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AKŞAMLARI NEŞROLUNUR
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TEMMUZ

•

•

N6ahUJ her yerde $ kurut

•
1111

esır

1929

oldu?

t Esrarlı bir hadise
eıniyeti

Akvam yardım
ru.rd nda bir ölü var!
.

b~~

l:t08 ~~da aynalı çeşmede Cf'miyeti AkYam be~elmilel mesai
~anbul şubesi binası dahilinde dün gece .aat 23 te
\tehb. n~ız bir hadise olmuş, meçhul bir el bu bina ·dahilinde
l ısnı· d
Şitnd· . ın e amele kıyafetli bir Tiirkn 6ldlbmlltilr. ,. . ·•·
~~Uz iki halde vaziyet gayet esrarlıdır. Mnddei umumilik
0
~a~~hldkata başlamadığı için eaalı mali\mat almak kabil
!:atat:

Qil.i

r..

&ıı

e ır:
daire

lllttke:d ~!-1 sabah maktel civannda yapbj'ımız tahkikat fU
müstahdemlerinden Vilidimir,
[ Mabadi 11 inci aahifede ]

diiD me11inin

.l'Şirketlerin
._ _ _
...
---------------r--tarifeleri
ct}ijk
d
·r
fiatlann
'hı
C 1 ıyor I
'(~\ız ması muhtemel
1
-

Jllakllıiun

içinde

bulunduğu

bina

Bukreş

sefarefi·
ni la(}vedeceğiz
Romanyanın Ankara ıefuU.
iini ıarederek maa1ahatın-

zarlıkla iktifa edeceii yual-

mlfh.

HüJdmıetimizin

de ayni
8Ul'etle hareket etmesi ve sefirimiz Sabri B. in bqka bir
sefarete tayini muhtemel ı&~
rlllmektedir.

Efganda

vaziyet fena
Paria, 1 ( A. A. ) - Ef..
ganistandan gelen bazı haberlere nazaran Nadir lıamn
karargahının diifman kabileler eline dtlfmeai ilzerine
firar ettiği rivayet olunuyor.

Sebepsiz bir
tevl{if...
Ticaret m'ifdtlrtfnifn hld·
deli neye maioluyt>r !

~~kbik

b~1tU~ritıin Ter~os,

Tramvay,

~ ~Cakt tarıfeleri birkaç

(6)

il .

ır.

Elmalı

firbtlerJ ile Havagazı
güne kadar tetkik edilmiye

ltrkeu d
tcıu"~ela, b er en bazılarının tarifeleri ( 3) ayda, bazılanmnki
t~~k .Ye:~1artnınki (1) senede, mevcut formnllere tatbik
td1~0tr liu fo en. tesbit edilir.
~ !la tene r~üllere tatbik edilince flatlann indirilmesi icap
~"~lk.i tet~·k' Yükselmesi icap ediyona mm vaki olur. Bun1 atta elektrik fiatları bir miktar tenezznl etmiıti.
( Mabadi 11 inci sahifede)

Ticaret müdüriyetinde evelki akşam müessif bir IJadise
olmuş, mUdllr Muhsin bey,
Biga . ticare~ ve zahire bor:
aua baş katibi Sefa beyi
polise tevkif ettirmiştir.
Sefa bey, bir müddet evel
Muhsin bey tarafından Biga
boraaaına tayin edilmiş, vazifesine gitmiştir. Fakat bu
bonada hiç muamele olmadıiı, 1 komiser, bir baş katip,
6 muhafız ve •air bir kaç
memur kadrosuna malik bu-

IUODf••na
(25)

rağmen kasasında

ktırutten fazla para

ol-

Sara B.
madığı

ve memurlara 1DUf
verilmediği için - kendi ifade·
sine nazaran -Muhsin beydea
başka bir yere tayin.ini rica
etmiş ve tayin vadı alarak
şehrim\%e gelmiştir.

(Mabadi 10 uncu aabifede)
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NUN

-..........ı~lf'A~l...I

Dahilde:

Mo kova
BulffarJaf
Sözd
a
ıyor!
J' 8'
elçimiz Bu defa artık kat,i su,., Hudutb haoıs
ıl
Rus hükumefl
bıkf11
rette ani şacaknuşız ferinden
ile müzakereye
,, .. "ı"örl"~~
Tacirlerinıizin şikayeflerı
hakkında
başladdı

r.f.ioskova sefirimiz, Rus hü-

~kümetile tüccarımızın şikiyeti etrafında mllzakereye
başlamışbr.

İktisat Vekaletinde de, bu

seneki Türkiye - Rusya ithalat
ve ihracatı hakkında tetkikat
yapmak üzere yakında bir komisyon toplanacaktır.
ffiusyadan iade edilen derilLUJler dün ticareti hariciye
mDdiirü Avıai beyin riyasetin·
deki heyet tarafından tekrar
muayene edilmiştir.
r.filaarif vekili Cemal HlisnU
liıWJ bey Balkan talebe konkon~esi ve kongreyi açmak
için lstanbula geleceği hakkın
daki haberler için demiştir ki:
- Balkan kongresi tamamen hususi mahiyettedir, HU1.dımctin bununla hiç bir idukası yoktur. Doğrudan doğnı
ya talebe arasında olacakbr.
İmtihanlar bitmiş mektepler
tatil olmuştur. İstanbula gelmem için bir sebep yoktur.
~lrzuruma gidecek olan hatll:'lJbn üç sene zarfında buraya v araması için hilkümetçe
yeni bir karar verilmiştir. Kararın tatbiki için tedabir alinmaktadır.

D

ayyare cemiyeti lzmir, Ankara , İstanbul, Bursa ıe
hirlerinde bava kulüpleri açacaktır. Bu kulüpler aynı zamanda memleketin bava inzibabnı temine hizmet edecektir.
ursada Gökbayrakçı ile
arkadaşlarının muhakemelerine dün tekrar baılanmışbr.
muhakeme on beş temmuzda
devam edilecektir.
ozgatta Akdağ madeninde
yagan yağmurlardan hasıl
olan sel bir kagir, iki ahşap
k~prUyü ve bir değirmeni yık
IDlf bUytik bir kirgir köprü-

m

D

yü zedelemiştir.

m

futbol ıampiyonu Mısırlı
«Nasyonal» takımı 2<1 gün
sonra şerimize kelecek, Galatasaray-Fener takımlarile oynı
yacakbr.
lf.f.iiübadele komisyonu reisi
lWıl!M. Rivas dün Ankaraya
gitmiştir. Mübadele müzakeratına bugün başlanacaktır.
ün gayrımübadillerden 45
kişiye tevzilat yapılmıştır.

m

Atina, 1 - Ankaradan Fransız gazetelerine =ş'ar edildiğine
göre Türk - Yunan meselelerinin halli için Ankarada ve bilhassa T. Rüştü bey tarafından büyük bir gayret sarfedilmek·
tedir. Yunanistan tarafından da ayni gayretin sarfedildiğine
bakılırsa Türk - Yunan itilafı muhc&kak görülebilirmiş.

altında

Bulgaristan su

Sofya, 30 - Memleketin bir çok yerlerinde dolu ve şim
şeklerle beraber gelen şiddetli bir bora mühim zararlar yapmıştır. Bazı havalide yağmur metre murabbaında 45 litreye
varmıştır. Bir çok yerlerde hasarat yüzde yüzdilr. Sofyada
gazeteciler mahallesinde de yıldırım düşmüştür.

Dahiliye vekilimiz

tefi· ş etti, köylü
ile hasbihal yaptı

Karsı

Kars, 1 (A. A.) - Dahiliye vekili Sükrü kaya boy, ordu
müfettiti izzettin, Kolordu l.."Umandanı Sedat paıalarla birlikle
saat ccl4»te şehrimize gelmiştir.
MUsafirlerimiz, müstahkem mevki kumandam, vilayet erkim
ve halk mümessilleri tarafından Selim nahiyesinde istikbal edilmişler ve şehrin methalinde askeri mektepler, esnaf cemiyetleri ve kesif bir halk kütlesi tarafından karşılanmışlardır.
Vekil bey Sankamıştan gelirken Selim ve benli karyelerine
uğramış ve halkın samimi tezahürleri ile ve yaşasın cUmhuri·
yet sadalarile karşılanmıştır. Müşarülileyh köylerde bir müddet
tevakkuf ederek ahali ile hrsbehalde bulunmuşlardır.
lüapon sergisinin küşadı 1
lUJağustosa ka mıştır.
mlahkemei asliye reisi evvel
ll!YIFeyzi Daim B. Ankaradan
gelmiştir.
Mumaileyh, yeni
kanunların tatbikine ait talimatnameyi hazırlamıştır.
ün Çapadaki beden terbiyesi kuı suıısuda kursun
hitamı ve devam eden muallimlerin beden terbiyesi muallimiği ehliyetnamesi almalan
münasebctile bir veda merasimi yapılmışbr.
Bu sene kilrstan 46 erkek
ve 18 hanım mezun olmuşlar
dir.
lfiilazi Hz. nin lzmirdeki hey~ kellerini de İtalyalı san'atkir Kanonika yapacaktir.
ran hiikumeti namına cemiyeti akvam içtimaına
iştirak eden İran sefiri Fruğı
han şehrimize dönmüşlür.
Son ftilafnanie üzerine teş
kiJ edilen Türk - İran tahdidi
hudut komisyonu hudutta vazifeye başlamıştır.
Nsküdar Beykoz ve AnadoWJu fenerine kadar tramvey

m

g

işletmek im iyazı Şehremaııe•
tine verilmiştir.
rP.iontrato cezaları af ve teILtıJJcil edilmiyecektir.
lmJeni Adliye Müsteşan Ferit
lUJB. dlln Ankaraya gitmiftir.
!Haro ağa bir haftaya kadar
~Amerfkaya gidecektir.
lffilanalizasyon bu tene ifleIWJtilemiyecektir.
emmuzun yirmisinden itibaren mahkemeler kıs
men 3 aylık yaz tatili yapa·
caklardır.
.
mıire gitmif olan Galata·
saray birinci futbol uda·
mı dün avdet ehnfftir.
ir lsveç grubu Nafıa Ye·
kiletine müracaatla ıu
şelalelerinden istifade ederek
şehirlerin elektrikle tenviri
iç:n teklifte bulunmuştur.

D
D

m

gorunuJ

g

mi aleyhine bir

dil'

casusuıı,.,
mahkiiJ111'

Bir

Prag, 1 (A.A.) _. ,p
hesabına casusluk 1
zan albnda bulunall
Falout «19» sene bal"'
kum edilmiştir.
_.fi

Bir nazır,,.
intihot•,,,
Madra, 1 ( A. A· )ati /.
dabiliya nazırlarınd~j
Sagasta kendisini öld

eJ'J

Alman baş""

BerJin, l (A.A) _... ,~ !J
ler. kendisini bir
1'
tedavi ettirmek nı. ti'' i

!e
s;:t;;:~,ı
ıedi

V arşo, /

Vartova, 1 (A· A~
giln Halepten na~;~
ve Macar milli kaıv
neral Bem in toıit,
tehir yani Tanıo~ ti
le istikbal edibııif.;,;;
nan muazzam 111
nolunmuştur.
r9' ti
Merasimde TO ~e
sefaretleri erkiJl1 0y,•_..ı
Pilsudski ile Polo r.
nu temsil ecleıı coll~
ve hUkUmet 11111111
zır bulunmUfhl'•
/.

Yazı/arıffl"
Sahl/e:
3

-

4

-

kongre

toplanacaktır. ingiliz müstem-

lekelerinden bir çok murahhaslar Parise hareket etmiş·
lerdir.
fmadir Han kabile doğru
~ yürümektedir.

ıır

Roma, 30 - Sofya
dirildiğine göre Bulg9
umumiyesi hudut ha i
. ıer
karşı !lilıddetli ted b ır .
'I'
frıf
için Bulgar hükuıne 1
etmektedir.

