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Atinada~·gelen ·haberler
olmalı, fakat müzakera.tın yakında bitme-

Nikbin

sini beklememeli!

•

Atina, 13 - Ankara mQukerabnda zuhur eden müşknllta
rapen Yunan mehafili nikbinliğini muhafaza etmektedir. Jk..
nunla beraber mllıakeratm yakanda neticeleneceji tahmiiı edilmemektedir.
·
iyi malumat alan razetelerin bugtınkil nllshalannda, Ankara
mtlzakeratma ait olarak verdikleri haberler bu merkezdedir.
AtJna, 13 - Mecliıi meb'uaan yaundan aoııra yaz tatili ya·
paeakbr•
Belediye iatibabatmm im laafta 10ııraya t : 1 ki muhtemeldir.

Maarif cemiyeti
Hiç bir hususta hiç bir suretle .
inhisar tesis etmiş değildir..
Tllrk Maarif cemiyetinin
batllMlk iıtediii mektep def·
terleri hakkmda dlinkü na.
hamızda bir Ytll vardı. Bu

yazıda kırtasiyecilerin

ba te-

ıebbllali bir inhiaar mahiyetinde
rardnlderiııden ve bu itin ti-

{ Mabadi

11 inci sahifede )

Çok fena.
Efganın Parls

kaçakçı
lık mı yapmış? ·

sefiri

Parla, 13 (Huauat) -

Paril

~u

sefiri Gulim Nebi bu
bura gümriljiine relea
dlrt UDdık nazan dikkati celnamına

betmiftir.
Sandıklar

mrada

Bu sabahki

arkadqlarımız

dan biri, adliyeye mevkuflarla alakadar yeni bir ihbar
yapıldığını bildirmektedir.
Bu sabah müstantik Nazım
bey, bir muharririmize, yeni
bir ihbar yapılmadıjmı ve tahkikatın neticelenmek llzere olduğunu söylemiştir.

- Böyle testi ile, /.;ova ile
nereye hanım?
- Beşiktaıta bir çqme
akıyormuı diyorlar, oraya
bun,lvrı doldurmıya 9idiyoruml

teslim

bunlardan

ec:lilecetf

birhaiia
arahğııadan
beyaz bir toz
d&kDlmUş, bunun üzerine açal•
malarma mecburiyet hual olmUflur. Sanclıklar açıldajl za•
mu içlermden 800 bin &ak
kıymetinde kokain ve heroln
~· Sefirin şahsi muaniyetine rağmen mesele mab·
keme1e abetmiftir.
Maamafi sefir Moıkovaya
tayin edildiğinden vak'ayı
mnt eakip ~arili terketmipir.

2 Slhlfe

Dahilde:

Yeni

Ciazi Hz.

1
8
10 gün 6 s1J

iki 41 IOlll"A Ad~·

havada kal~/

' »Ankaradan
tqrif cclc"cldcr
bildirildi~
ge>re Gazi Hz. h1a

arll:ık

Culver city, 13 (~e~
Amerika
tay y areCdt ~
Mendell ile Reinbar ~ S"'J

..,

yalııate çıkmı1acaklaidar. bd
ay soııra Adanayı teF-if et·
Dteleri muhtemeldir.
~urtlz.~
me,guldurler.

esnasında benzin u!rıı~,,

tile cihan tayyare ııau

rekonınu

üzerinde ketea

açdt

yakalı

Amerika tarıt ,_ /

halde traktör kullanırken ıar

miftir.. Tarife,

1 tefrialeveldu

111 Hariciye

aazın,

MDbadele komi.yonu bitaraf rileauı,
Yunan sefiri muallak meaalin

m6zakeruinde inkıta olmadı·
j1Bı 86Jlemektedirler.
M. RiYu Ankaradan gelmiş

ve mtih.We tp:rmde yaı.t
bir noktamn balledftmedlttnl

belan
'

etmiftir.

~mran sefiri M.

Papa hD-

kametinden yeni talimat

aı

DHŞt:ıt.

1'llrk •Obailele murahhiıllan

,...., M.

Holştat

bugia Aakuadaiı avdet edeceklerdir
Bydm meb'usu-.&lit Ga·
UJip bey lttiçre ve Danimut.da aktedilecek iç mulı•
tem kongrede memleketinihi
haiilil etaek mn ~ç
gtbt sonra ıehnmlzden mGfaralmt ..Uecektir.
lllmidre müateşan Numan
111.B. , bMhaç ıtn -~
yetle ~aradan lstaDbula
liııaftiet etmektedir.
ahiliye Vekili ~ Kaya
B. Beyurt Vfliyetillia

m

_.dl cJliin

Karaka..ıil

tef.

tişatla meşguldür.

~ID İmar pWabu JA·
ve tatbiki ile m~

lil apn

olan M. Y aıasen iyileşmiıtir.
ftlmniyeti umumJye Müdürii
lllJ Rıfat B. bir haftaya kadar ledavi edilmek üzere Almahyaya gidecektir.

ft'lesmiye Tarit HAım
111Kıra1ın

f.

iitekttıbunu G~

Horetlerine takdim için Aabra}'a titmiştir.
llftlüsu:natta iş t kip edecek
(Ultjcaretanelerin müatahdtmini de imtihan edilecektir.
atalcada köylnlerden Rıfab
6ldürmekle maznun olan·

Dl

!J

BeynebırıileN ti~~

ıömlek !Glduiıl

itllMren tatbik edilecektir.
lllariciye vekilimiz, Yuau

6.

-~

eJ

elbise,

moı,lerdir.
meaı gümrtık
ürifealafa
Utab'ı bitmiş ve nqredil-

kırtn1'!ard 1.r·

Tayyazeciler 10 guP ıor~.
44 dakika hatt ada li~~
1
sonra bugün yere intıl ~

Dt1ıı çiftlikten ıe,eialer Ga•
sl llmetteriai 1-fmda J*t&•

ma,

f
0
rek

"Bıktık usandık!,,
«Hakinıi~reti l\1illi)re~

zakeresi

de ) '" ıınan

ınü

hakkında çıkan nıakale

vazifeyi elbette 'biliyor. Mn«Hakimiyeti Milliye» refikiteahhur edebilir.
mizfn bugQn Ankarada çıkan 1 zakerat
meydan verilmiye·
teahburUne
nilshuında,
Siirt meb'usu
cek olan şey Türklerin hak
Mahmut beyill ı«Blktık, Usanchkf,. l9tmti bir başmakalesi ve menfaatleridir. Bunları bir
vardır.
Telgraf haberlerine
an evel istihsal için hükQme·
göre Ttiık·Yanan müzakeresitin elinde kanuni vesait ve
ni istihdaf eden bu makalede
im'kan me\·cuttur.
.Mahmut B. ezcilriı'le ıuiililı
J\ifik An"kara YünanTı!nr1a
~6ylemektedfr:
y~i esaslar dahilinde, yeni
"Mliıaker~ba, Y uııa.obların
müzakereler açmak kararında
dediği gibi teşrinievele kadar
değildir. Yaptığı birçok tecrll\re daha birçok seneler geri
hclerden kafi derecede ders
kalmasmdan eııdif e edecek aldı, komtusunun oyunlanndan, dönekliklerinden, bıktı,
bia Cl~iliz.
usandı.
»
HnkluneL kendisine dUşen
ların muhakemesine

dün

baş·

lanmıştır.

Rehremaneti Galata kule-

~ sir e konacak vakit küreı'lai bahriyeden sam almlflır.

YakmC:la yeriae konacaktır.
mn 1e9tf Her Nadolni

D

AakaraJ& rttllift1_r.
Noförler bir .ı.mobil tirDil keti t~ karar ver..;a.ıerdir.
nllatildea malakla olup hallaPisaneden çakarak metresdai lldtır• Mecit, 25 sene
b.. ~ hapse mahkCim edilmiş,
lCel\ililhli uaulsUz dışarıya çıMustafa ça\TUfla jandarıaa Aptullah da vazifeyi sut
iıtimalden Gçer aya mahkam

kh

o1m~dır.

llftoskova
eefirl Hheyin
lWIRagıp bey Ankarada Hariciye vekiletilc temaslarda
bulunmaktadır.
tUün inhisan umum mG·

D

dürü Behçet ~ey lıtanbul
karton fab·
Ankarada
Maliye vekaleti ile görlltmiif·
tür.
yapılacak olan
rikaıı hakkında

da

m
m

orsalar kanununun tatbiki
su~tini havi nizamname·
nin meriyete vazı heyeti ve·
kilede kararlatmıştır.
ukuk talebesi dun Sultan
Ahmetteki cemiyet bina•
11nda toplanarak Tıp fakültesinden bir kııım talebenin
Türk ocağında aktettiği içtima
münasebetile tehaddils eden
vaıiyetl görilfmllşlerdir.

1f1!1mumi vilayet mecliıi yarın
1111 son olarak toplanacak
ve 929 seneıi bütçesini intaç
edecektir.
eclen terb 'yesi 1 ursundald
mesele
hak km .ia dün
müfettiş Besim B. üç muallimin ifadelerini zaptetmiıür.
Maarif emanetine de tebligat yaparak bu meselenin e·
hemmlyetle tetkik edilmesini

m

bildirmiştir.

Dnn ifadeleri alınan muallimler kurataki idari yolıu:ıluk·
lar ve idare memuru Nizamet·
tiıı B. hakkında bazı ihbaratta
bulwımutlardır.

Amsterdam, 13 ( ;\~~
5ekiz Temmuzda
e
damda açılmış olıın b
lel ticaret odaları
kongresi me2ah:ilne bıl
bafet verm!ıtir.
. .0
Riyasete M . Pireılipı ,ci
M. Theun:.,., intih P
tir.
ıı't
Kongre başlıca Cınetl~
ve Avrupa hüitO~~ttİ
meuillerinin mütt~/,\tıı
testo
etti1de i
eS
tcırife!erinin tecy· dl rn
le meşgul olmuştur·

Ştinc~in m bkO

i~d~niyor
Berlin, 13 (A A ) ~
1
davasının 1ü yeti
müddei umumi bas' ~a
olan Hügo ŞtineS!~
ay hapse ve yuıbıt'
nakti ce.za)'a mahk rıJ
sini talep etmiştir.
1

l

J
Klraliçeı:ıin Y:~
,....... ~
A
Lahey, 13 (A. ·J ~"'/

M. Ruyrsbeerenbr 011ı; ~
cenaha mensup b't
• .~t·
teşkiline memur etııı\,c)
0

M. Ruyrsbeereob~ ıet
' • • ll)Ull
vap vermeK
ıçın
miftir.
~

Eski A vuırJd"1
şirketinin et

Bugün, Alyar.a1~,1'i /.
eveke iflAs edell ·ıJıl lf
duk zadeler şirketl etf
kasına merhun olııP

satılmasına

fl"'

1
başla11ııl

Satıl~:k re;
·e

Kasımpaşada

mahallesinde calfldiııİ-'
merhum Etem efe~e~.9.1
•t teJ p.'

satılıktır. Şeraı dı.J'

keti memurların 1 ,,.JI·
beyden anl:l~ı ı ac11""'

'-lı":iett,

4ıd·

=

ll\e11:haneler
~'tfl ~ur derıiz banyolarına
Yorn1, tkçe rağbet çoğalı~<tnı. 18~ Pakat ben bukıyoili~ 'Yoruz ki lslanbulda de-

