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AKŞAl\1LARI NEŞROLUNUR lf Nüshası her yerde 5 kurut 

Fransa ile itilaf inızalanıyor 
~Ühiın. teşebbüs 

~'L.\ sermayeli bir 
A et Yapıldı# 

lan ~~ada mühim fabrika
sesesi ~=an _bir Türk mües
il'\l hır Fransız mali 

Pu anla ak lira §ar «3» milyon 
sernıay ı· b' etnıiş e ı ır şirl<et tesis 

rneai d ve şirketin niz.amna-
Bu :e tasd~, ol~muştur. 

ı . Haliçte Şek~l, bır taraftan 
gihları v~ühırn dokuma tez
talyacta d ucude getirecek, An
~U. nütn a Pa~uk istihsali için 
tireceJ<ı unde' çıftliği vücude ge-

[)·.. er ır. 
ti) er 

Paınu\ .. ta~aftan Adanada, 
sat Yap Yngı ıstihsali için tesi
llll'. Bu nıak tasavvurundadır
de eaasıs~retıe melnlekf!tiıuiz
eden ~kışJ~r görmeyi istil:ıtaf 
tesis ediJ~ın~ .son zamanlarda 
ecnebi b cegı mevzuu bahis 
al&kasıd ankaıardan biri ile 

'~'"'"'# a Vardır --- -~- . 

G:enc}(b· 
ır BulQarı 

Sofy Ytırdular · 
R..ı_ a, 19 - z . 
:-ıgar _ Sı ora gazetesı 
1-ı- taraf, .. dtp hududunda Sırp-

"" an y 'd ~ öldürül .. ~~ı en bir Bul-
~. dugunü yazmak-

Çok mühim bir kaçakçılık 
Sarayllurnu aml)arında ıne)rdaı1a çıkarıldı 

Bunun cezası ''500,, bin liradır 
Dün Sarayburnu gümrük ambarında çok 

mUhim bir sigara kağıdı kaçakçılığı meydana 
çıkarılmıştır. 

Yakalanan sigara kağıtlan 10 sandıktır ve 
ve ezayı naktisi 500000 lira tutmaktadır. 

Bu mühim kaçakçılık hadisesinin şayanı 
dikkat safahatı vardır. Anlatıyoruz: 

Bundan tamam bir hafta evel lskenderiyeden 
«A. O.» markasını taşıyan «20» sandık ecza 
geliyor ve bunlar Sarayburnu gümrük amba
nna teslim ediliyor. 

Bu sandıklar «20,. numaradan «40» numa
raya kada,. ve tam 20 parça olup «Bahar bi
raderler» namına mukayyettir. 

Sandıklann muhteviyatı olan ecza da «Talk» 
namında bir nevi podradır. Sandıklar anbara 
teslim edildikten iki üç giin soora «Bahar bi-

raderler »in komisyoncusu bir beyanname ile 
gümrüğe müracaat ediyor ve sa11dıklan çıkar· 
mak fı.tiyor. 

Bu beyannamede, her sandıkta «Talk» 
olduğu gösterildiği için , asgari tarifeye tabi 
olan bu eczalann muamelesi yapılıyor ve ec• 
zadan nümune alınarak kimyahaneye gönderi
liyor. Matluba muvafık çıkan malların beyan
namesi kontrol heyetinin imzasına intikal 
edince iş değişiyor ve heyet azasından Nuri 
beyin beyanname nazan dikkatini celbediyor. 

Bu zatın, sandıklar üzerindeki tüı>heai pı 
üç noktada temerküz etmektedir: 

1 - İskeuderiyede ecza fabrikası yoktur. 
2 - Mallann faturası orijinal değildir. 
3 - Malların menşe şehadetnamesi yoktur. 

[ Mabadi 11 inci sahifede ] 

Zagrep matemde .. Macaristan ve 
Küçük itilaf 

Belgrat, 19 - İskupçinada Hırvat meb'uslarm katli devri 

senevisi yanna tesadüf etmektedir. Bu münasebetle Zagrepte 

dükkanlar kapanacak, siyah bayraklar çekilecektir. Bu müna
sebetle Zagrepte bazı hadiseler olması ihtimaline binaen hn
kümet içtimalan, nümayişleri menetmiştir. 

açmak tasavvurunda... 

Şehremanetinin bugünkü tephirlıane>l 

miş olmıyacaktır. ı ve asri bir tephirbana viicude 
Emanet, fehirde mükemmel { Mabadi 2 iDcl ahifede ] 

Bükret, 19 - Gazeteler, 
Macristanm Küçük itilifa karşı 
vaziyetinde İtalya tarafından 
teşvik görmekte olduğunu yaz· 
maktadırlar. 

Emlak 
İşi, yapılacak 
itilaf ta yer alı

yor mu? 
Atina, 20 - Salahiyettar 

menabiden alman maUmıata 
nazaran aktedilecek olan TOrk 
Yunan itilafında Türk ve Rum 
mübadillerin emalild meselesi 
mevzuu bahsolmamakta, bu 
meselenin tanzimi muhtelit 
mUbadele komisyonuna terk· 
edilmektedir. 

İtalya-Yunaniltan 
Atina, 20 - ltaıya Parli· 

mentosu ltalyan-YUD&D mi.la· 
kım tasvip etmif, bu m&nae
betle Y unanW.n iehinede bam 
tezahOrat yaplm ....... 



mı? 

-Ll.Ao:.L'OU~ 

Aliye hmıun ~esi ehem
miyet kespebmitir. Aliye 
kınım ile madam l\fa niğin 
yamı miista tildikçe isticvap-
lan icra edilecd<fu. Piyanist 
mösyö Berger ortad kay-
lrolmuşbır. Avrupa ya gittiği 
şny:idir .. 

üyük Çekmecede bir yan-
ğın çıkmış kumıen Bele-

diye dairesile 3 ev, 5 dükkan 
ya ır. 

e.rikada bul an Şilihiye 
v ili Refi.lt bey1 lngilte

re biikiimeti tar.afından Lon
driya davet edildi 

erbfyei bedeniye ual • i 
eliştir.mek için ali bir 

mektep inşasına başlandı. 
miriye H. tahkikatına ait 
vrak izmir müstantikliği 

fından müddei umumiliğe 
veri miştir .. 