Hariçte:
rifilariste İngiliz emperyaliz-

0111

10

Temmu% 3

Son Saat

b~

i'ten anhGl'&n yok mu?
..,. lltıırıık . • .
~
\l

~ıldf(" ..

.

/Qrk ' 111llynn Urabk bir
d·lik llleu cu1 old119unu
•
gör0

deil e1.1eler/ıa ı paramızın grm~

1lıe1cte9 ne kıymetini lmyhel-

hıevc11d~lrnasuu bu farkın
~QdQ rı l!Jcline alfettik. AnkaıJ.u,~ ıern/ek t · . .
l· "4Qf ad. e um::m tanınmış
ep b" 0 mlanndan ımirekb" ır k01 .
h lleJic . m.coyon toplandı,
<ılil _eyı letkik elti ve itırı
ıle 'h
eıı<'ııt
ı racal arasmda
~tıtı,, . farfcrn izalesi içfn
~ı ıt1olın

llırJ11•
llıı artırmak liir"~or,; </e~i. fakat şimdi göl~t ~ kı:
Jok atı.~lil·
b Qr,,, / mudıirii Mösyö
4'ııı 1 b \tlçıik bir cumlesi
1UQ~
ıı d .
.b
b1<1 de'" . uşuncelerı aştan
" ~"I 9 ıştlrmiştir. Filhakika
• t
.
.
",, '.(/ lıı·[
k. usa
an d·yor
kı:
rqtı IJ ulem ihracat eşyası9<ı· cısau b
.
~ ..<lerı < •• o.rsa fıyallarım
~ •bi11 YeçırcJım, gıimniklerdPtirıtr~'~ıleyJı islalistiklerde,
b~11~İ'" c eksik fiafla kay9ıııi ö
•
ı 1 Jflrk
g rdum.
~11 hdlde
~'<ı.. . na::arı dikkrıte ali1
~ ·~ cı'/rocatum: ile WıaLa0k rleocısuıdcı lcva:li nsıi:ltif\
.lfG ıektir ))
trı 8!Jô
•
~ ıı:trı r 1 ·hıkar ihracat eşya~Yde,J1ılınrıi/.ite
eksik Jıialla
Ilı 8.
ıııu.: 0 l
.
a· <ıı4: .;: masımn sebcbılll..
Oı tı/ •
ı; ..1 • oı. zaten söyleme1'
.. '"1 d<ı yok:
1ce llccQ
i/le 010[· 9ôlurdtif/li memle,.~tı bı 1 10 u: resim verhıek
~~Qot ed ıle h.er yerde mıi8oru, er, dıyebiliri:. Fa-

.

°

ı~ <lcı
ıı<J

·•'Jıısı!loru~.~.

. . .''r?

Yll Jokrırm Jıesaı>laa yanlzşlık yok

<ırcıb

bir l:.fier

arı

e iyorl rma oluyor., k . . .

Müskirat idaresi tarafından
celbi takarrür eden 2 şarap
mütehassısı

yarın

na rağmen·, asilğı cins olduğu
için dalı::. ucuza malolan şampanyaları şimdiye kadar 18
liradan ucuz almak kabil olmuyormuş!

şehrimize

geleceklerdir.
y alnız inlıisar idares:
şampanya

Müskirat

getlriecek

inhis r

Konyak deposu

idaresi,

şampanya ithalfibnı serbest
bırakmıştı. Ahiren bu serbesti
ilga olunmuştur.
Şayam dikkat bir nokta

var:
iyi cins şampanya, gümrük resmi de dahil olduğu
halde, istanbulda maliyet fiatt 10 liraya baliğ olmakta,
halbuki bu şampanyalardan
pek az getirilmekte imiş. Bu-

En

1

yapılacak

Müskirat iııh 'sat idare!i,
Balmumcuda Emlaki mil!iyeden bUyük bir arsa almıştır.
Bu arsnya yapılacak binada,
yeni fmal edilen konyaklar
5 - 6 sene muhafaza edilecektir.
Yerli likör yapılıyor
Müsk;rat inhisar idaresi tarafından Fransadan celbedilen
likör mütehassı5ı, likör imaline
haşlamıştır.

Son lstanbı l - İz Uza. an e 1, oda..
mir macını
nasıl dan ne er cekti
,
'
..
Uün gece, saat 10 da Uskazandr.k?.
küdarda İhsaniyede iskele solzmir
futbol
şampiyonu
olan Altay takımı da 2uımi
surette takviye edildiği halde
İstanbul şampiyonu olan Galata saraylılara 5 e karşı sıfırla
yenilmi tir.
Altay takımı bu maç için

merhum şeyhülislam
Nuri efendinin kon ğında garip bir hırsızlık olmuştur.
Mt h t hak m nahkemelerinde daktilo olan Müveddet
Senai hanınım bu '~onaktaki
odasının açık p nceresinclen
l::ir lrırsız uzanarak yatak ör-

Karşıyakadan

tüsfinü ,

başına

Halil gibi başlı
bir kuvveti , Altm-

ordu kalecisi meşhur Sabahattini ve Bor-.;ti Dominiko
gibi en usta oyuncular aldığı
halde Calatasaraylılara karşı
bir gol b'le yapamamışbr.

kağında

çarşafı 1 y _stığı ve
yastık altında bulunnn çantayı çe'tcip alımşhr . Çantanın
içinde 135 lira ile Türk ocağı,

Tayyare
piyanko biletleri ,
pasolar , anahtarlar ve saire
vardır.
Hırsız yakalanamamıştır.

4.

J" l(ena· 1 mı:
"eaqgkQr l~r ıesabımı:.a müs-

1~llc ~ .clog,,~~'l:ıan yapılan

b,rqCQtlıoıaı Ver' asına kuvı itı. e
ıyoruz r. k l
l)ı :«ıla ŞlJasında
•...ı1 a ~
Getr ek Ş eşya
Oldııgu gı-

4tıq b~ıi·k 9ôst~';.1a lda kı!J
l

ıuorıız

ı en er oldu. Bunun lıariı-

lamltğmı
ya:ıyorlardı.
karlar ~srar ne 'Olacaktr

Bu
aca-

ba?

- Tubii molıalli maksuda
gittikten sonra içilip dalgaya
dtişulccekli.

Jman a:i=im. 2.5 çuval esrar lnilun dıinyayı dalgaya clıişıirıır.
- flünya =<ılen düşeceği
kadar düşmu~llir dalgaya.'.
Bu yakalanan 25 çuval, lskcndcriycyc gidecek, ya/nı:;
oradakileri dalgaya dıişıire
Aman dostlar başından
ırağ olsım, çok fena şeymiş,
keyf için alman zehirlerin en
kölıisıi imiş, illsam aptal eder
-

gibi
Y~k .ise Ankllra~<tk ltıühteı~ Ikttsal meclisit41- lJ.:<ıli ,., rn ô:ası bu basit
.
·•tden
A
g6rmemişlerlfı,.o l<ıdern k' .
&Qı. cutı1111 ..
ı ılhalriiımız ile
fi1 lır
a
9~
'
fark
0 h raswda
cı 1lr/e
alcle
~itele il gıine
P.aramızın
rJlr~ le olnı 1\lynıelwi kayb~i • asuıuı sebebi neli< 01 dilik
l>e
ceua
Uııc" Ya ceu psız kalacaylbe,.il lcırafz~~ıııuı iter oku-

~lt

- Geçen gıin gnzeteler bir
gemide 2.J çuval ,~srar yaka-

cckmiş!

.

" a~cefJinı ı' an ayrı ayrı
~Qt1 °ller; ahmin elti""imi,...
:J
'"'
~Yi"'""
'''Qa 80rd 11 k·tan sonra
1:ı ele k 9d.cn. b · d - _
<Jf .. ı. ayded<>l' ır uşun-

KAFAbAR

\i1,o . . . .

ıtq Yonı 1 şı k [Jorürıdı'iğıi

1
tı111 lrıpt0110

İKİ

Yarın

ıstatıstıklerı neşre-

;ı.1 !Jl ... arn
·ı
" rQcaı
an l halatımı:; ıle
ftıh_
lfnı..
d
.
~ 4..ı - !lrusın a cıleylu-

"ttı

Sa ap

Ama DoJ.dor, si:. defli: banyosunun bana çok fay dası
olacağım söylemişlini:. Halbuki deni.: lnisbıiliin sinirlerimi
bozuyor.
- Sizde tenha yrrlerdc yalm.: başım:.:a girin!
-

cinde memleJ..-ele kaçak olarak
giren eşya vardır l·d gumrüktc ya:ılı değildir. fakat
mulcabilinde memlel·ctten para çıkmaktadır.
En nihaveı belki. gümrükten geçen jakat lıukıimde ail

bu·akll'mışl

Evet, aptal eder, delı
eder, miskin eder, perişan
eder. lwlıisll eder oğlu eder.
- Cç glin e1Jel Yakup
Kadri beyefendi, Jıasbelicap
eski tamık pazarı şairlerinden
bah&ederktn bıınlarm esrar
-

rektiklerini

söylıiyordıı,

doj-

ru mu:>
......,. Aman a;:i:im, ônlar ntler çekme::lcrdi ki? Bsrar çekerler, afyon çekerler, rakt.
{"ekerler, şarap çekerler, enfiye çekerler, tespih çektrltr
ve.....
Ellet, ne geccleri Ç<ırebru
larm hayali vaslile canu g6nüldcn esma! çekerlerdi•.•
- Şimdi moda olduğu söylenilen kokainle esrar araswda ne fark. vardır?
- Renk f arkmdan başka
bir şey yoktur. ikisi de fam
yolla, tımarhaneye gedikli efrat yetiştirir.
- Esrarm bi=im eski bıi
yücülük hayalında mühim
mevkii varmı~. tiyle mi?
- Haydi şimdi. açtırma
kuluyu. suyletme kötüyü ..
Bı1yıicli demek :.aten dört
başı mamur ve her manasile
bir ~rar kumkuması demekti.

- Acaba hala içimizde
oldu!Ju için kaydedilmiyen öyle bıiyııcı1ler var mı?
madd<:ler de meocullur. Şıiphe
yoktur kı tam nctict~ ancak
. -:--- On~ sen, a~,ş~ıma eve
bulun bu iiztimallcr nazarı gıdrncc. elınden delô.ılulhagrat.
dikkate almdıkwn .-;onra taay- ı aö:ündcn .Yaş eksik olmıyan
yürı edebilir. f akai buıııı kim
kayın ualıde hammdan sor!

ue ile uakii yapacak?

K8rollu

s
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Evin içi yolunda idi!
Çatı arasında

Kezil)an, Obür
odada k:ızlar varrlı. ..
-

39 -

Keziban, başını salladı:
- Anladım, anladım -dediefendiden bıkmışsın, inlenmek istiyorsun. Allah tatlı canımı alsın da bana o bıkkın
lığı göstermesin.
Sehnaz hanım, vakit zayi
etmedi, görümcelerini bir köşeye çekip macerayı anlattı.
Nibadın, Kezibanla alış verişe
gınşmesine göre
kendisinin
kızlarla yaptığı iş, sanki kesbi
meşruiyet ediyordu ve vakıayı
onlara haber verişinde böyle
bir şeınmei kanaat ve ya
şemmei zehap vardı.
Görümceler, ağbeylcrini tahtie etmediler, Kezibanın böyle
1te't'da perverliğe kalkışmasına
pttılar. Şu köylü kızın, fU
kalın kabuklu ve yer yer budakla çam parçasının sevmeyi
becermesini ve bilhassa sevgisini öğüne öğüne anlatacak,
Aşıkının kendi teninde bırak
hğı izleri biı:zat aşıkının karısı
n gösterecek kadar pervuız
lanmasını istibat eder göründüler. Ayni zamanda da se·
viııdiler. Yengelerinin ilk gelinlik gµnlerinde yaptıkları
gibi Kezfbamn da kardeşlerile
h.emfiraş olmasım seyredebileceklerini düşünerek netelendiler. Şehnamı bu name'mul
milnasebete - mahza kendilerile seviıtiği için • ehemmiyet ,
vermediği zehabile de ablalanna muhabbetlerini bir derece daha arttırdılar.
Görümcelerle gelin, Nibadı
beklemek bahanesile bağın
kuytu yerlerine çekilerek Kezibanın aşkını mevzuu bahaetmiye başlamışlardı. Kızın biri, o sevdazede mahlükun öpOş
tarzını-kendi tahayyülüne göre·
dile doluyor ve e tarzı taklit
eder göriinerek Şehnazın fUr~nıı burasını ısınyor,

iSbOrd

de gO.ya Keziban gibi köy •i·
zı kullanarak çirkin, çirkin
cinaslar yapıyor, mazmunlar
11vuruyordu.
Nihayet Nihat geldi. Kanıile hemşirelerine kııa bir (naaılaınıı) iltifab rayegin ettikten

Muharriri: H. Turhan
sonre hizmetci kıza bağırdı.
- Hey ballı dudu! elini çabuk tut ta, yemegi getir.
Nihat Ef. sofra başında çok
dalgındı.

