
k"za ve musibet yeri haline
18 Taksim _F~t'ıll
{
Ta~simdcn - Fa~ihe
« - Belediye daireleri hot8,21
2
26
u
Fatihten - Taks1me
15
ı gelmiştir. Bir tarafı mektep
behot
hareket
etmiyerck
6,15 22,36
olan ve her gün binlerce kişi
19 f'ıırt
·tuş Be~~zı' r Kurtulu"'an - Beynzıta 6
7,05
23,26
\
- su ''l Beyazıttnıı - Kurtuluşa 15,17
nin yolu halini alan bu meydrn- yapılacak ve davayı mucip
olacak isler hakkında, evel
da motosiklet yüzünden vukv
Bcşiktaştan-Bebeğe
5,31 emirde Emanet umuru hukubulan kazalann adedi son
5,40 Beşikta~i:an-Eminönünc
kiyesile temas etmelidirler.
günlerde çoğalmıştır; ve bu
·~ 22 B"bak-Eminönu Bebekten-Eminönüne 7,15 6,00 24,30 kazaların bir gün çok elim bir Ancak bu sayede, hukuk iş
.i'
leri ınüdürliiğüııiln, bilihara
E,.,inönündcn-Bebeğe
22 6,00 2~,44
~
netice tevlit etmesi de muhakuğraşmasına mahal kalmaz.
ııL:
~nıinönünden-Beşiktaşa
13,14
kaktır. çiinid motosiklete binen
Bu temenni, Cemiyeti beJt
Ortaköy-Eminönüne
11 5,05
çocuklar ekserisi idareyi bilmilediyece Emanet mekamına
1
5,33
küçült
çocuk
<
r
Jır
ve
Sadeyen
"' 5 Ortaköy-Ak"arn Ernino~ünden-Ortaköye 15
tevcih edilmiştir.
•
u
• Ortakoydcn-Aksaraya
22 5,40 22,50
tt:n beyin refikasına çarpan ço
Aksaraydan-Ortaköye
5,44 22,55
cuk ta hanıma yaya kaldırımı için göfüıi.ilmeshlir. Hc.lbuki evi
üzerinde ve arkadan çarp9 6,05 21,52 mıştır. Zabıtanın bu 1'allere karakola pckyakın vehasta cidden
34 n lkf f fjh { Be iktaştan-Fatihe
llztarip ve ayağı kırılmış bir
uGŞ aş- a .ı F atihtcn-Beşiktnşa
18 6,51 22.38 mani olacak tedbirler almasırı m
halde idi. Acaba polis ifade
rica ederiz.
almak
vazifesini daha başka
Aksnraydan-Topkapıya
6 5,13
İkinci
bir
nokta
da
k:ıznya
bir
tar'.!da
yapamaz midi ?
.~2TOpkB"l-İ 3 B"JICI
Toplrapıdan-Sirkeciye 10,13 5,34 22,49
u ny n lıenım· n oıhb\ vazi eti
Polis mt!dürümüzün .na:taı
~ "'
I'
'l ~
Sirkeciden-Toplcap ya
20 6,10 23,2
..~
Topkapıd•m-Aksa raya
- 24,03 gözetilmeksizin ifadesi n mmak dikkatini celbederiz.
~~
{ Aksnraydan-Ycdikuleye 6 5,10
~
Yedıkule-sirkeci ~ edik~I...deıı-Si:: ~ciye 10 5,33 22,55
~
Sn·kecıdcn-Yeaıkuleye
13 6,13 2 ,35
CU
Yedikul den-AkGara}a 20 2420
1,ro
l 0 .07
~ "'5S h · i B
{ Şehremini. d"n-Beya La
:.
ıs 8 remın.- 8~8Z · Eeyazıttı:m-Şehireminine 24 7,?3 19,30
r-rı )r!-1
l)İ y·aı1l{ostı
7,00
19,10
"' [ıc <',. · ,., o .
{ Samatyadnn-Beya ıta
'~' l;ııınat~G·ueyazı Bcyazıttan-Samatyaya 26 7.25 19,35

~

lJ

\

Tünelden - Maçkaya 30
T:ıksi~den - Sirk~ciye 5,8
Sırkecıden - Taks:me 10

2:,,30

o

l

'

l

33

A~nffü~n

)

"e

Be,şiıır;i lt~eşirle

11

llaziı·fı11.dcı

Büyük ikramiye

Li ra(l1r
Aynca

I 1'

1.J.((C. 12.(((. !(.(l( Lirahft· ikra1(. C(C Liralık bir 1111/k~/f.11 .