'Jl buıa anbulda gittikçe rug-1

ve~
n -~ey d ·
d.9tl, koı ~ il enzz ve banyo
f 'r: l,;te ~ue ~rlc meyhanelerUfı[ Yli .11911~ cuma, umumi
uQrı Yolu ... Çıku1 şöyle Dikı.~acır11111n8da~ Aksaraya, Ga~lir.«yun beşıktaşa dof/ru bfr

.~ ı/e n'ıcy/ukuı bir boş kahZ? it ıane görecek mi-

" ı11·

b

~rQL"rrfacle akşama

dofjru
tıdo/ye boiuracak bir tek
l(tll /\0 ,.a ~ıl amazsmızl Bu1sl anbulrla denize,
'tıi.~ Oicl
ı;etıc s~/jer, gilmiyenlere
b4 ~ sıc _a sifırdır.
d11 kolıve al\ Ya: gunlerinde
Q~cırı in Ve nı~Jıanclcri dolieJ
Yokvanrtrı:>~
san/arDenizde
a acaba
lıiç
/ıCI0ret
sıhhat,
tıı ·lcJ.crcı , .Aahvelerle meyı
l muş
l~tıeskeııeıeıı lıse ik·ı· ımvru

t•
1

~·1 .rtirıct·l i.Lpor. Havası.:lık-

b~

9ibi

dertn

bile ara

sıra

fıqrıkqlıveı~şrrıya uğradık/an
44 elerde r. e kt1çılctik meytı ~Qkf(kPınekliyenlerin ha-

~Yin la uktıma

S11953 kişiye

~ııtır d §Uıt kapıdan uza~ ltı k4~ b?ktır ki içerisi
gibi

karanlık

Şehremaneti, bu •enenin birinci gününden haziranın 15

kJ

gitti eri, 100 •oförü
numara...
sız kasket giydikleri ıçın,
116 kişiyi tramvaym solundan
geçtikleri, 63 şoförü ehliyetnamesiı muavin istihtam
ettikleri için, 12 şoförü !'azar·
Irkla
naklettikleri, 40
kişiyi chliyebı3mesiz iırabacılık yaptık lan, 4 ki11ivi
-... J de karnelerinin mühürlerini çıkartlık-

hancı

rasız işlettikleri,

55

müşteri

şoförü

latı ıiçin cezalandırmışbr.

B lT
. haplSQne
.

~

1 lÔT

ka~tı.bı·

kızlannın lüzumsuz yere
ziyc edildiğinden, hiçten
beplerle itlerinden

tecse-

çıkanldı-

J.

11

ı

v· f"

1

ke queylli <ı.~ar görmez üsQfQr
ar hemen İ"t-K
'/' • ba... '
:r
vı ~~·" 4LLa .9trır:
h bctamu ver~,.ı•1 Qbıi~ıı/h

k ltı · ePsi

ze
Aseo
ısnnn c . Musevi kızının yaptıaı,
ızaterı
8
az bir para ile çalıJ&h muba·
bere memuru Türk kızlannm
on beı-yirmi yevmiyelerini en
aebeplerle kea•

': :/I ~lol'
~lrr, b/~§ırır, alık alık ehemmiyetıiz
Qf i o,,lQr Ybtn yıl:ııine batıı~ay1

aka

dursun,

1 ,.eşıoıd
~~>-l.Je"'O
Yakalar
J en
yel. I ve:
tı .,,.,k_ 1epsf1 • uı
ı~tQ;:'ill'a ta ..~ı dışarıya çı-

tiği, hatta gene böyle hiçten

bir sebeple sekiz Tlirk kııım
'•inden "ıkardı1ff biJdftiltnek-r
.,.
a•
&ıı."q kQ,.*' u ay~ orada,!t/ar , tedir. Fakır ve çalııkan Türk
t:_' ~~ırı ba serın &erin akan kızlannın mukadderatı bir
~ ki Qrı0 ... ~llQ koyarak:
matmuel Aıeonun etinde bı·
~,.Qclc,
YtılH
er - bunu ına- rakılmıyacag'"ı •üphesizdir.
ô ... ,.~Yııatttlac,aktthız, bari
~.'<I'
it
Telefon şirketi komiserliği-

1

13

9i i · ll yaz gü~k· "Qk;
Yere ne tlkıl·
t~tıt Jc t }~edik
r~ Yt-fti"llibede r.ı~ dtşansm·
~,.ttı,1 ' sekiz ıcP.le. dolduO'...

le;~ ~bir S ?'Yı dışanya
t<lrıııf,be ·, Q~ un Sırrı bey
rıı: "hu Ttıe J1 a. bu gf
ı.~,.,~q~r
ll anet • d · m
~ '#J rt! ~· , er, Oldu-

~~""~rıQl(/ıhat
tyı Otalttrdan
'JCUr...le"/~~ l~1<ıret men.."

tı
..:>lrrı

~un
b b:ı·
. v.:U' kaç

ey_ lJler'!

lforoğlrı

"Jf

Din ehemmiyetle llazan dikkatini celbederiz.

Bir karpuz için bir
adam öldürfildü
Bayındınn Dedtbaşı maha1lesinden Osman oflu lsmaU
iaminde btr renç,
Hali-

Hacı

lin boıtfanmdae ka"'ui
• t" koparırken Hacı Halil · tarafından
tUfenk atcıile öldUrülmiiftlif.

Eskıden bu mesirede havuz
safaları çoktu ve koyu yeıil

mühnrsilz taksi, 88 kişiyi
beyaonamesiz
ve
ehliyetname!iz
şoför kollandıkJarı, 63 kişiyi ehliyetnamesiz şoförlük ettikleri, 3 kicıiyi
"'
sarhoş olarak otomobil kullandıkları, 34 şoförü sür'atle

inci glinilne kadar İstanbul
belediye hudutları dahilinde
11,953 kifiyi cezalandırmışbr.
Bun1ardan 704 ceza seyrü aefere aittir. SeyrO sefer merkezİi bu müddet zarfında 2 kişiyi tramvaydan atladıklan,
3 ki'şiyı· cadd e d e merk epı ere
ı
katar halinde yük taşıdıkları
için, 39 şoförU durak yerinin
haricinde durduklan, 34 otomobilciyi müşteriyi giSttirmckten imtina ve taksi
para
talep ettikleri için, 7 şoförü
tarife bulundurmadıkları, 47
kişiyi beyannameıiz ve numa-

~ ~ lolJ/n... Urtadu iki de- ğından şiklyet edilmektedir.
ttttt~0e em~ 1~Ynt&or, beş allı BUtün bunlan, ser memur
~" ~rtli 9()l§ unları sey- vaziyetinde
bulunan madma·
~er.ıl /~'1~tı
l
. . d ki
v1

.ceza...

ene başından itibaren belediyece cezalandırılanlar bu
J
Je v arıyor
aaea~

k"

"

m{l lneSl

beğenı~lmedı"••..

Strme"'R,_
·
~rı liih Sır vak'ast Selim
geliyor:
"" uf
ıı. a. '""d'1:rt bey. bir yaz
tımirde icraen ha pıe giren~"1 r 1;; l k
//Clr'Yeb(;r{ı,'
!J'der,·uıebirdışansma
muddel leri para mukabilinde vaktin·
lktQıı ıçeler arasmda do- den evtl hapisten salıveren
41Jtııqra 0sonra engin kLrm İzmir hapisanesi kitibf lsıntt
8
~
1.Jlok na:ır, lop a?jaç- efendi tevkif edilmittir.
lqtı~b·~a {Jôb!r yerine gelir
'<ttr I~ ''lll :-Un~ !ifaczk.11as- Türk kızlan,, telefon
1
t41 · çe"ct lıbe llışir. Dikkat tirkctindcn çıkarılıyor
'/!t~l~lrfe/n bi~ _l_al~m1 sesler. Telef on şır· k etın· d c T ürk
'tl', .. ~Q b<ı !Jeldıgwı götüncc

~1 ''leQfji'ıesı
1

Sahife 3

,

E

manetin, kışın şehir caddelerini temizlemek irin
kar
r
makineleri satın
alacağım
yazmıştık, Emanet heyeti fenniyesi bir kaç makine tetkik
et İf, fakat bunla~ b'eğenme
mijtir.
Yeniden Avrupanın
muhtelif tehirlerfne kar ma-

kataloğu sipariş

kineleri

miştir.

edil-

Makineler son baharda muhakkak

alınacaktır.
Üsküdar bankası açı:ıyor

yapraklı mürdümlerin, hünnapların, kızılcıkların gölgelendir-

diği loş ve serin bahçelerde

ve bazen baygın manolya ,
keskin karanfil kokuları arasında yapılırdı. İstanbulun büyük yangınlarından sonra ortada ne bu bahçeler, ne de
o havuzlar ka!dı .
Hoş havuzlardan geçtik,
çok yerlerde çeşmelerde bile
su kalmadı. Bereket versin,
Şehremaneti vaktile şu Beyazıtt havuzunu yaymış bulundu.
Yoksa bu sıcaklarda Beyazıt
ciYannda duran halk suyu
ancak ya bardakta, ya kilpte
yahut ta rüyada görürdü.
Beyazıt havzunun
etrafı
şimdi İstanbulun en hahn
sayılır bir mesiresi oldu. Akşamlan saat dörtten sonra
çoluğunu, çocuğun, yaygısını,

sepetini, sürahisini, bardağını
kapan hep oraya can abyor,
kocaman havuzun şatafatlı
fıskiyelerine karşı '8.kşam keyfi
yapıyor.

Ya satıcılara

ne dersiniz?
Dondurmacından kağıt helvacısına kadar
hepsi orada.
Hani bir atlıkarınca He kayık
salıncakları eksik. Ama bu
gidişle yakında onhır da olacağa ve hatta 1r~ya bir de
seyyar tiyatro c<!~•rı kumlacağa benziyor.

Bül{re te
Hühumeti devir-

lira

me teşebbüsü

senaayeli bir banka ar•lacar

nasıl yapıldı?

Üsküdarda

yüz

bin

ğı yazılmıştı. «Üıkndar

kaııı. namını taşıyacak
bu müessesenin tesçil

banolan
mua-

melesi dün birinci ticaret
mahkemesince ikmal edilmişti Ba k
kü
· b
• r.
n anın "şat resmı ir
iki güne kadar yapılacaktır.

Osküdar kız maktebınde sergi
Ok d

b

s U at

k

k
ız sanayi me te-

inde ayın on yedinci çarşam-

açılacak,
mektepte yapılan eşya teşhir
ba günü bir sergi

edilecektir.

....__......,__
Fener klisesinde

R

um
efendi,

b

aşpapazı

V il'

as ıyos

makamına oturduğu

günün devri senevisiııe teudüf

ettiinden dün bir çok tebrikler kabuJ etmiftir..

Bükreş, 12 (Hususi) - Romanya hükumetini devrip yerine askeri bir idare koymak
İçin birleşen gizli bir grupun
nasıl meydana çıktığı resmen
tebliğ

edilmiştir.

