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AKŞAMLARI NEŞROLUNUR • Nüsbaaı heı: yerde 5 kurut 

;;z.Yunanlılar gene nikbin! 
lraniler· mate~de 1 Yeni tramvaylar.. İyi kararlar 

\~lltiin lran müeuesah kapolı... Topkapı hattı çiftlqtirilecek Dl ul tladr kapallı takab-
y Cl)d · . w'T a ar a satı ac , 
it·· e hanında, us- Unkapanına tram- . balıklar ise ... 
!!~~r~a mcraSim vay yapıhyor 

onu oldu w e~ı . İraniler , bugün muharremin Edimekapı tramvay yolunun resmi kilpdı, 
lıanınd gu ıçın dün gece Mercanda Valde evelce tesbit edilen tarihten bir g(in evel, 
İcra eta. tloplanmışlar ve matem meruimini önümüzdeki perıembe günü ıaat "17.5,, ta 

Bu nıış erdir. yapılacak. 
kanlı ~İı:e ınatem merasimi her seneki gibi Bu hat itlemiye bqladıktan sonra, Şehzade 
okunnıuş amış, gayet sakin geçmiş, mersiyeler başı - Unkapam hattinın ilk kısmı olan Vefa -
tlane d 'w vaı ı Vt·rilmiş ve sonra herkes saki- Zeyrek hattının İDfaabna başlanacak, ayni 
~ilerinde agılmışbr Y.alnız bir aralıti 4 lranlı zamanda da tek hat tizerinde işlemekte olan 
•ine d.. pala ve bıçaklarla meydana gelerek T opkapı tramvay lan çift batta ~acakbr. Bu 
lnenoı::rne~ istemişlerse de polis!er tarafından 1 iki inşaata ayni zamanda devam edilecektir. 

Du Ôuş ardır. J 
surıdan d akUdarda Nuh kuyu
llııt, b d ınatem ayini yamıl
lrıittir u a gayet sakin geç-