ıruyeti belediye F ırk 
nq>U dün topfanarak in-

ab umumiye için 500,030 
lira kabul etm" ti-. 

yan efiri i lyan torpi
dosila •~ uanyaya oradan 

Bursaya i iş, Bursa valisini 
Zİyare ve bir m 'kt.ar kumaş --aa ..,ur. 

nkarada dehşetli sıcaklar 
amıştır. 

ilByet maiyet memurlan 
kaymakamlıklara tayin 

edilmişlerdir. 

nbadelc komisyonu reisi 
.ll!!!!!J!D· Rivas ile Türk murah
hası Tevfik Kamil B. lrogünkü 
trenle An ar ya gidecektir. 

staD u $ceza mahke
mesi diin zimmetine 6 bin 

lira geçiren Çarşı içi tahsil 
memura Kemal efendinin mu-
hakemesi esnasında Hazine 
vekilinin davayi takip etme
mesi ve sorulan bir şeye de 
Defterdarlık cevap vermiyerek 
maznunun temadii mevkufiye
tine sebep olması dolayısi!e 
hakkında tahkikat icrasına 
karar erilmişfu-. 

meisiclimhur Hz. Ankarada 
hwunan Düyunuumumiye • 

Fransız day·nler vekili M. Dek
lözzeyi k bul buyurmuşlardır. 

Hari te: 
ffi. Ştremıan Berline dön
llWlmüştilr. 
fii Venizelosun yakında bir 
IMIJ.seyahate çıkacağı bildiril-
miıtir .. 

Son Saat I 

r .. 
Atina, 20 - Hava teşkiliibnın takviyesi için yarın bahriye 

nezaretinde büy"k bir içtima yapılacaktır. 

ir tep ... ' 
a.çm k 
ıd ... 

[ 1 inci sahifeden mabat ] 

getirmek ta!lavvunındadır. 
Bu tasa~ vur, ayni zamanda 

tephırhanenin Emanet için da
imi bir m raf IIBpısı olm ma
sını da t.c:min e.ıecek ı;~k"lde-

dir. Yeni t ph:rhnne Avrupa 
şehirterind olduğu gibi ken
di masarifini kendi varidatilc 
temin edecektir. 
Tası vur şu ~ekil dedir: 
Tebhirhancde en son sis

tem 4 elüv mak:nesi buluna
cak, ayni zamanda mük m-
mel bir ça:neşırhane de ya
pı!acaktır 

Emanet etüv ma' in el erinden 
ilcisi ile şimdiki iş:ne devam 
edecek, diğer iki:ii çamaşırha
nede husns~ müesn elerin, me-
sela otellerin, lo antalnrm, ley
li mekteplerin, ailelerinı ve hns-
tanclerin çamrşırlarm yıkan
mıya, etüvlemiye, ve ütüle-
meye tahsis edilecektir. 

Bu müessesede çamaşırlar 
fenni ve sıhhi ~erait ve neza
ret alhnda yıkanacağı gibi 
gayet az b:r ücret al ~acak , 
bu suretle de hem tebhirha-
nenin masrafı çıkacak ' hem 
şehir asr1 bir müessese kaza-
nacakbr. 

Posta mamurlar n n :resi 
İstanbul posta ve telgraf ve 

telefon memurlan teavün ce-
miyeli, bugün Beyoğlu Hilali
ahmerinde kongreforini y p
maktadırJar. 

Yazı/arımız 
Sahi/e: 

3 - Bavram ıı:a ile m lkat, 
Şctı.Jr !çili stadyum v c saire. 

4 - DeU, Kartsiituno. 

& Gw&lden göniile. 

6 Ttgris. 

7 - Spor sabUesi. 

9 Duvar lçlıldck.I olli, ve s 1 re. 

10 - G un haberleri. 

1 1 .lolls haberleri ve sme. 

tebinin imti
hanları bitti -
ğini yazmıştık. 

Bu sene mek
tepten birinci 
çıkan, Denizli 
komiseri Şa -
kir beydir. Şa
kir bey, şim
diye kadar 
mektepten bi Şakir B. 

rincilikle çıkanlann hepsinden 
fazla ve bütün derslerden tam 
numara alarak çıkmıştır. 
Mel<tep tarafından kendisine 
kıymetli bir hediye verilmiştir. 
Şakir bey bu ehliyetine bina
en terfi ettirilecektir. 

·7 -ı. 
ir zat, iki 

• ar eşın en 
ş ekayetçi 

Kadı öyünde Bahçe (loka
ğmda oturım Müeyyet bey 
zabıtaya ve adliyeye müraca&t 
etm · ş, bir miras meselesinden 
dolayı ardeşi Ni:zamet'in ve 
Kem l beylerin kendisini ölür .. 
mle tehdit ettildeı ini iddia et· 
miştir. Tahkikata başlanmıştır. 

ti c se ·r·miz 
..,,...,.~.ah eeidi 

Atioa sefirjmiz Enis bey 
bugfuıkü trenle Ankaradan 
~chriınize gelmiştir. Enis bey 
Istanbulda lrJSa bir müddet 
kalac ... k, sonra Atinaya gide
cektir. 

Bir ~ırsızhk 
Vefada Katip Şemsettin 

mahallesinde Muzaffer efendi-
nin e\rine hırsız girmiş, 1000 
lira ve 15 adet beşibiryerde 
çalmıştir. Şilphe üzerine ak-
rabalanndan Ahmet, Hfiseyin, 
Yusuf ydailnnmıştır. 

B g 
Fransızlarla iti
laf imzalanıyor 

Ankara 21 (H.M.)- Tür1''" 
Fransız itilafnamesi dün pa" 
rafe edilmiştir . Bugün saat 
«S»te Ankarada Hariciye vekili 
Tevfık RüştU B. ile Fransıı 
sefiri arasında imza edilecel<" 
tir. itilafııameye bir hudut 
protokolu ilave edilmiştir. 