Bu

tebliğe

gizli cemiyetçilerin
maksadı genç kıral Miıeli
tahttan iskat etmekti.
Kıyam hareketi « 1» mayıa
günü
yapılmak
istenmit
ise de bilahara hareket taribi
tehir olunmuştur. Esasen vaziyetten haberdar olan bat•
vekil Manyü vaziyeti aylardan
beri takip ediyordu. Son da·
kikada hareketin başlıyacağını haber alan M. Manyil geçen cuına günU bir nutuk
irat etmış ve ş6yle bir ihtarda bulunmuştu:
«-Bu memleketin ileri iden
ricaline karşı tecavüzde bulu·
nacaklann yakasına hükumeti.D.
demir pençesi y pıiacak~L:.;
nazaran

'

4 Sitiffe -

Kadın

eksik etektir_

vakıt
anlaşılamaz

Kendisi ile her
-
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Nihat E, bir iki sene bu
vaziyete tahammül ettikten sonra kasaba hayabndan

acı

uzaklaşmak, ortakçılan gitmiş

hayvanlan ya alınmıt veya
sablmış olan çıftliğine çekilmek kararmı verdi. Orada
nisbi bir vüaati maJıet temin
edeceğini umuyordu biç olmazsa ele-güne k8J'fl ihtiyacım tqhir etmekten bir silrü
zait masraflardan kurtulacaktı.
Lakin bir nokta boynunu
bükilyor, kendisini terdit ediyordu!. .. Muzaffer namım tqıyan bu çocuk ondört yaşına
gelmiş, ilk mektebi bitirerek
idadiye devama başlamıfb.
Nihat, onu mektepten almayı, tarla başında alelide ırgatlar gibi çalıştırmayı istemediği gibi yalnız bırakmıya da kıyamıyordu. Oğlunun
kendisinden uzak ve ayn yaşam: ı la bir sürü mahzurlar
görüyordu. Çocuğun havailiie
kalkışmasından, kahvehanelere
alışmasından, işre · e
başlamasından, münasebetsiz yerlere gitmesinden ve götürülmesinden korkuyordu. Çünkü
kendisi öyle yetişmiıti. babaımdan küçük yaşta yetim kaldığı ve ana nüfuzunu hf sıetmediği için daha pek genç
iken serderhava bir bayata
atılmıştı. O yolun fahişeler ve
kiilhan beyleri arasında yaşamak yolunun muha~aratını, maddi ve manevi zararlannı - yaşı
k rkını aştıktan sonra- takdir
ederek oğlunun ayni yola dökülmemesini şiddetle iltizam
edlyor ve bu hususta da ancak kendi kontrolünü müessir
görüyordu.
Nihat E, iyice bir tahsil ile
yetiştirmek
istediği
yegine
oğlunun hayat hakkındaki bir
kısım telakkilerinin kendi tel•
kinile tahassulünü de emel ed 'n nişti. Vakitli, vakitsiz çocuğu karşısına alır, bir erkek
için her şeyden; dinden, imandan, anadan, babadan evel
D&mus lizım olduğunu aalatll'-

-

MuluJrrirl: M. Turhan
:dı. gerçi na111119 için bir maaa

vermez, bir aabit ve muayyen
mefhum göstermez ve bir hat
tayin etmezdi. Likin namuuuz
erkeğin behemehal ölmesi llZDD geleceğini mtHemadiyen
s6ylerdi.
Kadınların, erkeklere hu
olan bu ulvi mevzuu idrak ve
ihata edemiyecekleri, kadın
namU8Ullun erkeklerin hlmayeaine mevdu olduğu kanaatfle
oğlunun anasından ders veya
nasihat almasına lüzum görmez ve mal:ial de vermezdi.
- Anan -derdi- bir eksik
etek. Onunla anla,amazsm.
Sen bana kulak ver. Namuslu
ol, namus için yaşa, namus
için öl!
Bu telkinabn çocukta hasd
ettiii tesir iki cepheli oldu:
Namus için seidengeçtivari
bir incizap, ananın ve biltün
analann aczi fikrlsille ait bir
kanaat!
Bu {utma, Nihat ef. ailesinin refahını da sarsmıştı. Tarlalar İfliyecek kol ve ekilecek
tohum bulamadıklan için mahsul vermiyordu. Ayni sebeplerle bağlardan da istifade
olunamıyordu. Zaten bağlar,
Şarktan gelen muhacirlerle

dolmuş,

bağlıktan

çıkımftı ·

ekserisi Kürt olan bu muhacirler liağ kütül<lerinı yakı_
yorlar, meyva ağaçlarını da
odun yerine pazara götnriip
satıyorlardı.

ailenin de diğer
bir çok aileler gibi irat menbalan
kuru
ve kwrdı .
Her gün börek, her ıün çörek yemiye alaşan Nihat ef.
etmek tedarikinde mütkülit
çekiyordu.

Hulasa,

0

Bazı tanıdıklannın yapbi'ı
gibi alış verite girişmek, yüz

kuruşa İstanhuldan baş yemenisi getirip iki yUz kuruşa
satmak elinden gelmiyordu.
O, ununun, yağının, balının,
kıymasının, sucuğunun,

hatta
ç.iftli-

odununun, kömürünthı
ğinden gelmeseine allflllJfb.
Bailaruadan aldıjı J*'VI ela

Kıztapmla mı

pzi yek

Seneierdenberi Fatih Kırlaşı
cihetine ffayagazi yapdmasını
bekliyoru. K&nür derdinden
Jmrtulmak ve mutfaldanmıza
Hanpzi almak için bekliyorm. Ba buauata Şehremaneti
Gaz kumpanyası nezdinde ne
vakit ciddi bir teşebbüste
bu lan ac a k tır ki b ur a la r a
haYağazi verilebilsin.
Çok rica ederiz: Şehrema
netinin nazanndikkatini celp
buyurunuz da Semtimize havagazi yapılım.
okuyucularınızdan

.
Darülacezede

Abdi

maaşlar

Aldığımız bir

mektupta, Darülicezedeki müstahdfminden
kadınlann maaşları tezyit edildiği halde erkek müstabdiminin
maqlanna zam yapılmadığı
bildirilmekte ve kadınlar gigibi erkeklerin de maaşlarına
zam icrası rica edilmektedir.
Çünk6, bu adalete münafidir. Eauen 10 lira maq
alan erkeklere mukabil kadın
ların maaşlan kıyas ho.bul etmiyecek derecede fa.dadır.

ÇDJll'••J8~

BJr kariimfz Şehr~
çöp mavnalannın süp ~
limanın pek yakınla~ ~
maıı yiizünden çöplerill d~
sahilini kapladağınıı~
girmek kabil
ol
yazmaktadır.

Vapur mu :ayban• :~ ~

Patabahçeden ( L. ~
zasile yazılan bir ıoe ~
cuma günleri vapurlard•,aff
mofon çalanların, şar~eıJ~
yenlerin, hatta rakı ıÇ

çoğaldığından

Jft

şikiyet

.
otellerdeki pislik,;.

metedir•

t• ti
Aldığımız bir mektUP)ıı 'I

zamanlarda otellerin sı~
teftiıe tabi tutullJJadı
ve bunlardan bir ~~ ~
himminin pis ve ıorh ~

I

ğundan bahsoluna~ak ~

netin nazan dikkati c
mektedir.

lf

iş

arayorum

BerHç mektebinden daktilo
sertifikasına malikim. İş arayonmı. Bu sütunlarda (N. N.)
remzine hitap edilmesi.

•

sınıfına
vardır ; yeııi

Orta mektep son

kadar tahsilim
Türkçeyi mükemmel ve yanlışaız ve seri surette yazar,
okurum; pek cüz'i surette de
Fransızcaya aşınayım; münasip bir İf arayorum.
Ak bıyık karakolu itsa!inde
11 numaralı hane.de : Ziya
cep harçlığı yaparak kibarca
yaşıyordu. Şimdi çiflik, susuz
çeımeye, bağlar da çegirge
hilcumuna uj'rayan tarlalara

benzemiftf.
Bayfik -...., mefllç ana
~lmftt, Şelmuın g&&mceleri

kocaya \'U'lmllardı. &in ntlfmu bu auretle bir ~an
azalırken kocası muharebede
phit olan bir bala H, •e iki
kı11

Nihacbn emae ııj'uaarak
pienlerin yerini doldurmUf-

lardı.

Eski*dert ~
karilmiz yataklı ~

Bir
lar şirketinin herşeye 'I"'~
ekseriyeti azimesi gaY1'ııİ1
memur ve müstabdeı11
dığını yazmaktadır.

Hileli *yağlaı

dl

yağlar hıık1':01

l

Mahlut
,
zetenizde birkaç gUJJ
.J
riyatta bulunuyorsuıı~ ~
Emanetin hunu Foİl'_,1
lerde aradığım yatA 11'.Jı
Böyle rlğraşmıya 11• tJi tPı
Umumi pazar yerleri ~
tit etmek yok 'llJO? Jll'~

Belediye
pazar

meanat"_,.-,-r .
1' ' . ~
1".

gilnleri

pWnler.

llöNüL~EN
~J i;iiNÜLE
~ l Telaş etn1eyiniz.
Yöpıp

feri dönecek
-33- Muharriri: H. Turhan

'G

Btr

itizar

t~

erı~<l"n P s"hvı netict&ı olarak

~1 ~ rı 0 gonl.il.~
tefrikanıızın
rıı h il a
(arıı . •r ~ gınne~ı laıım gelen
~rıltıııj n eve! d~rcedilmişt:ir.
1llit
•
1 1'
~t Ya.rıı ışl 1 g n
1 •• a aa uvkın\ bo:lan

~t(Jı ı:tka~tıza.rJa
tılt, ]

ta•hih ediyor
kıscnı tekrar dere~·

~e11

t'f,il.' Peıe1
.
~it ~tın 1 R. Kanon facıasının

'!arın a.. unıca olarak ve

'

tıııı tld ilımdan dinlemek

1

man dediğin iz adam oldu.
Herif, cidden heybetli bir te·
nastibe malikti. Genç miydi,
bilmiyorum. Zira Türlder-zev·
cfnizde de g6rüldtıjii iiı;ere genç kalmak san'abna vakıf
insanlar! yaşlannı çehrelerinden ıilmeyi
muvaffakıyetle
beceriyorlar, binaenaleylı Apturahman da belki
belki
otuz yaşındadır. Şu kadar ki

em,

duruşu,

bakışı,

bıyıklannın

T

W

~ac:W..-;;peleka•lla (baim
tepeJ:laadar. yDıidük.

- On.ya

MIU- -iuuunda111) Ekaotroha, ara -

kaç; . . . . weWl-

riz?
eırr gözlerini açtı ve ılık
alık

-

sordu:
Kaç saat~ mi?

Evet kaç 9attıe?
Pelakanon uzak, çok uzak. ikf aün sabahtan aktariia kadar ylirftdftk, ayakları
mız Pfti, belimb: agndt, dudaklanmız kurudu, göç heli
ora1a vardık. (1]
- Ya sizin kasabadan imperatorun şehrine geUndye
kadflf ayağlJlız tiımemiı midi?
- Bfz oraya Uç ayda gelmittik. Pelakanona fkf lfinde
getirildi.il. yontidllk.
Hqmetmeap ve arkadqlan
-

güllluedi .