lit; 'k'.:I 1 
nefis ı r

9 Yerde dun gayet 
llıate Çaylar demlenmiş ve 
lerle 

111 
.ayinine ştirak eden

hınan BYin esnasında hazır bu-
2aitlere ccl:bi davetlilere ve 

8uiUn ılrram olunmuştur.: 
loloaıuk da~ sefareti ve kon
llliştit. Ş ha~re!eri tatil edil
l!tret 111 .. e nmızdeki lrani ti
riıi d ueksseselerinden ekse-
--.:::; apalıdır. 

~~~ara - lstanbul caddesi 
b a"ında N fı 

'Yeti fen . 8
. a V ekileti 

~ ıeı.brinıiz~ıyesınl denk bir hey' -
;"- .. l&nbul ge ece . Anka
ll~qafata yolu hakkında 
81 ır Atncrik başlıyacaklardır. 
un • an grupu bu 11'lfasına t u yo-

a P olmuştur. 

. 

" • • • 
TİGRİSI 

Bugün iç sahifemizde neşrine baıladığımıı 11Tigris" tefri
kasını mutlaka okumanızı tavıiye ederiz. ilk tefrikadan iti

. baren ıizi heyecandan heyecana allrllkliyecak olan bu ese~ 
( F antoma ) ve ( Rokambol ) muharriri Marsel Alenin en aon 
yazdığı ve Avnıpada pek çok töhret bulan eseridir. 

Şeb remaoell sıbblye 

müdüriyeti, dünden IU
bare.ıı, dullaı·ın tablalu;a 

da açık olarak sntılma• 

masıoı -n;ıenetmlştlr. D~ 

çular badema dutlarlDI 
ya kapalı tablalarla ve 
yahut .tabl!llarınıiı . üzeri• 
ne beyaz bez ürtmek sure-
1 lle satacaklardı. 
Sıhhiye müdurlü(fü, ha· 

hkların suları aka aka 
küfe ve sepetlerle naklini 
de menetmlŞtlr. · Badema 
balıklar beyaz Çinko kap
lar içinde ve kapalı ola• 
rak · oakledilecektlr. 

• • • 

Sokaklar ziftleniyor! · 
bk olarak Babıali-Anka
a caddesi katranlanacak 
Şehremaneti, geçen sene Emanet binası 6nündeki tramvay 

yolunun bir kıamını ka1ranlallllf ve bu suretle sokakları tozdu 
kurtarmak için bir tecrübe yapllllflı. 
Bu tecrübeden muvafık netice alınm11 olduğu için şehrin umumi 

sokaklanmn katranlanmasma karar verilmiftir. tık defa olmak 
ilzere Şehremaneti öntınden bqlıyarak Babıili ve Ank.,. 
caddesi, Sirkecideki araba vapuru iskelesine ~dar katna
lanacakbr. 

[ Mabadi 2 inci aahifecle) 

. . . 



2 Sahife 

Oç heyet Anadolu ve 
Tarabzon'da tetkikat 

yapacal<.-
AH ikbsat meclisinin yeni 

naznamesi olan iktısadi prog
ram raporunu tanzim etmek 
tıiere intihap edilen yedi ki
tilik heyetin lsfanbulda top
lanmuı mukarrerdir. 

Bu heyet üç gnıpa ayrıla
caktır. Birincisinin demiryolu 
güzergahında, diğerinin Kara
&miz sahilleri ve havalisinde, 
~sUniin de Akdeniz sa
Wllerile Trakya havalisinde 
tetkikatta bulunmalan lüzumu 
teebit edilmiştir. 
Biç dört gündenberi soğuk 
malgınlığmdan rahatsız bu-
laan Başvekil ismet paşa Hz. 
~işlerdir. 

i
ta idaresi 200 milyon 

ul çıkaracaktır. 
Amavutköy Amerikan 

z koUOfinde diploma 
tevzıi münasebetile bir müsa
mere lerfip olunmuş, Ciresun 
meb'nsu Hakkı Tarik B. tara
fından « Türk cüm urjyeti na
zarında kadın » mevzulu bir 
konferans verilmiştir. 

l
berlitaşta dün bir lahit 

bulunmuştur. 
anassur davası, tecil olun
uştur. 

lfülrateıii Serra deniz işleri 
~şirketinin iflas muamelatı 
başlamaktadır. 
mmum Jandarma 'kumanda
~nı Zeki paşa şehrimize 
gelıDqtir. 

. T roçki vize verilmesi 
~ için lngillı konsolo anesi

ne mü?"acaat etmiştir. 
tina sefirimiz Enis bey, 

uu.::.~UJ··ı,.:akeratın neticesine ka-
dar Y unanistana gitmiyecektir. 
Fi.it elatasaray tak mı bugün m zuıire gidecektir. 

al:iç. ve Şirketihayriye tari-
elıerinde cüz'i tenzilat ya-

pilması muhtemel görülmek -
tedir. 
Hstanbulda !ienevi 3,500,000 
~kilo Sihvri ) 0

0 
du sarf -

edilmektedir. 
!mllüleri diri göstererek ma™ aşlarını cep erine indiren 
muhassesatı zatiye memurla
rından Alaedd'n E. ve arka
daşları hakkın aki karar tem- 1 
yizce nal!zedilmtşti. Ağırceza 
düukü cdsesinde e• · hukmün
de is rar etmiştir. 
R-\ark demiryol, rı şiı keti mv un:ın topr g n an geç-

. in Edim Je dogru bir 

a"'erle 
ar arı Iehlikel 

~A~~ .... ,..,~ __ acak, Macaristan ııeı 
______ binler ilinde şiddetli 

Atina, 17 - Türk-Yunan meseleleri hakkında yap1lan mü· 
zakeratın neticesinde ittihaz edilen mukarrerata dair malümat 
alınamamışsa da har. nEl.!.ınmn izhar etmekte olduğu Wkbinlik 
fevkalade memnuniyetbahş intibalar husule getirmekte<lir. Har. 
nazın, Ankora müzakeratının bir daha arızaya uğr~ak yakın.
da itilaf husülünü ümit etmekte olduğunu beyan etmiştir. 

Bitaraf azadan M. Rivas tarafından gönderilen dosya dthı 
geldi, yarm {bugün] içtima edilerek kat'.i kararlar ittihaz edi
lecektir. 

z en·yor! 
( 1 inci sahifeden mabat] 

DördüncU vakıf hana önünde de üzeri « muzayyak kil » 
denilen san parke ile mefruş beton bir yol nümunesi yapılmq
b. Bir buçuk senedenberi bozulmıyan bu yolun da matlup ne
ticeyi verdiği, ancak meyilli yerlerde snn parkelerden istifade 
cdilmiyeceği anlaşılmıştır. •• 

Emanet, bütün yolları (10) santim beton üzerlne sarı parke 
tefrişi suretile inşa etmek esasını muvafık bulmaktadır. Ancak 
bunun için san parkelerin Avrupadan getirilmesi ve burada 
yapılması imkanının temini lazımdır. istanbulda b6yle lfır 
fabrika açılıp açılamıyacağını anlamak için Avrupaya gönderilen, 
dokuz nevi toprakhın hemen hiç birinm muvafik olmadığı 
anlaşılmışbr. 

Yanlız Kağıthane köyii ile Eyüp civanndaki Arnavutköyünden- · 
gönderilen topraklardan Peştcde bir der.eceye kadar ~m 
parkeler imal edilmişse de bu da matluba muvafık değildir. Da
ha sağlam parke imal edilebilen Eyüp Amawtköyündeki top
rak ta pek azdır. 

bat inşasını kabul etmiştir. 
ahiliye vekili Şiikni Kaya 
bey, dün Sivasa muv sa

lat ebniştir. 

mimayeietfal Cemiyeti U. 
reisi Kırklareli meb'usu 

Fuat bey, bugün Avrupaya 
hareket edecektir. 

Tayyare Cemiyeti U. reisi 
Fuat bey de perşembe günü 
Avrupaya gidecektir. 
feillk mektep müfettişleri dün 
~ maarif müdürünün riya
setinde toplanarak ilk mektep 1 

talebesinin imtihan neticeleri 
hakkında müzakerede bulun-
muş ardır. 

ar .. çte: 
~ngilizlerle Ameri knlı lar 
~arasında "tahdidi teslihat 
iç{n yeni bir müzak renin 
başlıyacağı taiıakkuk et 
tedir. 

Makdonald ceneral D"'ves 
ile bu hususta ihzari bir mli -
lakatta bulunmuştur. 
~arı Kuş tayyaresi halkın 
~tezahüratı arasında Parise 
m v alet·etm· ... ·r • 

Gizli mühimmat 
Berlin, 17 (A.A.) - Pot.

dam civarında sabahleyin fid
detli bir iştial vuku bulmut-: 
tur. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
«çelik mıgferliler» teşkilltma 
ait gizli bir mühimmat depo
su ortaya çıkanlmışbr. 

feci Bir y~ 
Bethune, 17 (A.A.) - Anc

helde çıkan bir yangında tRr 
ti tro salonu tamamen ve bir 
m · :ımere salonu kısmen ba-
ra:e olmuştur. 

Bir kişi a1müş, ildsi 11jır 
ol ak üzere beş kişi de ~ 
lanmışbr. 

Sinemaiar 
pahalılAfıyor 

Yeni gümrük tarifelerinde si
nema filimlerinden alınacak re-

sim miktarı eskisine nazaran 3-4 
misli fazlalaştırıldığından ge-
lecek mevsimde sinema fiatla
nnın çok pahalı olacağı tah
min edimlektedir. 

bir teşebbüs~:..; 
Belgrat, 17 - ~ç.ük ~ 

dellletlerinin, MaearJstan b&' 
kUmeti nezdinde, Macar ),,f 
WiMlinfn mahut mıtku rol 
nuebetile yeni ve busef' 
pddetli bir tqebbüste bul' 
uacaklan haber verllmetıt' 
dir. 

Matbuat bir harp voloJClf 
dan endişe ebnektedir. 

S. S - Dankü uüsha111-' 
« Ufuklarda tehlike » #. 
nunda bu hadise izah J 
mektedir.. 

Pirede grev 
bitiyor nıt1' 

A"Uoa, 17 - Umumi; 
m~le g~vi ilanı hakk•ıJ' 
dakl teşebbüs ademi pıtY 
varraldy~te uğramıştı; 
grev gunden güne zpJ! ~ 
la-makta, ameledeıı JJ 
çöğu lşlerioe dönmekte' 
tDr .. 

ltelyan hava 
müdqanna ni~ 

Allna. t'.7 - ltatya il': 
müsteşarma Yunan b 
kWDeU tarafından büfoJ 
981.tı> nişanı verilmlşti1'-

Rados lavo/ 
affedildi 

SOfya, 16- ESbak b8! ~ 
kil R.adoalavoftm affı hal"' ... 
dakl bmm SObranyi t~ 
dan mattefilwı kabul , 

m,m. 

Yazıkırımıı 
Sa1dfrr. 

lld kafadar, afultn lJı• 3 
var ~ saire 

4 Dcll, Kari siituntı. 

!) Gönülden gonüle. si 
6 Mahkeme h~berJerl, 'fi} 

7 - Dünya Şüunu. 

8 Yeni tefrikamız . T!grl~ 
9 Duvar içindeki öJıi. 

10 94 mü, ıoı mi? 

11 
,ıre Polis haberleri ,.e s 



'lt:l9 Haziran 

~Iapi~ane ... 
1fe yarıyamaz; 
tetkik neticesi 

budur 
anı~lki~.e. müfettişleri gurup 

t b 
Mufit bey bir mtiddet

en eri t hk latan a ikatta bulunduğu 
n . buJ hapisane ve tevkifha-
esıne 't hk Adü aı ta ikat evrakı9lt 

d Ye heyeti teftişiyesine 
evretnıiştir. 

d Buna sebep Haziranın birin
en 't'b bili 1 1 aren hapisanelerin Da· 

Adf.e vekaletinden alınarak 
. ıye vekaleti emrine veril

tııış olmasıdır 
tığıMUlkiy~ mUf ettişliğinfn yap-

tahkıkat büyük bir dos
Ya tutın kt d f t a a ır. buna nazaran 
:ı~bul ~apisanesi mühtacı 
ne . t~r. Bilhassa Bina hapiaa-

ıtt.ihazına ·· 't d ğil' d' li . musaı e ır. 

apısane imalatanesi mak-
sattan k . 
teşkil duza şeraıt altında 
ıi e ilmiştir. Şimdiki va-
h:ft altında mahkumları mu-

nzn etmek mn küld'' MUlk' ş ur. 
katını tye ~Ufettişinin t~hki: 

· iknıal ~dliye müfettışlerı 
ruı ettıkten sonra raporla-

c~~~~ye vekiiletinc vere· 

lstcınbulun yeni 
nümerotajı 

ıJehrernanetinin yeni rakam
g0k a ~unıara, yeni harflerle de 
iJaf lfıvhalan imal ettirece
llli ve tahsisat alır almaz 

tııerota.· b 
tlııttık va . aşlıyacağını yaz-
rın · enı numara lavlıala-
cah_ bedeli halktan alına -

il". 

Fakat b 
n;;ı..__ una mukabil geçen 

'AIUS tah • • 
lan la h r~rınde kapılara ası-
edilnı. v a ann parası tahsil 

ıyecekti y l k lllerotaj 
19 

r. apı aca nu-
t.br· . « 30» da yapılacak 
ğtfdı!rrıMnlifus ile alakadar de-

. aarn fih kak ı.. h a numara ve so-
lan e::ı ~nnı~ tahriri nlifus
br. T ahrf . :nalıne çalışılacak
ralar n nüfusta bu numa-

esas ol ktı y . 
lliinırot . aca r. enı 
Yapacakhr belediye daN-eleri 

"" PoSia · 
mem.urıarı taavun cemıye .. 

• tının kongresi 
utanbuı p 

ve telef osta ve telgraf 
CCnıiyct:io~ ~enıurlan teavün 
nıa günü Bıra .. nııı 21 inci cu-

mnı d ~Yo&:lunda Aynalı 
e e Sururı h 

Miahmer cenıi nı~ a}lesinde 
daiı-ei mahsusad:eti b1?aaında 
Presini aktedece ... sdnelik kon
bini c;enıiyetin gın ~n menau
da saat 14 t Yevm~ nıe.ıkiir
oIUJuır. e teşrifleri rica 

. - - --- -- --~-

~on Saa\. 
t ... == Ufukta tehli e 

Gözleri hep 
Yunanlılar, Tür 
karşı bahri efe 

temine ç lı.şı}7 
Aşağıdaki sahrlan bir ,Ati· 

na gazetesinden aynen iktibas 
ediyoruz: 

- c< Haber alıyoruz ki sa -
bık donanma kumandanı kap
tan "Kolyaleksi" d5rt gün 
evci [ S.S- 10 Haziran tari
hinde) Yunan harp gemileri
nin Türk bahri kuvvetleri 
noktai nazarından bugünkil 
vaziyetleri v e Yunanistan 
için en münasip bahri prog
ram hakkında M. Venize
Iosa umn bir muhbra ver -
miştir. 

Bu hususta elde ettiğimiz 
malümata nazaran, sabık do
nanma kumandanı muhtırasın
da en ziyade küçük vahitler 
ve bilhassa kafi miktarda son 
sisten torpidobutlar ve tayye- 1 

reler tedarikine lilzum gö:rt:er
mektedir. 

Mumaileyhin f il~rine göre 
T"/lrhiye ile bir Jıarb ha
linde eğer kafi tayyaresi 
ve küçük vahitleri yoksa Yu
nanistan bahren Türkiyeye 
ka111 koyamıyacaktır. 

Kaptan Kolyaleksi, Salimin 
zırhlısına malik olmayı tama
men faidesiz telakki etmekte, 
bu gemiyi bilfiil işe yaramaz 
halde görmektedir. Çünkü bu 
zırhlı süratinin az.lığı hasebile, 
hennı tamir albnda bulunan 
Türk (Yavuz) zırhlısına karşı 
duramaz. 

Sabık donanma kumandanı, 

Salamin zırhlısında yapıla· 
cağı söylenen tndi!atın yaptı

rılmamasını ve bu tadilata ve