Lokmaları

ağzına

götürüşü

bile celbi nazar ediyordu. Zira elinin sahana ve
sonra ağzına gidişinde ıuur
suz bir şekli mudhik vardı.
Yiyor, lakin ne yediğini anlamadığını anlatıyordu.
Kızkardeşlerile karısı,

Terkos

Bir teşekkür

şirketinden ınanah

Efendim.
Kadirga, Cincimeydanı civar mahalleler ehalisinden olup T erkos şirketinden su alan
hanelere iki senedir gündüz
su kesilip gece su salıveri
liyor; biz Terkos kumpanyası
İstanbul Kumkapı şubesi memuruna müracaat ettik. Memur cevabında: Su azdır.
Bazı mevkilere gündüz, bazı
mevkilere gece verilecek diyerek baştan savdı.
Bizim paramızla geçinen bu
şirkete ne zaman dert anlatı
lacak?
Kadirga Gincimeydanı N. 42
Hasan

e~

Bundan bir müddetle' e(f
1
Taksimde Sıraservilerde i'f'
me gece yansı hırsızlar ,ı,tr
miş ve bazı giyecek ef/

,_,r

mı çalmışlardı.

Pek kısa bir

~
fında hırsızı yakalaıP Y'8f{•~
müddet
1

eşyalarımı istirdada ıJJUV ı;ıııP

olan Taksim merkezi ıPe

larına teşekkür ederiıP'. A~I
Diş doktoru: Alı
lf

Sokaklardı dut ağacırıııd•

Şehrin bazı

sokaW' ~•'
vaktile dikilmiş beyaz qe
yııı
ra dut ağaçları var.
)'eo'
nü herkes en temiz, eJl ~·t·
ve açık renk elbisesile çJıı~P
Fakat kim bilir hangi ~l•~
tarafından vaktile :ol<~,rd~
dikilmiş olan bu agaÇ ·ıı D'
bir meyva yeni elbise~bPe'
zerine düştü mü artık edOf
den hayır kalmaz. Hele
dut siyah dut olursa ...• . t°
Şehremaneti yoUardııl<' f(
·rse
meyve ağaçlarını kestı.. l'. b
hir halkına çok biiY1' ~~
hizmet yapmış olur.
~

f.

onun
bu gülünç dalgınlığına ve
Kezibanın da ağzı sulana sulana işıkını göz hapsine alışı
na bakarak mahremane teatii
iş arıyorum
enzar ediyorlardı.
Aile maişetine medar olNihat, sofradan kalkar kalkmak üzere çalışmak zaruretimaz, paltosunu omuzladı. Uni hissetmiş bir kadınım. Yeni
zakça bir bağa gideceği için
harflerle okur yazarım, yazı
geç gelmesi muhtemel olduğunu, kendisini hiç bir kimsehanelerde, ticaretanelerde ve
nin beklememesini, bütün ev
terzihanelerde çalışırım.
halkına bilaistisna ve beheÜsküdar postanesi
mehal uyumalarını tenbih edeSeJma İzzet
rek bağdan çıktı.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~d ıJ) '
O gider gitmez, hemşireleri cuma, istediğiniz kadar gezer- nacağı kanaatile Iıoıtı1
8
analarının boynuna sarılarak
büyük hanımın hc:.rhvrb1., f.
siniz. Gelin de gitsin, kocası
yalvarmıy başlamışlardı.
ziyordu. Obür
oda da, ı{ıct e
nın sözünü tutup uyusun. Ni- Anne sen yat, biz ablat aga sıgışan uç k a d ı il sJC•
.
1lt
hat onu da ayakta görürse
01
mızla biraz bağda dolaşalım.
oynaşrmya
girişmişl.er.
·
~~
9
alimallah belini kırar.
Kardeşimizi bekıiyelim.
Keziban
sevgı'lis'rıııt
r.
Kızlar, bu tekdir üzerine
'
}<Sil (ı'
Çocukların bu ricaları büdn mı kalacağını, yo aş011
ısrar etmediler, sustular. Fakat
0 ~ti
yük hanımın hoşuna gitmedi.
kanya mı çıkacağını
ycngelerine bir göz işaretile
O, gelinin -verilen istisnai mü- - nasıl olsa - birleşeceklerin yordu.
'l< 110 e
Nihat Ef. bu nazı
ti·
saadeden biHıtifade - erkence
teo
anlatmaktan da geri kalma hakkında ne sara.~~cıt1cJıe'
yatmasını ve uyumasım istidılar.
zımnen bir şey s~Yb., }l~ ıl'
yordu. Zira Nihadın o gece
Bir saat sonra her iki kız
için !.şık kız, elenıl! ~,oı~gl
çatı arasında kalacağını, yani
biti~ik odaya geçmişlerdi. Bücan
içinde idi. Gelırı tıeJ ~
hizmetçiyi
kansına
tercih
yük hanım, gece yarısından
o gün ocak başınd~ selli or
edeceğini sofradaki dalgınlı
5
sonra eve döneceğine kani
sözlerden biraz ınute ıı ıı~
ğından, blltün ev halkına uolduğu oğlunun ani avdetinde
makla beraber işin cJ1 tdıJ~
yumak emrini verişinden anuyanmak üzere tatlı bir uykutası Nihadın elinde I< o"~
lamıştı.
Kızlarının
dileğine
ya dalar dalmaz, bağ evinde
dilediği yatağa girııı; ğıJ 11"
m6mqat gösterdiği takdirde
ilk bir leyli qk geçirmek hır keyfine bağlı bulun "diP ~
ft çatallaıacaktı. Nihadın onları sile titriyen genç kızlar, mOş
zavallı hizmetçi ~e!aş eebti
intizar halinde görerek •ceterek yataklanndan ı: yavqça
ruyordu.
Efendisınını P ~e&'I
Wlenmeai• ve inat etmek
çıkmışlar ve yengelerinin yayapılı sevgilisinin efİ~,,
kabilinden alenen çatı arasına nma aavuımutlardı.
zevcesinin yanında ~ p~
çıkması ihtimali vardı. O vakit
Evin manzarai dahiliyesi,
Şehnazın feryadı elbette ayknlarm Şehnaz ile birlctme- ihtimali galipti. Şebn ,,ıdl/
bütün o istiğnalar~naedde~/
yuka çıkacaktı.
leri (berine fU şekli alıyordu:
elbette bu ziyareti r 1' ~f
Büyük hanım, bu biçimai:ı
Çab arasında donsuz ve göm1
yecek ve kendisi çıP,: ~
leksiz derin bir düşünce geçi·
liklere mahal vermemek için
dundan alevler fışkı pi
1
suratı asb ve çıkıştı:
ren Ke:ıiban vardı. Evin yekçab arasında ilk leY
~ı
diğerine mülisık iki odasından
- Bağda altın ·mı deytfregeçirecekti.
'(lJıuı'
cdaiııiz? Yatın da zıbarın; yann birinde - tam vaktinde • uya-
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d ıtıahz aguınamış ve o isyacıı Sönd;...?u ..tecellUt yüzfin..
h~daşını g~ gorUlmemiş miydi?
~~ ~t'etk· eofanıya, Bizansın
l:ı-llııltıin dar Vasilisasını-benim

l~aı.. eliJetile ol un- ha-

'4llŞsın·· A k
..
foil!\'ı• duy..
"'·
ş
ugnma
kCda ede gu uğruna kocnsını
~ıtııı Q bu büyük ruhlu
b~ zian t
,._ tahatts an bah~olunurken

a

~·'-tdını ur ölunmaz. [1]
f kadararı bu kadar cesur,
,~ı <:.lan ~assas ve bu kadar
~ hq ta .ı~ kavının erkekleri
t-llıidir S\ıtınfz gibi kiymet-

rn .

d • Qakik
~~Ilı 81 ~rnektubunuzu oku-

ta a

o-

~ttrt4
beni haklı ı
ir1 ~e ; ~~at ve sizi de mahtıı t •S,ıı,gt
d
, ll\lla
e ecek bir kaç
·!ki11 ;ıadırn!
J
~ qr.~lh'lfllerl"\lvaJ
l ar, Termopiller,
• ,['21 ebette boş değilt ~1 ti Ct). siz . bu muazzam
~·1 tll:ıihin~detı yade tenezzül
il§

bafızil· Dedima, tuhaf

~ ~ llf\ı.ı~. lş~~stalığına

tutulb~ ~ka.ıa hınıze gelen şeyle~fll llllı.ıı
•atır!ıyorsunuz ve
ı. ~~h•·ıa
Q~ 1\

gıtnıiyen noktaları
unud
'lt~~k tarih s uyorsunuz.

ai.ıe

'°qp

•~t~~llıe

ayfaiannı kan§-

Ya:ut:vvel bir ce~. IDtnı~·.:: tan ise ziya~lJ ~f ve izinle biz-

~.ı çit.. eodora ·
h~lt, Ri eden' ~ırklarda ayı

~~atı ltıeşhur bır adal!lın kı-

L~a.

t. inıPar ~ruspulardandır.

~ ~ llsnurıe a o,'U Justiniya-

ı.~ ~aye f b~lup olduğu
~1lle •ra~ i~ işeyf kerhane~~"~il· ~•karrn Paratoriçe mev-

f~~~~llle ~~~~b1Teofano
1

da
iç.in

~~e Parça} nıek
d (2] b~dendir attıran sayılı
~h UtUn b.
t~ ta~Z~re, 0un~~r, nıalüm ol·

f~

0

ihı \t~k· l

Yalan kan-

lll~ıı.ıır~:ları0 a ~~ır'. ~ilyon~... flJ ,rurnar edilrnkışı. tarati it ~ ~adar .. esı , hastşı Yuna ~uzbin telefa.
4L~
ql k.hltala fltnaıtnılardan
ü k'
~ l
•
ç ı~~lllitı ~İtnUlid~a~ıbf. tUrre..

3

~ llıey lıtıları

bıç bir

ta~~nırıa sok:ahiıi nıfl.
r.

asına iııı-

zat

'-4:.--1:.J··
Huharrlrl: M. T1ırhan
münakaşada

bulunmayı

muvafık gördüm. pederimden
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lstanbul Sultan M hmut Tnrbesi. Telefon 2622 . _ _..