Apblnidmanm

g6sterdi;i iptiRm, elitlerini
meydana çıkaracak kadar pııltfi. Fakat bir an panldayıp
gene mahfazasına kapanan
o iki dizi iiciyi tetkik edecek
halde değftlm. Hicabımdan
terliyordum. Dört feriUlak
mesafeyi iki günde ve itin
mftşkBJAt içinde tayyeclebilett

rengi henüz taze gösteriyor.
Üseranın isticvabına baıla l
nılmasa, ihtimal ki, Apturrahman ile daha fazla meşgul
\~Yy~~ aşnındığına hili olacaktım . lrktaşlanmın siSı Rum ordusaımn mlilld-.i ,ertı
'\&.'1an:ırn. Irkımın zilletini leri, gözümü ve kulağımı ken- yüşii f6:d1m .n önlae reliyor
~hj ~~ şeh~detile oğren· dileri üzerine celbetti, A))tur- •e o kaplumbağa llrlltıntn,
~ nas gır hır feliket~r ' rahmanı unuttum , Rumlan fers!11ılan adımlar9a lljcb.u
koyuldum.
şu mtihJp fnbnl.. bı1ııl11
&•~ıp ddolup la erimedi- dinlemiye
korkudan bembeyaz keısif
masındaJd fecaab ...
' b· ~ltı u':'1yurum. O f~ mff, yere kapanmasına ramak dum. Ttıtlflet gül
fiekh.
~ ~ lurk ltıul edftim, aca•
"~t~~lr e •fık ve Türklüğe kalmış olan titrek diıli 'Bır yertlen göğe kadar
\'eyl
o
kavma
ki
Oç
baçuk
'11~
olnıak . .
.
. ? esire irat olunan ilk sual JUdur:
~ i '. ikide . ıçın mıymış
saatlik yolu iki günde alsr ve
- Nerelisin deifkan1ı?
~~ Çın iist hır dıprı çıkbğı·
- Didimotikonlu! [ Dime· aonr_a Tlirkle.rte karıılatırl
f~~tıı di ı rarıın aöılerini tatoka]
Rumluğun zilletini tesbit
ı.. illl11 n 'rtıed. .
ııttııi tafsil
ınız. Ttirk ıaeden kain isticvap devam
- Nerede bu memleket?
~lıııe' olac ..Atını zevclnirden
:fdirordu.
- Uzakta, bogaıın öb.iir
~·1 ~i~c 'Rınız için Rumlan
- Ey, Pclakanunda M
tarafında,
Ebrusun [ Mericin ]
'-- 1lı~
Pek t
~it ' F'•kat e muhtaç de- kettannda!
tın•?
- Oraya gelince iti anlait h· kuıak k
ben baştan
- Ey, buralarda işin ne'?
~ •cap
esilerek • derin
dtlc, ~~-- muharebeye sokmak
l'i•• c ..
\>e derfu b'
- Düğtin var, kmülir yeiÇill çfftimtaden, çubuğumuz
'Qı d
illa..
ır azap
1
necek,
çalgı
çatıp
OJ.D•••cak,
~ ~ 1l!cdinıglaplaruı ifadele·
-tlp, çoluiu!mJzdaa, çocujut...,,'lı11ı,. ; Nitekim timdi
bahfiıler verilecek,
isffy,en mtiiitan 411nLllİannı -ljrendik.
1
· 1tel'
buyursun; imparatorun mafi- Tiirld..-ba bizden eve) gelip
ınıc o s<Szleri
\'"\Ihl·d°l'\atll
il
•
ri ol&UD diye davet ettiler,
PeWrıt- tepelerine yayıldıkIA..-~. '> llıtnıa
biz de ıelclik.
lwı da haber alchk, yayga~~ <.c\>cini rayı
teıbft
-Nuıl
plcliMI.
~
rayı bamtdı1r, dediltocıa,a p.
~' Ot\Jt\J~Ordu
ı bird taı
üs\ ..~ d,
...1 '? yoldan geJdlalz, nerelere uğ riftik. ~ihayet söz •yafa dOf1
~~·
*tktr
egı mı
~~. k~llTarın,
on sergerde radmız, baptızda kimler var- tü, ordU k.ma kan,ık oklu.
1
t • '> 1tıi ay
kiaai çömel· dı, muharebe nasıl oldu, birer İçimi.S. clgağı ~thyan
'4. •fm'aya llğnğln vard19 ba·
~ ~~~inıaıc:~a. duruyordu. birer anlat bakalım.
\ ~ b,11, t ınsanJan bi- Bizim kaaabadaa, And• JWlb •ardı.
- Ey IOlll'a1
~ ' li . ,dtdhıi:nıttınız.
rJnoplidea, [bizim Edimemiı 1
- SO.ra
tellil ltapdı.
~()atı\ '111, tu D • Çandarlı hatta Komotksinondan [ GU« korkmayın, telq etmeyin,
~~
mülcüne ] birkaç bin kişi top·11
t\ları .1" ...~hfi ursun Fakih '
imparator hazretleri töyle bir
''\, ~A.kça.
ahi ıemlandık. Bizantiyona {İstanbul&]
~
.\t>t a, ıu Kum- geldik. Bizi kayıklarla Hitf&u· göateriı yapıp ıeri daec:ek~~~s~'~t Urtahnısn, fU polise f Üsküdara ] geçirdiler. tir, siz çarıklanalıa •ıkı sarın!»
denildi. Pa'kat uker kıyameti
Büyük istiratopedark [ serdarı
~~' kit-erltıfibi P, b .
~t l'~ ~hr epsı nazarekrem] ManUel Taga~ orada ~ordu, le ili ka(lalam •
ttıı rk için~lllan oJan bu idi. iki • üç gün sonra İmpa· diyordu. Büyük Atery.k (hM1a
ctlb~ e dikkatimi
rator da geldi. Düğün ileride
(1( f'iamme;tı terceme1i eıı AptUrrab·
dediler, biz de yürümiye baıC: 1 - S: 144.
~;ttlt ônı c ~tnıiştim ve bu
~ı y tfinıun en elim daki~~ di ~Şaınıştım. O hazin
~. sa.n e~ken kulaklanmm
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3

mma girip nasihat edecek ol·
da. Saçma, sakalun yolduk,
-tullırlğe

boğd11k,

kaçad&

Avcıbatı Kontofies geldi, onu

da taşa tuttuk. Bizzat lstiratopedark Manftel Tagaria boy·
nuna bir kefen sararak aramıza girdi, elimizi öptü, ayaPmzı öptü. ~Yapmayın çocuklar, biraz ubır . edin, edebimDle, na1D1181Jmuzla d&ıelim»
~ Tllrklere kaçbğmmı anlabnak ardımıza dlterler,
hepimizi lohr kıbr keserlew,
sizin gibi ben de, imparator
..hazretleri de can derdine düş
tt!k. Herifleri burada göreceğimizi aklımıza getirmedtk,
~ cl9np dCfllk. El ele
Yerip fU mulibetten kurb1bDtya ç••••'ı=• dedi. Ohu da

dimemedQc «Dljln var .diye
bizi kudınnmaz, Türklema
kart1S1na dikeniniz ha, sizi
kepareler sfz1T• diyerek ser
4-ii ebem llauetlerini de tata
tuttiık. 11...Ala, diderimizin
bağı ~· lltl, lrepileyı da
becenmt,.dak. Anillllllaki
mesafe, o iki ıtade ~
yol, .,_. lldmlle W• tlllı
tükenmez gibi gö
'

s.dan ekremin
....-imizi bllltlitla

~

fi..,*"' ·~ko~
k.mlmeldea korkuyorduk: ()p.
. , mat.. ve- fw,,at tem•
idi. e. ... ..,.. ........

,.p-

1"

r.ar·

1

ko!u

tik Kantagtızen (2) geleli. im. , _ . . . ........ 18yledi.
Ttildere belli .._ıden kaç-.k içlll paJI harbin mübfm
~bitler ittihat ettiğini , mljdeledi.
Biliyor ma1911aZ prensesim,
lben bU skleri dinlerken ne
hale geliyordum? Korkudan

doalanm kirletm, bir ord
a8kerine yalvaran bir İmpera
tor, kaçmak ~eri te~mlll
eden bfr turay baipl! Ben
blyle orclnlar, b&yle lnunnd....

•e lb&yle

İllq>eratorlar

y.a.tiMn bir ırlon ~
mıydın?
(Bitmetll)

[2] Bilihara imparator ola
zar iri amamnın taribfiai de

Y•""'f"r.
200 Koyun

yandı

Sefeıu... kuaauun

Alan

kırlan mevldftı<le F akar oğul·

1...-lan

Maıtafaı

Hftseyin ve

Mebmecle ait bir koyuıı atıh·
mn civannda çobanın biri atef
yakmlf. ııçrayan kıvılcımdan
ağıl 1atet alarak içindeki 200
Koyunla beraber yanıp kül

ohnuftur.

6 sahlfe '

--

' Son Sat

EGLENCELi /l\'1if
Sağır

ressam ·

Rııımn M... iyi bir autklrdır. Fakat aajriar. Bir pa Wr
l9ll8amere eaumda rnHm• ilatiys olclaju halde ıenç atrlD·
mek istiyen L....._ . ..kdim ettiler.

L... hanım M... beyha kalai•• utar old._.. farkma ftl'th ft oau ~ca .O,ledi.
BaDB tlzerine M... bey
- E•et.. Hanımefendi .. Dedi.. Kulaja Djardır. Fakat bwna
laer keM bildirmekten ne çıkar.. L... ı.- hayret içinde:
- Na..ı?. S&d.iaii d~duau lylemi? O Mide IİZ lajlr

........
- Ha,...

•tam

hamm ef...tf. Slsler.ielll de ·darmadnn.
Aaeak dudaldaimızlll harekett.lm uladım. Eald fe1lere mera1 ı "l varda. Kaime bltlar h..mcle yuilmlf olmamu yalllan
ek-ak içla bau getirirler.

._.,el

- Pervin! Mulbakta seni bahçlvanla kucak
~
gördüm.
'
- Kapı arkadan sürmeli idi. ıuutpak anahllr
tinden baktuuz.

Ben dayanıyorum

Ç... bey karw N... hanımla
undal ıeziDtWae Çlkmlflordı.
Ktlreji Ç... bey çekiyordu.
Y anlanadan ıeçen bir tirket
...,.,_. daliua sandalı bir
a IUlb.

Ç... bey - Eyvah!.. Devri·

leceiiz.. Dire

ba;ırdı.

N••• ha111111 - Elini denize
uzatatak • merak etme dedi,
deTiilmeyiz, lien bu taraftan
clayamJorum.

Yarısı

-

Sen benin kovdu(lum hizmetçiyi

almıosın.

- llerak etme? Kocan onu senin ale7blnde söylediklerinin ancak yarısına
inanıyor.

ilen Slllıeylamn tayleancak yar..._ ina-

-

-

diklerilltiı

nmm.
-

Öyle al8m& oda s6yler·

ken bire l:iet kabyor.

Ahmedl neden bıraktın?
Bana evlenelim .. Dedi.
Mehmedl neden tercih ettlO~,
Seni banyolara götüreyllll d

Armut toplamaya ıidiyoru~
K.•• bey, kan81, çoc:uklan
CQ.. çamhcadaki k&flcle..... ohaut meyvaları topla_.

....... ?

otom

« Felek

Burhan

,

~~

1'İ -~

j\el

arasuıda sD~ ~

hklar
giden irice bir sillll ~ 1~
g6rilr ve biraz ated',.J
tikamete giden

bir;..,~

- Merak etme kocacatua.
laaftaya kalmaz sana mektup
Haftaya kalmaz yuar·
IDtllD, yahu sana tam iki aylık
pçiaecek para bıraktım •

~.

doiru giderken yotd• , ,j

istasyonda
-

""'

gın

Topanelioğlund~

ya gidiyorlardı.
Yolda ~pek sevdikleri Z. ••
beye 1'Strelclıler: K... bey:
- Ola!. Ne iyi tesadlf••
cliye bapclı.. Bizde armut
toılamaya gidiyorduk.

yazarım.

bfJ".

SilmilkliJ

rlnl
-

.
Arlık çapkın
arı yorum.

KomşunDZ

seni ister

mı.

- Niçin? .
- ÇQnkQ o da

~' ..../" ....
'\'\-)JJ ~.s-=:~~~
hovardalardan bıktım. Namu

Rakım

ana"

bey var ama...

bıluaif,

.

i• g&:dine llitfr• fi ,,,r.
aalyaııgozu yak~ I
bağanın sırbna

slu hl·

Ollmeuı

ki

namuslu kadın arı1or.