rilecek paranın torpidobut ve 
tayyare mubayassına tahsisini, 
M. V enizclostan, kendisine 
ant veı·erek, rica etmekledir. 

Sabık donanma kumanda
nına göre ancak bu suretle
dir ki Yunanistan Akdenizde, 
yalnız Tilrkiyeye karşı değil, 
kuvvetli devletler için de 
müttefik sıfatile şayanı itibar, 
kendisine gih·enilecek bir ke
miyet teşkil eder.» 

Daha iki sene eveline ka
dar Yunan donanmasının ba
şında bulunan sala}.iyettar bir 
Yunan bahriye!isinin bu fikir
lerine, bir muta.lea ilave et
meden, enzan umumiyenin 
muvacehe; dikkat ve intiba
hına arzetmekle ildifa edi
yoruz. 

y t 
Sultanahmette 
tekrar başlıyor 
İki senedenberi Sultauahmet 

meydanında Bizans zamanın
dan kalma «Hipodrome» da 
tetkikat yapan İngiliz müzesi 
memurlarının yakında şehrimi
ze gelerek tekrar hafriyata 
başlıyacaklan haber alınmıştır. 

- Hamm. aff edersini=. buraya erkek gireme:.! 
- Ayol. buııurı neresi erkek? Bu daha alil yaşmda ... 
- Gazeteler dört yaşmda koca dclikaıılılarm resimlerini 

basarken biz altı. yaşuıdakiııi içeriye alamayız •.. 

- Sahife 

Vi.cut eri 
a.şnnan.lara. 

- Kadrnlar ylizlinden her 
vakit sinir hekimlerine bol 
bol iş çıkacak değil a .• Bıı 
sefer de piyango lluliısi Beh· 
çel bey doslumıı=a çıktı işle! 

- Hayli' ola, aman ne ol· 
du? 

- Ne olacak bir çok ha
nunf en diler Tavşan adasına 
gitmişler. Şimdi evlerinde bir 
yandan hatır haltr kaşımyor. 
bir yandan da kaşınan yer
lerine sarmıısaklt yoğurt sü
rıiyorlarımş. 

- Pek fena bir şey der]il.,. 
Erke/eler gibi bu sıcakla zü-
(juri olup düşıimııcklense isi
lik olup tatlı lcılll kaşwmak 
bin kat hayLrlıdır. 

- Lô.ldn bunlann kaşınan 
yerlere sanmısaklı yoğurt 
slirmelerine ne dersin'! 

- O da ahi! Sarmusakll 
yoğurt ya=m hem hcwayı teb
dil eder. Jıem ele iwwıw laflı, 
mışıl mışıl uyku verir. Eğer 
Jwmrnlar lmn1111 içine bira:. 
da tere oicı ilaoe efselrrdi 
çok geçme:, bir iki hafla 
sonra. İstanlwllm en son mo
da kadm kokusu cncık oltlJ'
du. 

- Bari sarımısal\lı yoiJurt 
isiliğe iyi !Jelİr mi? 

- l'allaili Topkapzda, Çar
şambada. Koca .1/alapa:;ada, 
Eyıip taraflarmdaki kadwlar 
ya:m isilik ve kurdcşcrı olmı
ca hep bu ilacı kullanırlar 
ama, kadmlar birliği gibi 
ljliksek bir malıf elt! memmp 
İıammf endileriıı böyle sarımı-
saldı yo!Jurtlcı vücuilerini la
lar böreğine döndıirmeleri 
insana bira= garip geUyor. 
Sen ne dersirı, im işe ey Ilu-
lusi JJe/ıçel bey? Eijer kıışı
nan vucutlere bu,/aydail bir • 
şeyse şimderı sonra sırtları 
kaşmanlara da bol bol sar
musaklt yoğurt ikram edelim! 

Kliro~hı 

furuği han 
geliyor 

Madritte toplananCemiyeti 
akvam konğresine iştirak 
eden İran sefiri F uruğı haıun 
Paris ve Berlinde bir müddet 
kaldıktan sonra şehrimize 
geleceği haber almmışbr. 

... 28 J~aziran 
\ 'eremle ımicadele cemi

yetinin rozet günüdür. re-

ayda « 10 » kuruş vcrcrcı• 
a:a ola u ·. -



4 Sa1ıff~ ._ 

A 

A, A A a, a ... 
Etlltlık istiyenlere 

Çehresi ve vOcudu mun
tazam, temiz ve gtizel, bet 
Yatında bir im çocuğu ev
latlık olarak verilecektir. ls
tiyenleain şu adrese tahriren 

Bu, seyirci hanımların ağızla
rından cıkan hayret sesiydi. . ve ya bizzat müracaattan. , 

- 25 - Muharriri: M. Turhan 
Arik gençler, boğaz bogaza 

ge!mit bulunuyordu lambala
rın parçalanmasını intaç eden 
silah sesleri, mücadelenin u
mumıleşmesine İ{:ıret gibi 
olduğundan o neşeli meclis, 
korkunç bir sahne haline in
kılap edivermiştı. Kimi bıçak, 
kimi kama teşhir eden gafil 
deJilranlılar yekdiğerini öldür
mek için amansız hamleler ya
pıyo,..lardı. 

Pamuk, cidalin umumileş
m~si üzerine dayaktan kur
tu1mu~, ark~daşile bir köşeye 
çekilm;şti. On1ar, tıpkı at ya
rı~lanndaki önd'11ler gibi ğahp 
trrafa mevut bir mükafat 
hdinde !:Üslü süslü sallanıp 

duruyorlardı. 
Nih;ııt, o gece için mahmi

Jeri olan alüftcluc fena göz
le bıkmak cürmünü, cilrmü 
azimini irtikap eden arkada
şını öldürmemektr .. -ı mütevellit 
hıncını, kendisine sataşan 
gençten çıkarmak için olan
ca kuvvetile uğraşıy•>rdu. Bir 
an g:!ldi, o genci sendeletti 
ve altma alacak oldu. Fakat 
diğer bir genç, işe müdahele 
ederek - elinde kama - Nıha

dm üzerine atıldı. 
Seyirci hanımlar, bu sefer 

de korkulanndan çakşırlaı
nnı ur.atmışlardı. Zavalhlann 
gözleri büyümfış, renkleri at-

• rnış, dudaklan çatlamış, dilleri 
tutulmuştu. İkişer ikişer veya 
üçer üçer yekdiğerine sanl
mış otduklan halde şimdi hep
si kümelenmişler, bir iri top 
haline gelmişlerdi. 

Ağlayamıyorlar, bağıramı

yorlcır, mütemadiyen titreşi

yorlardi. Hepsinin gözü Niha
din üstünde mütemerkiz gibi 
idi. Öbür boğuşanlar o kadar 
gMlerinc çarpmıyordu. Çünkü 
mücadelenin merkezı sıkletini 
onun teşkil ettiğini biliyorlar
dı. Nihat ölürse kavga biteçek, 
lldürftrse gene kavga bit&. 
eekti. 

Haminin can verip ortadan 
kalkmasile mahmilerin, yani 
oroapulann diğer tarafa bıti
kaU ve bilikis hami meykf.. 

indeki kabadayının bir adam 
öldnrmesi- nizaın feysal bul
ması adetti. O sebeple seyirci 
kadınlar da bütün benlikle
rini gözlerine tophyarak Ni
hadın muallakta görünen aki
beti bahtım takip ediyorlardı. 

Şehnazın hali hissisi bilhas
sa kınşıklı kocasının silaha 
davrandığım gorur görmez 
gözlerini kapamıştı, Bu kapalı 
gözlerin önünde derakap ka
ranlık bir mahpes teressüm et
mişti. 

Şehnaz, kocasını o mahpes· 
te inliye inliye dolaşıyormüş 
gibi görüyordu . 

Silahtan çıkan iki müteakıp 
sada, o manzarayı sildi ve Şeh
nazın gözleri gene gayri ihti
yari aç.ılaMk sahneye döndü, 
ortada düşen ölen yoktu. yal
nız çarpışmak, boğuşmak var
dı. mücadiller, öldürmekten 
ziyade ölmemiyc itina ediyor
lar gibiydi ve hasran Nihadın 
vaziyeti muhataralı görüni
yordu. 

Şehnaz, elemle değil, merak 
ile kocasının sav~masına ba
kıyordu. mühlik dakikanın h•
lulu üzerine gözleri yeni baş
tan kapandı. arbk Nihadm öldü
rüleceğine temamen inanmqtı. 
ve garip bir heyecanı mfttev
veşle titriyordu. 
Koçasınm başına doğru kal

dınlan sivri uçlu silahın, ken
di boynundaki nikah zincirini 
de parçalamakta olduğunu 
adeta bjssecfiyordu. Kocuı 
ifte ôlayor ve kendiaf dul ka
lıyordu. 

Şehnaz, dulluğunun sernigtu 
hüccetini, knaumın ölnpiDI 
kani olarak g&deriııi bir tir
in açamazken mftcadele ab
nesinde aa bir ıeı duyuldu 
ve ona dip bainfmalar, 
acıklı sesler takip etti. O a
mana kadar çeneleri kilitleaen 
seyirci hammlann ağızlanncla 
da müttehit bir 1adayi laaJNt 
yükseldi: 

- A, a, ır 
O sesler ve hu "mütebaJJir 

sadayj mnttehft, Şebııazm p. 
!erini açtı 'ft o da ayni bul 

Kanlıca, Çubuklu caddesi 
Turhan Celil B. 

* Neler de Keşfetmiş yarabbi! 
AlAeddin lmzasile bize 

mektup gönderen bir ka
rihniz, ı,endishıin beş 
mühim ihtiraa malik ol
du(Junu hlldirmektedir. 
Karlimizln neşrini şiddet
le arzu eltigi bu b<>ş mü-
him «h> ihtira şunlardır: 

Cazibe motürii, fezada 
seyahate mahsus alet, şe
hlrlt:•rin ('anıekAn dahili· 
ne almması, 100 bin lon 
hacminde hlr hafon · ve 
Jmdmlarm rahmini göre n 
bir dürbün .. 

Knriimizln arzusunu 
yerine {JPl.r rdlk, beş mO
Jıim ibUramı neşreum. 
Karihniz hlze ıwı·eye mü-
racaat ebnesi li\zım gel
diğini soruyor, cc,·aı> ve
relim: 

Sanayi m1idüriyetinden 
eveı Maztıar o~ınan heyP. 

hayreti tekrarladı: 
- A, a, a! 
Kadınlar da , Şehnaz da 

hayret göstermekte haklı idi. 
Çünkü manzara hiç umulmı
yan bir tekil almıştı. Beş - on 
saniye evel Nihada kamaile 
tehdit eden bir tarafa yıkıl
DUf inliyor , diğer mücadiller 
de giı-ecek delik arar gibi bir 
vuiyette tamamen peripnlq
IDlf buluauyordu . Nihat - iki 
eli yanma dftşök - alık , alık 
bakmıyordu.Demin g6derinde 
pnır parlıyan , &nlerinde ce
reyan eden mticadeleyi mah
zuzane seyre dalan aliıfteler, 
bakmduklan yenle aap san 
kesilmffler, titremiye koyul
mutlardı. 

Btltlin b. tahavvnın yapan 
Kedban, yanık Kezibandı • 
Koca k6yl8 kız, çamaşır d6v
miJe mah-aa olan ağır tok
maiı bir ılrz gibi kullanarak 
&dlne gelen delikanlmın başma 
beline yapıştınyor ve darbeyi 
yiyen erkek ya bağırarak sa
WfUYOr, yahut yere yuvarla-
ıüyoedıı. 

Atık im, ilk Iİlih ıeaini 
duyar duymaz matfaktan tok-
map omuderq> fırluuttı; sah- . 

l 
Bu 12ınbalar neden yanmaz? 
Y edikul4; - Kazlıçeıme cad

desinin mezarlık ve bostaDlat 
arasındaki kısmında gece Y' 
nsından sonra limbalar yaJJ' 
mıyor. Bu yer, fabrik&lardall 
geç vakit dönmek mecburiy~ 
tinde olanlar için tehlikeli bit 
geçit halini alıyor. Nazan dik"' 
katin celbini rica ederim. 

Y edikule karilerinizdeO 
Mehmet Emiıı 

lf 

Bir adres aramyar 
Mekkei Mükerreme ~rab• 

hastenesi ser tabibi merlıuJIS 

Mustafa efendinin mahrumları 
beyler adreslerini, Trabzond• 
Şifa eczanesi sahibi Zühtü be'.' 
bildirmeleri kendi menfaatleri 
iktizasındandır. 

M. Sabri 
lf 

Muhabere 
Bahriye binbaşılarından 56"' 

leyman Sırrı beye: Bahis bu
yurduğunuz meselenin aleıd 
münakaşası bizce mahzurl'r 
dur. Arzu buyurulduğu tak"' 
dirde, cuma olmamak şartile 
bir gün öğleden sonra beşte 

matbaamıza teşrif buyurunUSt 
bu meseleyi görüşelim efeD" 
dim. 

neye yetiştiği zaman Nibadıo 

tehlikede olduğunu görmüş Je 
çılgın bir tehevvürle hemd 
erkeklerin arasına ablmifb
Bir orospu için bojç boğad 
gelen delikanlılar, bu aşk de
lisi kızın darbelerine dayatır 
mamışlar, darmadağın olmar 
lardı. 

Keziban, lemhatfilbuard• 
bu neticeyi temin ettikten ve 
bilhassa sevgilisini muhakkak 
bir ölümden kurtardıktan sao
ra alüftelere yanaştı. Deıiıl 
bir gayzı rakibane Ye iirkütl"' 
dl bir nigihı münteldmane ile 
iki kahpeyi tepeden tımai• 
kadar süzdü. 

- Sizi gidi pis kancıkl., 
sizi - dedi - efendiyi cand .. 
edeyazdmız ha. Alm ()yle a.el 

iki yaman darbe, Pamakl• 
Emettlğün bol bol okşanmı)'• 
ahtan kaba etlerinde balW 
tokmağı gibl ses çıkardı .e 
kadınlar feryadı kopardı : 

- Aman p ... unu dakeJijo 
bize değme! 

- Size değmeyim de kfıoe 
değeyim? evimize yas getirt' 
cektiniz, ocağımızı yıkacaktı• 
nız. Sizi kötü dişiler sisiz. 

(Bitmedi) 

... 
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Bu, ded~ dilidir ... 
Cl ınayın yiöitler; an -

Ya.na ne mutlu! •. 
- Abu - 8 - Muharriri: H. Turhan 

bülJüd" - dedi - alçak gö- suyun boğacağını, zehrin öl-
llYağı ur. Üç Alpla üç Aptalı düreceğini, okun deleceğini, 
edip ~~~türnıez, kendi lutf- kılıcın parçalıyacağını, ateşin 

V de yakacağını bilirlerdi. 
e cev b nıezı d ap eklemeden Çö- Ömürlerinde görmedikleri 
er en b' . . . _ ırıne emır verdı: ve işitmedikleri bir hal olmak 

getiri~urada kor vardı' biraz üzere ateşin yakmak, pamu-

Eknıek t b ğun da yanmak kabiliyet Ve 
könı" d ap ı için yakılan hasiyetini kaybettiğine şahit 
daki~ en üç kızıl parça, iki oluyorlardı. Bu harikai marifet 
ne e . ~onra Aptalın önü- hepsini laletmiş, epkem et-
htrk g tirıldi. Koca Musa 

asının b. . • mişti. 
avuç ır tarafından bir Fakat aptal Musa, kayıtsız-
Parça Pa~uk çıkardı, bir taş 
aterm sı ul stünde getirilmiş olan dı. yaptığı iş, alelade bir 

Trare eri v • • şeymiş gibi sak'ndi. ul.~rip-
koyarak .. pamugun ıçıne ler, onun mütevazıane sükfuıe-
turdu: Çornezin eline tutuş- tinden bilhassa mütehayyir 

bab Bunu karlığa iletin, Ahu 
aya v · ger . enn. Cevap verirse 
ll'ı~ ke d. YlirüyU n 1 gelirse ardında 

D 