• lzmirde zir ı 
tetkik er 

lzmir, 20 ( A.A.) - t~t 
vekileti tarafından memleke" 
timizin zirai vaziyetini tetkik~ 
memur edilen Türk ve ecneb1 

mütehassıslardan mürekkeP 

heyet bu akşam şehrimize a~I" 

det edecektir. 
Naim palasta ihz.ar ediletl 

hususi dairede ikam.et edece1' 
olan heyetin Cuma günü ,.·" 
raat başmüdürünUn de iştirD' 

kile bir içtima ab.'fup~ceği ve 
bu içtimada mıntakamızıll 
zirai vaziyeti etrafında uzun ,,e 
mühim müzakereler cerey/,jJJ 
edeceği haber alinmıştır. 

Yerli mallar iç.n 
İzmir, 20 ( A.A. ) - Yerli 

mallarını koruma cemiyeti teŞ" 
~ilibnı tevsie başlamıştır· 

Hanımlann iştirak edeceği 
ve her mahallerde küçük şube" 
ler halinde çalışacağı \: e şube" 
lerin merkeze bağlı bulunacil'" 
ğı kararlaşımştır. Merkez riy•" 
setini valinin refikası yapa' 
caktır. 

Foşun a!efi 
Paris, 20 (A. A.) ...:... Frnn51$ 

akademisi müteveffa mareşal 
Foşun yer.ine mareşal Petcrı! 
ittifakı ara ile intihap etmişti'' 

Hapisane boşaldı 
Honston (T exsas) 20 (A.A.Y 

Hapisanede bulunan 150 ıne~" 
kuf, diğer 40 kadar mahpusl' 
3 gardiyanı beraberlerine aJs'" 
rak kaçmıya muvaffak ohntıŞ" 
lardır. 

Kayıtlanna tehlikeli işareti 
konulmuş olan (40) firarid~ 
beşi ele geçirilmiştir. Gardı" 
yanlar vak'a yerine onbef 
kilometre mesafede sağ ,,e 
salim olarak bulunmuşlardır· 

....... 



0 
2'l Raıtran 

rraksiler 
Kazaya karşı 
na.c:ıl sigorta 
edilebilirler? 
Şehrimiz taksilen"nd • l' Yen t . e ış ı-

ld .. o oınobillerin Avrupada 
O Umı 'b' kaz 0

.. &l 1 aya karşı si-
2~.rta ed·lmeleri ileri sürül-
llluş ve s .. f 
bu h eyru se er merkezi 
rar ~ • ta Emanetten bir ka-

rıca etmişti. 

:us~u munmele hakkında alel
luo.;, ~.muru hukukiye müdül"" 

o .. nun rn· ı. i Um u~a cası sorulmuıtur. 
uru hukukiye ··d·· · ti Yaptı.. . mu urıyc 

ot gı . tetkıknt neticeshıde 
Otnobıl 8 h' 1 . . l\a k a ıp erının mallan-

aıa · 
icbar d'l sı~ortası yaptırmıya 
ki ahk~ 1 enuyeceği, zira elde
tının h nı ve belediye nizcıma-

unn .. · 1 d .. ınütal musaıt o ma ıgı 
easını d . b susta}(· ser ..:!tmtş, bu u-

Zerin ~ evrak bu mütalea ü
.__:.__ ıfz~dilI";ştir. 

V Ctell'h - , d 
l -.. 2 rnuca ee . 
v~~ Ve roz~tler 

<:eın\,a~~Hn verem mücadele 
'"'~ı:ı 2 ıet lev : e ({ 8» haziranda rt-

etnıed·~~ etrnek için müsaade 
kikat ıgı ltaydedildi. Dün tab-
YazdığıY~tık Arl .. adatımwn 
dır. ViI;bcrde yanlışlık va!"" 
rnUsaar{A ayet. ~ozet tevziine 
et.dele · ~~rn Ştir. Verem mfi.. 
da r cernıyeti ~<28,, haziran-
~ct dağıtacaktır. 
Be :: . 
1 ~edıye daire-
er:[nfn bu seneki 

fealiyeti 
Şehreınaneij b 

diye dai l . u aene bele-
ret rıoin ki 

llıütcferrik . yapaca an 
biaı lira t hı~4aat için « 200 » 

Ôn.. . a sıı et111iştir. 
L umuzdekf h ft 
uu Para bel . a a zarfında 
'"tcıbit ed·ı ed~ye dairelerine 
tevzi edil~:n ınıktar dahilinde
•t. ba l ek ve derhal inıa-
D f anacakbr 1- t'h 
~Yazıt da:r : a ı ve 
E .... :_ •. elen ml\şterekeu 
-.uöntı-Eyıp c dd . • 

•e tanıirf . . a esının tevai 
---. nı ıcra edccekl dir 

---::--~----~:,::::e:r~. 8ey · 
rısef ain yeni vapur 

Sc . ~lacak 
llİıı Yliacfaın meclisi ldareaf-

.Yakında içlinım t-a.. 
~lftir Bu f ~ çaarrilr 
tih.b · çtnnada reia hı-
llıtlba~pdacak, Yeaf •apur 
raptedil milzakere ve kara 
ı., ccek, m6dener heaa 

tetkik olunacak~- t_ıjl P
ltbıa h ~. &ÇtQDa 
tir. eııllz teayylhı etma.ue-

L..._ '"'------- ........... .-......._ .... ~ ·--

Son Sut -
Sehir için stadyom 
Çukt1r bostan alını)ror, bir de 

çocuk )Tu,rası yapılı)ror 
Fatih- Edimekapı tramvayı ı ve ölçmüşlerdir. Emanet ya-

bugün işlem iye bqladı. Fak at kında hu bostanın hissedar-
tramvay işlemekle artık ora- ları ile göriifecektir. 
da iş bitmiş değildir. Bundan başka Emanet Çu-
Şimdi Emanet, stadyom yap- kurbostan yanından Ka'riyc 

mak için Edim~apıdaki Çu- camiine 30 metrelik bir oto-. 
kurbostanı ölçüp biçmekle mobil yolu açmakta olduğu 
mcçguldür. iki, iiç gün evel gibi Karagümrük dörtyol ağ-
oraya giden ıebrcmini Muhit- zmda çirkin bir manzara olan 
tin bey bostanı tetkik etmiş odayı da kaldırmakta ve ora-
ve bunun sahiplerini ıcrmuı, daki medreseyi çocuk yuvası 
ertesi gün de F;manet istimlak yapmakt :dır. Ayni zamanda 
komisyonu reiai ile Beyazıt Edimekapıdan Topçulara ve 
dairesi müdürü Kadri hey Eyibe giden yollara elektrik, 
oraya giderek boıtaru gezınif . yahu~ 1U1cs konacaktır. 