-

,ı-/

0

, .. d

Ulan knlbaD

,;

mobile binmedilll d
o da oldu.

Son Saat

\

'' Çinde idanı

f.~llat gülerken mahkllm şarkı söy-

".Yor - teşhir edilen fllü kafaları kar~tsında halkın se<Jinç tez.ahüratı-DÜ:$1na nLııclan. iııtika11ı alınak

içiıı kendi ke1ıdileri1ıi

a.

öldüren insanlar

t~ lbtınlekeklcr vardır ki
olatın l\e ~kadar ıiddctli olursa
21

ettiği mfic·
kafalannı sınklarL

HOkUmet, idam

rimlerin
asarak ibret olsun diye

tib•h hllıucrfmJer üzerinde inCez ası) etmektedir.
-.Gtri •llın tatbikından maksat

zaman teşhir eder. ~
Fakat bu tqhir in- l
tibahtan ziyade mem· ı

IJıf tecziye etmekten zi'-ktı ttirınu ortadan kaldır·
~a~buki mescll Çinde

)•ele

lanın çoluğu çocuju. ı

akrabası tanıdıklar
hep kesik kafanı!l

""""Çk
)'Pıld ... tekilde

işkenceler
dtatıar:!' halde katillerin, hay~kta:lldarı gün geçtikçe

karşısında toplanırlar

~-t _lll ır. 1

ı

'ıl~ enı ekettc en ağır
'd,lt cb i o!an (idam) Çinde
ilk ve?' fer addolunur.

~ tttı ttılclarını
'4-ı.k:·

~lıdıt bır
~~Yoıı

sıkıntılı

rahat

dün·

bir

kartı

ka.,..snlıklan
on,~
a:bc~ ~~:. adete de

&rilnde,

F arı•dhaiz ki bir Çinli
ner hanıi btr ada111• kız·
mıthr ve oadon iatikam
almak arzuauncbda.
Ne yapar bili)'or anraunuz? Hemen vicler, ioti·
kam almak jetedlii ada11ttn
kap.. ı önUnde lcencfbıf öl·
dürtir.
Bu ıuretle hareket ederken dGpnanmı ebediyen
lekelendirdijine ve oDdan
en m&thif intikam aJdıp.a
emindir.
Hatta bir çok ÇinJiler

her halde

doğrudan

tellada verilmez. En·
'r'~ ~~z•Hmine rahmet
dttaı lflcenceler yapılır.
~-tta.aelllthlc4iınları aibi idam
i.! '4ftt
itlen halk ta ne
i:!ltlitı ~. ne lllerhamet gibi
İ)i • Ç0k11ıç biriaiııi duymuCali ~ tatlı.. Çok lıot ve
~diJl ~YrediyormUf gibi

!e

'

daha

olan bu
1 d

cinayet itlcmif

-~~),' Yoksa

sana ki bu

yadan

Çinlilerin aJOme

eyyahı

boyunlagörünce hay·

~~ 'iır lll • olan

Ah!. ne mutlu

Diye sevinçlerini izhar
ederler.

er Yanında pek tatlı

"1t.rin cellit
' "ıa 0 Ynayarak

ve:
-

dünyayo gittin.

ilce~ ıdaın cezası diğer
Bir FraUJz

~.

uyandınr.
Kafası kesilmiş o-

ışhyenJerc ka11ı en
~"..,.~ttalar, batta alda gel-

1

.

nuniyct

ttrn:·
'iır

ılit~.
~ :

Ulllll

tJ
i\

~.-"'-1tıı ~ VUrufta kelleyi
~._tt''Uıı Yrcderler. Celllt
'-Jc say} Vaziyetlerin ıiJerek

ç~'ı'"•ky~frek, mabkamla
bıa il ıleri" ,1 a eder.
'-ıt~ttl ölUın kartısmdaki
~'-ll&'-ll\l
nedendir bilf-

)Qt

~U lllttı

)'t.~C"fl

c?j

ı

onların

bepai de

dlL~~'hU sonra daha rahat
~~

~c,~·

ı

.gı
baıka
bir j
Ç~
2idccek!erfae ina·
~'td itil(~
1
~ ~L-"~ d •nta ne Cea.t ı
~')''

,1

'

~)t ~ e ceb._em. itte
"1l' tqt dir k~etditi h.I.tt nı
~ ~ 1 ~ Ô1fttn 9 Çinde
~~ "astt..ı olDU1kt•n
~ iti (Jc rene bu sebep
.•, t(fileıı ..._) m6crimlere
•
cez.Jann ea ha·

dilfmanlınnın relerek kapılan öntlnde

kenili

kendilerini aldtlrmeıaeleri için geceli gündtizliı
nöbetçiler bekletirler. İıte çioHler blyfe ıarip
dilfUncelf, prip ahlaklı adamlardır.

.
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TİGRİS

Muharriri:

11arsel AI ('77

Nakıli

İdris lrfuhteft

-26-

Tigris,

Gitnıe!

Dur!

( - f olunun önü bataktır.. Oliiıne gid~yorsun. Bir adım da-ha atarsan mahvoldun!) Fakat polis kafiyesi ha,) ·duda /ıO"
ber oermekte geç kalmış, 11;gris batakllğn gömülnıüştii. ce-cenin içinde bir feryat yilkseldi: - Yeti:~in!. ÖlÜJ orımı!.
Bu Tigrisin fer) ·adı idi..
Rnt btıytık bir hiddet aftZ'I
kopararak
ileri
ablmak ...
Maksirn dö Ptıviı&ntın arkasın·
dan atılmak iatedf.
Heye~an ve tafkınlığı arasında önUnde bir uçurum olduğunu

unutmuıtu.

Aıdaha

yuvarlanacalcb. Bereket venin
ayağı takıldı. Yere.. tam u·
çurumun kenanna kapandı.
Gözleri ile k•ranlığı delecek
gibi derinliğe bakıyordu. RD·
tün eline bir ip ucu geçti.

;- Vay iblis vayl. Diye bağırdı, kendini
zehabını verdi.

uçuruma attı
Halbuki hurda
ya kendi ve yahut ta ıeriki
cürümleri tarafından ve evel·

den

sarkıtılmq

bir ip varmıf ..

oradan kaçmıf ...
Rüt bir an için ayni yoldan
geçmek, Makıim dö Püvisönün
daha doğrusu Tigriıin arka·
sından ipe sarılarak takip etmek i;tedi. CtınkU bu aefer
bu firar hadisesi polia hafiye·
sinin bütfin şüphe ve tereci·
düHerine kafiyet venniıti. Hiç
şüphe yoktu..
Makıim d6
Püvisö... Tigriıti.
Onu pek } akından yakalamak
imkanı olduğu halde ahmak·
çasına

kaçırdığına kı
zan RUt şimdi yumrukları ile
başını dövmiye başlamııtı. Bir·

elinden

den..

1

"IJfrim:

Burası

• bit

ufak 'bir eda-

caktır.

Dai •e sarp

yamaçların

de-

niz sulannın çevirdiği bir adacık, yalnız bir tek geçit var.•
O da ıuradaki bataklık ..
Denizin met ve cezrine
mani olmak için bu batnkl1 ğın önUne bir de ıet yapılmış·
br. De1tiz bir iki saate kadar
yükselecek .. Eğer bu seti yı·
kar, berha11a edersem hu
biricik geçit yolunu da tıka·
mış olurum. O zaman Tigris
kapana tutulmuş fareler gibi
Sen Miıel dağında kalır. Yarın poliı kuvvetleri ile bütün
dajı tarar ve herifi yakalarım.
Rot b&yle &ay!enerek uçu-

rum kenann<lın uza.k'aıtı. Bir
yollardan geçti.
Setin bulundu~ yere geldi
cebinden dinamit paketinf,

takım

Sen Maloya ıelirken arkadaıı
ıfllhçı Hüberden aldıiı dina·
miti aetin altma yerleftirdi.
Uzun fitilin ucunu atqliyerek
geri kaçmaya baıladı.
Bir dakika sonra mttthit bir
taraka kOçük Sen Mitel dağı
nın kovuklannda, dehlizlerinde
akisler bırakarak etrafı sarstı.
Daj'ln yeglne çıkıt yolu
olan ıet yıkılmıf.. berhava

edUmifti.
Tigriı

arblc

g' zlcrinde bfr sevinç
ışıgı çat tı.
- Bulauml diye bağırdı.

burada bir
•lrden batlra bir ı•Y değildi.

Bu 1efer muhakkak elimden
kurtulamaz.
Uçurumdan indiği zaman her
h ı lde kendisine malam ve bu
civarda pek çok olan bu de·
Hklerden
birine
uklandı.
Beni saş rtıp dağdan çıkmak
istiyectk. Halbuki ben bura-

iltele

sını ezberden ve karıı ka11f

Deniz

tarafından çıkmak
bunun imkinı yoktu.

Çtmlctl yol ' re~it yolu set yı• kıldıktan ve k&prG berhava
edildikten

sonra

tamamen
bataklık bir sahaya inhisar
etmişti.
.
Bu 6yle bir bataklıktı ki

üstonde en ha.fif bir

İDianın,

batta bir çocuğun bile batma•
dan, ıômülmeden geçmesine

fmkin yoktu.
yoksa burasının ne müt~if frd'
İki saat sonra ise bu ba- bataklık olduğunu bıl~,bl'
taklığı da, yUkseıen denizin mu .. Varsm batsın. A bl'
sulan kaplıyacak ve o zaman
adaleti yerini bulur ve
esasen kabil o mıyan firar
de intikamımı almış olu~:~
büsbütün imkan~ız olacaktı.
Bataklığın kenarında~•. ;di
Rüt.. bataklığ:ı nazır yüksek
katen Maksim dö Pörlf3
6
tepeye çıktı.
ve ken<:Hsini bekl!.ttm ~ >)lif
Eınfn olduğu zaferin sevinci, tehlikenin ne olduğu!\~ j~
neşe.si içinde gözleri parlıyor- j şüphe--'iZ biimiyordu ld gıtt ~
du. Uzakta.. gittikçe fırtına
yumuşıyan ve bir at s~:ı
gürültüleri çıkaran deniz eaııki ı üı;fündeld sıkleti çamur I<~
biraz Eonra tamcmen istila sunun iç~ne çekecek olan to~
e :1 eceği bataklık karşısında
üstünde yürümer;ine 0~
nız alıyormuş gibi homurdaediyordu.
nıyordu.
Rüt soludu.
Demindenberi tekrar bu·
- Hayır .. Hayır .. Bi~ ·~,f
?utlann arkasına saklanmıı
olmak sıfatile velev ki bır ,ot
olan ay gene meydana çıkmış 1 dudun göz göre göre öUl
hafif ve san ziya.eını efsanevi ' ne ıahtt olamam.
~
tekillerle uzanan na~
ve
kaB
.,
kı
,n.iı
5
u mcı un va a 1 -

·'Pi"

yalık gölgeleri üzerine dökü
; o:du. Rüt arbk gidecekti.
Sabaha kadar. burada bek·
lemenin ne fayduı Yardf.
Avı kapana girmigti. Artık
kurtulamazdı ve yahut ta Ba·
taklıktan geçmek iıterıe çamurlara gömülerek ölürdti..
Eserinin üzerine tam bir
nazar daha atfetmek istedi.
Gözlerini bataklığa dikerek
baktı. Ayni zamanda da bütiln tnyleri diken diken oldu.
Göz bebekleri yuvuından
fırlıyacak imiı rfbi açılda.
- Bu herif matlaka aklını

kaybetmfı.. Muhakkak deli..

diye bagırdı.
Çünkü •. orada, bataklığın
kenannda Maksim dö Püvisöyü görmüştU.