.. n. [1] 

Uglu '} 
sim Ak 1 e Murat mütehes-
rı ' .. Çe Koca ve arkadaşla-

rnuteb 'rd' ateşin ayYı ı. O kıpkızıl 
ltıtıha i ramuğu yakmaması 
rak r P en heht içinde bı-

rnıştı· tal kılıçla ' .. ap Muradın tahta 
f~ gostere geldiği mari-
J>ek kuşu keramet yanında 
ateşi .~ kalıyordu; suyun 

Sondı\~ • ib• fin d '«meınesı gı ı ate• 
idete: Paınuğu yakmaması 
aptal M nıuhal olduğuna g8re 
hnııe usa pek parlak bir 

A.lr göstermiş oluyordu. 
plar b 

ta?-ai irf ' u akıl ahcı man· 
lerinf an önünde küçtidlk
ne dag-l hissediyordu. ODiar; 
d arın heyb t1i •.....L!L __ an, ne 1 e ırunwı-
-..ı su arın öldUrü 6 dal-6cuanndan c 
blan '-- ' ne kalelerden akı-

• 1()%gtn t .... ı 
ıehırli ok] a ~erden, ne 
kılıçlardan kdan ne keskin 
- orkarJardı. LiJdn 

[l] Müverrih -
• hadiseyi A. Hanımer de bu 

tefsir edİyor P~ Murat gibi 
' :ırıan Yazıyor . •Ynen şu sa-

h aınukla at • l Aptaı Musa 
Al eş to l t 

'h q'• onun k P an:uşbr Bu \ UVVet • 
b · aret iki h . ve bilimden 

ır _1 aasaı b-ki 
tir ~nıihi sera· a mesine . !1 T ıreny· .. 
S : ı « ürkçe t ızu garip-
H~l » erce~j - c-1 

sirindP1~erin tevilind 
sonrn ısabet olrn d : ve tef

ınlaşılacak~. '~, biraz 

oluyorlardı. Başka biri bu işi 
yapsa, gµnırundan ağzı kulak
lanna vanr, kendisini takdir 
ettirmek için bakışile herkesi 
zorlardı. Baba Musa, hiç te 
oralarda değildi, ne çalım 

sabyor, ne göz süzüyordu. 
Muharipleri düşündüren bir 

nokta daha vardı. PBmak 
içindeki ateş, acaba neye de
lalet ediyordu. Revisi hale 
göre aptal Musa, Geyikli de
deye mektup göndermiş olu
yordu. Bu garip mektubun 
meali neydi? 
Şu müşahede, alplarla ap

tallar arasında bir aynlık 
daha tesbit ediyordu. Alplar, 
yekdiğerine bu şekilde haber 
sal~, satamazlardı. Onlar, 
dnpe dtız komışnrlar, anlaşır
lardı. Aptallar ise başka bir 
lisan kullanıyoilardı. 

Oç muharip, birbirinin yü
zOne hayran hayran bakışır
larken aptal Murat: · 

- Yiğitler - dedi - şaşma-. 
ym. Buna dede dili derler, 
anlıyana ne mutlu! 

Apturahman dayanamadı: 
- Doğrusu ya, biz anla-

madık. Acap siz anladınız mı? 

- Biraz! 
- Bize de anlatsanız! 
- Anlatayım: Ateş lruv -

vettir; pamuk, yumuşaklıktır. 
Benim anlayışım doğru ise 

Ahi Musa, yerinde coşmayı , 
yerinde susmayı bildiğini söy-

' 

Yiyecek eri! .. 
• < 

insan kam sivri r.:.ne1dertn b~ca gıda
sıdır Hayata onun tahtı tehdidlndedir 41 
('Flit); sivri sfoeklerln duşmanı biamam 
olup onları bulur ve öldtfrür .. Flit; iendi 
tulumbasıyle sıkı1dığı taktirde tahta kuçu~ 
nn 1 kanncalann veya hamam bOcektennfn 
gizlendikleri Y':lvatanna tahfip, rnınurtata
rını ifna ve ' bltOmum haşaratı itil) eder. 
Aynı zamanda sfze de ıaran .dokunmaı ve 
kat'iyen leke btral<rnaı·. 

(Flit'} i satr haşarat OldürilcO adi ~ 
yilerte karışttpnamahdır, Daha büyük ve 
daha kat'i teslrt size memnun~etbafli • 
mcreleı tem1n edecekfır. 

Tulumbasıyla S1kınız 

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları 

KİRALIK BOSTAN: Haydarpaşada İbrahim ağa ~ 
civarında 43 küsür dönüm bostandan tahminen 20 dönftm 
bostan, senelik kirası 445 lira olup üç sene müddetle kir~A 
verilecektir. Müzayede temdiden 26 haıiran 929 çarşamba 
günü defterdarlıkta. (725) 

lf SATILIK EV, ARSA, BAHÇE Emirganda Hamam soka· 
ğında No 4, 6, 8 ev hamam arkası ve bahçe ile iki masuq 
tatlı su, seksen hissede dokuz hissesi, muhammen bedeli 400 
lira, bedeli def'aten alınacaktır. Müzayede pazarlık suretile 9 
temmuz 1926 salı günü Defterdarhkta. (472) 

lf- SATILIK ARSA: Kadıköyünde Hasan paşa maliaDesinltı 
eski kurbalı dere yeni şair Ahmet Kemal bey sokağında No. 1 
Kemikçi çayırından müfrez 1600 ~n; muhammen bedeli 11'20 
Hra, bedeli daf~ten alınacaktır. Müzayede pazarlık suretile 9 
temmuz 929 salı günU Defterdarlıkta. (448) --...- --·--------

lüyor. 
- Ne çıkb bundan? 
- Onu Geyikli anlar. 
Duğlu , hiç bir şey ifade 

etmiyen bu tefsir üzerine söze 
karıştı: 

- Atbn koca Murat ~ttın. 
Alplnrı da kandırayazdın. 
Dede dilini sen bu kadar mı 
anlarsın. 

A ptal Murat kızmadı: 
- Haydi ben yanlış anlamış 

olayım. Doğrusunu sen söyle. 

Duğlu, kemali ciddiyetle : 
- Onu - dedi - ahi Mu .. 

bilir! 
Aptal Murat bJla ihtiyar 

güldü: 
- Vay ayrancı vay, -dedi

bu akılla mı kervana k~ 
yorsun? Deredeki balıklar da 
ancak bu cevabı verir . F era
setin şu dağdan da ytl~ 
miş. Aklınla yaşa .• 

(Bnmecro 
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~on ~aat 

Bu da bir san' at! 
Dilenciler DiLerıcUıği ko.oul etmezler iuna el 

açmak fır5alım da kaçırmazJa,. 

Mahkeme koridorunda geçen şu 
sahne ·bunu göstermiyor mu? 

DHenclllk madooshıden 
mahkemeye verilen mal
nunlar kadmh, crkcldi, 
yaşh, genç, b1rçok kişi. 

Hatta h:hl,rlndc tklsl da
ha t,-.._lcuk denilecek yaŞta. 
lUahkPıne korldorunda 

dolaşırlarken, birihirlerile 
konuşuyorlar. Hepsi do 
dJlcncilfğl kabahat say
uıamnkla ısrar edcı· şe

klide lakırdı süylü~·or. Bl 
rl, ya~h bir erkel\, öhü· 
rünc anlatıyor: 

- lh~n eiH senerllr avuç 
açaı·ım. (rt•len n<- ı;eu par-a 
atar. Ihı, dilenmek mittir·! 
Ben ağzımı ıu;ıp ta « ba
na para verin » demiyo
rum kil 

- Öyle yo, belki avu
mnu dua için aQtm! 
Yanındaki ·yaşlı kadmm 

bo tllktrdısma lhtl~·ar er .. 
kek baş sat h yor: 

- Öyleya. '""rmeseydl
ler, almazdım. lstemlyo
Mlm va! .. . 

Gcnd hlliırdıya . lrnrışı-, 
yor: 

. - ilam istemiş te o!snk, 
kabahat mi bu'! Parayı 
berkes herkesten ister. 
Ayıp de,ğll. «Sadaka verh> 
Demiyoruz ya! 

- Sadaka heşka, para 
baŞka. Onun adı ayrı bu
Aun adı ayrı! 

- Öyle ya, öyle ya! 
Bu esnada bir kadın 

etrana dolaşan küçük· bir 
imza seslenlvor: . 

·- Kız, Fatuş, koş abln
nm yerine otur, burada 
ne işin var senin. Sonra 
o yeri Jlayriyenin piçi 
kapar! 

llahkemeye verilen di
leoellerln ahbapları başka 
dtleneller, hep mahkeme
ye gelmişlerdi. Dirlblrle
rlle böyle konuşurlarken, 
hariçten bir zat onlara 
ıj6yle dedi: 

- Siz kim bilir ne zen 
~iri Sırtanpda çu-

vıdı hırka yerine la~ıdı
ğınızı nörcn htç aldan
mamalı! 

Hep, iti raı elt jf<~r: 
.. - A, l)t)t-un°ıt ~üph.e l'l
nıe hlzden. erendi. Para
oba yfylp içnıez mi idil\, 
uiyinip kuşanmaz mı idik 
hiç! 

- Hen sili sizden ö[jrc• 
nect .. k değilim! 

Bunu dllt>ncller luzdllar: 
- A, bizi ue yerin•! ko

yuyor hu adam. Hakaret 
ediyor hlze. Allmallah 
halrn,ret edlvor. nrzt <H· , . 
lenci yerine Jioyuyor! · 

- De(jll misiniz'! 
.- Değiliz elbette. Sen 

ne zannettin bizi? Hlrl 
be~, on kuruş ''erince al
makla dilenci mf sayılır 
insan hiç·! Sana verseler, 
sen de el · altından yan 
cebine :alıu·smt . 

- Susun. Haddinizi bil· 
dir.!rlw yoksa, ha! · 

· - Biz haddimizi hlllrJı. 
Beş, on paraya da kanaat 
ednriz! 

Dilenciler kendllerlne 
çılilşan wtı . asahile~Urdl
ler. Süvlene sövlene c·e-• .J • 

kildi, nltti. Dilenciler ; 
nınhkemeye girdiler; çık· 
tılar, davaları haşka bir 
muhkeo'leye havale olun· 
muştur. · 
Arkadaşlarıma muha-

kemesini dinlevonlPrden . 
hlr~ koşa koşa t•n önden 
uidıyort.lu: 

- Tanıdığım lıtr zengin 
var. Alisi gibi ültlü de 
bugi)n kaldırdılar 'a, ya
narım. 

Bekleşiyorlardı adamı, 
ben de on gündür· onu 
bekliyordum. Biri seslen-
di: . 

- Dur~ beraber gide· 
Um. Acele ~tme! · 

- Nasıl af•e1e etoıtye
Y,lm. Helkl de ıskat elde11 
gidiyor, · şu saaue·. Bir 
postekl olsa da üzerine 
binip uçsaml 

Fante:i 
Dram 

Eşhas 

Pivaiıist 
" 

fi nıünekkit 
E"li bir kadın 
Bir Yarı - bakire 

.630 Dişi saıni 
j ı erkek sami 

[Bir . konser salonu.. Cuma, 
öğleden 90nra. Dram esaasın· 
da eşhastan hiç kimse ağzını 

1 açmıyacaktır. Aşağıdaki satır
lar eşhasın kafalarında~ geçen 
düşünceleri ifade eder.} 

• l inci mt1ııekkil' 
Allah. verse de şu hayvan 

herif programdan ha"riç par
çalar çalmasa. Karilerimin ba
na itimatlar1 vardır: Beni 
musikiden arJ:yor, samyorlar. 
Akıllarına tuı:p sıkayım. 

150 kadllı 

Acaba bu Piyanist Pade
revski kadar güzel mi? Bu 
berbat gazetelerdeki fotoğ
raflardan el y.üz belli değil kit 

2 irıci ımi.nekkit 
. Vapunı kmşıracak mıyım? 
Konseri uzatırsa gırtlağına 

sanlınm, aliınallah! 
Erkeklerden biri 

Ah! Cıgara.: ~k kabil 
olsa! ... 

[ Büyük virtüoz sahnede 
görünür. berin bi.r re .... erans . 

Alkış fırl:ması. Virtüoz pi
y.a~oya otuı=ur. Ayaldarım, el
lerini uzatır. Alman -Macar -
Lehli - ltalyan ve Rus tipinde 
zattır bu. J 

· Yan b<i/\ire 
. Aman ne güzel! 

Evli kadm 
Ne ,şık! 

110 hadrn 

Ah! EUe.rini öpsek.. Ellerini 
öı.ısek! .. 

(Piyanist «Bethofen » in bir 
sonatını çalar.] 

.) uncıi mıinckkil 
: Acabıı neresini çalıyor? 

Kadınlar 
Ne enfes çalıyor! Ne enfesi 

Piyanist bu sırada eserin 
en güç yerine gelmiştir. Yan
htlıkla bir do diyeze basar ) 

Samiinden bir banker 
Mis.ilsiz çalıyor! 

Bir Şarap lii.ccan 
Harikulade! 

· · · · 4iirzcii mtinekkit 

Ne muvaffakıyet!. .. 
[Piyanist gömsün ucile Nlo-

na bakar. Yaptığı gafı yuttur' 
duğuna memnundur. ] 

Piya nisl 
"Laypçil<,, ve ya "Münib;; 

te olsaydım ehali yuha çeker01• 

Çirkin kadwlar 
Kim bilir bizim gibi kaÇ 

güzel sevdi? Kim bilir? .. 
[piyanit t birinci parçayı b!

tirip ayağa kalkar. Derin bıt 
reverans, bravo fırtınası] 

. .. 
[ ikinci parça başlar ] 

Esmer bir kadm 
Demincek bana baktı! 

0işııuırı bir kadrn 
Gözü hep bendeydi! 

.i inci mıinekkil 
Ayaklan ellerinden dah~ 

mükemme~! 
Piyurıisl (/ıajij~·c csniyerek) 

Konserle hayatını kaı.annıSJ 
ne cım sıkıcı! 

Samiin 
«Bethofen» in ruhunu şacl

etti! 
15 rncı mlinekkil 

Acaba bitmesine kaç dakİ' 
ka var? 

[O ande konser biter. Se' 
lam alkışlar.] 

Dramın sonu 
'Nakleden: 

' .ıiılettiıı Ekref11 

1 

- Ne o? Saati tamire ısıİ 
gatürl\yorsun? 

- Hayır. Kol saatimi yaP' 
mıya verdim de hunu yanııll1 

aldım. r1"" 

Yani çıkan eserler 
~khıatçı 

Ali iktısat mektepleri pıe" 
zuolar cemiyeti tarafında" 
neşredilen ( İktısatçı ) mecııııl" 
a.smın ikinci nüshası dokt?{ 
Nizamettin, muallim Cel• ' 
raüderris ~uavinlerinden faikı/ 
muharrir Kem· l Ahmet, Tevfİ. 
Nevzat beylerin yazı ve yeftt 
gümriik kanunu hakkında f'dai 
liye · vekili beyin nutuklatıiJ 
intişar etmiştir . Gerek tsM 
ve gerekse tertip itibarile ~ 
zel bulduğumuz bu me~ bır' 
karilerimize tavsiyeyi zait 
luruz. 1 

Yeni adım 
G'tt"k t k~ ··ı etıoelı ı ı çe e amu 

1 
eııÇ 

istidadı göste.r~~ .~· s!Y"' 
mecmuanın üçunc!z b k ı.• 
.... .1.4. s· d f .. - a ....... .,., .. '"'· ır e a gorur 
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. Amerikanın T eks.as eyale
tınde ·· ı b. ki .. guze. .r kadın vardır 

şohretinı ~:üıelliğinden zi

Yade korkunç bir iptilasına 
medyundur. 

Üç defa evlenmiŞ ve fiç 
kocad d ,_ an a al rılmış olan bu 
as:adın k kl d . er e e1" en nıhayet 

nefret ederek b··ru· h b 
b 

u n mu a -
etini b · h . va şı a~vanlara ver-

rnıştir. 

h
- bir kcplan, bir Sırtlan ve 

. atta ıeh· l. b. 
1 

ır ı ır yılan erkck-
erden daha rnunısdir. 

Diye k er ek duşmanhğını 
açıktan a v •• 1• M· çıga soy ıyen 

L ısd Gripson ismindeki bu 
ıc:a ın l I . eve a maymun bes-
ernıye B 1 tak aş amış, bundan bıka-

Yaycış Yavaş evini hayva
nat bahçesi ş~k~ne s-okmuş, 
rnubabb ti · 
k 1 

e nı sırasıyle aslan, 
ap an 

1 gergedan yavrularına 
verıniş. 