Bel{ir Zade

izin istedim, babanızın da, şim·
diki zevcinizin kılıcile Kaldıra•
lık namını verdığiniz yerde
CSlen nışanlınızda candan dos1rimimrl
tu olan ve her ikisinin hala
matemini tutan pederim, gözlerini aça aça sordu:
- Bursayamı gitmek istiyorsun, bunu düşünerek mi
sayliyorsun?
- Evet.
- Vah zavallı yavru. Dünyanın değiştigıv'nden demek ki
bihabersin. Bursaya , şimdi
memnundum. Dasbiza [ bizim
imparatorumuzun orduları bile
Gebze] hakiminden bir yelkengidemez.
li olmak ve Besbil:osa (bizim
Nenufann hüküm sürdügvü
İmrali adası] gitmek için hemen
bir yere, benim misafir olarak
h zırlanmıya başladım. Dadıgitmekliğimi bile nak bil göma şifahen verdiğimiz talimat
ren bu kıs düşünceli adama
üzerine Besbikbsta Kara Aliyi
ağır bir cevap vermemek için gôrecektim ve o beni Borsaya
dudaklarımı ısırdım. Mektubu- isal ettirecekti.
nuzu ona, babama vermek
Türkler, Rumların nezaketiişime gelmiyordu. Yalnız, Burni sui istimal ederek biltün
sadan çıkmayıp Türk hakimiyollara v8.%1yet ettikleri için
yetinde yaşamayı kabul eden
hemşiresini görmek f çin ora- sizin böyle bir güzergah ç.izmaniz ve ismi bizce de pek
· ve o sırada t esa d"uya g it mış
maruf olEln bir kudretli rehber
fen sizi de görmüş olan dadımın sizden peyamı davet ge- göstermeniz çok musip bir
tirdiğini söyledim. Dadımın hareketti
Vaktile rehgüzerinde alhn
günlerce evimizden kayp oluizler
bırakarak büytık bir seşunun da farkında olmıyan
yahate çıkan Vasilisa Atemais
pederim, bu hikayeye dahi
gibi müteheyyiçtim. O, kızını
inanmakta m şkülit göstergarbi Roma imparatoru Homedi. Gözleri sevinçle parladı:
Aferin Nenufara-dedi - • mnoririyosun hem.şlre za.deaine
verdiği için mehdi lsada kurdemek kf eeni ve bizi unutmamış. Öyleyse hemen hazır- ban kesmeğe gidiyordu. Ben
lan, eski do tunu ziyarete git. meçhuller diyannda prenseslik
eden hemşirei ruhumu görmiBu seyah tten
Rumluk t
ye , mllmkün olursa onun
umanm ki müstefit olur. Bize
Nenufnr dan bol bol mitlumat
-hayli müşevveş görünen- şu
urunu ıslaha gidiyordum. Bealır, getirirsin. Tilrklerin hızı
nim ıeyahatfm, Atenayfsinkinsönmfiş mU, gözleri doymuş
den daha müheyyiçti. Çünkfi
mu, yoksa niyeti ri bozuk mu,
o, her adımda yığın yığın
bizim malfkanelerimizi de elihürmet, muhabbet ve alkış
mizden almak istiyorlar mı ?
toplıyarak menzili maksuduna
Buralannı güzelce öğrenir ve
·
doğru yol alıyordu. Ben, zabize hizmet etmiş olursun.
vallı ben, h tam k, h vlengiı
Görüyorsunuz y , casusluk
yapabileceğimi düiUndüğü için- bir yolculuk yapacaktım.
Nitekim Dazbiz ya geldiğim
dir ki babam bu mü aadeyi
veriyordu. sebebi ne olur a
dakikada ne pür bela bir yol
olsun, izin verilmi ti: Ve ben
üzerinde bulunduğumu anla•

Ticarethanelerinde

Ç.__EK-GUI~--KA Sidım. Mektubunuzda meziyetlerini saya saya bltirenıediği

nb: Ttırlderden bir kafilenin
Halizon [bizim Kocaili ~
timiz] dan sahili takiben ~
femekte olduldannı Ye Kam
Mürsel denilen bir Tnrkiln de

kCSnezde fermimfermahğa baı
~ruğım habu rudım.Demek
ki bizim kalelerimf%e baka
baka Türklerin dalrei nnfum
dahilinde yürnyecektim. lmpaı
ratorun, haddi marufu geçen
hilminden,
insanivetkirlığm

dan

ytız

bular@k böyle d&t
tarafa saldıran bu Karaml\raellerin, kara Alı1erin ve tuhaf
isimli sergerdelerin pek
kmda cezayı ser.alamn g5toceklerhıe - ne yalôıı ~e
yeyim - itimadım ardı. Şa
kadar ki Kam MOnelin kayık-

lariJe

karşılamıya

da hiç canım

istemiyordu. TOrklerln kadına
hfirmet ttttlderfnt ateden beri
işitmekliğfme

rağmen

ka1m

bir elin narin boynuma yapışarak beni yelkenliden rdedivcnnesini düşündfikçe sovuk so
ter döknyordum.
Fakat· Besbikostu mutat olan
emrin Halizon sulannda da
dinleneceğini ve isga oluna·
cağını düşündüm. Kara Mürael

fle -Allah esırgesin- karşılaŞU'Sim Kara Aliye öylenecek
sözü; bana hürmet edilmesi
ve Bursaya azfmetimfn tealıili
hakkında ·i emrinizi ona iblaS! ~e_.tmi>:i kur4um.
Jr·
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.Jfarsel Alen
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Vah zavatlı Rüt vah!...

Doğrusu .mna. f ı:mdi daha. çok acıdım. POiislerin içinde s~fl;

çok akıllı, zeki zannederdim. AldanmT,Şım. Sen, çıkma.'iın dj,j
kapımın önünde nöbet beklerken ben Parisi geziy·ordııffl,
e~

- Bonjur M. Konyon, Zannederim aize dnn vermiş oldajum ı6zde durdum ve işte
tam dokuzda zatı ilinizi ziyarete geldim.
PoHa mtıdilrü her nedense
Makaim da POviaöyü görünce
ıinirleniyordu. Asık bir suratla
cevap verdi:
- Evet.. Fakat doğrulunu
lateneniz ıbi hiç beklemiyordum.
- Ya!.. demek beni verdiil 16zl\ tutmıyanlardan sandı-

- Sirkatin delilleri. Sizi
ikna için en iyi çare Natan
Smitin evinden çalınan eşya·
dan bir kısmını aize göstermektı. Bu sabah pfakla beraber evden · çıktım. Pariain
itler, kopuklar mahallesini iyi
bilirim. Orada hırsızlara yatak·
lık edenler var. Onlardan bu
getirdiğfm numuneleri aabıı

lan. Sfz dnn alqamdanberi
evden çıkmadınız.. Evinizin
bir tek kapısı var.. Bu kapı
nın 6nllnde ben sabaha kadar
n6bet bekledim. Damda ~ve
telefon santralında da nöbetcilerim vardı. Evinizden bu
sabah çıkbnız ve hiç bir yere
uğramaclan
doğru
buraya
geldiniz.
Binaenaleyh
bu
aldım.
mesruk dediğiniz mallar daha
Gerek albnlar, gerek se·
dünden sizin yanınızda idi.
netler Natan ~mite aittir.
Hırsız sizsiniz. Tigris de sizsiSimdi sir"atin olduğuna inan·
niz. .~rtık yakayı kurtaramazaınız mı:
nız.
GörUyorsunz ya.. size her hu- sınız. ·
- Hem öyle hem de artık
Maksim dö Püvisö yüksek
susta
faideli
bir
muavin
olaklstahçaema olan komedya- billrim. Binaenaleyh teklifimi bir kahkaha fırlaUı.
ma devam etmiyecetinizi il· artık kabul edersiniz.
- Ol... Amma da kat'! saz
f6yl0yorsunuz ha.. Polis mOmit ettim.
Polis mDdOrü g&zlerini önU- Komedya değil mndnr
dütü efendi. Müsadenizle bir
ne iğmif dilşilnüyordu. Mak·
sigara yakayım ve bu zavallı
tfendl. Bllikls çok ciddi. Zasim da Pilvisö meharet g6ate·
( Rilt ) ün iddialaruıa cevap
man bunu size ispat edecek·
reyim derken kapaaa tutul·
vett~1:n.
Nt! diyordunuz? Ben
tir ve daha eYel de verdiğim oıuıtu. Hırsız o idf.
evimden çıkmadım mı? Hal.azn tutarak Natan Smitin
Buna kiın 1Dpbe edebilirdi:
buki size saat tam beşte çık·
evinin ıoyulduğuna ait delilleri
Hangi polis memuru bunun
tım diyorum. ispati: Beş bu·
ben ıetirdim.
aksini dütllnebilirdi: Evinden çukta bindiğim otomobilin şo- Size tekrat edfyonım.
çıkmadığı halde çıktığım 16y·
farü ile bir mllnakaıa oldu.
f.ıatan Smitin evi soyulmamıştır.
leyen ve mesruk mallardan
Monmartr
polis merkezine
Binaya hariçten bıraız girmesi
bir kısmını getiren bir adam
giderek bizzat ifade verdim.
111addeten lmklD81Zdır. Buna. rnOcrim olan adamdı, Tfgristi.
isterseniz sorun.. Polis merkat'iyen eminim.
Bu esnada odanın içinde
kezi de benim feriki cllrmilm
- Ben de size aksini ispat
bir tıkırdı oldu ve hafiye Rnt değil ya.. (RUt) On iddia ettitidecetlm Ye o zaman Tigrisin saklandığ! mMa albndan çı·
ii gibi eter eYimde olsa idim
eıri 10ydujuna siz de inana·
karak Maluim dö P6vis&db~ Monmartr polis merkezinde
calraınız.
ka11ısma dikildi.
nuıl bulunabfiirdim.
- Demek hınız aize naza·
- itte fİmdi foyan meyda·
- Hayır.. hayır.. lmkinı
ran Tigristir?
na çıktı. işte timdi kendi yok..
- Şnphe mi ediyorsunuz? ayağınla gelerek kapana gir- Acele etme aziz dostum.
Siz söylersiniz de hi; din, diye bağırdı.
Sana onu da anlatacağım.
fllphe edebilir miyim?
_
Maksim d6 Pnvia6 biç iıtffi.. Anlatac:ağım ki M. Konyon iti- Şimdi de alaya başladı
nl bozmadı. Titremedi bile..
mat ettiği adamlann kıymeti
nız. Mersi!. Ne yapalım, insan
- Mqallah IM&yö Rtlt.. hakkında bir fikir edinsin..
bazen sizin gibi inatçı dostlanna istemedikleri halde yardım Doğrusu bayle ıeytan gjbi Rot 1 .Sen benim evden çık
yerden çıkacağuıw hamuna madıi!ma emimin detil mi?
ınecburiyetinde kalıyor. Uitfen
- E•et •.
gethmemiftim
timdi aize da·
p paketin muhteviyabnı tet·
- Evimin de bir tek kapıha çok acıdım:
kik buyurun.
11
var diyonun?
Bütün ııecenin uykuauzluMaksin dö Pilvisa ceketinin
- Evet. Bizzat gezdim ve
cebinden orta hacimde klğıda ğuna rahatsızlık da illve olg6rd0m.
Bir ıokak kapısın
du demek. Vahi vah zavallı
sarılı bir paket çıkardı, polis
dan bqka çıkaca" yeri yok.
Rntf
mftdfirllne verdi.
- Alayın zamanı artık çok·
- Doğru. Yalnız bilmediM. Konyon kısa bir tered·
tfniz
bir teY varsa o da fUtan geçti. Sizi," yalanmızla
dlltten sonra paketin iplerini
ç6zdü, içinden bir çok emre cllrmil meşhut halinde yaka· dur: Evimizin kapısı bir .. Famuharrer senet ve eski zaman ladım. Bu sabah evinizden kat odanın kapısı iki..
- Yani?
çıktığınızı
ve
getirdijiniz
albnlenndan bir miktar albn
~ Yani ıi fU ki ben evimearuk mallan baıkamadan
c:ko.
mİD 1anuadaki evdede bir
sabo al~ .aylediaiL Ya·
- Bunlar nedir?

apartıman

tutuyorulll '

dasına açılıyor.