Tereddi!... 
Dünyada ana, 
baba muhab!Jeti 
d2 kalmadı mı? 

Moskovndan bi:didliyor: Rus 
siyasi zabıtası, sekiz ameleyi 
zevceleri ile beraber tevkif 
dıniştir. 

Bu tevkifat, amelelerin ço
cuklan tarafından yapılan ih-
bara~ üzerine icra edilmiftir. 
Bu çocuklar, ana ve babala-
rının muharrir Maksim Gorki, 
icra komitesinden Bubarinle 
ve daha bazı maruf komünist 
ricalini öldürmek için tertibat 
aldıklarını haber vermek su-
reti ile tevkifatı yapbrmıtlar
dır. 

Avukotlonn 
tcl)czzühü 

Bugün u'Ukatlar vapurla 
bir tenezzüh icra etmektediı
ler. Sabahleyin kalkan vapur 
rece yn11 avdet edecektir. 
vapurda mükemmel bir car .. 
bant vardır. 

Ceza az 
Bazı tiyatro ve 
sinemalar söz 
dinlemiyorlar 
Şehzadeb3şında b1r tiy:ıt

ronun akfam dokuzda başla
yıp sabah saat altıda paydos 
ettiğini yazmıçtık . Beyazıt 
belediye müdürü Kadri B. bu 
hususla demiştir ki : 

- Bu doğrudur. Maalesef 
tiyatro ve sinemalar belediye-
nin müsaade ettiği saatlerin 
haricinde oyun oynuyorlar. 

Biz de daima onları ceza
landınyoruz . 

Fakat tiyatrolar ve sinemalar 
hem bu cezaları veriyorlar,hem
de yaptıklarından şaşmıyorlar . 
Belediye, bu vaziyet karşı('r-
da ceza tarh ve bu ceza· ı 
tahıil etmekten başka ne y~
pabil~cek? 

Barı kon~l ,osluğu 
Hariciye vekaleti mümeyiz

lcrinden Baha B. Bari kon
solnsluğuna tayin edilmiştir. 

Canla yüklü11e benziyor. acaba içinde ne var dersin? 
Tabanciı ol/iıalıJ 

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

Sahife 3 

5 lira ... 
Madam 'Despi
nayı nasıl do
landırmak 
istemişler? 

Dükkancılık ile mctgul Des
pina isminde bir kadın dün 
tuhaf bir dolandıncılık vak'a
sına manız kalmıştır. Madam 
Deapinaya iki kişi gf derck, 
kazanç ve:-gisi borcu olan 5 
lirayı beraberce götürüp Maliye 
şubesine tevdi etmesini s6yle
mişlerdir. Dükkancı kadın pa
rayı yanına almıf, bu adamlar
la birlikte yola çıkmlfbr. 

Bu iki kiti Despinayı vill• 
yete kadar getirmişler, İakla 
mildUriyeti kalemlerinden biri
ne sokmuşlardır. Dolandınt> 
lardan biri, muamelesini yap
tırmak üzere parayı Despfna .. 
dan istemiş, fakat açık giz 
Karamanlı kadın işin farkına 
vararak «beni dolandırmıya 
mı kalkbmz?» diye bağırıp 
çağırmıya b~şlayınca dolandı
ncılar firar etmişlerdir. Kadın 
bu suretle yakasını kurtar
mıştır. 

120 yaşında 
bir şeyh 

Bağdattan yazılıyor: Musul 
civarındaki kabail şeyhleri11-
den Abdüsselam vefat etmit
tir. Bu adam «120» yaşında 
olup dört dul kadın ve yilzü 
mütecaviz evlit ve tonın bı· 
rakmıftır. 

Yanı bir temsiı heyeti 
« inkılap tiyatrosu » nam1 

altında yeni bir temsil heyeti 
teşekkOI etmiştir. 

Bu heyetin kadrosunda, bir 
zamanlar muvaffakıyetli tem
silleri görülen gençler mev
cuttur. 

« inkılap tiyatrosu » ye ai 
eser ve yeni dekorlarla mem· 
lekette ikinci bir Darülbec:layi 
olmıya çalışacakbr. 

Yeni temsil heyeti önümBI• 
deki Pazartesi gününden iti
baren temıillerine bqlıya
caktır. 

SÜREYYA OPRETI 

Bugün 
Kadıköy Hale Tiyatromncla 

Matine saat : 3,30 ela 

ESKİ YUVA 
Operet 

Orkutro: M. Karlıd Kapıııll' 



• 

.... :nımtte 
l_,, a eıww2 ıuw -

ama giderken .. 
Y "r düaünde bulunula
~akmış gibi giyinmek 

şarttır •• 
- 28 - Muharriri: M. Turl111n 

O -yerin adı «çıkacak» br. 
Niçln c<girecek» değil de çı
kacak? orasını bilmiyorum. 
Toprağı kazdığı halde kazma
ya k"'zan demezler de ateşte 
kızan bir şeye, bila mftnase
bet kazan derler. Bu, lisanla
nn garaibindendir. lşte kuma 
sahibi hanımların soyundukları 
yere de bu nevi bir isabetsiz-

likle çıkacak denilmektedir. 
Oraya, çıkacak denilen ~

:re, geniş bir seccade sanlmak 
usuldendir. Aile efradı yaş 
itibarile bu seccadeye sırala
nırlc:ır. Sığamıyanlar ayakta 
nöbet beklerler. Aile içinde 

bedenlerindeki, etlerinin umul
maz bir yerinde kararan bir beni 
nazarlara çarptırmaya muvaf
fak olarak Kendilerine Koca 
bulabiJmişlerdir. Ayui suretle 
kulaktan işık bulan kadınlar 
da vardır. Çünkü Çikacakta 
soyunanlan, hemen müşterile
rinin oturduklan yerden mü
dekkikane ve uıüntekidane 
temaşa etmeleri adettir. 