Nereye giderse beraberinde 
nıutıak b 
d 

u yırtıcı hayvanlar-
a.n b · · ırmi t~ırmış. 

Nihayet onu bir ün so-

( B a, bo~unda kocaman bir 
y oa 1 Yılanı ile gÖrmüşler. 

dan, pkı bir atkı gibi 

~rkek düşmanı kadının 
oynunoa sarili ve kadın da 

onun refakatinden memnun 
demiş ki: 

- Şimdi benim hayat ar-

bkadaşını hudur. onunla bera· 
er ge. 

ı.ıyorum. beraber yiyo· 
rum, b b era er ve koyun koyna 
Yatıyorum V f 
vefalı . c asız kocalardan 
ğil ıni;ır yılan daha iyi de-

F a\qıt :- .. 
scu:) gilllun birinde (Tek-

ın bu 
rnan1 k d tneşhur erkek düş

il ını it 
tarafınd 0 Ynundaki yılan 

an ısır l k 
yılan da 1 

1 ara ölmüş ve 

l (adının d ··ı-
ı o arak b 1 yanın a o u 

u unınuş 
Bunu kayd d . 

gazeteleri şu e en Amerikan 
dırl . suali sormaktaar .. 

- Yılanı erk 
eden ıvlis G . eklere terci~ 
ı rıpson 
an mı ısırdı u acaba yı-
yı~anı .,. k ' Yoksa o mu 

. ı ırır en z l . 
Öılaherede k . e 1ırlendi ve 

cndı Zehirlendi? 

..-.-IUIN UB 
rkek düşmanlıgı bu kadar olur! 

(Şimdi benim htzyat ark"'daıım bu yılandır. Onu 
vefasız erkeklere tercih ediyorum) diyen bu 

kadın koyp.unda yattığı yılanı bile zehirledi mi? 



Z*IWIM 

ılı en T Nakıli 

idris Muhtef ı 

-1 

, duttur ki 
adalet 

Cinayet 
b ilün insanlar, en ma ir polisler ve bütün 

kanunlarE aciz kaldı. O, karanlı ta iŞliyen gölgedir .• 
ve kan. demek odur. Hile, hüd' a, meharet Tigris demekti. 

O başlı l:fctşına bir felaket tek başına bir afettir. 
, 1 finin kanunlanna tabi kilmış ğına hükmederler:' 

Aziz oku~ucularıma: 
'!.. F kat herQün okudunun lnsmın 

mağlup edilmez bir adamdır. Böyle · dfişünenlerede: 

1 

O, serseridir. Her yeri ge- -Belki •... 
zer, karanlık yollarda görül- cevabını veriyorum. Dahası 
müyen bir gölge gibi süzülür, var.. Belki ben polis erkamn-

on na g~!di~in zamen (Tam tatlı yerin
de kemı\İfl ) diye salon bana kızma!. Eser, 
ba~tan b;mşa tatlıdır, helecanlı ve heye
canı dır ve kabahat benim de , ba ~ n 
b~a. b d '"'ndürücü bir çabuklukla eçe 

en çapra'ı'ık işlerin, muam- dan biriyim de her hanki bir 

1 
malarm altında onun hayali sı- maksatla şilJldiye kadar gizli 
rıtır. kalmıı bu esrarı meydana çı-

Tigris başlı başına vetek kanyonım. 

ı lda hayret ve durQunluk ~erici vak'a- il 
l .:~ndn:·- ... _ Idn'.~ _}!.::!_ı:!:.~ j 

irinci kısım 

~ 

Bir otomobil ... 

oQlu apta 
ş11{, zarif, lüks ve kocaman 

bir ol mobil ... 
Arkz.sındnn atlı kovruar ta

biri gibi de~ ·ı, fokat Tayyare 
ı·ovaler gibi baş döndürücil 
b" .. ra e gidiyor .. 

r· in ku!:ıldarı sağ:ır eden 
bçn b·r s !ıli çılgın gürültüle
r · · a' mda bırnl''.'Ilİş ... 

On eri güzel bağçelerle sUs
lenm · ş mrif kC:}klerin aağli 
sd u sır l.ıdığı geniş bir yolda 
l O"µyc •. 

Bu otomobili Paris halkının 
pek ço o tanır ve o, ker geç
f ği yerde mut nk ve muhak
L:ı bir d hşet izi bırakır. 

B"lha~sa itler, kopuk!ar, ser
seriler muhitinde görünmesi 
ile beraber bir telaş ve heye-
can u• an :rır. 

O .. ( dUşm n!) ofomobilidir. 
Pmis po · m .. 1

" .. ı iin otomo-
bili!.. 

Onu, hem kendini, hem de 
otomobi ini her ~s, daha u
zaktan görür görmez tanırlar. 

Y udınm saçan gözleri, k~ 
şısındakini bir bak•şta yere 
serecek im"ş gibi çabk 
k şlan, en feci vak'alıır kar
şısında b'le tüyleri üıper 
miyne souk l anhlığı bu ada
mın pek çabuk şöhretim temin 
etmi tir. Hiç bir haydut, hiç 
bir seYseri yoktur ki onun yü
zünü gor ek değil, ismini 
işitmekle tir tir titremesin. • 

Bu adamin ismi « Konyon ,. 
dur. Lakabı da: uTos vuranf• 
ihtimal düşüneceksiniz ve ha 
fızanızı yoklayarak: 

- Bu isim ve bu lakapta 
.,ariste bir polis müdürü varmı? 

Diye araşhracaksmız. 
Nafile zahmet! hıç üzülme· 

yin ve boşuna yorulmayın. 
Cünkü bu iaimde Pariste bir 
Polis Mndurü yoktur. Ne 
şimdiye kadar gelmiştir ve 
nede şimdiden sonra böyle 
bir isime polis sicillinde tesa
diifı edebilirsiniz. 

O halde? 
Ö halde yazdığım isim sah· 

tedir .. Uydurmadır .. yalandır .. 
Fakat dikkat edin. Uydurma 
olan yalnız isimdir. 

Bu ismin haricinde o u her 
kes pek gtizel tamr ve oku· 
yucularim biraz zeki iseler 
lep demeden leblebiyi anlar
lar ve kimden bahsetmek iste
diğimi şıpınişi keşfederler. 

Uydurma bir isim albnda 
takdim ettiğim polis müdürü· 
nun kendisi, yani hakiki hü· 
viyeti nasıl hakikat ise sergü· 
zeftlerini yuacağun (Tigris) 
in maceraları da tamamen 
doğra ve yaşanmış, olmuş 
maceralardır. Bu hususta sizi 
kat'iyetle, batta yemini billah 
ederek tmıin ederim. 

« Tigris » yaşamıştır ve asıl 
en mühim cihet hali da ya
şamaktadır. 

Onu hiç bir vakit hayali 
bir roman kahramanı s mna
yı1112! 

« Tigis )) ele avuca sığmaz 
bir bayduttur. 

« Tigrris l> daima her yerde, 
her vakit ve her kese korku, 
debtet saçan vahfi bir sırtlan-
dlr. 

« Tipis », esra;lı hü ıyeti 
ile-- biitüa iasallları kendi ke,y-

başına bir afetti. (Tigrfs)in sc.rküzeştlerini ala-
Cin t, kan.. demek o dur. ka ile okuyanlar şöylede dü-
Hıle, hudua, .. Tigris demek- şünebilfrler : 

tir. - Sen biszat (Tigris)in ken-
ces ret, meharet, cüret... disisinl 

Hep.. hep o , onun esra- Buna karşı da gülerek şu 
rengiz hüviyeti, ele avuca mukabelede bulunurum: 
sığmaz şahsiyetidir. - Olabihr. . 

O, insanların adaleti karşı- Siz, serküz:eştlerin nasıl ya-
sında ce a ız ka mış yegane zıldığını fazla düşünmeden, 
~ü~r;m~~~· . Oy le bir mücrim onların hakikat olduğuna ina-
lu ıstcdı nı yap.ıyor v_e onun narak sadece okumağa bakm. 
karşısmda polısler, ınsanlar Bu kadarla iktifa ederek 
kanunlar .. a~iz kalarak boy- otomobil içindeki polis müdü-
nunu bukuyorlnr. .. rüne gelelim. Bu adamın yü• 

Ve bu ad.a~ . bugun yaşı· zünUn güldüğünü şimdiye ka-
yor .. hem d: ıçımızde yaşayor. dar hiç gören olmamıştı. 

Boyle ~ır ada~dan ~ah~e- Böyle olduğu halde polis 
derken - rıca ederım sız soy- müdürünün surab bugün her 
l~yi.~ . ve b.ena hak V\!r~-. ha- günden fazla asık, kaşlan her 
kıkı .ıs mlerı na l y~zab~~·~!11.:1 zamandan fazla çabkh. 

..B ı;ıae? ~e~ ~~lı.ş m.ud~ru· Ot-omobilin köşesine büzü-, 
nun ısmı .gıbı {Tıgr ) ısmı de lür gibi çekilmiş sağ elind~ 
mü tear bir i "mdir. Fakat tuttu.. f- .. ' · 'k" "d ttur gu şo orune emır veren 
ı ısı e mevcu • t b"l telef ··t 

P kı. S kim . ? o omo ı onu, mu ema· 
- e ama.. en sın d' .e.n ba.. rd + 
- Evet.. Bu sahrla1' yazan ıy ç b gıkyo ou..h --L k.. 

ben kimim? Size faş edece- S :- .. -~ uD ·:. ! şİ df 0 la 
ğım esrara, kimsenin bilmedi- a1:o~· r 1· m h"dd i 
ği esrara ben nasil vakıf • ..:..~ rak asad' kıy~~ ve _ 

1
leuie 

ld ? ı~e en t euume soy • 
o um da 

Nasıl oluyorda seneler ve yor ·Ah 1 .. .ı_:.- · 
1 d b . kt d. - . eger uvx&"u ıse ... 

sen er en en en mu e ır ~.~-AT.bel • d ıl 
polis amirlerinin kah bula· ""2S~ ~,.. enmld" e yanb mıyor• 

d ki ve kah bul sam va1 ge ı onun aşma •. d: kıs~nçlıkla gizli tuttJi. Fakat bu nasıl kabil olur .• ~· 
l esrarı ben d O.. btma buma yçsml. Ben kı 
an mey ana bft&A- ...__ • asi · i 

atabiliyorum? Bunlan nasıl onun aLuu uca.Jab sıy yesın 
biüyorum? nasıl öğrendim? mahv edebillrim. 

Müsade ediniz. Bunu da söy- Hayır, hayır!., Bu işde bir 
lemeyeceğim .. Çünkü .. Çünktl şeytan paımai! varl Lakin ya 
söyleyemem... el yçm.. Ya ımzaL. 

Ben sölemeyince siz istedi- Onun yazısı ve onun imzası. 
ğiniz gibi serbest olarak fara- G&rillftyor ki polis müdürü 
ziye ve nazariye yürütebilir- havsalasının kabul etmediği, 
siniz.. içinden çıkamadığı bir dü .. 

B ' ımz' bir romancı sı- şünce içinde idi ve bu dü· 
fab il cl"ne t adüfen geçmiş şüncesini balletıniye gidiyordu. 
ol ( H aları) neşrettiğime 
z ı ·p o b·lir. Bunun yanlış Otomobil bütün hm ile yol 
oldu u iddia etmiyorum. almakta devam ediyordu. 

D r bir kısım halk - Dur!. Geldik! 
beni « Tigris >> in dostu zan- Şoför frene basb ve muh-
nedebilirler ve ( Tigris ) in , teıem hİl' bahçenin kapısı 
kimsenin bilmedigi macerala - önünde durdu. 

, 

rmı bana söyledgine, anlattı· (Bitmedi ) 
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Son Saa SaMPe. 

1)0K1~0R~ 

Mustafa Hamdi 
Fındıldıda tramvay caddesinde köşedeki (2) 

Z b f d 
numaralı hanesinde bilumum dahili hastaları am aro sor u muayene ve tedavi eder. 

Çünkü kara eözlüklü•-bU -;- Perşemhıı oünlm·I meccanendlr. 

sefer de ona taş atmışh!. IstanbuJ J~manı sahil ~ıhhiye mer-
L· - Ben mi? Bu sözlerimle ğundan kara gözlüklü adamın kezı Sertebal1et1nden: 
~ bir şeyi kasdetmedim, bu tarw tam hedefine iaabet 12 - Takım kışlkı kaptan ve makinist elbisesi 
s()zluın: ~utaleat kabilinden o etmit bulunuyordu. 69 - » » muhafız ve odacı )) 
aözl er soyleıniştim. Bu havai Zambarofun da rengi UÇIDUf- • 60 - » « gemici elbisesi 
d ere neden dolayı bu ka- tu. Kara g6zlüklü adamın her 12 - » yazlık kaptan ve makinist elbisesi 
bar d ~hemıniyet atfettiğinizi sözü bizim üç kafadan mutla- 69 - » » muhafız ve odacı elbisesi 
IU~ enız anlıyamadım doğru- ka korkutuyor ve terletiyordu. 56 - » » gemici elbisesi 

lo Nihayet sahte Jorj Düpon titrek 146 - adet kaput 
ti H ranşar sap san kesilmiş- bir sesle : 70 - » lacivert gemici fanilesi (ylhı) 
. · . ayretten büyümüş gözle- - Hangi kljıdı oymyaca- 64 - takım ifçJ elbisesi 
z:ı kara gözlüklü adamla ğımı kesdiremiyorum, cevabını 3 - adet yeldirme 
t mbarofun yüzlerinde dolaş- verdi. Balade cins ve mıkdarlan muharrer on takmı melbusat ka-
~~p duruyordu. Şimdi bu Parti yeniden stlkfıt içinde palı zarf usulile ve bunlardan mada 131 çift siyah fotin ile 
t ~~· ş~hıs arasında ağır ve devama başlamıştı. Şu farkla 12 çift beyaz iskarpin de aleni münakasa suretile mevkii mü· 
ı: ıtkar bir sükutla dolu bir ki oyunculardan üçü çok asabi nakasaya vaz ve yevmi münakasa 30 Haziran 929 tarihine 
ro;a hükümfenna idi. Zamba- görünüyorlar, yalınız möayö müsadif Pazar gfin& olarak tespit edilmiştir. Talipler şarhıa-
inıaı~u~atabının telaffuz ettiği Hilme denilen kara gözlfiklil me~ görmek here her gün Galatada Kara Mustafapaşa so-
re ... cunılelere ne mana ve- adam soğuk kanlılık ve atıku- kağmda kiin merkezimiz levazım şubesine ve aleni münakasa 
h.ecegini bilmiyor, bu düşmana netini tama.mile muhafaza edi- için yevmi mezkUrda saat 14 te komisyona, kapalı zarf müna-

men t . d f vafik aarnıza geçmenın mu- yor lL kasasına iştirak edecek taliplerin tanzim eyleyecekleri tekli 
nüyo ;ıup olmıyacağını düşü- Bir aralık bu asabiyet o de- mektoplannı yevmi mezkfirda mtbıakaaa vakti olarak tespit 
kend~ t Mabaza Zambarof rece kızğın bir şekil aldı •e üç edilen saat 15 ten mukaddem komisyona tevdi eylemeleri ve 

_ 
1~. z.aptetti ve: sefil herif kaqılarmdaki adam saati mezkiirun hululünde miinakasaya iştirak ey!emek üzere 

kip} ızin gibi mahir bir ra- muvacehesinde sanki canlı bir komisyona müracaatlan ilin olunur. 
tün e cilr.1n oynamak için bn- muamma ile k&l'fl klll'flya bu-
Dıek . katinıi oyuna hasret- lunuyormuş gibi o mert.be ra-
vai tlıcabederken ben de ha- hatsız oldular ki Maraiyal Zam-

ya a m b f di v eşgu1 oluyorum. De- aro : r.: 0Ytına devam olundu. - Bir kaç dakik oyuna fa-
Yiik ;anşar C>yun oynarken bü- sıla vereHm de bir ,ey iç.elimi 
sık ~eddütier geç.iriyOT ve teklifinde bulundu. 