;
Bu evin de ark•
açılan bir kapısı var· d• ~
Siz beni benim kapıOIfİO '..I
lerken ben yandaki 'ı te ~

kapısından çıktıın· f ,,,...

bmanın

anahtarları· ;~
tahkik v~ tetkik ede::-..~
Rilt

kıp

kırmızı

~

başını önüne eğdi. D . 1(1
Bu ciheti düşünemeuıifÖ' :J
ruklannı sıktı:

~

- Böyle olmakla
.. .
l aktıtl
gene mucrım o m bft ~-'
tulamazsmız. Namuslu ,
mm böyle iki kapılı .,e
vereli evi olma:ı.
'
- Gene yanıldın1.z ı~J
Benim gibi bekar bıt. ~
evli bir kadın metres•
milnasebette bulund~ui"
mn haysiyeti namıDL
benim yaptığım gib
/..
Şimdi

I
~t,J_

bunlar:,~

Size
Natan
nin soyulduğunu . "'~
mek istedim. Aynı ~
Tigrlsi yakalamak b
1
size kıymetli bir d~
olabileceğimi göster ~
lifimi kabul ediyor ; ...
- Hayır .. Yüz k
bin kere hayır.
.JI
- o halde?
Fi_.
- O halde
bet~ dJ
evel Natan Smitin e fi'~
mek, kilitleri kırmak 'f'
ten sirkatin vukuunll
g6rmek isterim.
ri~el
- Ali.. Ve sö~l!, ~ /
betini göreceks•:,.d•
Size refakatime 111 ~~
nur mu?
ııot
Polis mlldilri1 fle
"-"
•
b-L.~.I
811
nne
11a&9LUal•
•od• ~~
r

1'1'1
J

i

adamın beraberlerı ~

durmayı daha ıııu• ~ı:J'

O

düler.
- Pekili.. Siz ele lif~
On dakika soor• P~ot, (
rü, polis memurlat•• b~ ~
sim dö Püvisö 11e b~
lingir, ınndoriyet t,O ~.ti
otomobillerle N~kad'etf'/
kapalı bulunan 1 JılJ.....
açmıya, sirkatin 1/\1
kike gibiyorlardı.

Sahife 7

Son Saat

bütün bir şehir
köpeğin ihtiyarlaması
•
halkını endişeye düşürür mü? ·

Bir
\u

•

ö ek ( K"ne T U T ) fibi beyaz p rdeler ü tünde insanlardan

aha fazla alkışlanan bir hayvan ve ehir halkı da
Hollivut sakinleri olursa...

(

..

T U T ) n yüzündeki b rusuklan izale
itin ameliyat yapıldı

Sir kö
. Peğin ihtiyarlaması
dar hır şehir halkını alakatılü? jder, endişeye düşürür

btıtün

lıktan ~anlann hala bakımsız
hıkta ' ıl~çsızlıktan doktorsuzbir htı oldükleri bir ru;ırda
fllkl ayvana yüzünedki buru•
arı ·
tti b ızale için bir heyliY.at aytariye tarafmdan ame8tğe,c Ykpılnıası akla, hayale

B\1ak ..şey midir?
0
Peğin beyaz perde"'~'en
bu"yu"lc ve en san '"~;;r
" akt" ı
ltıtş b. or er kadar alkışlanllıevzu~rb h~yvan olduğu ve
~<>llivut ahı~ şehir halkmın da
cp b.. 1 sakınlerinden mürek... 11nd
a1tnırs
ugu nazarı dikkate
d;;"ŞUnnı
.. a dsorulan sua il ere h'ıç
"erileb·ı: en (Evet!) cevabı

lel'de

w

s·•neml ır.

~tttılo.rd a Payıtahtında son zablldise ~ vukua gelen bir
ir deı·ı una pek mükemmel
• 1
S•ıneı:nl Ve ınısa
olabilir.
a aktörü köpek ( King

TUT) Amerikalıların çok sevdikleri bir hayvandır. Onun
oynadığı her filim mutlaka
~üşteri bulur, para kazandı
rır. ( Lui) nin ( Yıldırım gibi )
isimli son kurdelesinde bu
kadar büyük muvaffakiyet kazanması biraz da (King TUT)
un sayesinde olmuştur.
Onun sahibi bu kıymetli
hayvan yüzünden bugün milyonerdir.
(King TUT) henüz gençtir
altı yaşındadır. Fakat hcrgün
stndyolarda saatlerce çalış
mak, yüzbinlerce mum kuvvetindeki projektörlere göz kırp
madan bakmak mecburiyeti
onu vaktinden evel ihtiyarlatmış, eski neş'esf, çehresinin es-

ki

güzelliği kaybolmıya başla

mıştır.

O kadar ki ( Ki ara
Bav) un son filimi olan (Avamın kadının) da onu görenler,
yaşını 10 - 15 olarak tahmin
( Mabadi 9 uncu sahifede ]

t

8 Sahife

Son Saat

İstanbul vilayeti defterctarhğından:

Kirahk dükkanlar ve TÜRKİYE İŞ BANKAS
yazıhaneler

OaJatada Yenicami mahallesinde Karaköy
caddesinde ~1ehmet AH paşa hanındaki dükkan
ve odaların kirası müzayedeye çıkarılmıştır.
Talipler kapı numaralarına göre aşağıda tayin
edilen müzayede günlerinde Istanbul defterdarlığı ihale komisyonuna müracaat eyleyeceklerdir.
Kap
No

l

'/
1~1

•

Dükkan

' 122
. \'

((

r \'

(uo
>
H4
112

((

300

((

((

((

240

«

((

300
720

((

((

«

((

Odalı dükkan

Dükkan
((

18'

m

((

Ui

((

26

28
128
12ô

'20
'80

«

i200
750
4200
1500

«

((

((

((

((

(Ceııyo) gazlııd

ve mutpak

((

((

Sofalı

oda

«

(t

&~an

26

DükkAn

25

((

zYV

Mağaza

34
24
30

Dep<?

42
52
42
48
88

·

Mağaza

«
«

130

((

21

((

oo iki
50

0

37

iki oda
(Mükerrer)Oda
Ma~za
Odalı dükkAn

Mağaza
De~

V Dükkan

40
47
.60
53
55
uı

1I

36
58

«
«
«
«
«

1sTemmuz929 perşembe
«
«
«
((

«

840

((
((

oda

1so

''

((

!.

500
120

((

«

Jf'lll

zimize irsal edilmelidir.
Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye olunJlllYaP
.
mllbayaa puslalarırun hill<mll yoktur.
Not:
Yeni hisselerden bfr hisaedara eski hisseleriJI
dörtte bir nisbetinden fazla verilmeyeceği içi~
kayft varakasında ıehYen fazla yuıldığı ••..:ı
oluna bankaca kontrolunda dörtte bire teDP"
ec1a~ektir.

Yeni hiuelerin temettüleri:

t1Temmuz 929 perşembe
((
«

Hakkı rüçhanın ıurcti iatimali:
HiHedu-lar m1ıın §Ubelerimize 10 haziran 9~ tarihiJldeO
itibareq milracaat ederek yeni hineleriıı aObayaa
imza edebileceklerdir. Hiuedarlar bankaca kendilerine ~
derilecek olan kayt varakuını doldUl'Up imza ve bankalllll
beher hissenin 11, 20 Ura itibarile tamam bedeli caaw
şubelerimize tevdi ve ya Jıtanbul tubeai ve Ankara merkr

«

«

Hakkı rüçhanın müddeH istimali=
Eski hiuedarlanmıı: dahil olmaksııın hisselerine dörtt~
bir niapetinde isabet eden _yeni hisıeleri iki ay zarfında
10 Ajustoa 929 akşamına kadar mubayaa ve bedelin aşa ~
iuh olunduğu şekilde Bankamıza tevdi ve
irsil etnıelı"
dirler. Bu mU.ddet zarfında hakkı rüçhanım kUJJ&mnıyanları0
yukanda mez:lror mUsait t•ratt:Je mOhayaa haklan sakıt ol~

merkezine ve ya İstanbul şubesine teahh11tl0 olarak
dahi yeni hiuelere kayt olutıabilirlcr. An~

«
«
((

«

11. 20

e~ck ıuretile

<'

«

Resmi Damga • • • • • . • . - . 20
• • • • • • • • • • • 1. -- Lira

.·
Pırım

ra ..

«
«
«

«
«

'20
420
180
240
860
360
800
420
216
720
420

\

«

küsuratı

Yt

«

180
180
720

180
180

DükkAn

H

BEDELi:

1968 111temmuz 929 çarşamba

32 Oda

muteber değildir.
Yeni ihraç olunan hisse senetlerin;n fii ihracı
berveçhi ati g6sterHdiği tekilde 11,20 liradır.
( en bir lira yirmi kuruş )
Kıymeti itibariyesi . . . . • • . 10. - Lir•
mel hisse

«
«
((
850 11TeJt?muz929 per~mhe

((

ın

w

1

Mağaz
((

Hamiline ait yeni '1tsse senetle"
rine kaydolunmala davet 1

2 haziran 1929 tarihinde içtima efen fevkalade heyet
umumiyenin
nizamnamef eaalinin 9 uncu maddesine tevfikaO•
Smelik
1
......
ihracına ktmır verildiği beheri 10 Ttırk lirası itibari kıyınette
Kirası
Muzaycde gibıil
100 000 adet HAMIUNE AiT YENi HlSSE SENETLER
şeraiti atiye dairesinde bankanın eski hisselari"e sabiP
Lira
olanlara
anolunmaktadıı
.
720 10Temmuz 929 çarşamba
1
MIKDAR: Eski hissedarlanmız, haiz olduklan beher etk
360
('(
{(
dfirt hisseye mukabil bir yeni hiue nıübay••
4~
«
«
edebilirler.
Esiri hisselerin dörde taksiminde ~ıkması muhte·
300
«
«

'Cinsi

142

Heyeti un1un1iyesinin a-6-929 tarihli kararına
tevfikan ve sermayenin 4.0410,000 liradan
s,000,000 liraya tezyidi için ihraç olunan
beheri 10 lira kıymeti itibariyesinde
'
1000,000 adet

Hamiline ait olarak ihraç olunan yeni hiueler -1 ~
~esi temettilünün yalnız ccSıo aylık kısmına iftirak edebıleceklerdir.
_..J
930 senesinden itibaren yeni hiueler

hııkukan

mDsavi

olacaktır.

Türkiye
iki oda
«

500
500
600

dahi eski hisaeleı-••

iş bankası
((

((

((

((

((

((

360

((

((

~lağaza

120

((

((

49
48
54

Oda

600

((

((

8...

JCalıvecilik

((

((

((

Depo
Üç oda

500

((

39
45

((

((

3fı{)

((

((

((

((

~lağaza

500

((

((

120

((

((

"'

((

44
40

680

((

600

«
«

Mü. bir oda
((

((

İki oda

360

Odalı dükkan 1320
Yaııhane
216

İki oda

3AO

~tağaza

240

f lci

oda

Bodrumlu dUkktnı
Mağaza ,

14

•

Temmuz 9~ pazar

.

«

«
«

660
((
480 1sTen1muzg29 perşembe
180

((

((

.....

.../

Oda
mahalli

Mü. oda ·
H İki oda
39 Odalı dükkln
5t
iki oda
46 oda -

120

500

720

21

Temmuz

•

929

paı9 t'

Salıtfe

Son Saat

Duvar icindeki ölü: ı
J.Vakıli: Ahrnet. Cemaleddin

•

dünyosı
[ 7 inci sahifeden mabat )

Sinema

•

-59-

.Meraklı muamma!

-

iş hakikaten acaipleşi
Yor,

karışıyordu

xxı

Tel'\J
a ·r...

1>
.
<ı.
olia h f' .
Ilı Çat
a ıyesı Ribal kaşlanhit b ~ıştı. Muhatabına sabit
bu 'fa ışla bakıyor ve onun
ı ad . d
olı:rıad .. esın e samimi olup
derinı:rını. sanki ta kalbinin
Yord
erınde okumak isti-

u.