Nihat aileai kuma sahibi 
olan takımdandı. Kendilerine 
mukarrer olan miat haricinde 
hamama gelmelerine rağmen o 

gün kuma günü ic:'i. Binaenaleyh, 
seccadelerinJ mahalli mabsu-

yeni gelin varsa onun «hamam suna sermişler, süslerini teş-
bukracı» da beraber bulunur. hir ede ede soyunmıya bqla-
Bu bakraç, üstüvaneye yakm mışhlrdır. Görünen hammlar, 
bir şekilde yapılmış, kapaksız zarafeti uzviyelerini tsşhire 
bir tencereden ibarettir. Ağ- vesile buldukları için memnun 
zı :!. ağı getirHmek suretile is- Ye mütehalikti. Şehnaz, eskJ 
kemle J,alinde kullanılır. ve komşulardan veya baba evi 
geli· 1er onun üzerinde istih- takımından birine rast gelip 
marn ettirilir. dertleşmek ümidile etrafı 

Hamaml:tra, dügüne gidili- araşbnyordu. Keziban pür 
) ormuş gibi en süslü elbise- mesar, pür şevk ve pür ne-
leri giyerek, en kıymetli hilli- şeydi. O, Nihadın kendilerini 
yatı t karak gitmek şarttır. hamama göndermesinden mes-
gelin vı ya yas hamamı olsun, t 1 • h u mana ar sezıyor ve eye-
alelade }'ıkamş için gidilmiş canlı halinden zifafe hazırla
bulunsun, bu tezeyyün, bu te-
cemmül terkedilmez. Gelin ha- nan bir gelin telaşı seziyordu. 
mamle"ında tef bulunur, şar- Büyük. hanım soyunduktan 

, sonra görümceler, onları taki-
kılar söylenır, şerbetler içilir. ben Şehnaz ve Keziban çıp-
y as hamamlarında, her aile !aklaştı. Bursa işi ince peşte-
kendisinin yakın ve uzak ölü- malların uclarını ağızlanna 
}erinin mevhum evsafını tadat almak suretfle önlerini ger-
ile ağlaşır gözler miktan kafi danlarına kadar kapıyan, arka-
şiştikten, dökecek yaş kalma- larını ise bilakis açık bırakan 
dıktan sonra vesilei sükun genç hanımlar, yalnız belinden 
olarak sade kahve dağıdılır. aşağısını -diz kapaklarının bir 
Adiyen yıkanılmak için gidi- kant üstlıne kadar- köhne bir 
len hamamlarda yemekler ye- bezle mn.hmelane örten Keziban 
nilir, ayranlar içilir. Binaencleh nalınlarını taşiara sürte sürte 
elbise bohçalannın yamnda içeri girdiler ve kurnalarının 
bir kaç ta tencere ahzi mevki etrafına kümelendiler. 
ed9! Büyiik hanımı yıkamak vazi-

Çıkacahta en evel soyun- • fesi Şehnazındı. Güzel gelin 
mak hakkı ihtiyarlarındır, mü- aldiğı jıaret üzerine peştema-
teakiben gençler ve en son- lini kasıklarına kadar bıraktı, 
ra da hizmetçiler soyunur. bu suretle teninin kısmı ulvi-
Bu soyunuşta, tenlerinin gü- sine billuri bir inkişaf verdi 
%elliğini mütecahilane teşhir ve vazifesini ifaya başladı. 
..tmek, gençler için hem zevk, Kaynanasının kadit vücudü 
bem hünerdir. Bir çok kızlar, iUeriııde mütemadiyen eiilJp 

Bir teşekkür 
Hali intizarda bulunan mu

kaddes toprağımıza cihanı 
medeniyetin hayretlerle kar
pladtğı bir azim ve celadetle 
düşman elinden kurtaran, biz
lere tam bir istiklal ve refah 
ve saadet bahşeden mübeccel 
Cümhuriyetimizin feyyaz icra-
atlarından biri olarak Şehr
emaneti aliyesi tarafından 
iki, üç sene mukaddem kü
tadına başlanan ve muhterem 
erkim harbiye reisi FEVZl 
paşa hazretlerinin namı alile
riJe tevsim olunan otuz metro
luk Fatih - Edirne kapı cadde· 
sinin bu kerre resmi küşadı
nın icrasına muvaffakiyet hasil 
olması hasebile İstanbulun 
tarihi fethindenberi mühmel 
kalmış olan mahallelerimiz bü
yük bir saadete kavuşmuştur. 

Başta muhterem reisicüm-
hurumuz Gazi hazretleri ol
duğu halde daima kendilerine 
karşı minnet ve şükranJa 
çarpan kalplerimizin hükumeti 
celilemizle, caddenin küşadına 
teşebbüs eden esbak Şehr
emini Haydar ve Emin ve 
caddenin itmamına muvaffak 
olan şehremini muhteremi 
Muhittin beyefendilere ve bu 
işte hidcmah meşhut olan 
Emanet memurinine aleni te-
tekkürahmızı iblağa muhte
rem gazetenizin delalet buyur-

kalkıyor ve bu hareket sıra
smda saçlan, hazan öne, ha
zan arkaya yayılarak beyaz 
vücudünü zerin ve oynak bir 
hale ile örter gibi olıyordu. 