lty~r:ı takma sakalını sıvaz- Bu teklif mösya Hnme de 

Lo · dahil olduğu h&lde her oyun-
cak ranıardan sonra oynıya - cu tarafından tanip edildi. 
Dti olan mösyö Hüme sahte İçkiler gelip te banker ispir-
..J;nu fazla beklemekten tolu mayiden bir yudum içtik .. 

_ sıkılınış gibi dedi ki : ten sonra mösyö Hümeye 
Canıın .. L!ta d ek: kal nıosyö Düpon sa - nı P e er 

tnınuıın rahat bırakınız da oyu- - Bu tevakkuftan bilfstifa-
oka~u 0Yna.yınız • Sakalınızı de oyundaki mebaretiniz bak-
hey~r ka nş tınyorsunuz ki kında sizi tebrik ederj.m, dedi. 
kal•cak ~Utniyesile elinizde Bonada da bftytik bjr meba-
tamanda · Ve başka zeminü retle bana karşı hareket et-
tdilcblı~k la.!>ii telAkki mfpiniz ve bu suretle ~e-
k~~la Sl\\l~ litifesine kah- denem Aikanzos petrollen sıze 

• irin Lo~~e başladı. U- epeyce kir temin ettiler? 
illa olduğu d &akalının tak- Möayö Hüme lbmalkArane 
~aaunı latife c 6'ünülünce bu cevap verdi: 
bir nıahiyct ~d~ llıanidar - Ne yapanma mhy~ 
Oluyordu. kth;ap etmiş Za.mbarof? Bet on para ka-
ka~ bu • zanmıya çalqıyonız ifte.. 
ti 'ltsında taşal~dar ima Ben hayatta yapa yalnız 
h n~cf 11 ağzı açık 'k-~e hayre- bir ada~ ve kendimden 

e__rı o Z8Jnana Clldı, Sefil bqka bir iatinatgilum yok! 
~~mel bir auı!adar pek Mirasını yiyecek ne bir ih-
•e . etnıiş buhuı~e .. tebdili tiyar amcam, ne de 10yulacak 
ki Y~ zevahir altı .1 ~ilı~dan zengin bir yeğene malik c:le-

ııısenuı l.-1 _o1 : n~ Jıi,. L • .. ilim' 
k fed ~ hü · \"Ylr g ••• 
q eıı:ıiyeceiine . \'ayetini Bu son ima Zambarofun 

eo:üıı oldq_ b .. ım bird.eD W.. haeD bir 

lstanbul Tramvay şirketinden: 

ilan 
Sirkeci - Edirnekapı arumda 37 numaralı yeni bir hattın 

21 Haziran 1929 tarihinden ib"baren zirde muharrer seyrü sefer 
tarifesi dairesinde, ifletmeye küpt edileceği muhterem ahalinin 
nazan ıtblaına ilin olUDUI". 

Tramvay hatb Trenler araamda ilk trenin Son trenin 
Fasıla: Dakika hareket saati hareket saati 

Sirkeclden 
Edirnekapwna 
Edirnekapısmdan 
Sirkeciye 

6 12 

6 12 

17 

17 

kaya tesirini yapmlfb. Hatta 
buna arbk ima demekte doğ
ru olmazdı. Çünkü bu, açddan 
açığa bir meydan okuma batta 
bir taaruzdu. 

Banker bir miiddet 10hığu 
kesik bir halde kaldıktan 
sonra derhal mukabele etti: 

- Azizim, göriiyorum ki siz 
bernudsa benim ahval ve 
harekibmdan haberdar balu
nuyonunuz. Hatta bu husus
taki Jstihbarabmz okadar 
mllsbet ve sağlam esaslara 
istinat ediyor ki biuat ben bile 
duçan hayret olmaktan men'i 
nefaedeıniyorum. 

Kara pzlüldii adam tama-

5,50 

23,44 

23,10 
Müdüriyet 

mile PfU1111t bir adam rolünü 

kemali meharetle oymyarak 

safiyane bir tawrla surdu : 

- Bu s&derinizle ne demek 
istediğinizi pek kavnyamıyo

rum ..• Ben sise ne s6yledfm 
1'1 .... 

(Bitmedi) 

FLİT. FLlDA. Fı.JTOKS 
Toptan ve perakende mbl 

mahalli 

Zaman ecza Ye = depom 
kapa No 37 



to Sahife Son Saat 

ü1 mı? 
• eynse 

r c meydan okuy r! 
100 ekı11ek çıl(arana a)rda 

Memez acentası : Galata 
köµrii başında. Beyoğlu 2 3 62 

1000 lira verecek .... 

Şube ~entası: Mahmudiye 
ham altında. İstanbul 2740 

Trabzon ikinci post sı 
( ANKARA ) vapuru ~0 

Haziran Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
[ Zonguldak, İnebolu , Sinop, 
Samsan, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun Trabzon , Rize ve 
lif opaya J ya gidecek ve dö
nüşte Paznr iskclcsilc [Rize , 
Sürmene , Trabzon, Pulatha- · 
ne , Görele , Giresun , Ordu, 
Fatsa , Samsun , Sinop ve 
İnebolu ] ya u/travarakur. 

LLOYD EKSPRES 
20 Haziranda hareket edecek 

elan ( TC\.ER~:) vapurunun 
hareketinden itibaren LLOYD 
EKSPRES \ apurlannın limanı
mızdan saati hareketleri sabah 
saat ıo ;:erine 9 d:ı \ ukubula -
cak-t.ır. 

NAİM VAPURLARI 

iZ~lİR-MERSİN ros~1 

D A vapur~ 27 
Hazıran 

Peş mbe 
gfinü akşamı Si keci nhumın
dan hareketle [ Çanakkale , 
lzmir Küllük, Bodrum Rados, 
Fethiye , Antalya , Aldiye ve 
Mersin] c uğrayacaktır . Fazla 
ıa{glat ıçm Galatada Site 
Frn.nsez hanında ı 2 numarada 
acenteliğine müracaat . Tel. 1 
Beyoğlu 104 ı 

Doktor A. kutie 
~ makinelerıyle bClsoğttldu~. idrar 
dpbl>, prostat, ademiiktldar, beJ gevc-~k
yti dit ve firenglyi ajVıStZ. tedavi eder. 

IC.aratc>yde BOrckçi hrım sıraamda 34. 

Ekmek fiab etrafındaki 
! neşriyabmız malumdur. DUn 

bu mesele hakkında Fatihte 
fınncıhk yapm Sekban :ı de 
Ahmet Necdet efendiden bir 
mektup aldık. Necdet efendi 
diyor ki: 

« 72 kiloluk bir çuval un· 
dan 100 - 105 ekmek çıkara
caklanm söyleyenlere hayret 
ediyorum. 

Bu zevata teklif ediyorum. 
Gelsinler fırınlanma nezaret 
etsinler. Eğer dediklerini ya
parak Şehremanetince tes -
bit edilen kalitaya muvafık 
unların bir çovalından 100 
kilo ekmem çıkanrlarsa ken· 
dilerine ayda 1000, fayet bu 
adedi 105e yukseltirlerse 2000 
lira vereceğim. Bu hususta 

Bir müfettif 
şarka gidiyor .. 
lshmbul mıntakası mülkiye 

müfettişlerindan İmadettin bey
in, şark viliiyetlerinde teftişte 
bulunan Dahiliye vekili Şllkrü 
Kaya beye iltihak etmek üze-
re hareket ettiği haber ahn
mışbr. 

aberi 

Galatada Arapynn hanında 1,2 nu
mn o. Telef n Be}oğlu 3158 

İstanbul piyanko müdiirlü· 
ğünden : Numunesi veçhile iki 
buçuk milyon zarf aleni pa-
zarlık suretile mübayaa edile
ceğinden itaya talip olacak-
ların pey akçelerile birlikte 
20 Haziran 929 Perşembe gü
nü saat 15 te piyanko mfidür-
lüğünde müteşekkil tayyare 
cemiyeti mUbayaat komisyo-
nuna milrı:.caatlan. 

• • lstanbul ticaret ve sanayı 
odasından: 

Odamızca muhtelif cint levazımı kırtasiye mubayaa edilecek
tir. itaya talip olanların oda umumi katiplik bürosuna müra
caatlan ilin olunur. 

Galata ithalat gümrüğü müdüri· 
yetinden: 

t
1
op kilo 

Krep maroken ipekli medsucat O .45 
Kaçok olarak satış nnbannda mevcut olan balada muharrer 

IO ~ta 45 kilo ipeklinin 20..6-29 perşeınhe günü saat 14 tc 
mrtt.ayede ile aatılacağı ilin olunur. 

tecrübeler icr edebilmeleri 
için fınnlarımı her dakika 
emirlt"rine amade tutuyorum. 

Gelmezlerse:: boş ve manasız 
iddialard bulunduklannın sa• 
bit olacağını efkarı umumiye
yc arzederim. » 

Fınncı Necdet efend:nfn 
mektubunu dercettik. Mukabil 
taraf buna cevap verirse onu 
da koyacağız. Yalnız: Necdet 
efendinin mektubunda naıan 
dikkatimizi celbeden bir nokta 
var ki onu da burada kısaca 
kaydetmeden geçemiyoruz. 

Şehremanetince bir çuval 
undan 94 ekmek çıkacağım 
kabul edilmiştir. Necdet efen· 
di 100 ekmek çıkarana mllka
fat veriyor. Yoksa kendisi de 
94 den fazla ekmek çıkacağı
nı kabul ediyor mu? 

ıhtım şirketi 
müzakerede 
Rıhbm şirketi müdürü M. 

«Kanonj» bir kaç gün evel 
Ankara ya gitmiştir. Mumaileyh 
Ankarada henüz kat'i bir ne
tice almamış olan uHaliç nh
bmı» meselesini hal ile meş
gul olacakbr. Bu meyanda 
EminönOnde inşa edilecek 
olan yeni antrepo meselesi de 
mevzu bahs olacaktır. 

Maliım olduğu üzere şirket 
bu antreponun yapılacağı yer
deki Hidayet camisini bedava 
istimlak etmek istemekte, Ev
kafta buna razı olmamaktadır. 

Veremle müca
dele kararlan 
Veremle mücEdcle cemiyeti 

(28) haziranda ~oplanacak ro• 
zet hasılabnı Usküdarda açı
lacak olan dispanserin tesisi-

. ne tahsis etmiştir. 
Aynca doktor kabineleri ile 

eczanelere de veremlilero yar
dım için iane kutuları kona· 
caktır. 

Verem mficadele cemiyeti 
en esaslı mücadele vasıtası 
olarak halka veremden ko
runma çarelerini telkine karar 
verm~tir. 

Temiz hava ve bol ziya için 
evlerdeki kafeslerin yavq ya
vaş kalkmakta olmuı cemi
yetin mesaisinin müsmir oldu
ğunu göstermektedir. 

İtolyan torpidosu 
gidiyor 

ltaJyan tayyarelerinden evci 
ıebrimize gelen son ltalyan 
torpidosu bugün limanımızdan 
hareket edecektir. 

il 

·rketler 
Türk memıır 

kullanacak· 
lardır. , 

Ôtedenberi ecnebi şirketler 
den zaman zaman memleketi· 
miıden prra kazandıkları bal· 
de Türk memur istihtamın• 
ne kadar mü"külat çıkardılı· 
lan malumdur. 

Ba husus ki medeni fe 
yeni kanunlarından kumaıcl 
istifadeye kalkan ecnebi şirket• 
"Terden bir kısmı mUslim .,e 
gayri mü lim Türkler arasınd~ 
fark yaparak asıl Tüı kletl 
şirketlerine almamakt.\ı ve Y' 
bunlara birer sebep hulara~ 
şirketlerinden çıkarmaktadır' 
lar. Bu cihet müteaddit defaı• 
lar gazetelere e de mevzuu bs' 
his olmuştu. B~ hususu naza~ 
dikkate alan iktisat Vel<iletl 
uıun mUddettcnberi bir niıaıtJ' 
name hazırlamakta idi. Bu pi• 
zamnameden maksat ecnebi 
şf rketlerini muayyen bir disip" 
lin . altına almaktır. İşte b1> 
hususta iktisat vekaletince hl~ 
zırlanan nizamname bitınu 

üzeredir ve yakında Ankar•: 
dan İstanbul mıntakası ecne1'1 

şirketler komiserliğine göndC: 
rilecektir. Bu suretle ecneb1 

şirketler daha muntazam bit 
disiplin altına almacakbr. 

Bit, • 
ıre 

Çocuk J'Urdunt1~ 
acılmasına matı' 

Şehremaneti tarafınd~~ 
Ayasofya medresesinde bit 
çocuk yurdu açılacağı yazıl' 
mışb. Bu yurt hala aç.ılmanııl' 
br. Zira bu medreseyi tenıi'' 
lemek kabil olamamıştır. 
Bodrum katına giren ameld "' 

pirelerin ve bitlerin hOcumııı>' 
maruz kalmışlardır. 

Anlabldığma nazaran bfl 
mahlftkat o kadar çoktur ~ 
içeride (10) dakikadan f~;, 
durulamamaktadır. Bunun iy 
Emanet evvela burayi tebbfr' 
hane idaresi vasıtasile .~t! 
lerden ve pirelerden tc~ 
tecek, müteakıben içcrİ
tanzim ettirecektir. 

Bayındır yolundıt 
haydutlar 

Geçen giiıı, afyon ma~ 
nü pazarda satbktan so"tt' 
k<>yüne dönen bir köy1üy0 aıt 
mirle Bayındır arasında d ~ 
haydut çevirip paralarıııl _..tf 
mışlar ve kendilerini tu7, 
giden bir Jandarmayı da 
mfiflerdir. 



• 

adıköyünde ri 
hırsızları tut u 

~~, çocuklardan mürekkep bir hırsız kumpruıyasını ele 
lanndai:·tir. Son zamanlarda Kadıköy ve civannda mahalle af'a
de ed 1 ve meydanlarda ®laşan tavuklann nazara çarpacak 
tah~~ e eksilmesi ve şikayetlerin çoğalması üzerine zabıta 

ata başlamıştır. 

Kuş~:n tertibat neticesinde, dün, bu hırsızlann ele başısı 
yakalarkde 1>tttran yüzbaşı Muhittin beyiıı tnvuklarını ip tuzakla 

B en tutulmuştur. 
başkaço~k Koren isminde 16 yaşmde bir Ermenidir. Korenden 
ruı bil:h, Artin isminde iki çocuk daha )'akalanmıştır. Bunla
bir çok aasa gündüzleri tenha aokaklarda ipten tuzak kurarak 
B. tavuk çaldıkları aiılqılmışbr. 

ır Çocuk Çu ra 
Baı boğuldu e e 

lesind atta ~ Çawş mahal- Beyoğlu kazası dahilindeki 
buçuk e oturan Yuvanın bir Mecidiye köyünde İnekçi lb-
bir k Yaşındaki çocuğu Ester rahim aganın 5 yaşında mah-

D .. aza neticesinde ölmüştür. dumu Arif bir çukur kenarın· 
hir un, Yuvanın kansı uzak da oynamakta iken düşerek 
için Reznıeden geldiği ölmüştür. 

t;ocu{O'ru!nıuş, akşam üzeri Aliye hanını,, rakıbe
Yatına~ ile hirHkte uykuya sine neden ate et(i? 
Çocdgun • Uyku esnasında Üsküdarda T opaneli oğlu 
Ester ne'::s ~rine ~~~· yokuşunda Herant efendinin 
tür, a amamış' 0 muş· evinde vukua gelen cerh ha· 

1<~ ~ ~ni vurdu 
hittin g lllrükte Hamami Mu
Ali tnahallesiiıde oturan 

1 IJletr ' LL • etnıi esı .ı~be ile kavga 
ş, bı"al-• H 'b . 'k" Yerind ~ ·"1a ası eyı ı ı 

'Ll en Yaralıyarak kaçmıştır. 
nırsız ç· 

Mod ıngeneler 
nunıar~da ;n1 sokağında 19 
açık b~ ~m evine, 
~le vıe ~ Qpıdan çingene 
Ya to ı u ginnifler, et· 
Yakal~-~a b~ıarsa da 
rm1'lardır 