Maksi m dö Püviıyö çamurlara doğru

Sii.kin adımlarla

yürüyordu.
- Bat.!ica.k, boğulaC:ak be..

ölümü hakketınittİ• ,

kere

.
,, 1
Fakat böyle benıdl d,JI'
tesadnftın eli ile değil, •
tin eli ile ölmelidir. O?•b,b-'
d~ bulunduğu tehl!ke)'I beııl'
vermek, ikaz etmek
fçiD inaanlık borcudur·

i,,

-,,arf'

Karanlığa

doğrU
.,di·
avarı çıktiği kadar sesle {jtt
8
- Maksim d& PIWi6 · Ô'
me, dur. Orası bat~·· Ş~
lüailitıe doğru gidiyort1'°' d;·
1

adım daha atarsan ~~
Fakat R.nt habei •et
ge~

k

alq:ıJttı.

· Jt'
. .. b'ty

Maksim dö ~ü!1so ~

lığa saplanmış gıttikçe ~
g611181tiyordu. Hatt•
kadar batnnftı bile.
,ı,,d'
Gecenin karanlığı

1

bir feryat yük&eldi.
l
.
ruıo
- imdat!. Olüyo idi·
BU Tigrfsin feryadı ~
'"tJJı

'

,
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Üsküdar malmüdürlüğünden:

Duvar içindeki ölü ı
Nak1li:

Ahmet Cemaleddin

•

KIYMETI

CİNSi

MUHAMMENESİ
Lira

-70-

G: Oğrenrnek istedi..
ece yarısı nasıl harc"oı· kete geçebiliriz?
'hafiyesi Jan-Piyerden
...... Siz~an evel:
1
~tllıitti
dinlemeden evel,
latbct ' raporumu yazmamakla
.. ~ .ctınişiın. Çünkü verdib'tlanlZah:ttan sonra raporu
'ile~ ieaaşagıya kadar değiştir'llu.,..c P. edecekti. Siz benim
tQ'bit~c~ııne tamamile istinat
~ k ırsıniz y
b hl .
t 'lld
· arın sa a eyın
Ja.L, en am · ı · i
· t
'Kınd

ır erım

vazıye

~'tı:ıba
a haberdar eder ve
1
~J> e~of çetesi hakkında da
4kı11 en. tedbirleri alırım...

ıiil'lt hPolıs ha f'ıycsı· ·ışı· e rt esı·
~kn 0ırakınakla hata etmişti,
'th
gece b·
1 J'
!ltc old
ır ço t va t aya
Pt!
u.
l'i ltsiya} z
.. .
dllYara. ~mb~.rof, dın~ dı~etr~.
&oınmuş oldugunu
1
'ihay
Hüber Marsanın
llrtd~~ olup tevkif edilmiş
t~ &una d ·
ı· h f'
~ llib
aır po ıs a ı~tillt aldan aldığı haber
~· bi buhe\'Vela müth!Ş 'Dir
~ tı:ıUdd tana tutulmuş fakat
~ tdereet sonra kesbi sükiileş bk son ve mezbuhane
'~a ke bUste daha bulunl(,til arar verınfşti.
:herif kendi kendine

f

~'-ıl

df~e liUber M
di tl:ıırııd
arsan hortlamış!
11- I~ tileri anıyordu, evet ken'e<{Q. rnıc . k
.

- Gece yantı nasıl harekete geçebiliriz? Diye sordu.
- Ahmak, burada yarma
kadar kalabiJeceğfmizf mi ~
nediyorsun? Polis hafiyesinin
demin Hüber Marsanm tevkif

Bir bap hane

1200

21

-

•

ITOKS
Üsküdar mal müdürlüğünden't2
CiNSi

M6mkün olduju kadar

z ·

pahada atar

ev•1•

...ıerme

SENELiK iCARI SABIK

Bir bap kulube
20 lira
40 kuruı
Üsküdar Şemsipaşa caddesinde K"aVak iskelesinde 1 oda'ı
kulilbe bir sene müddetle icara verilmek Uzere müzayedey•
vazedilmiftir. Taliplerin 27 - 7 - 929 tarihine mOsadff cumartesi
günft saat 14 te yüzde 7 buçuk pey akçelerile Üsküdar
malmüdürlüğünde müte~ekkil komisyona gelmeleri ilin olunur.

Büyük tayyare piyankosu

uzağa.. Hatta icap ederse ce-

hennenrln esfelisafllinine!.
~etif ış ces d' ıs elet halme
Banker bu s<>zleri IÖylerkeıı
' \tı tektare dıni
bu
,.irkin
rehreıi
müthit bir te• ·ı tuttuğum
•
r
T
, ~ tltlıf. B Jrı ınış v ~ Elyanı
bessümle buruftu.
~ ~ dah, 0u herife son bir
Evet ~açacak&, fakat kaçblalllb
Ytıaınazsam bana- madan evelde intikammı al~ ı. arof d
"-b·tıt\er 'd eınesinler...
mayı ihmal etmiyecekti.
1
Cll içirıdfı detli bir buhranı
_ Kaçmadan eveJ birisile
~f\~ hc, ellerile, kollarile görlilecek küçük bir besabılaı. _.,ı:ı.ti it\ ~&aıs
at:ekeUer yaparak
mız var.
• d
~~-,arı, F' Jn e dolaşıyor,
Kiminle, ne beaabı?
~ t bı •byen ise müte- Muhterem yeğenimi, o
~
o~ r ~rdeli haline gel- yezit kızı ıie çabuk unuttuC~ l· rcıaı · ·
:"ld 'lİdd,ti erının bu kornuz?
~ ~ dı.tl'\ıy ~<len ilrkmüı bir
- Matmazel Elyanı mı?
>.t ~Yor~rdıllr, ağızlarını bi-1
- Evet Elyanı..
Hüber
taiy,I
Mananın sevmekte olduğu
~_;44 bir •ınbarof kapana Elyam. Polis hafiyesi lamı il~~ doılft"•hti hayvan gibi tica etmif olduğu apartımanm
'-~~ c~llOl)ra birdenbire adresini ağzından kaçırdl. Y o' tı '.
'1niinün önünde
la çıkmazdan ~ bir kere
·~-·'iti
~...~ d-ıtika
oraya d a utny
•
ttdi ~~: Ya kadar haLoraDfarla F abyen iiffı lıe'-...~~..... • ~Yoruır Kararını rifin dijfüncelerini ııiWaltthar"" -.,... h
clı. Alellcele ıiyindiler, illeri'~'1t: 'YretiJıden göz- ne ı~en pua11, ,nkte luafif

İki katta 4 oda

bir mutbah bodrumda odunluk kö·
mürlnk ve bir mikdar bahçe
Çengelköyünde Maslak sokağında balada cins ve mUıtemi
latı muhurer bir bap hane ıablmak fizere müzayedeye vaz
edilmiştir. Bedeli defaten. tesv1ye edilmek suretile yüzde 7 baıuk pey akçelerile 28-7-929 tarihine müsadif pazar güntl 1aat
14 tc Üsküdar malmüdirlüğünc:İe müteşekkil komityoria mttra·
caat eylemeleri ilan olunur.

eBilmiı olduğunu söylediğini
işitmedin mi? Hüber Marsan tevkif edildikten
10mai

tabii
hakikati ı6yleyecek:
itin doğrusunu anlatacak ve
bizi ele verecek.
Ben son nefesimi hapfsan~
de vermek arzusunda değilim.
Sen o fikirde ·isen onu bitmcm. Binaenaleyh vakit kaybetme<len kaçmak, bir an evel
k açmak ıcap
.
e d'ıyor•...
Şiddeti heyecan ve asabiyetine rağmen bankerin bu muhik mütalcası karşısında sahte
Jorj Düpon boyun eğmek
mecburiyetinde kaldı ve en
vahim anlarda bile selameti
muhakeme ve metanetini muhafaz.A eden kanlı reisine takdirkir nazarlar fırlatarak :
- Hakkın var, dedi, yerden göğe kadar hakkın var.
Ancak böyle alellcele nereye kadar kaçabiliriz?

.

NUMARASI MÜŞTEMİLATI

YEDiNCİ

TERTiP

1 inci keşide: 11 Ağustostadır,

Buyuk ikramiye

30,()00
doldurdular, berbirisi ceplerine ikifer brovning soktular.
lf.

Marsiyal Zr. m'1arof yazıha
nesinin bir gözünden uzun bir
kama çıkardı ve bunu arkadqlanna ıöstererek:
- Bu kama, dedi, insanın
canım yaku.. ve korkunç bir
kalıkaha attı.

LoraDf8r:

-

Bfzfm

Saat akşamın dokuzu olmuftu. Polis hafiyesi Ribalin
aparbmana
girip
Hüber
Mananı tevkifi üzerinden heniiz iki sııatlik bir zaman ıeç
mit?·

hm, dedi.
- Hayu:, hayır! dalla fada
V'akİt kaybetmiyelmt. ~aydi
bakalım

aft!

Zambarofla iki vicdansız şer ki cürmünü ha~il bulunan b ·r
taksi Varen sokağında, Elyan
Roselenin ikamet etmekte bulunduğu
apartımamn biraz
ilerisinde tevekkuf ediyordu.
Cani herifler nazarı dikkati
celbetmemek için otoyu binanın kapısı önünde durdurmamışlardı.

tof&ıtt uyandıra

apaibmaluna••

lira.chr

ctotru

Elyam_n

•

..........,:

Scyriscfain Yeni vapur _Çakmakl ,
1

Veikenci
VAPURLARI
:Karadeniz

lüks ve @tirat

Vatan

poıtaaı

kopru

vapuru
17 temmuz

sürat postası

Elektrikle mücehhez muntazam
kamar.ılar

,.e güğerte yokulanna mahsus mahfuz
maha11cri haYİ
vapuru

Aydın 15

temınue

Pazartesi
günü saat ı 8 de Sirkeci rıhtı
mından hareketle [ Ereğli , Zonguldak, Bartın , Am~ra, ı<orıca
şile, ve Cide] iskelelerine azim t
ve ayni iskelelere ugrayarak
aTdet edtcektir.
Ta~lit ;çtn Eminönü rıhtım
han 2 numaraya müracaat.
Telefon: 2684
1

_

.............- -

LOYD TRİYESTİNO
Llmanım1za

mm·asnlet

(TEVERE) vapuru ı 4 Tem-

muz Pazar [ lwya ve Yuna

1

ttmnıur.

/'1Ustamel alma- Halkın

ma/ı İTZŞa

TRABZON BİH!~Gt POSTASi
( KARADENiZ ) \'apuru 15
Temmuz P.ızarte5İ 12 de
Galata rıhtımından hareketle
[ İnebolu , Samsun , Giresun,
l'rabzon , Rize , Hopa ] ya
gİdl:cek 'c donüşte Pazar iskcJcı;ilc ( Rize , Sürmene ,
Trabzon , Gorelc , GireSon ,
Ordu , Ünye , Samsun , İne
bolu, Zonguld~ğ] a uğrı) arak
gelecektir .
Hareket gunü vük alınma7h

İzmir -Mersin

postası

sürat

( CU;\1 HURI \ ET) ' apuru 16
Temmuz salı ı 2 de Galata
nhumından kalkarak Çarşamb.ı.
sabahı lzmirc 'c
akşamı
lzmird~n k llkarak (Antalya,
Alaiyc , Mersin] e gidecek ve
1önüştc [ Taşu..:u. Anamor

Alaiye , Antalya , İzmir] e
lı~rıprak

gelecektir .