Görümce hanımlann biri de 
kendisini, Kezibana ovuştur-
dıyordu. Kuvvetli kız, küçük 
hanımın. beline doğru sırtını 
tatlı tatlı mmcıklarken şatır 
bir hayal geçiriyordu. Bu ha
yal, efendisine yaptığı masa
jın hatırası idi. Bağ evinde 
Nihadın dizleri dibinde duy
duğu zevki kalp, zevki ruh, şu 
sıcak halvette aynen tekerrür 
ediyordu. O gece olduğu gibi 
şimdi de kendinden geçmek 
derecelerine gelmiş, derin bir 
haleti gaşy iç.inde gözleri ka
rar:mıya başlamıştı. Var kuv
vetile küçük hanımın etlerini 
sıkıyor, sıkıyordu. Görümce, 
bu hoyrat muameleye taham
mül edemedi ve bağırdı: 

- Kız ne yapıyorsun, ke
mikleimi mi kıracaksın. Çekil 
hayvan. 

Bu tektir üzerine Kezibanın 
akh haşına geldi. Sevgilisi 
niyetine hırsla avuçladığı taze 
vücudü bırakta. Mahmuru ha
yal, tafl~ .~~ çömeldi. 

masını hürmetlerimize terdi 
fen rica ederiz efendim. 

Balat nahiyesine merbut t!. 
malıalle ehalisi na: C. H. ~ 
Balat nahiyesi heyeti idate 

reisi : Süleyman Şevket 

* Zayi 
Tatbik mühürlerimizi kaY"' 

bettik ve yenilerini kazdırdık
Eskilerin hükmü ve bunlarl• 
kimseye borcumuz olmadığıJll 
ilan ederiz. 

Çırçırda merhum nezafei 
müdürü Süleyman Şevket bt' 
yin refika ve kerimeleri: 

Haava, Dilber, Nimet 
}f. 

Bu sokak gen işletilemez mi? 
İstanbulun en mühim ~c 

kalabalık bir geçidi olan Kar 
tarcılar caddesi üzerind~ bİJ 
demir ticaretanesi vardır 1'İ 
en riyade beton arme malıe"' 
mesi satar. Bu ticarethanenfO 
bulunduğu caddenin genişliği 
4 metredir. Halbuki ticare"' 
taneye giren ve çıkan deıııit 
malzeme en aşağı 10 met!' 
uzunluğundadır. 

Dar ve kalabahk caddede 
bu uzun demir malzemeniıS 
nakliyab saatlerce gelip geç.İ' 
şe mani olmakta, herkesi işiır 
den ve gücünden bırakmak-! 
tadır. Ya bu sokak açıla&Jlı 

ya bu işin bir icabına bakılsd 
Küçükpazar : Saiııı 

Şehnaz da, o zamana ka· 
dar kaynanasının başını yıka· 
mı.ş, saçlarını taramıya başla4 

mıştı. Bu işi taşlar üstünde ild 
diz üzerine gelerek yaptığı 
için peştemalini büsbütün çöZ' 
müş ve bacakları araSlna sr 
kıştırmışb. O halile ciddeO 
göze! görünüyordu. ÇehresfJJ"' 
de olduğu gibi vucudünde de 
en küçük bir kusur yoktu. 

Büyük görümce hanım, yeti"' 
gesinin şu uryan tenasübüoe 
candan alakadar olarak keti"' 
disini derin derin süzüyordu· 
gözlerinin aldığı zevk, yare· 
ğini de istila edince yavaŞç' 
eğildi, kız kardeşinin kulağııı' 
fısıldadı: 

- Ablam ne kadar güzelt 
değil mi? 

- Güzel de söz mü y•· 
bir tabak paluze! 

Büyük kız, kimseye işittit" 
mekten kork-uyurmuş gibi ıe"' 
sini büsbütün kısb ve baygıı' 
baygın mırıldandı: 

- Paluze baltebniş. lf&t 
tutam kaymak. Süt kaymağı· 
yiyene helal olsun. ) 

(Bitmedi 

a 
g 

ka 
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da bulunanlar da 
u taklit etti 
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Seyelanı meni 

Bel sopklutu 

<lur mUliter 

~-

_,,.. .......... ,. 

mCessJr muzadı 

taaffDnQ bevltdtr 

TW-ri seri ve~ 
Tebevwlün evcaım 
tzılr ve btltün ihİİ· 
llD mcoeder. 

ler~ nükt,.yi bir çok Türk- şakaJaşmıya mı girişmişlerdı? 
ı:nin n datı;ı iyi bilen Geyik- Aptal fMurat, onları hayret-
g Yri kar .. yığınları arasmda te bırakmamak için anlatmıya 

MÜPTELA VE MUZP'ARIP OLANLM fcfN 
P AJEOL BİR TEDBiRi ŞAFlDtR 

b· lller ı, ve hatta meçhul lüzum gördü. 
ır Yat yac b' b'' - · - Ben Geyikliye «Sözü '··-kuı·t . · :ılYan ır ocegı, ry 

Parls hastaneterı mQtaahhldJ: Şatölen Mtıessesesl 
15 büyük Mük4fat • bllfanum eczanelerde satıhr. 

oıarak ta 'f · · k d d. O d ı· rnust rı etmesı, ona sa es» e ım. a genç ı-
eder:kna ... bir mahiyet izafe ğinde ders görmüş ya, o gün-
uo... S'ünıerce ele geçirmiye leri hatırladı, hac sından aldı-
e>•asnıası h hızı·· 
erefl• b. ve ele onu en ğını bize satb, ar&pça 
ı ürk 

1 
ır i görecek olan bir azarladı. 

h's i nıuharibine adaması Akça Koca sordu: 
f'n rnerakJarını tahrik etti- - Ne, dedi? 
sı '.~n vcrilecdc izahatı sabır- - Saöu, da\?\Jldan ne an-

' <t e. b k o 
Ge k e liyorlardı. lar, dedi. 