~~~ düşen' çocuk öldü 
llle.sind 111riikte Sultan çeş-

e. otu 
Dlan efe.nd·r~n kantarcı Os-
oğlu Yaşar ~ 7 yaşındaki 
ağacından d ~ gün evel incir 
lllıfl:ır. iİftnüş., yaralan-
Yaşar ,... • 

. d ' '-etrah 
sın e ölnıiiştij Paşa hastane-

r. 

Bueün 'L.:!'. 
ln...:ı· Q.Q hor,so: 

1 6Lll.Z 1011 o 
2,25 · Li • O; Frank . , ret 9 1 2,49; Dolar 48 6 ; İsviçre 

93,SO; Altın SOO; Dahili 
dolu 23,40 . 70; Ana
T raınvay 76,

1 
D .. Runıeli 7 ; 

İş Lank ' uyun 188,75. 
.. as•nda n alınmıştır. 

disesinden dün kısaca bahset
miştik. Hadisenin kahramanı 
Şakir paşanın küçük kerimesi 
ve izzet Melih beyin baldızı 
Aliye hanımdır. 

Aliye hanım cebinde taşı-

dığı küçük çapta bir brovnig 
tabancası ile, mülga Babıali 
hubuk milşaviri Herant efen
binin kızı m dam Marikin 
üzerine ateş etm • ş, fakat bir 
tesadüf neticesi kurşun ma
damın beline isabetle yalnız 
deriyi sıyırarak gc~tir. Ha
diseye bir aşk • rekabetinin 
sebep olduğu kuvvetle iddia 
edilmekte, bu arada Berger 
iıminde piyanistlik yapan bir 
Macarın ismi geçmektedir. 

Manlesef veba tah k
k etm" tir 

Sabah refiklerimizden ha.zı
lan, Balatta görülen 4 veba 
müsabında ikisinin vebalı ol
duğu tahakkuk ettiğini tekzip 
etmek istiyorlarsa da Ahmet 
ile Miçonun vebalı :ı0lduklan 
maalesef tahakkuk etmiştir. 

Bunlarla beraber emrazı sa
riye hastanesine nakledilmiş 
bulunan diğer iki müsnbın 
vaziyetidir ki henüz müsbet 
bir netice verm mi~ tir. 

gru mu. 
~ ..... ük mem 

mi alıyo 
Bir tacir dün Ticaret müdüriyetine şikayette bulunmuştur. 

Bu şikaye , kendisinin eşyasını çıkaran bir komisyoncunun mu
tattan çok fazlapara aldı~ı merkezindedir. 