Ayvaiıx

surat

ı5

Perşembe [ lta\ya ve

Yunan;stan ) dan
(MERA. '0) vapuru ı7 temmuz Çarşamba [Odesa, Rom111ya
ve Bulgaristan ] dan
Yakında Hmanımızdan hareket
edecek vapurlar
( PALF..STl~A) ,·apunı 16
temmuz Sah ı ı de [ Sam un ,
Trabzon ve Batum] a
(ME:RANO) \'apuru ı i temrnuz Çarşamba ı 8 de [Sclanik ,
Midilli , fzmir , Pire , Patras ,
Korfu ~ Ayasarcmda , Brcndizi ,
Vcnedik ve Triycste] ye
( TEVERE) vapuru ı 8 temmuz Perşembe sabah ı O de
[ l.oyd Ekspres ] olarak [ Pire ,
Brendiz;, Venedik ve Tiryestc] ye
Her nevi tafsillt için Galatadn
mumhane ( 1 O)'<i Triestino )
başlıca acenteSirte. Telefon Beyoğlu 1127 vt ya Galatasaraymda sabık scl:inik bonmar~csi
binasmdaki yazıhanesine Telefon
Beyo~lu 2499 ve yahut Sirkecide Mes'adct hanındaki vazıha
nesinc müracaat edilmesi: Tel.
lstatıbul ı ı 35

pastası

(MERSİN)
vapuru 16
Temmuz s~lı 17 de Sirkeci rıh
tımından hareketle [Gelibolu,

mit, Burhaniye, Ay al·k ] a
gidcc1.:k \ c donüştc mezkur
iskelelerle birlikte Altunoluğa
uğtıyarak gclC"Gcktir.
Gelibolu için y1lnız yolcu
alınır viık alınmaz.

NAİM

1Z~t1R

VAPURLARI

POSTASI

Seri , lüb 'c muntazam olan

vapuru

Ad nan
.

,'

Temmuzun

,

9 Tem muza kadar ell~ ~
1
deki çakmaklann aded;i •~
beyanname ile kibrit _ın _..k-

Seyrist"fain meclisi idaresi
içtimalanna devam ctnı.!ktedir.
idare yeni bir vapur alaca·
etmiş ve alınacak vapu·
~runeremüstamel
olmaması, yeni-

v ından, meclis meseleyi miza-

~!
şirketine bildirıniyenl erın. -1'.-M
d 1~°'·

maldan kaçak

den inşa ettirilmesi fikrini iz·
har etmittir.

adde

yaulmışb.

ı

d~

Bu müddet h~tam ~ul~~~
dan, eşhas yedmdeki ~,dil'
ların da kaçak addedıliP fi)'.
miyeceği halk arasınd•.ı~
mucip
ti
ethas yedinde bulunan l~
maklar, kaçak added~
cektir. Yalnız ticari dl v'_
yetlerinde birden ziyad~~
mak bulunanların çakoı• i~
dan beyanname venneıO
ceza alınacaktır.
~

Filorinalınm

. cinayeti

Urlanın ııra

babı

mahallesinden
Filorinah Mehmet oğlu Ali,
nitanhsı Müzeyyen hantmm
kendisinden yUz çevirmesine
kızmıı ve kızın yolunu bekli·
yerek tabanca ile zavallıyı ıekiz yerinden vunıp öldUnnilş·
tür.

o!muştur.

~

Temizlik itleri mcMektepler ne za
murlan arasında
açıbyor
.~
Şehremaneti temizlik itleri
Bu sene ilk mckte~
memurları araşında dün tebed- tedı-isata eylül"' n oo b ;.!
yapılmıttır.
Bu tebeddülltta Beyoğlu

başlanacaktır. Liseler. ~~e~
mektepler ise teşriJıl
birinde açılacaktır.
/

dülat

ciheti memuru Hayrettin ve
İstanbul ciheti memuru HUseyin beyler becayiı edilmişler,
Y enikCSy memuru Riıa bey
Kadtl(öyüne, Kadıköy memu•
ru Iuet bey &kırköyüne,

İki iflas kar"

Bey~ğlunda, İstiklal :
sinde iapkacı M. Kur
ticaretanesi ile Galatad
dura ticaretile meşgul ~/..
şirk~tine dahil Manol
gi efendilerin ikinci ~...ı y
mahkem eaince ifliaları-
rar verilmiştir.

0·

Bakırköy memuru Sadık bey
, Yeniköye mtk!o!unmuşlardır.

v2

Memurlar her gün temizlik

iş1~ri hakkında temızlik itleri
mUdürlüğfüıe

malumat •ere-

~

ceklerdir.

Fransızların ba~

Bir sinema yandı

Bugün

Ödemişin en yeni ve en
güzel binalarından biri olan
TürK ocağı sineması, temmuzun yedinci i0n6 bir n\Usa-

Fransızların &~

bayramına DJiil'~
Bu münasebetle fe ~
Fransız Sefaretinde bİt ııA
kabul icra edilecektir. et ~
kabule etkAnı hükudt
sair zevat davetlicHr.
riyet

mere einuında bank netice•
sinde yanmışbr. Bina slgortasıı
olduju için zayiat mühimdir.

15 inci PAZARTESİ

gunu ı 6 da Galata nhtımındıan
hareketle l.zmirc ve Çarşamba
gunu lzmirden lst&nbula hareket
eder.
Galatada Gümrük karşısında
Site Franscz hanında ı2 numarada umumi acentalı~ına müracaat. Telefon Bcvoğlu: 1041

elinde~

ferden CeZô ali
k -1 A '/
naca ueyl '~

effırmelı

2740

Çana! kale, 1 uçukkuyu, Edre-

beklenen \'tpurlar
nistao ] dan
( PALES11NA) vapuru

başında. Beyoğlu 2162

hanı altında. ı~tanbul

günu akşam Sirkeci nhtınıın
dan hareketle doğru (Zonguldak, İnebolu, Samsun. Ordu,
Giresun , Trabzon . Sürmene
ve Rize ] ye gidecektir.
Tafsilat için Sirkecide Yelkenci hantnda kain acentesine
müracaat. Tel lstandul f 5 ı ~
\C

: Galata

Şube acentası = Mahmudiye

Çarşamba

Bartın luks

acentası

Merkez

gişesi

Sevinç

Muhterem müşterilere mii~

Altıncı ketldede ikramiye ve amorti kaıanan ve k
~
yan biletlıri Setinç glpaine getiretılere beher bilet fptt
Gui

cagaraıı ~eya

iki

ıinema

bileti verilir.

Kıymeti

Semb
Kadık&y

Sokağı

No

8

Hacı ŞOkrii

«

«

MGhOrdar

batı anasında Rıhbm m.UUI

mOştemllitı

~1

11

._W

M,-teaıilod• , ~

8000

3 katta 1 • #Pili
mutfak heli ~ t J'ı
2 katta 4 oclt
mutbak •• . .it'

1500

Zirai 875

9

«

Balida cinsi ve

mubammenes
Lira

muharrer (2) lata hane fle ana sablmak here

~

mtır.a,edef!ı,J1.

edilmiftir. Hanelerin bedeli bir senede iki takiltte ve ananan bedeli defaten tesvi1e ~I
ıattile ta!iplerin 15/7/29 tarihine mOıadif puarteai gtlnb aaat (14) te °lo yedi buçuk ~.
çelenle Oakllciat malmlidtlrlOi"Uıde motetekkil komisyona mlracaat eylemeleri iliD obıO

- -··
...,15 ...•tnnnuz

r

-

'ı

ı

..,on SS.t

=

Maarif cemiyeti
caret serbestisiDi il:-Jal edece-

p

~ a~ıalttde. Teşvikiye mnbaUesfnde Karakol sol~ağmda oturan
~t>!ua katipl~rinden Faik efendi diln akfam intihar asdile iki
~~snun bileklerini kesmfş-Hr. faik efendi ha aneye gönderıl·
lrl~t:.de Yaraları hafif olduğu için bilihare ev 'ne iade edıl-

,,

g~,t:~ı.~~

tahkikatta, Faik efendinin ara.sıra cinnet ali.imi
'!ıl'!ıl ıgt, bir buhran esnasında kendis·rıı oldürnıe!. :stediği

ı ltılfttt".

rı 'iri kunduram

~den
dôviişUr?
Ottak .. d

'iııt1

oy e tramvay cadde·

d14~ Sa~ri

bet·in

kundur..acı

A b~aa kalfa Mehmet ile

~a ıaıt:

deri meselesinden ktıv1
ftı dı lf er, Ali bıçakla Meh~h Yllziinden yars.lam1Ştır.
"ltı:ı=

ı,. Vede bıçak cekmiş
~Osk
~

~ "!:~~~inn:-1'~:~:c~

"-~~&kında otur._n Kegam bir
" Yti?Unden lcavgaı~tmiş·
~dir

'

ı

~ ı: ·hl\~ianı
Yt~ala ıçak

kahvede Meh·
teşhir ett~ için

8~-

1

Esiri metresini
vurdu,,u
KüçUk Pa%arda İcadiye ıo
kağında oturan 18 yaşında
İsmail, kendı.sini terkeden eski metrt:si Nermini dUn gece

Fe!"idiyede görmliş 1 evine ça·
j'ırmış, bu davtti kabul etme·

yince auıtalı çakı ile Nermini
sol kalçasından yaralamıjtır.
Carih yakaJanm11tir.

Y eşilkö yde bir

hır 'Zlık

Yeşilköyde Halkalı

ce.dde-

sinde kasap Dim!trinin ahırı·
na hırsız gitmiş, bekçi Kir'/a·
konun elbise ve
çalmı~tı-. ~Upfı<;; üıerine inek-

nı

~·amaşırları

~Ali yakalanmı~br.

~bıkalı ile müsadeıne ı
[ 1 inci sahifeden mabat]

~Ilı

~--'

ı

t~f,t is b. u esnada ga:inodil birkavga daha çıknuş, sarı Mus·
liti,ittı rıı.ndeki adam başka bir: kama ile gaziooc&.1r1uıı üzerine
~~ı ~t1tür. Celal efendi bu kıvaa)a da J!1Uclahale için gidinc:e
ıı~ ~ llstafa tecavUzünü Celal efendiye tevcih etmi~ ve kama
!Çı' ~ııu f
b
itatıı> l endinin g5ğ!Une vurmuş, sonra da ta ""hcasını
ı. Stı"" teciVUzünU arfürmıştır.
11\•
''\ln (\_
k
•i q.... •ıl·h
. "ll:trine Celal efendi de tabancasını çı armış ve
t, ~1,1 a ata ata caddeye çıkmışlardır.
..
lllllstaf,h efendi korkutmak Uıere sliah attığı için tabıı sarı
d~ b· ~atalamnmış, fakat san Mustnfanın attığı ( 6) kur'''
efendiyi
•
1.. rı ~\tt {.;f~ndi yaral~Mncu hemen düşmi.iş ve dü~tfğil yerden
~.. 'ununu atarak MU& Mustafaya vur mal: ıstemış,
· f a k at
il'~1
>· 'Qıı.l
tltı ~ ~-... afa .caddeıi doJdurz.n « lOCO >ı kişiye yakn ı ı.eyırcınm
• · ·
1

ı. ~I

Ceıaı

yaralamı,tır.