üç ~y ~ •I dr-de, üç alpın ve - Ya Duğlu, I 'için amin . . • -ı.n b . . 
ı"ın..ı •• ~ız hır merak okudu? 
"el:ı,, . •athurdu için malumat - Türk meclisinde arapça 
t!lf.'1 "'nl'"leriui görünce tatlı yakışm •. z, dem k istedi, zek-

- A. at?nıya koyuldu. lendi. 
~ ı • ~-~a~!a~un .kurt··' kudr_e· Gevikli, altmış okkalık kı-
~ ._, b d lıcını, · hafif bir sopa gibi sağ-UJu A P ır numune ır. d l . d' 

hzka cıhrı, o küçük mah- an so a çevır ı: 
r. s · - Bu soğuk borata yeter 

YA BİR 

DOKSA 
Almalı ya hiç saat 
kullanmamalı. Zira 
nors \ katiyen 
bozulmaz, dakika 
şaşmaz ve tc.-

1 minatl saattir. 
Fi<ltlar ehvendir. 

Btlşl•ca .:ıat dük-
~?nlar ııdn arayımz. 
1 optn'l satıcı: 

{İl{ UlDH l...EVf 
ve uin. nı~ni 
İstanbul, havuzlu 

han 9-14 
nı; ;r 13· as, llt: kuvvet ver- _ dedi - dinliyecekseniz söyJi-

Ut,b-: u~ 
1 

seniı şaşarsınız. Bu yeyiro, yahut c.iz ijyley~n ben hassası piri, civan etmesidir. 
~»na, n ~~~rını ne ~bu Ali dinHyeyim. Bir adam erkekliğini tüketse, 

Her cins saat d'! osu. 

geçe,1 J,·'ı dun anladı. Gelip Alplar bir ag-ızdan yalvar- amelden kalsa; bir hatun hay-tün d · ~ eına, ü!ema ve bü-
c~r le rrı dılar : zil feyzden kesilip işe yara-

karkurc1un:n ~.ozoflar demek!] _ Hele sen söyle! ' maz olsa, bu kurdu yemekle 
hayret v ır ilem, akıllara _ Karkurdu, hükemanın 1 biemrilliih tazcleşirler, çittleş-
lhınu anı eten bir il em oldu- d d t t rt l (' k miye, döl alıp vermiye der-laı-..ıır. ayıp Parmak ısırmı•- de iğine göre, u ı ı ı ıpe 

Q .. böceği) gibi kırk ayaklıdır. man bulurlar. Gençler, karkur-
Akça I<o • Sırtında kırk benek vardır, dunu yeseler, pazıları çelik, 

alplar d ca esnedi. Diğer her benek ayrı bir boyadaclır. bilekleıi demir kesllir; kolları oötu'"rdr.JaA elierini agıv zlarma 
~ u er Bö l b" d · ne kaplanda bükülmez. Sırtlan yere ap)mez 

- Go .... · Ptal Murat.· ye ır erı ' o-
h k d . · d ne de olur. Sizin anlıyacagı-ruz bu "'ded' l<ruyorsun ya Ge·.Jkli ne ya an e ısın e, 

ı- arkurdu 
71 başka bir hayvanda görülmüş- mübarek kurt <!eğil, iksiri 

getiriyor Oı lllualı uyku tür. O çeşit çeşit bene~lerin azamdır. Sönmüş yürekleri 
btta.k ta. şu e~~-yı, hükemayı bu kUçük cüssede pa~laması ateşlendirir, kurumuş kaynak-
0nn a.nlal oc::ek nicedir, akıllara şaşlonhk verir, gözle- ları yeni baştan canlandırır. 
Ge}'ikJi . . Onun gözü keskinleştirdiği de 

açıJ ve d ~özlerinf hiddetle ri ~:rırgazleri de acayip- rivayet olunur. [l] 
Yener k er ap tehevvürünü ld Aptal Murat, gülümsiyerek: 

c ınıntdandı· tir. Zümrüt taşı gibi yeşi İr, _ Öyleyse - dedi - pirin 
:Ya:;! Men lem ~ lem pml pınldır. Lakin bazen gö- yardımcı, bahbn açık olsun. ln-

D rülür, bazen görünmez. Var şallah bir değil, bir kaç tane 
kaldttığ}Q. iki elini he.aya mıdır, yok mudur, farkolun- karkurdu bulursun da birisini 

- raArak bağadı: mu. Amma vüeudu gayet bizim Duğluya veririm. .Afa-rniol _..._ __ ..ı 
A t ~ur. ğıda acı acı dert yanıyordu. .. P allar gülüstU Al 1 Akça Koca sordu : -

tnutehayY· 'i 
1 

p ar B b sal Akça, pakça bir nesne görur-
kurdu ırane bakıfb. Kar- - u ayvancık t su mu se içime baygınlık geldiğini 
GeYİkJi ~cvzu~ bahsoJurken '°~~:yır! Onun hassaları söylüyordu. Şu kurltnn bir tane 
oku- n n bırdenbire dua ço1....__ __ • Suyu Kevser gı'bi so- Ç l b · .L 

.... ası Dı.a.ı IUUl' [lj Evliya e e ı mer.nu111, llıesi ' -e unun •illin de- ğubnesına gelinciye kadar da- bütün efsaneler gibi bu ma-
haYJ"cu: 1 sonra . glilütmeleri ha nc~ri var neleri? sala da inanmış görünmekte-
ag'" b 

0 
ınucıp oldu. Bu - Söylcyuı' de biz dahi ög" - d Seyah tn ind [ 2 Yii~ı_,.aş.Iı . bilgiçler. bu .... ı:ı. ir. e ames e c: : 

-~ iht ·~ renfp ıadolalım. 1 5 : 46] böceğin evsafını, bizim ~yarlar, dai baırll'da - Bu kurdun en büyük naklimiz gibi yazmaktadı. 

• 

4RSmOF.ERATOS 
Zafiyeti urnanl?~ 
Jar ve ~ ~eka'hette:tu.1 J1 • 

lunanlar(A rseno-
feratos) sayesllıde 

lceSbt mhhaı ve 
lat19' kuvvet 

ederleP. 

EoıaneJerde Ye 
Hl~~ euza riepolurında 

A8.tılır • 

yutarsa clvanlaşır, surusune 
bakacak çobancıklar lirctir! 