Tacirin ifadesine nazaran, komisyoncuya bu parayı müfre
dat itibarile saymasını teklif ettiği zaman komisyoncu bir mik
tannı saymış, diğer hir kısım için de < gümrlik memurlarına 
elden verdim, çünkü geçirmiyorlardı» demiş. 

Tacir her ne kadar böyle bir şeyi kabul etmek istememişse 
de komisyoncu: 

«- Bu eşya ancak böyle geçebilirdi. iddiasında bulunmuşbır. 
Bunun ne dereceye kadar doğru olduğunu ticaret müdüriyeti 
tahkike başlamıştır. 

Polis merkezleri 
takviye edildi 
Polis müdüriyeti İstanbul, 

Üsküdar, Beyoğlu polis gu
nıplannı lağvetmiş, bu grup· 
larda bulunan polis efendileri 
merkezlere taksim ederek mer
kez kadrolanru takviye etmiş
tir. 

Neticesiz bir av 
Evelki gün, . İzmirde Koz 

pınarda Vali Kizım papnm 
da iştirak ettiği yansı 
Türk, yansı ecnebi otuz ıavcu 
tarafından gayet geniş bir 
sahada bir sürek avı tertip 
edilmiş , Fakat akşam üstü 
bütün avcılar hiç bir ıey vu-
ramadan bom boş geriye dön
müşlerdir. 

adınlar da 
zorlulaştılar 

Ne zamandır kocasından 

ayrı yaşıyan bir kadın iki 
gün evel lzmir liükiimet ko
nqğında kocasına rasgelmiı, 
adamcağıza hemen oracıkta 
adam akıllı, mUkellef bir da
yak atmış ve yakalanmıştır. 

a sim için tahsi
sat 58 bin lira 
Taksim meydarunın tesviye

sine bu hafta içinde başlanı
lacaktır. Abidenin iki tarafına 
konulacak olan mukavves 
tramvay hatları gelmiştir. Mey-
danda yapılacak tadilat için 
cemiyet belediyeden (58) bin 
lira tahsisat istemiştir. 

T rkos suyu 
kesildi 

Dün gece, Terkos şirketinin 
Kağıtanedeki büyük borular
dan birisi patladığı için Bu 
gün su kesilmiştir. 

Terkos şirketi boruyu tamir 
etmektedir. Akşama doğru 

su gelebilecektir. 

Kadrı.ye hanım 
ve arkadasları 

~ 

Kadriye hanımla arkadaş-
lanna ait tahkikatı tamamla
mak için İmıire giden müstan
tik Hikmet ve Nazım beyler 
maznunlara ait evrakı müddeii 
umumiden alıp tetkika başla
mışlardır. 

Bu tetkikattan sonra lüzum 
görülürse mesele tamik edi
lecek, görülmezse kararname 
tanzim edilerek müstantikler 
lstanbula döneceklerdir. 

Aksarnyda hu-sızlık 
Aksaray civannda hırsızlık 

son zamanlarda pek ziyade 
artmışbr. O civar karilerimiz 

, bundan şikayet etmekte ve 
polis müdürlüğünün laıım ge· 
len -tedbirleri ittihaz etmesini 
beklemektedirler. Ehemmiyet
le na.zan dikkati celbederiz. 

maş 
MUtekaidin, eytam· ve ara· 

mile 3 aylık maaşlarının tedi· 
yesine yann başlanılması ihti
mali vardır. 

Dayak yiyen 
berberlu 

Haydarpaşada berber Ho
ran efendinin dükkanına traş 
olmağa giden Anadolu demir 
yollan memurlanndan Behiç 
beyle Horan efendi arasında 
kavga çıkmış, Behiç bey 
berberi fena halde dövmüş, 
sağ kolunu kırmıştır. 

BuQünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

alınmışhr: 
Dün azami hararet «28» 

derece, bu sabah « 19» de-

1 recedir. Bu gece rüzgar 
hafif Poyraz hava açıkbr · 



ı .rnhallbi <..okagı X nevi tamamının kı~ meti 
mulıammene i B )O~lu :i.ıruri \lelıınct dcnJi Emin cami tahtında iki dükkanı 

miı:;ıteırul apartıman Jira 
20000 . ckiı tak~itr~ 

'\Ju ... tı:milatı: B ıdunım katile :- kattır. Bodurum katında kapıcı odaı:ıile 8 adet kömi.ırlük 'ardır. 

Birinci 'e o ıncı daireleri lıçcr oda birer :ıandık odası birtr mutfak ve bin:r hal~. :!·3·4 'e 5 iıH:: 
dair elcri 6 ~ıır oda bırcr mutfak birer halA ve birı:r ban~·o ve elektrik \'e terko~ :-.u~ u tc ... i~ııt 
'c tertibatı 'ardır. Aydınlığı da vardır. 

Bnli\da e' ... arı muharrer apartıınanın bedeli .;;ekiz tak..;itte ödenmek iııere 20000 lira 
mu hanı men ilt.: ve k,ıpalı zarr u ulilc 2-:-.92cı tarihine müsadif salı günü saat ı 5 tt'. icrayı muza 
~ede i mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammen in yüzde yedi buçuğu ni:-betinde t 500 lira teminat 
akçc..Jerilı: ve ya muteber banka mdauplıırile emvali metruke sauş kombyonuna müracaatları. 

hazineye uit nt:>ıf hbsenin 
mahalle>:i sokağı N. ne,; kıymeti ınuhammenesi 
kAtip ~IU::ıtafa çelebi caddei kı:bir :ıtik 

ve kuçuk par- 53- ı 

cedit ) ıldı.z namilt: ma- lira 
1-.1-5 ruf sinema 2.5000 ::-ekiz tak:,itk 

mak kapı 3-5 9 J -93-95 3~000 mef:ıulı bedeli 
mukarreri 

i\lü~temilı\tı: Kagir 'e iki kattan ihurct olup caddeye nazır olıı.n • kısmında iki nda~ı yardıı. 
J ı locayı, uzun 'ı.: geni" 'e muzen en ~iııeın:ı alomınu \ e ayrıca :in tireyi ha' idir ve iki hala-.ı 

'vardır. 
BahWa ev afı muharrer :;incnıanın nı:-ır hbse:.inin 38000 lira mefsuh beddi mukarrer ile lı-7 929 

tarihine mu-.adif cumarcc-.i ~ünu ~ant l;; te pazarlık ..;ııretile icra~ ı miizauede:>i mukarrerdir. Talip
lerin teminat m:.r}..buz Ye ya muteber banka mektuplarilc em\·ali metruke . atı~ komi:-yonuna 

Devtet 
1\ 

uma mı 
demiryolları ve 
müdürlüğünden: 

Reisicumhur hazretleri tarafından, halkın tenezzühü için açık bulundunılmasına mUsaade 
buyurulmuş olan Gazi çifliğine gidip gelecek yolculara 14 • 6 • 29 tarihinden itibaren ve yalnız 
yb aevsimiade cuma ve tatil günlerine mabaus olmak üzere Ankaradan Gazi ve Ahimes'ut 
i._siyonlarına ( {l.!11 50 ) niabetinde tenıil~tlı .. iicretlerle teueuüh katarlanııııı tahrik ettirileceği 
altAı\iyi muhteremeye ilin olunur. 

Tenezzüh katorl~rıqıpJ::-!fcJeri ~eFVeçbi etidir; 
ARkara 
Gazi 
Abimes'ut 

Hareket Saat 10.26 15.07 1'7.10 20.38 
(( 10.36 uusalat 15.23 17.20 .,Munsalat 20.48 '.\lu\.ı, • ı 

Muvasalat « 15.48 
AVDET 

Ahimes'ut 
Gui 
Ankara 

Hareket Saat 16.00 
16.28 
16.40 

(( 

Muvasalat 

letanbul Ticaret mUdüriye
tinden : (Hazır elbise terziler) 
ile ( lıtanbul Tiirk terzi ve 
kwnaşçı ve elbiseci ve müs
tahdemini ) esnafı birleıerek 
vücude getirdikleri ( lstanbul 
teniler ve kumaşçılar cemiye
ti ) nin idare hey' eti intihabı 
22-6-929 cumartesi günü Sul
tan hamamında Tubafjyeci 
Hanında birinci katta bir nu
maralı dairede icra ve saat 
10 dan 15e kadar rey kabul 
edileceği aladadarana ilin 
olunur. 

(( 

« 
10.46 
10.58 

17.32 
17.44 

21.00 
21.12 

Haseki ve Cerrabpaf& hastaneleri Sinir. hutalıldarı miltebaısısı . . . 
SJ~IR HEKJ}\1Jl ŞUKRU Hf\Zll\1 

lstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 

Orman, arazii vakfiye 
müdürıy·etinden 

Beyoğlunda F atmabatun malıalluinde Vakfa ait beş bin 
metre murabbaı ana pazarlık IUJ'etile ıablacaktır. Müzayedesi 
18 haziran 929 çarpmb ahil' saat orı bete kadardır, talip 
olanların İıtaııbul Evkaf, müd6riyetiade Orman ve Arazi idare
sine müracaat etmeleri .. 

Şeh. eıntmelinac.n: Bedeli kt' 
şfı420lıra84kumştan ibaret olaO 
Falih itfaiye gnr jının tamiri 
açık münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin şartnameyi ve ke
şii evrakını görmek için her 
gün münakasaya girmek için 
ihale günü olan 10 temmuz 
929 çarşamba günü levazuıı 
müdürlügüne gelmeleri. 

* Şehremanetinden: Hasköyde 

Kiremitçi Ahmet Çelebi ma

hallesinin Hasköy caddesinde 

4-4 numaralı sinama mahalli 
kiraya verilmek için kapalı 

zarfla müzayedeye konmuştur. 
Taliplerin şartnameyi almak 

için her gün levazım müdür

lüğüne gelmeleri, teklif mek

tuplarını da ihale günü olan 
9 temmuz 929 salı günü saat 

on beşe kadar mezkur mü
dürlüğe gelmeleri. 

Kit\ \'I·Ql{D s mıiı•hıl pa.ıiller 
pi) n ada ııı<•\ cııı sn ız macuı luıı 

pastillC'riniıı en İ) ılt ri olup f!B) e; 
ıııür-; ır \ e alırım., ı \.ol.. kolın dır. 
KRA \ l ORI)' ınıı .. ıl p ı J nnt!t' 
bir \na ıkı ıııırsirıi 1 r ığnt• 
mel ı.urdılı ço~ul,ln ı ıı ', atlc) 
hU) ıikl rııı j ... tıkr.ıl ıııı nıııc.ip olııu 
Hınt) oı{lıııd ıı c.ıo gr ııı :ılmı gi.rı 
'' ııi t iı ıı'ii . KRA\ OR.D ~ 
ok~ ük tıll ı ı o "il ık \ c lı ~ 
agı·ı1arınıı kn t.n n ul, ıııınl'I dt:· 
'udır. Hoş bir ]l>zzctı ohııı lıu ~o 
kızlar lıilluı u ıgara i.;cnlerc ~ıı: 
\ unı ta\ Sl) c<lir. Bilumum cczaııe-
1 rll" ef'za dcpolonndn ı::ıtılır. umu· 
ıııı tıcaııt.ı (,nl· taıla \ O\' oJ.ı Jı.ı 
ııında :- - 1 O umıı ıı cfo m AR 
\'OI 1, Galntıı p•ht kutı u 44:'. 

inkişaf devrelerinde 
bulunan genç kızlarin 

sıhhntı için 

ARSENOFEHATOS 
en mükemmel mukavvi 

dir. 
Eozanelerlo ecza dopo· 

lar1'nda satılır. -Mes'ul müdur Seli1n RalıP 

l.>01 .. CA nedir"! DOLCA, N~S'l'l.E Şirketinin 'l'ÜRli.İl'E 1',abril,asında ıoıııl 
elliijl yeni SÜTL(i çikolatadır. DOI .. CA nm iki cinsi vardır. biri 
) al~uz ~üllü (Turuncu etlkatll) diğeri de sütlü ve fmdıkh olup (1'fO~ 
et lketll) dlr ... .,.,~,·1'~1Ade lezzetli "·e ucuz olan hu f;ikolnta ile ·'°l~STJJ 
şlrkelloln Ut:TO~ "eogın ~J()SAllAKALARl~A iştirak edilir. 