Birisi çift battal ve çift knzanlı diğer: ç:ft Istcnbc.\u 1
çift knzanh iki matbaa mnk"nesi mUs it çeraitle acel"
t;ablıktır. Görmek istiyeııler matbanmız idare müdliriyetin
nUrnc atltm

r FJETH
k

,ı

nrk

cedit

Lorıındo

., .ıir ..:\cfi

tıtik
ı

•

mul

cedit
crrı;r

r.e ı
maa bahçe ho k

1,3
kıymeti muhaınmenesi

lira
13850 sel iz tal itte
he ,. muhammen ile 'c knp,ılı zarf

fü:'ılllıı

c' safı muh· rr r mna b:ı ıçe kö,k.ın 13 :iO lir 1
usul ile ı o · o· ' i'l r·ırih 1 nc musadif pcznrtc"i un ı ı:ıt 15 re muzaycdc.i muknrrcrdir. Talip
1 rln bcd 1 muh ıınmc.:nlıı )'Hzdc 7,50 hcsnbilc 1038 lira i'5 kuruş \C ya mutl.!hcr banka mektu•,ııc l'.m 11 metnıkc 1;.\ 111 knmi1;rumma nılir·• -. atl~rı.
11

l nn ( \ "~cı ıııun teamulu )
ı<lrar, h:ılµ 111 cerahat tahlilJcri
ilt: hattnlıkl.mıı husıı~ı uQı lıııı
pılır.

Telefonlu

malüınaı

.

.'O·

'erıldilti

tııkdirdc talılıl cılikcı.:k ınt\'ut al
bil,ilı.ırn rnporu t ıkdim

dırılaral

edilir.
Mııa) cnd1nnc: llc) oğlundn,
rnnıiinin karşıSJndn
Telefon: Beyoğlu

.Aga
534

)'tandan _korkan

adamın

...._.....__.__~~

Ye ikulede muharebe!
kırk kiti bıçak b•çaöa
~ddDer, Od yaralı

var

Diba rece, y edflmlecle ueta bir echk ,.,,h.rebeai olmut,
.:!;_~ » kifilik bir blı'"lak cadde _....da bıçak bıp;a
·~erdir.
-.eltet venin ki po&.ler ....... , . - çabuk yetipiflu ve
&ncak iki kip yaralancbJı balfle im •kak nıuharebesinin ön0-

1111

o.-•

~· ~ olmuelardw·

Kup, V• •• d' ..,.... •ııh·.-. Bu kU'k kifi,
daha ...dblea Veli efendi Çlfll'lllda içip eğlenmiye başla

&l•&if, •·'~ - - - . •kpma doifu aralarında bir
ır...
bu
aebebi de bir kadına llkırdı
atmak meseldi ialil- k.Yıa, ,.... içlerinden birkaç kişinin
IDIM.ı.at.l ile m•ı 'h'I, &ılr.t mec:lisla de tadı brm kaçmlf,
•ktaha olduiu fda meclla ........ •e 1uikW miiaakapya

.,......,,

=

ka•..-

clenm ...a yola ~-

Ba mDnalcaıı, Yedikuleaha lrapeiıada jirerken hararetlen·
8111, traaway ..._,waacla il ..... llavale edibaiftir.
~ uakta ıelmekte ulilııtmw glrea karldardan ( 38 ) i

..., ibltahede ....... ~ - - - fibl datıl!Dlflardır.

Pollaler aaeak yerele 9elllp b1ala iki yaralıyı bulmUflar
•e onlara tahb tedmye ..........
Yarahlanlu birisi livil ~ olu Burbanettin ilminde
• inıl..a acrlericlir Ye 4 ;ıt~en yaralıdır. Diğeri Yahya
t...n.de Wr aclamcLr •~yaralıdır. Vak'a kahnman'-.lr-hit eclUmlPfr.
,..w.rc1ır.

auaaa ,.w••

it

bil • tramvay

Füitlildıda

af

de tofflr Aaafm idaresindeki

100

numaralı

otomobil Bebek hıff!Ma ifliyen 231" nuİDllld vatman Ali Saidin icla-

...-..eki

traın•ay arabası

ile
~•tbt· Otomobilin in
ıa.. parçalumlfbr.
Y6z8k çaldıran

................,.....
medi(Jl için

. .ısa

2~

evb otmaD
.ehMialn .....ı 1

.....-.. .ıa.tedi

1

Ma..wer

var

mı?

-

KarıBı nmUaka ptnca~ ,ırlgor 1

Bir deli
Ankarada Adliye vekilinin evi·
ne taarruz eftl

. . . ...&'
- ı•ı;• ,,
Eaat B. ••sW
k

br. w u t

hlcumu iizeriae derhal
polis karakoluaclu telefoala
...... ıanderilmeeini talep
e-., retifen polis memurlan
pbun

mlt9'nzı

yakalM1atl-rdır..

Tabilrat netie t da 1111 -...
. . Wr . . o14uia •'*'lı·1•
mq, aerkua tiaaıfaueye

aGnden'lmiftir.