~l.!lil !''tıp kaçmıştır.

l~4Satı ~:renq,i Beyoğlu
ıçtıt.'\l~\afaya

7 nkur

hastanesine
gelince, sabaha

nakledilmi~tir~

b.arş1 Ke.şımpaşada

yaka-

ği eııaişesile Maarif vekaletine

ı

••31

=

Komedi
Fransez

(Birinci sahifeden mabat]

Evkaf ı~atiplerin n
, biri bilek1erini l,esti

Sanife 11

::e a.
Tiyatro habe.rlc:-ı

bir istida gönderdiklerinden
bahsolunuyordu.
BLi hususta dün yaptığımız
tahkikatta meselenin hiç te
böyle olmadığını ve kırtasiye

Mühim bir buhran Qeçiriyor

dferin bu endişe ve telqlaıına

ötede.aberi kaynamakta olan
mühim bir buliranın birdenbi·
re meydana çı!cıvermesin ~e

h ·ç te

mahal

Sesli filim icat edilmesi
Fransanm milli tiyatrosunda

bulunmadıtım

.u adık.

Maarif cemiyeti memleketteki
bir takım fa'kir, kimsesi:z, yersiz yuri~uı çocukları okutmak
ve onlara mOmkUn olan muaveneti yapmak için teşekkül
etmiş bir ilim ve bayı.r cemiyetidir. Ekseri az.ttı muallim·
lerden mürekkep olan hu cemiyet memleketteki binlerce
kimsesiz ve fakir çocuju o•
kutmak, onl2ra yardım etmek
için tabi! bir takım çarelere
ba§vurmuş ve bu meyanda
bu mektep defterleri meselesi
de kendisine en münaıip , ...
ıaiti 16aterea bir mlluauıye
ıhale etmiştir.

Bfnlerce kimseslı

yavruyu

milli tivatronun

ortak 1> sınıfma dahil olan

an•atk&rları bu milesseseden
istif" ebeler bile başka her
hangi bir sahnede oynıyamaz·

lar. Kanun kendilerini bundan
menneder, fakc:.t buna muka·
bil sinemada rol dlmnktu ser-

best tirler. Yalnız:

Milli tiyatronun (< ortak »
sınıfına yeni kabul edilmiı
genç ve güzel bir san'atkir,
Matmaıel Mari Bel sesli bir
filimde rol

alacağını

aUıı müdüriyete

geçen

haber verir,

müdüriyet filimin ıuli olmua
dolayısı ile işi ınuzakcre ed11·
mek Uıere ortaklar mec.!ıdne

dır başlar; bu müna!uq:ı mil i
n:ın'atkuri mnın sesl·

tiyatro

filimde ro1 a:ıp alrna:!Ja.,,ı ve
ayni 2aır.m,da dn HyJt c f. ) -

llu fnhfur dem~k
Gene herkes istediii

Fakat

Fransada

«

havale eder; mt!diı:. karar vereme! ve hadLe g.:a ~te!ere
intikal edince bir :mina· l~a

okutacak, giydirecek bir ilim
ve hayır cemiyetinin defterleri
elbette diğer defterlerden
fazla .satıl&cak, yap!lacak dif·
terlerin satılmasına i&yret
edilecektir.
değildir.

bep oJdu:

eti uınurufye iniu c .1.ı
ı m
yapıp yapmam"..,'
r
·' e
dairdfr. Netice h • t ·
·~w. ·
mıştır, fakat bu m .
ı;:: • h° K-

gibi defter abfuıda •,rbestir.
P.~em t kelini seven ve memleketin geçirdiji uzun ve onu•
tulmaz feliketler neticesinde
kimsesiz kalmıı zavallı yavru·
0

sebeti ile ortaya bR,..:>. ı hir
mUnakaşa :zemini çıkmı~tır:

B:ızıları komedi Fransezin
sıünden gilne ehemmiyetini
kaybetmekte, hasılatın mUte•
madiyeıı eksilmekte olduğunu

k.nnı dU~Qnen herkes her ço-

cuk babası bunları tercih ede·

c !ktir.

t~tc mesele bundan ibaret ve iddja etmekte ve buna sebep
aıamafi satıı, rekabet gene
olarak ta müdürün ebliyetsizlieskisi gibi serbeıtir. Şu halde
iini aöstermektedirler.
kırtasiyecilerin telif f t endi .. • MUdUre kal'fl muhalif cephe
ıesi hiç te yerinde dejlldir.
alanların baıuada bizzat ortaklu
ımıfınm baıı olan Mösyö
Jwr.chmct
Emin
ve
lyj.
Alekıandır vardır. Karilerimiı şehrimize
birkaç defa

Ahmet Tevfik B. lcr
Liselerin mezuniyet imtibaıı-

ıelmit

larmda bulunmak için ıehri·
Talim ve Terbiye
heyeti
Mehmet Emin bey
ıvann Ankaray:ı dönecektir .
,,
:Ayni maksatla bir müdclettir
bulunao heyet uasandan Ahmet Tevfik bey ele
bu akşamki treale Allkaraya
hareket edecektir.

tanırlar.

ıııize ııelen

olan

bu aan'atkin

Dünkü borsa:

reiıi

lnf:'liz

1005,75; O.Frank
ı
12,3 ,50; Liret9,21;5 sviçre
2,50,!tO; Dolar 48,28, 12; Dabili 95,25,50;
867; Anadolu 22,00; Rumeli 6,55;
Tramvay 80; Düyun 183,50.
İt Lankasından alınmışbr.

ıehrimizde

Altın

--~~"--•m0iua•1S1•-•um-m:ıız:a~••••-= ~---• üperatvr - - - -. . : : : : : : : : : : ; : : : : ;
eVtrliA glŞeSI
Halil Sezai
BuQünlrii havo:
lo3o,Ooo
Y
a:~
tıa b· li ta .ıkranıiye isabet
eden 910 ;numaralı bil et'ın
~d~.. l>llt°çası Harbiye mektebi karşısında Sevinç gişe·
Ilı Ut1 li.u·~illi taı Meşrutiyet mahallesiode 21 numaralı ha·
' !teı~~rt e!endiyc aatılmıf olduğundan bedeli cuma akşa·
gışeden tediye edilmiJtir.

N

)

BASUR l\lEl\fELERI j
f istü! ve ııracalan ı
Amelirath
c davi ,.e

ameliyac11ı elektrikle:

bilcaınl" omcliyaıı ic:ra
DıvaııyQlu Acı

alın!lf•~~llf rasataneıinden

Din azami hararet ·27»
derece, hu sabah «20>> d~1 recedir. tkıece rüıv-V -n1

---------111

tebarrı.l, İııa•a ~utludttt

. . . ..______.__millllaD_______• •--• lıamıuıı :::\o. 20 41111--1..
eder.

Saat 1-7

•

Son Saat-..

vilaveti

eınvali

Kirallk ~

nıetruke

Be1otlu lstikW caa~·

tamamının kıymeti

mahallesi

sokağı

N.
cedit
21

mubammenesi

nevi

atik cedit
lira
Kadıköy
Cafcrağa Nisbiye
hacı Şükrü
ma bahçe hane
ı 0000 sekiz taksitte
l\füştemildtı: 3 kat ve 6 odadan ibaret olup 1 mutfak 2 halli, odunluk ye Kömürlük ,.e hava
gawe kumpanya suyu tercibatı vardır.
BalAda evsafı muharrer ma bahçe hanenin bedeli 8 taksine ödenmek üzere 10000 lira bedeli
muhammen ile ve kapah .zarf usulile ı 8-7 -929 tarihine müsadlf perşembe günü saat l 5 te müıa
yedesi mukarrerdir. Taliplerjn bedeli ınuhammenin yüzde 7,SO nisbetinde teminatı havi mektuklarile emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri.

Sandal
bedesteninde
Her gün Şehreınaneti mezat idaresinde

Mücevherat

satılır.

Mal satmak yahut mal almak isteyenler

Her t ur
.. ,U
...

Mutlaka Sandal bedestenine gidiniz.
Malların kiymetleri konur, came-

Ha11

~larda teıhir edilir. Alıcılardan
resım

alınmaz.

eşya

Mal satanlardan
100 kututta 100 para alınır. Evlerinde efYa Mtanlarnı evlerine mtinadi ı3nderilir.
Tel. l.tanbul: 2364

Çabuk geçen Tatillerinizde
Geçirdiğiniz

mes'ut dakikaların sevimli ve
canlı hatıratını bir

Dakik Ziya
Mlteh..... doktorlar; muhterem ~il••erce aenelerden
beri tecilbe ve milkemmeliyeti tuclik edDea Jeaiae ço•
cağlct.ıldar.

Elnruı dahiliye

,.e

Verem

göAıls hutalıkhn mütehassısı

vaki •Yeai .._.,. ( ~

~waile
- -...
iOJmilnda

nemanm Şlfll
il'
luaan Uç adet dlldc'9. 15
bvuer konturat model~
eyini 1929 taribbıde 111 ~
olacapadan her bir
,ıt
muarifi tamiriye keod~~...elı
olmak tlzere iaticar ·~
ama eclenlerhı teraiti
dT
rereyi anlamak zıJDIUJl&la ~
ma ve pazardan mada ...her ,on •bah ...t Ol& .,...
çuktaa oa ikiye ve 011 ~
buçaktan OD )'edİ b~~
dar Beyoilu SaluzajaCI
Ermeni katolik Patrl---....1
kalemi mahauuaa m~1
eylemeleri IGmmu i1'ıı o

DiKKAT

Müşterek ve serbest

leoeeleı•I havi e.ED
,.e YENIKÖY deniz b'
yoları herkese
tal·slye ve en G"
tenezzübtür.

18!,

Kurban derisi

müzay
Konya

Tayyare

ıubetinde

c

tuP.n- ••

bilaut kurban

d~

··-:r,·-ilaale .

re m yedeye konuldl
Talipleri meıktr tu~•
racaatleri.

doktor

,

A~~l~İfeb!!".!ie.,._

man aparbrnanında cumartesi, pa·
.zarteıi, çarşamba \'e persembe. Tel.
. h. 3035

~SUNNET

KO'DAK
fotograf n1akinesile tesbit etn1ezseniz o
güzel tatilinizden hiç hir eser kalmaz.
Kodaksız tatiller cabuk uı1utulur
"
KODAK makineleri ve filimleri- VELOx

KAG:ITLARI
AIAminüt fotf>or,nar. için

.MİNOTEROS
lcarlpostallarını

kullanınlL

Her yerde

aatılır.

ameliyeii için

Doktor M. Talip Bey.t
;i-6 gOn ncl haber \'erilmesi.
Sirkecide Nemli zade hanında
numara I Telefon: lıtanhul
1486

Pertevniyal

vakfından:

Köprühaşıoda

\'alide Hanınti:ı
ve ı2 nwnaralı odal1&rda sarraf
l.'.amP.kanı Pertevniyal valuC akuetinden balada muharrer emll)( yirmi
gün maddede müzayedeye konulmuştur. Yevmi ınUıayede 24 Temmuz
929 tarihine müıaadif Çarşamba günüdür. 1.ricar etnıek iıtennlerin
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NFiiTl~E Şirketinin TÜRKİ\'E Fabrlkasınd• ~

eıuoı yen~ SCJTLCJ çikolatadır. DOLCA om iki cinsi vardır• (~j
yalnız sütlü (Turuncu eUketll) dlöeı·I de sütlü ve fındıkla oıa;:.-v·
etlk~t11) dlr. Fevkalilde lezzet11 ve ucuz olan bu çikolata ne
şirketinin BClTON zeogın MÜSABAKAl. . ARINA iştirak edlllr.

s