&ir
ded'1

bı"dd
u et
ki :

sükuttan sonra

lall1yaa &ozlüldü adam başını
tak:

b,~z ~ayır, cevabını
b,.

•

6'"

verdi,

Şaatta bulunmanın sı-

1llled'1 V

akti merhununa
l( r tdiyonım.
d ltşısınd k'
an ı'1 a ı adamdan ısrarQ~
Yade h'l
.ittnrnck . . ı e ile bir şey
111> <>ld .. ıhtımalinin daha gallltiq

•

hafiYes~R~n~ idrak eden polis
~ li aıni tatlılaşhrarak:
tı~ffini :~i ~ösyö, dedi, me~lf oldu"' afaaya karar ver-

gtınuz: dostunuz Hütaı b .
rnenfaati namına
}'6 j tııı tc ·
lıı-P·
nvır ediniz. Mös~~~ hlıyhr gibi muannit bir
t

er

'M

Q'
1

arsanın

kıkati :
~..

afaza

edeceğinize

ana söyleyınız
..
"1 <>ayö li
...
bytt'ak ünıc gene başını
. . . _ li tekrar etti·
~td' Cllüz if
•
ı llıö .. Şaabn vakti gel. . . , ç syo Ribal

~~

ok

löyJ

~L!

..

hltiteesslrim
enıek :f·/
•

" iatL:ı'- '-

'4l1(

bozmamışh.

Polis hafiyesi devam etti:
- Böyle muannidane ıükiit
ta devam ettiğiniz takdirde
sizin de bu halleye belki de
bir şeriki cllrüm ııfatile iıtirak
etmiş olduğunuz manası çıka
nlacaktır.

...... M..

ley t osyö ortaya öyle bir
hat a bııız ki bu hususta iza:ı
· ıcap
.
uyle '-'errn.enız
etti. Bana
so~ı .gelıyor ki bu müphem
erı .. l
dola soy emiş olduğunuzdan
lier yh , şimdi pişmansınız....
tled a de bu esrarengiz mesdıı~ faal bir rol oynamış ol~etıd ~~zu hu ifadenizle bizzat
}018~nız de itiraf etmiş olutoıllli nuz. : akat oynadığınız
fUpbe rnahıyeti nedir? Hiç
sa.Ilı Yoktur ki Hüber Mar~n~ t;afıru iltizam ediyorA.n • urası muhakkak....
iunı..ı,zCak deruhte etmiş olduoldıig tolun tehlikeli bir şey
l'or rnUhu bilmem takdir ediliıtı b~~~.nuz?. Binaenaleyh bü•l~e l ~klerınizi söylemenizi
"" avsıye
d .
l\.ar
•. e erım.

tası

talili çıkarda ağnnıulaıı hakikati ititmiye muvaffak olur.
Mösyö Hnme bu tevkif tehdidi
karşısında da
istifini

ki bir

emıyoraunuz.

bakimi benden

Mösyö Hümenin dudakların
daki acı tebessüm keskinlcıti
ve:
- Bu sözlerinizle beni ne
derec de müteessir etmiş olduğunuzu kabil değil tasavvur
edemezsiniz.. Demekle iktüa
etti.
Polis hafiyesi bu ıükôti
adamlardan fazla malumat
almıya muvaffak olamıyacağmı
anlıyordu. Esasen kara gözlüklü adamla konuşurken polis hafiyesi bir pilAn huırla
mıfb. Mademki bu adamlar
kendisine açılmıyorlardı, o ne
yapıp yapacak öğrenmek is-

etmişler, ğözlerinin sulandığı
nı,
yuzunun
bunışuklarla
dolduğunu, eskisi gibi
koşup sıçramadığını
farket mişlerdir.
Bu hal herkesi,

bittabi bu arada en fazla
sahibini, endişeye düşürmüş,
düşünülmüş, ilk tedbir olarak
yüzünde bir ameliyah cerrahiye icrası, bu suretle buruşukiann izalesi kararlaştınl

tunıp yalvardı:

-

Mösyö Allahqkma fazla

1Şehrerruıneti illbWırı 1
Şeremanetinden: Metro murabbaına 100 kuruı takdir
olanan Fatih yangın yerinde
Çırağı Hamza
mahalleainiıı
Çırakçı
Çeşme
sokağında
1034, 1029 harita numaralı

Belsoğukluğu

frengi

olanlann nazan dikkatine

Dr. Horhoroni
Fennin en son umlilf'I kııt'i
olarak eski ve yeni hel!oğokluğıı,
frr.ngl, idrar darlığı, bel ge~
liği ve mesıı.ne vr. bilcfimle kadın
rahatsızlıkları
Beyoğlu

tedavi olunur.
Tokatlıyan

yanında

mrktep sokak ~- 1 S y,.ı. B.0 .3 ı p

arsalar

arasında

59, 42 metre
murabbaı sahasındaki emanet
malı arsa aablmak lçiu açık
müzayedeye konulmuttur. Taliplerin şartnameyi görmek
için her gün mtizayedeye girmek için ihale gfinfi olan 24
mışbr.
tammuz 929 tarihinde levazım
Son posta ile gelen Amerimlldürlüğftne gelmeleri.
kan mecmualan bu ameliyenin
Jf. Şehremanetinden: Metro
muvaffakiyetle yapıldığını hamurabbama 400 kunıı kıymet
ber veriyor ve gördügünüz retakdir olunan F atfh yangm
simleri dcrcediyorlar. Yukayerinde Cırağı Haıme mahalrdaki (King TUT) un nekahet
lesinin suftan Selim yoka.pında
on beşinci adada 815/816
halinde aşağıdaki ise ameliharita
mmıaralı analar arayattan evclki şeklini gösteriyor.
sında 15/88 metre murabbaı
Gatetelcr ( King TUT ) un
sahasındaki Emanet malı arsa
hutanede bulunduğu müddet
sablmak iç.Jn açık müzayedeye
zarfında ahvali sıhhiyesini sorkonmuftur. Taliplerin şartna
meyi garmek için her ,en
mak üzere 12000 kitinin samftzayedeye
girmek için ihale
hibine mektup yazdığını da
günll olan 22 Temmuz 929
aynca haber vermektedirler.
tarihinde levazım müdürliiğü ·
ne gelmeleri.

tediği şeyleri öğrenecekti.

Binaenaleyh mösyö Hüme
ile Jan - Piyerden müsaade
alarak oradan aynlmak üzere
ayağa kalkb ve tamam kapıdan çıkacağı sırada kara
gözlüklü adam kendisine fU
sözleri söyledi:
- Sekiz güne kalmaz bu
esrarengiz mesele tamamile
tenevvür eder ve siz de bu
baş belasından kurtulmuş olursunuz; bunu size temin edebilirim.
Polis hafiyesi ağır, ağır hem
merdivenlerden iniyor, hem de
kendi gendine mınldanıyordu:
- İş gittikçe acalpleşiyor,
bu mesele beni daha ziyade
alakadar
etmiye bqlayor.
Doğrusu cidden meraklı bir
muamma!..
Polis hafiyesi odadan çıkıp
ta kapı kapanınca o zamana
kadar bir kelime bile .c>ylememiş olan Jan - Piyer kara
gözlüklü adama yaklafb Ye
nlyazmendane ellerini kaVUf·

9

Doktor A. ı-

~~:

EJeJcUıa ~le belscRukluğ •,
dartıRI.

pomt. .tıeaıifttidar. ~ı ~ .ı.
b:agiyt &grtm · teds•:ı e
80retçl mm suuır.da :ı \

URl cilt we
KarUOJde

-: Bir memur. aranılıyor
2000

kuruş maaşı

asli ile

lslahiye pasaport memurluğu
nu ifa edebilecek derecede
Framazcaya ftkıf talip vara
İstanbul polis mtldtıriyeti üçün·
dl fUbe müd~tine mOra·
caat etmesi.
Fmrm ~e

A~SENOFmtOS

oerulbaml•ğı·m~·ıp.
gerei taz!a oahamaktan.
milte't'8llil· ~

k&r$l gayet m&mfiırdlh
&z&nelarle ecza ~
1

nnda bulunu~~

vakit kaybetmeyiniz de fU baydutlann yüzlerindeki maskeyi
alaşağı ediveriniz!..
- Yavaş yavaı onun zamanıda gelfyor!.. Lakin senin de
bildiğin gibi çok ihtiyatkir davranmak
mecburiyetindeyim.
Mevzuu babsolan ıey yalınız
benim hayabm ve serbestim
olaydı bunu çoktan yapardımL.
Lakin ortada Elyan var... Yani
çıldırasıya sevmekte olduğum
mukaddes mahltik var. Binaenaley bir noktayı teaadüfe

Verem
.e

~s

battaltllart
doktor

Şekip

mılhelıusrsı

Habip

A ~fya Y crehstMı hlMI ~ey·
man apanımamnda eamm-tetil, pa·

sarte!i, çaqamha

""'!

perşembe. ~.

fs.

sos..ıs

terketmemek n her le.Jİ .....
den diifUniip öyle barekıet .,._
mekliğim

icap ediyOL.
Kara gmlBldD adam ha - .
leri 16ylerken bra C-. p.
ltııderini, t•lnna btyığml .....
IDlf, belini doğrultmuftu.
Şimdi

Jan P-ıyerin bqmala

mütenuip ricutlu bir ddlkulı duruyordu -.e ha delik•••
da l.oraDfU'Dl katili olmak
yiiziinden gıyaben idama maltlrum olmut buhmın Haber
Manan idi.
Ol"

•

.

•

\!az geçildi
Vı)'anaya itfaiye
efradı gönde,

rilmiyecek
Şehrimize

celbı

tekarrilr
eden itfaiye mütehassısı eylülde lstanbula gelecektir. Bu
mütehassıs Viyanaya talim için
itfaiye efradi gönderilmesini
tavsiye etmişti. Encümeni emanet yapbğı tetkikat neticesinde
bunun bir külfet olacağım anlamış ve Viyahaya itfaiye efradı gönderilmesini lüztımsuz
götmüttnr.

Pedagoji n1ezunla rı
Ankara orta muallim mektebi Pedagoji ıubeıi bu sene
on altı mezun vermit ve evelki gUn bu memnlar şerefine
mektepte bir çay ıiyafeti ve·
rilmfştir.

amrli) e i için

Doktor
5~ gün

~1. .Talip

Bey.<

haber verilmesi
Sirkrcidc ı cmli 1ndc hanıııdn
numara 1 Tc cfon: 1 tı.mbul
('\el

eme için' Yün derken Tapuda ...,

Traky°:da buBa/yelerden Kadro gelmedı•
luııan lstanbul sansar derisi ve ği için htıla mtJ"
aş verilemedi/.
heyeti
salep çıktı/
Bir buçuk aydanberi Trakya umumi eneme mücadelesinde çalışan İstanbul heyeti
baytariyesi Sihvriye muvasalat etmiştir. Heyet, bu mınta
kada bir, iki giıne kadar ~ini
ikmal ederek lstanbula avdet
edecektir. Hül<fımet tarafr:ıdan
meccaııi olarak yaphr an fenni ve teh'iii(esiz olan eneme
Ameliyesinden Trakya köylüsü
çok nıemnun ve milteşekkir

) e' m; ııH ıkôrda
c.ıııı on ~~ kıo.dar 1&tan hul E' k1tf
m diri) l"tiııdc Pcrt,.,·ııiy al iılarc iııe
ve ya encümene mOracaat cylrmcJcri.

Pertevniyal vakfından:

Köprubaşında V ııÜdr Hanında
36-1 ve ı2 numarnlı odıılarıln Mrraf
cameHm Pcrtevııiyal vakıf al.:aretİn·
dcn bftlnda muharrer t'!mlak yirmi
gan müdeetlc mfizaHdevö konulmuş
tur. Y"'mı mür.ıy ele 24 Tcmmuı:
929 tarihine nıfi~adif Çıırşamha gii·
nü dür. lııticar ctmrk utr) enleri il
'evmi ıne k\ırda saat on bcec kadar
İatanbnl F~vkaf müdiri) etinde Vakıf
iduesine 'e >a ncUml ne müracaat
eylemeleri.