Arman

mdblln
olda

Galatada h*-ap Art1D1
tabanca ile J~an tltGiıtO

Ar11111aak•n ••akemeli aiu'

-- ··'*-•ir• bitmiftlr.
c..ua Aa• .... alta
iç
. wm ,..,..

•

evı

Sadık

zade

l~ir·adcrler vapurları

Varadeniz n1untazan1
ve lüks po~tası

Firuzan
vapuru Ç) Haziran

PAZAR
ı!"i.ınu ak~,mu Sirkcd rıhtımın
Jan lı.m.:ketlc [ Zonğuldak
lncbolu, Sinop, Samsun, Ordu,
Cıircı..;un. Tr.tbzon, ~unnene.
'e Rize j j..,kdelerinc azimet
l·dc~ektır .
Taf~ilat icin Sirkeci Mesa-

Matbaa ve g&zetele;eH~ .
Saiı] ık A' ru i ,a ıı1an ıu Ja t ı harf

i ~~~r·%~r;::'.t:n~:t,:::~t:l::•~a

Se}'~ri scfain

• Almanyıulan o~t irt rni:- olduğumuz 1o YP 12 plln~.o

~lcrh·ı

11.ınt.tl

1.ade Ta\'\ ar vapurları
AYVALIK - İZMİR postası

.tccnt:Lr.,ı :

Galata
l,oprü ba~ında. Beyoğlu 2 36~
:;>ube .l~ı.:ntası: ~lahmudİ\'c
lı:ını altında. lst.ı.nbuf 2 i 40

fıart' almal,

islt•y<'nle.•r idaı·e miiilfıl'iy.-line murıw:rn t ~1 nwliıf= rl Pr. Flat hf•ı· Y('l'<IPıı ueuzdu ı·.

"'"'
.1aç1arinlZI
1

Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz t~ze .edeviye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dalcık ıdra ·
tahlili 165 kuruştur.

Antalya

postuı

(.\~ \l· \RT.\ )

• NeCa~ t•1.•büyütür.
Yavrulari fevkalade besler
F 0$f Q t in
Maddei hayatiyeyi havi en birinci çocuk
•• s ku.. d ar111 ara rn u·· J•d e zik,
Çocuk gıdaları emU
pantalon mu

'

gıdasıdır.

,

ve

1::)

J; de Sırkcci rıh
harel,ctlc [Gelibolu,
ÇJnakk.tie, 'e J\orfez tarikilt:
A "'alık , Dil,ili ve İzmit] 't
:t;imet 'c :1\ d1:1 edecektir.
Yuk \'c 'ol...u icin Eminönü
Rcş.ıdiyc caddesi Rıhtım hanındaki iJ.uch.uH::"ine müracaat
gunu

D.ılyan
ı\1armaris, Sakız, Ç~nakkale

Gelibolu

-ı y.ı u~ra,·arak

,
,

gdt:

f d.

\. ı:ktir.

AL'ETO İLE dünyanın

en maruf markası:
Parisin "A. KLA VERİ,, nin icatkerdesi zayıflatıcı
ve lastiki mayokemerleri, lüks korsdarın son
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümesslJerj
Beyoğlu

Dövçc O. Bank

1

T~rilıi ıe<•ısı: l 90Cı
Dre~dneı

:Vliie isleri

lıanb.

:\.

Şaflıa' en şer lıarık 1• ra \ ıı, :-.,, "-1) onal burıK .uı Do\ .,.lıııııl
Merkezi: llcrlııı; 1;11bdı· • 11.ıııı
burg, ~st:ınlıul <Galata '<' ),..tan

bul>, 1zmir.
Galuta kı mı tdr on: Bn oglıı
247, 24J, Cı84, u8:i
Jstaııbul kısmı telrıon: f·t.lııbu

'.?84:.!, 284.t
D po•ı: 1 ıaıı lıııl Tütün gfırııı fı 0 u Tt>I.: on. lı;tımlıııl .J:.?2:-.

j -İ~ilı'.ımum

haııka ınu:ıııwlalı ic-

~ \"(' hu ıı·i l.u""lnr icıır~ıır.

Kadın

ıastnlıkiarı

hekiı11i:

Doldor

CEHAL
t ır ı

IJ r
1

t

c udı
J.: IJ

ııııuı ı
ı ,, ı

1.rıtlııı

ZEKİ
ı.ılu.t ı,-lıkln ı-

ıettı 11' 1 1\ i
ı ılı ı c~ z,~ t•
l

(

.• :ı,ı

.:

ı. ~clı
cld.·ı;ı , .,

J

mim günlen

u
·

t

l

ıh•lır

fuLıı

il

bileti

TRAOZoff &IRt•CJ POSTASI
]O
Haziran Pazarte i ı 2de Galata
ıhtımındaıı hareketle [İnebo.
lu , am~un, Gire:sun , Trabzon, Rize, Hopa J ya gidecek
,.e dönüşte: Pazar iskelesilc
l ffo:c , Sürmene , Trabzon ,
l'm:bolu, Cireson, Ordu, Ünye,

Pazar
"th1fı aks.anı saat 18 dt Sir
l.eci rıhtı rnından hareketle
[ Zonguldak, Jııı.:bolu . Sinop.
S.unsun, Cnye, Ordu, Giresun Tr.tbzan, Rize l \'C azimet
S rmcnc, ·,·, fıkeb'r, Gôrck j bkclclerine tk uğrJr:ı
r:ık :l\ det cde~cktir.
:\1uarc,ıat ınah,1lli : İ t,mbul
~1eymı.:net ltJnı .tltındaki rn1.ıh,mı.:. Tc:lefon: l'itanbul ı ı; ı
~

Umana ail hülün

ııwlti-

mnı ı, Uman laril't>lerini
\'t-' hüt i"ıu timun ı·usu

munu, istaUs! ifderi, JıPr
ı ürlü
nafi
malümttl ı
muhtP\"İ bir (.. !'t~rdiı·.

,·apuru ] ]
1Jaziraıı s:ılı ı 2 de Galata
1 rıhtımım!an harekc:tle [ İ%mir
. ntalrn, .\laiye, Mersin ] t
oidecck ,.e donüstt [T aşuı:u,
Anamoı·
Al!ıiyc, Antalya ,
Kuşadası, lzmir l e u~nyarak

.Jılıli'ii!P!

,
Z.J31] l dil

I

ı<aralcö)'de

Boreiçi

~ırıı

suastnda 34.

ve ıtriyat

ecza

deposu

Bahçe

No 37

kapı

~

tor A. kutiel

ılır·

FLİT. FLİDA. FLiTOKS
Toptan ve perakende satış
mahalli

~· P.\ŞA)

(.\1.

iter t üceara Ye limangelecı:l.tir.
• la alülwdar lwridı. ·e ffa ..
zmulır. (;uyet ıwfis ha- IJOli.
sılmıstır. "J .• Uı·u mu- ,
f\,thillrnle l,itap<;ılardıı 1 f:lelctlrık m~klneler.ıylc ~lso~ıuğu, idrar
n ı .. İlll'lll
.,.irl"cllndt• s:1·
. d:?rlığı,
prosuıt, aae~ıııktıdar, bel g:V""..,ek~ ~
li~I cilt ve Jır~ngiyı ağrısız tedavi eder.
1

'L [

-Mersin sürat

1

Ypl~u

M 1·ııet 9 ,,ıpuru
Haziran

Davutpaşa mahaHesinde Alitığrıy.. r.1k gdtct:ktir.
paşa caddesinde Arap Osma!1
1lareket günü \'ük alınmaz.
efendiye nit e !:el~.ac~ I<amıl 1 1------------ı
ustaya te·rhiıı ed11mt~ olan ı
K.uabig.t hattına l ·tanbuldan
1 Pazarte..,j akşamlan kalkan
evin senedi Fatih belediye
dairesi ile Saraçane arasında
· 'b
kaybedilmiştir. Hükmü yoktur.
po:stal:ır 9 Hazirandan ıtı arcn
Yenisi almacaktır.
· Pazar günleri kalkacaknr.
Kamil ustanın ailesi ı
Fatma Zehra
izmır
po~tası

"'ıstanbul Linlönd

ı 9-7 .

da \'erilir.

Seri ve lüks Karadeniz postası

S:ım~ın, lnebohı, Zonguldağ_..t

Zayi senet

1::.ı.uıbul
\'Jpurd.ı

ALEMDAR ZADELErl VAPORLARI

(RESITP:\ŞA) Yapunı

No 437.
HOVAGiMYAN BİRADERLER

sJ,lt

tımınJ.m

dönüşt~ mei'ktıı

i-,kdelt:rle Birlikte [

rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş l~acunu, P?clra,
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokagı~da ~~nı ıtrı·
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarıkedıhr.

PAZAR

,·.ıpuru ~

li.lziran P.1zar J o da Gal.tta
rıhtımından hareketle [ lzınir.
klılluk , Bodrum, Rados, Fet
hive, Finike , Antaly:ı _. ~ J

oi~lecek

şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de-

~ ~q~~~:r

Koıunuz!

Koşunuz!

Çakmakçılarda çeşme sokağındaki kuş tfiyü fabrikasında
yüzile kuş tüyü yastık iki lira
yorgan 14, şilte 15 liradır.
Kilo ile 125kuruştaıı başlar kuş
tüylerine mahsus kumaşlar
1 he.. renkt" mPvc 1 ıVur.
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