KiRALIK GAZl O MAHl\J ı.J
l5tınbul

I)cftcrdarlıgınJan:

Bf1İkta:;ıta \ ı~nc Zatlc

mıılıallc inin

taşlık me' ki inde J8,293,5 metro mO·
rabba camıi m~lı2.11i denilt•n gl:r.İno
in~~ınıt elverişli arsa berrnucibi ~e
şif l 1581 l lir:ı 86 kuru hık irı 11at ve
t ıi at 'Qcude ı;e\İrmtık 'e n1fıdde1i İ<'ann hitamında A) ııcn \'O ınamu

rep h{lr.ine) e tcrl. ve

tchernı

olun-

mak 'e t iaatı azami üç "enedc 'k·
mal r.tmrk ~ıırtilc vr. sene~ i f 400 lir:ı bedel ' t dokuz en ınııdJetlc icarı raptolunnııl.: ütere mUıııycdcy<
kooıılnıuştur.

iilıa) «'de

14 Tr.mmuz

929 tarihine ınüııaJif Pazar günü sa:ıt onbeştc !stanbul DeftcrJıırlıAında
kı kom.ii) ondıı olacaktır.

(7J5)

dahiliye

yün içe-

risinde orman

ve okturuva
res~mlerinden kaçırılmak istenilen b&zı kıymetli mevat
bulunmuştur.

Antalyadan
Şark anbnn
n&mma gelen «137» balye
yün, dah:li ticar~t e<>yasın
dan olduğu için salıibı tarafından glimrilğe

uğratılma

düşmüştUr. Diğerlerinin dllş
memesı ıçın konulan ağaçlar

dan vapurdah aluıtnış ve vapur
Uzerinde mfüıyene memurları
tarafından kontrol edilirken
yUn diye göıterilen balyeler
içinden sansar derileri ve
salep çıkmıştır.
Derhal ghmrüğe ıevkedilen
balyelerin hepsi açıldığı zaman
yünlerin
arasında
( 360 ) kilo salep ile bir çok
sansar derisi zuhur etmiş,
bunların orman ve oktruva
resimlerinden kaçırılmak iste-

Cl:ı

nildiği anlaşılmıştır.

kalmı~br.

Beyle1--beyi rıh
tımı

harap?

fstanbulun

en gü.,.el camilerinden biri de Beylerbeyi camiidir. Bu camiin önündeki
rıhtım harap olmuş, taşları

çok sakil bir manzara ar·

zetmektedir.
Evkaf idaresi, şimdiye kat48f)
dar bu hale çare bulmadığı,
Pertevniyal vakı ından: rıhtımı yaptırmadığı gibi oraSi ..lidc İızd paştı sokah'ln<la \'n.
da çınar altında bir mahalli
tide apartımaııının l num"ralı dcıire
i§gal eden kahve mUstecirinin
si. paznrhk euretilc mUzaycdcyc kobedeli icara malısubcaL rıhtımı
nulınuşııır. \'C\ mi m!i1.a~·cdc (llaıı 1O
Temmuz Çal'!lltnbn gtlnüdur. 1stıcar ' tamirine de müsaade etmeetmek i--tt\•cnlcr

Cıeçen gün, ticareti
eşyasmdan 137 balye

miştir.

ında
mahıul iyi••
Tekirdağ merkez köyleri
ile Mlirefte, Şarköy ve Barbaros mıntakasında hasat başla
mısbr. Bu havalinin mahsulü iyidir. ·
Hayrebolu, MaHcara havali·
si geçen kıştan ve kuraklık
tan müteessir olmuştur.

~;ayreboluda yagnıur
Maamafih Hayrebolu havali·
sinde mısır, ku yemi ve boı
tanlar için çok nafi yağmurlar
yatmıya başlamı tar. Kurumaya yüz tutan mcraiar için de
faideli olan bu yağmurlar köy·
lünOn yüzünü gUldürmUştür.

27

ıohit

lzmirc

~idlyor
Kardriye han•m meselesi
hakkında dinlenilmek üıere
İımir ağır ceza mahkemesinden
kendilerine celpname
g8nderilen 27 kişi fstanbulda
bulunmaktadır. Bu günlerde
i:ımire hareket edeccHlerdfr.

Deri ve saleplerin orman
ve oktruva resmi , cezasile
birlikte mühiın bir yeküna
baliğ olmaktadır.

Son zamanlarda sık sık tesadüf edilen bu kabil kaçakçılığa mani olmak için, dahili
ticaret mallannın deniz üsdin·
de değil, gümrüklerde muayenesi lazımdır.

Adliye

mütettişleri

ansızın geldiler
Adliye teftiş heyetinden
Ferit B. ile diğer bazı adliye
müfettişleri ansızın lstanbula
gelmişler, adliye daireainde
ziyaretlerde bulunmuşlardır.
Müfettişlerin gelmesinin yeni
bir teftişle alakadar olduğu
söylenilmektedir. Mamafi, İstanbul adliyesi geçenlerde teftİJ olunduğtmdan, yeni leftiıin
Trakyada )apıla~ğı tahmin
edilmckted:r.

Karamürseldc umrAn
h:mit körfezi ıahillerinin
şirin bir kazası olan Karamürsel, son zamanlard, gerek
kaymakamlığın, a-erek bele·
diyenin himmeti ile mamur
ve yeşil bir köy haline gir
iDİ)'~ başlamıştır.

Bu meyanda, Kara mOnel
kaymakamı KAmil bey, belediye ile teşriki mesai ederek
gtııel bir park yapbrmıştır,
Karamtlnelden
aldığımu:
bir mektupta, orayı imara
çalışan kaymakamla belediye
reiaiııe tqekküı

.dllmektcclir.

İstanbul tapu idaresi ile rn~:

hakatına ait nahiyelcrin k•sıı
roları

el'an gelmemiştir.
sebeple mezkur idarenin ~~
murlan hala haziran ınaaŞ '
rmı almamışlaı·dır.
.. ..
Müteaddit telğraflara r~!
men kadro ve havalenin go
derilmemesi doğru değildir ·..
Cüz'i maaşla çalışan tap~
murları pek müşkül vazı"et

.

tut:

bulunmaktadırlar. Maaşlar•~:

serian verilmesi için nazrı dı
kati celbecleriz:

.

~~-------------____..,-

Sebepsiz bıf
tevl(if...
Ticaret müdilrilnfi.n hiJ"
deti neye maloluyotf
[1 itici sahifeden mabat]

,,

lstanbulda 20 günden fa:tıit'
kaldığı halde bir yere taY fJI
edilmemiş , nihayet Muh9
det
.
b eye mUracaatle Bıgaya av alı'
etmek üzere ve maaşına lı1
svben (5) lira verilmesini iste"
miş, fakat gene kendi ifad~
sine nazaran, Muhsin beY . 1
talebe kızmış ve kendisiJJ
kovmuştur.

1,

Bunun üzerine Sefa
eı
Bigaya bir telgraf çekere,
kendisin, Muhsin bey vası~~
sıla « 20 » lira gönderiJnıe 9 ~,
rica etmiş, para geldiği ta e'
dirde mahaline iade etnıe~dfJ
sini rica etmek üzere de .
Muhsin beyin nezdine gitııır,;
Bu esnnda Muhsin bey ısf;
sındnn dışanya ç.ıkıyortsS e
kap1nın önünde Safa
rast gelince geri döııf1l,
telefonla EminönU merke~
den polis istemiş , gelen ~,.
Sefa beyi Eminönü nıe tur'
ınemuru İsmail beye ıö

be:.,

müıtür.

tfl
lamail bey, Sefa beyf g&

g6rmez:
11•
...... Neden zevab iliyeyi ~
aç ediyonun? Alimallah Jı"'
fanı kırarım senin, diye b•
mıştır.

'!'.

Sefa bey, bu muaı11el'~
itiraza meydan buhnadaO "
tokat yemif ve üç aaat ~
kuf kaldıktan ıonra Ak• 0,
merkezine götürtılaıilf, 0~eıl'
ikametklba rapten id
bınkalmlf br.

3 Temoıuı

Sahife 11

srarlı
•
7
)

1 Vl1I'3ll
emı

o

t t

nüshamızda

Pa Dünkü

e

.

dun hastanede ölmnştllr. Carihin Unkapanında Haraççı
i~ a~a Mehmet mahallesinde Tekke sokağında oturan Hasan re.. ı~nıinde birisi olduğu anlaşılmış. yakalanmıştır.
~undan mada Mehmet isminde birisi daha tevkif edilmiştir.

çıkarken

f
,,

öğründı n

o

Yakalandı.

calJn~elköyünde

Bekllrdere

esınde Cemal beyin evin·
~Un güpe gündüz sokak
au .ı .•na anahtar uydurmak
d~etı! İkbal ismiııde bir kaİkilrmiştir.

d

k:

bal kıymetli eşyaları top·
k:ş, arka kapıdan çıkarken
,... şular tarafından yakalanla

""ıştır.

vurdu
Sirkecide Demirkapıda oturan (15) ysşında Mayer ile
Mustafa isminde b!r çocuk
bir bisiklet meselesinden kavga etmişler, Mustafa bıçakla
Mayeri sol böğrüden yarala·
mıştır. Mecruh Musevi hastanesine yatırılmış, carih yakalanmıştır.

rakı,

rııu ..t kokaın, rakı likör bulun-

,.

".ur.

Kaçak mevat müsade-

oıunınuştur.

b

lırn,·nıir 2 (Hususi) - Bugün
ke ırdeki komUnistlerin muhartıele

.

rıne devam edilecektir.

Ma

buıınunıar bugiln
~klardır.
••

Balıkpazannda

mndafaada

da 2 numaralı sarraf Aleksinin yazıhanesinden dün akşam
yangın çıkmış, sirayet etmeden

cıa ı
Mlinih 1 (A.A.)-Bir kam-

yon ahali arasına girmiş , iki
kişinin telef olma ma ve ekizi
ağır surette olmak llzere 15
kişinin de yarlanm sına sebep
olmuştur•

0 Prü

iskeleF..8inde sirkat

d
Velid akş
Seynse
. f am
. .ı. ':fesin·
aın
13kelesi1~ köprüdeki Kadıköy
rnllş, bn e . bir hırsız!ık ol!nütecav~ iskeledeki se\'ahili
ait dol ~re başmemurluğwıa
tak ~ı İı anahtar uydurula\'aYyaı ' 70» numaralı Rune f ÇalıIDarkalı bir yazı makiliu b nınışbr.
Ş~be tn~~!zlık . polis beşiı>:ci
ltıış ve ta~kr~yetine ihbar edıl

3

1

il

ıkata başlanmıştır.

1e

~eün ü hava:

·~d·1ı·

alı .. ~~b 1 ı
~ r:

rasatanesinden

<I ün aza ~ h
, ttece b mı araret c.26»
tecedi;.
sabah «20» deltılitehavvil u gece rüzgar
Yttı'=
k ' hava ekseri-

B

flÇt

·br.

kapının açık olduğundan şUphelendiğini söylemiş,

beraber
içeri girmişler, bodrum kabna
inmişler ve orada iddialarına
nazaran maktul V4!hbi tarafından kendilerin tevcih edilen
bir
tabanca
ile k ar ş ı •
!aşarak
bir taraftan « hır
sız var l »
diye haykırmı·
ya, diğer taraftan da bodrum
penceresinden binanın arka
tarafına atlıyarak hırsızın kaç·
masma mani olmak için kapı
ya doğru koımıya başlamış

.

nazaran
Vehbi bu binaya üst kaita
bulunan kasadaki paraları nlmak için girmiş, ve almış,
onr yakalanacağım anlayınca
intihar etmiştir.
Fakat bu iddia ne dereceye
kadar doğrudur? Burası anlaıılamamışbr.
Çünkü henüz
·maktulün üzeri aranmamıştır.
Maktul Vehbi de
beyaz
Ruslardan
olup
buradan
muavenet görmekte imiş.
Yar~lan, sol tarafındadır.
Ve kendisi tarafından yapıiamıyacak bir şekil ve vazlye~
tediı.

yuya düştü

kurtuldu
Beya.ııtta

Tavşantaşi

ma-

yaşındaki

oğlu

Hüseyin

düşmüş, boğulmak üzere iken

etraftan yetişenler tarafından
kurtarılmıştır.

•

irtihal
Sabık

Preveze
meb'usu
Hamdi bey bugün Heybeliadada vefat etti. Merhum kırk
seneyi
mlitecaviz muhtelif
hizmetlerCie bulunmuş Tesalya
ve Balkan harbinde fevkalade
yararlık göstermiştir.

Mevla rahmet eylesin.

tarifeleri

( 1 inci sahifenden mabat)
Bu sefer yalnız Su, Elektrik, Tramvay, Telefon şirketlerinin
tarifeleri tetkik ve tesbit edilecektir. Bu tetkik neticesinde
fiatlarda tenezzlll vaki olacaj1 .zannedilmektedir.
Havagazı şirketlerine gelince; bu şirketlerin evelce tetkik
edilen tarifelerinde tenzilat yapılması icap etmiş, fakat tenzi latm miktarmda ihtilaf zllhur etmiş, şirketler kömürü ( 11 )
liraya aldıklanm iddia etmişler, Emanet «9» liraya alındığım
tesbit etmif, nihayet İ.fİD hakeme havalesine karar verilmiştir.
Haber aldıiunıza nazaran, ihtilifta hakem Şehremini Muhittin
bey olacakbr.
Tramvay tarifesi, elektrik tarifesi ile alakadar olduğu için,
elektrik tarifesinin tesbitinden bir ay sonra tesbit e dile<·cktir.

bir mektebin temeJ 1
otma merasimi
ı
Önnmnzdeki perşembe gü-

hallesinde Halil paşa arsasın
dakı kuyuya Adile hammın

(5)

Şirketlerin

hanın

Hava

söndürülmüştür.

"• ni tlerin
nıuha emesi

lqmışlardır.
Bunların iddiasına

ya

..;ı~eYoğlunda, Bostanbıışmda

te

Viladimir avdetinde yanın·
da bulunan arkad şı Danyele

müteakip dairenin
kilitliyerek gitmiş,
gece saat 11 de avdet ettiif
zaman kapının açık olduğunu

lardır.

kok in

dun,, numaralı Mm. Elizin evi
Çak gece . aranmış, iki kilo ka-

görmUştUr.

hitamını
kapılarını

lı

am

ıa

iki, Rus, kapının önüne geldikleri zaman bekçinin de
oraya doğTu ilerilediğini görmüşler , hemen kapıyı açıp
içeri girmek istrunişler , fakat
ahanhkta mal-tulün kanlar
içinde yatan cesedi ile kar.şı·

[ 1 inci sahifeden mabat]

Ali isminde birisinin evelki gece Unkan~~öp~üsü üzerinde ağır surette yaralandığını yazmıştık.

l<

ır

..
ıse

erniyeti Akvam yar
y rdunda bir ölü var .

· ayeti
•

•

Aksarayda, Pertevniyal
vakfı ittisalinde yapılan mek·
tebin vaz'ı esas resmi yapıla
nü,

caktır.

Üsküdar tramvayının temdidi

Şehremaneti muavini Hamit
bey,
Üı;ktidar
tramvayının
temdidi müknvelesini Emanet
namma imzalamak llzere An·
karaya gitmiştir.

en c

İn

•

iliz askerleri

Londra, 1 (A.A.) - Röyter
ajansı Rendek.f lngiHy işgal
ordusu umumi karargahına
tahliye hakkında henüz biç
bir talimat gönderilmemit olduğunu bildirmektedir.

Şehir mütehauısı

Qeliyor
Ankaranm

imarı hakkında

ki projesi kabul edilen profesör Jansenin bugün şehrimize
muvasaleti beklenilmektedir.

.
lngiliz 1014,5

İngiliz lirası borsada bu sa-

bah

«1012»

kuruşla

açılmış

yarım

"Saat zarfında (2,5) kuruş yük~ elmiştir. Tereffü devam etmektedir.

ui! ·
İngiliz

ı

ti

1014 05;

Fra"lk

12,22,0'J; Liret 9,14; lsvi.~
~
2,48; Dolar 47,75; LJ.,
94; Altın 881 ; AnaC1 •
lu 22,80; Rumeli 6,: O: T ra n
v ~ 81; Düyun ) 3 .
iş Lankasınds n aluıun.ştu .

Son Saat

·~

vila veti emvali metruke
hazineye ait nısıf hissenin
sokağı
N.
nevi
kıymeti muhammem.>Si
mahallesi
lira
k!\tip Mustafa çelebi caddci kebir :ıtik cedit yıldız numile mai
ve küçük par- 53-1 I -3-5 ruf sinema
2 5000 sekiz taksitte
mak kapı
3-5 91-93-9 5
38000 mefsuh bedeli
· mu.karreri
Mii}temilatı

KAgir ve iki kaccan ibaret olup caddeye nazır olan kısmında iki odası vardır.
·ı ı locayı, uzun ve geniş ve müzeyyen sinema salonunu ve ayrıca antireyi ha•;idir ve iki balAsı

., .LrJır.
Balada

evsafı

müracaat eylemeleri.
sok.ağı

mahallesi

N.

nevi

Büyukada

Karaniil

karakol

27

hane

Balıkpazar

Hacı

cadde

95

kfı!,ıir

'Kadıköy

Rasim paşa
Sarı demir

Mustafa

• öğtitlü çe~me

karakolhane

Karaba~

Balat caddesi
Zeytinlik «

ı·izam
((

Nizam
Yanaros
Cakomi
koru caddesi

((

Meşrutiyet

«

Boyacıköy

Bbğa1jçi

llurğazada
Boyoğlu

Hüseyin

karakol
Arnavut

nğa

dükkAn
('

197
1ı

mağaza

159

dLikkftn
hane

25-8

20
8
57
3

100

senevi

180

l(

~2

((

180

((

((

ahır

120

((

hane

120

«

iratlı

l't

hane

39

«

67

((

«

Bilezik

18U

malt

hulisaıı

•

Evkaf müdürlüğünden:
Mıktarı

Ginsi
Sade Yağ
Pirinç

kilo

500

2000
Fıkara

imuetlerine lllrumu olan balada muharrer iki kalem
Enak aleni münakasaya vaz edilerek Temmuzun onüçüncü
Cumartesi pnü saat onbeşte ihalesi icra edileceğinden talip
olanlarm şeraiti anlpmak üzere hergün levazım idaresine ihale
gOnti de idare encümenine müracaatlan.

Kağıt
Tütün

ve karton

inhisarı

umum

münakasası
müdürlütibıden

:

55,000 kilo karton ve 275 kilo kiğıt kapalı zarflA mlibayaa
ecHleaktir. itaya talip olanlann nffmımeleri ve fal'bıamesini
almak Dzere her gün müracaatlan veyevmi ihale olan 28 Temmuz 929 puarteai ıünil Mat 10,30 a kadar teklif ve yGzde
7.,5 dan teminatı nnnıakkate mektuplarını tevdi etmeleri.

lathanc , Görele , Gıre~
Ordu, Fatsa, Samsun, s:~
\ e İnebolu J ya ugrJ)
gelecektir.

Yelkenci
VAPURLARI
Karadeni~

lüks 'e sürat

VAT AN 3 '::~~ll
Çarşamba
günü akşam Sirkeci nh
dan hareketle doğru [
dak, 1nebolu, Samsun.
Giresun , Trabzon , Sü
ve Rize J)'ı! gidecektir·

j
·raısı
"·ı at· ıçm
· · s·ırk·ecı"de ~·rf.
kenci hanında kain acentesı

Altıparmak

•

.

«

müdürlüğünden
caddesinde kain buharla müteharrik un değir
meni ve derununda mevcut bulunan makine ve sair alit ve
edevat ile caddeye nazır ve tahbnda üç bap dükkanı havi
bmae ve deyirmen amele dairesi ve odunluk ve bahçe dahil
olduğu halde maa müştemilat fabrika pazarhk suretile 13-7-929
tarihinde ihale edileceğinden talip olanların bedeli muhammeni
olan 30,000 liranın yüzde yedi buçuğu olan (2250) lirayı mushmhiben Buısa ETkaf miidiirlüğüne müracaatları.

zon~...

hareketle (

<lak İnebolu , Sinop , sııdıı ,
sun , Ünye , Fatsa, or
. ,e
Giresun , Trabzon, Rııe J{Jfl
1Jopoa Jva gidecek 'e
~'
fişte Pazar iskelesile [ R pıt
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Şark

Bursa EvKaf·

0ZM1R) \'apuru 4 'feIJl:lr'
Perşembe akşamı Galata ~

5 şehri
50 senevi

arsa

«
Narlıvan
31
'
5 , ehr!
Bağdat cadde~ı
496
dilkkAn
4
«
BalAıda evsafı muharrer emlakin icara rabteililmck ü2ere 16-7 -929 tarihine müsadif salı günü
saat ı 5 te müzayedeleri mukarrerdir. Talıplcrin cmYaJi metruke icar komisyonuna müracaatları.

Kamerhatum

((

Trabzoq ikinci postası ı>t

Of, Sürmene , Trabzo~ 'A ,

120

550
200

11

0

hanı altında. lstanbul 274

tımından

ıcarı

lira

Küçükpazar
Balat

Şube acentası: Ma}ırıl

sinemanın

muharrer

nlSlf hissesinjn 38000 lira mefsuh bedeli mukarrer ile 6-7-929
tarihine müsadil cumartesi gunlı saat l:S te pazarlık ımetile icrayı müzauedesi mukarrerdir. Taliplerin teminat makbuz ve ya muteber banka mektuplarile emvaJi metruke satış komisyonann
Semti

G,11"

Merkez acentası :
6~
köprü başında. Beyoğlu ~ye

müracaat. Tel: lstandul O
I..'

İttiha kuvvet ve sıhhat için
en mlielSİr devadır. Bilümum
eczanelerde bulunur. Umumi
depoları Bomonti fabrikası.
Telefon: Beyoğlu 583, ve lstanbulda Ekrem Necip ecza
deposu. Telefon lstanbul 78.

Satılık kundura
dükkanı
Beyoğlunun

en güzel ve iş•
lek bir yerinde cadde üzerinde. bütnn takımları, müıteriler
ilzerine uydurulmuş gayet iyi
kalıpları ve diğer levazımatı
haiz milkemmel bir kunduracı

dikkiDl devren satılıktır. Dükkb çok güzel itlemekteclir!
latiyenler bir hafta müddetle
d&kkinın ah, vuitini biuat
kontrol edebilirler. Talip olanlar diikkimn adresini «Son
Saat>' ten öğrenebili!'ler.
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sahifede sanri01

uaatın ı
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ıs,12,11,ıo uncu

9,8~. ünı:U

2

ııcı

1

inci

1,,

»
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~

>

Y.

~

>
ıı

Tdw·a/

11.ın

1

»

I

1stonb~.

muhte\

ıfııtma Jj)dcıt ~

mııl.:la beı·aber hu hususta ıne•

~

kahul edilmez.

GıızetemizdL intişar edr°.J 0 ~
vazılnrırı

hnkl.., mahfuzu

Abone şart.ları ,,
\ ilılyetler için: ~enelik 1~~
aylık 900, üç aylık 500 k 51'1~
Ecnebi memlı-ketler için: .)J~ rr

JOOO, altı aylık 1600, üç
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Muı::::oı 1~
Takvi111

Güneş

Öğle

ikindi

•>

4,32
12,18
16, 18

Akşaın