Geyikli: 
- Sen eğlene gör - dedi .. 

ben bir kurt bulursam yapa
cağımı bilirim. Şimdi aiz anlatm 
bakalım. Buraya niçin geldiniz? 

Bu suale aptal Musa ceTllf> 
Yerdi: 

- Alçak gönüllülük edtp 
bize yotdaş olur.san Kırkpma
ra ineriz. Bir iki lokma ahnz, 
sonra alplan dinleriz. OnJar 
ta?Jyerİ ağardı ağaralı taban 
tepip yürürler, bizimle, der.tı
leşmek isterler. 

Geyikli , gene arapça bir 
cümlei muvafakat savurdu : 

- Alerrc 'si vel' ayn ! 
Duğlu da ayağa kalkarken 

mırıldandı: 
- Amin, amin, amin f 

Hamiş: 
{Bitmedi) 

Doktor Osman Şevki bey
f endiye: 

Son Saat idaresine gönde
rilen kıymettar mektubunuzu 
henüz aldım. lrfanmızm, ke
mali ilminizin anilgıyap sita
yişkarJ idim. Doğrudan doğ .. 
nıya hitabı dilnüva%anenize 
mazhariyetle cidden iftihar 
eyledicı. Şu na~ tefrikama 
işaret buyrulan noktalarma ayn 
bir makale ile cev.&hını ar:ze
deceğim eleadim. 

M. Twhaa 
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Polis müdürü küplete biniyordu 
''Ona (Tigris) derlerse bana da (Tos vuran) derler. Benim vur
duğum tostan hiç bir haydut kendini kurtaramaz. Bir çokları gibi 
bu kendi meçhul (Tigris) in de hakkından muhakkak geleceğim,, 

· - Şimdi anladınız mı aziz 
dostum .. Gerek benim aldığım 
ve gerek kont cenaplarının 

aldığı mektubu yazan ayni 
adamdır. « Tigris » ismi albn· 
da kendini gizliyen ve bize 
meydan okuyan bir hayduttur. 
Hakiki maksadı ise muhakkak 
bir oyun, belki feci bir oyun 
oynamaktır. Fakat ona, «Tig-

ris » derlerse bana da ( Tos 
vuran) derler. 

Benim vurduğum tostan hiç 

bir haydut kendini kurtara

maz.. Bir çokları gibi onun 

da hakkından geleceğim .. 

Polis müdürü böyle söyli

yerek hiddetle yazıhaneden 

çıktı. 

-2-

Bir aşk sahnesi 
Kont Mir ve miistemlike 

nazın yalnız kaldılar. Hala 
kulaklarında ( Tigris ) keli
mesinin uğultusu, hala göz
leri önünde kaplan pençesinin 
korkunç resmi vardı. 

Maamafih bu i~in altında 
çok müthiş ve çok esrarengiz 
bir hadisenin gizli olduğundan 
her ikisi de gafildi. 

Polis müdürüne gelince ..• 
Onun gibi birçok cinayetlerin, 
bayc:lutluklann içinde pişmiş, 
loqerlenmiş olan bir meslek 
adamı her halde ufak tefek 

hadiselerle bu kadar sarsıl
mazdı. Ancak o, bu işte, bu 
i.pn içinde göründüğünden 

fala bir kiistahlık, hisaedildi
ğinden ziyade bir esrar ko
kiısu duymuştu. Hiddeti, asa
biyeti, endişesi bunun içindi. 

- Olur küstahlık değil •.. 
Diye mınldandı. Bu açıktan 
açığa meydan okumak!.. Hem 
de bana .• Polis müdürüne .. 
•Tos vuran» a karşı! 

Bakalım bu küstahlığım, bu 
cUr' etini sonuna kadar getire
cek mi? Her halde kontun 
torunu güzel Janinin aleyhinde 
bir akşam bir harekette bulu
nacak, kim bilir belki kaçır
mıya teşebbiis edecektir. Gö
zOntizü dört açmak lazım. 

M. Konyon keskin nazar
ları ile bahçedeki davet 

Jneri süzmiye başladı. 

Bu esnada kont ile müstem· 

like nazın yanma gelmişlerdi. 
- Birini mi arıyorsunuz 

müdür efendi? 
- Evet. 
- Kimi? (Tigris) imi. 
- Hayır .. Onu kim tanı-

yor ki ben tam yayım? Hüviy~ 
ti, şahsı, henüz meçhul olan 
bir adam nasıl aranır ve nasıl 
bulunur. Ben (Tigris) i değil.. 
Polis hafiyelerinden birini 
anyon1m. 

- Polis hafiyesini mi? 
Fakat aıiz dostum, beni in 

müsameremde polisin işi ne .. 
Burada benim davetlilerim 
arasında · bir polis bulunsun .. 
Şaşılacak şey .. Neden? Niçin? 

- Bunda şaşılacak bir şey 
yok azizim.. Polisin vazifesi
dir. Her hangi bir müsame
rede ne oh?r ne olmaz endi
şesi ile lazım gelen tertibatı 
alır ve memurlarını gönderir. 

- Hakkınız var. Ancak 
bu akşam esuen mahdut olan 
davetlilerimi şahsen tanırım. 
Onların arasında sizden başka 
polise mensup bulunmadığına 
yemin ederim. 

- Yemin etmeyiniz kont 
• cenapları. Vakıa davetlilerinizi 
şahsen tanırsınız. Fakat mesela 
yalnız bu gece için hizmete 

aldığınız uşaklannızı da tanı

ya bilir misiniz? Onların arasın

da pek ali bir polis hafiyesi 

bulunmalıdır. 

- Peki siz aradığınız me-

muru tanıyor musunuz. 
- Hayır... Beni herkes ta

nır. Fakat ben memurlanmı 
ayn ayrı görsem tanımam. 

- O h;ıtlde ihtiyacınız olan 
burada mevcut fakat tanıma
dığınız memura nasıl bildi
receksiniz. 

- Pek basit. Bakın .. Şimdi 
işaret vereceğim• Görüyorsu
nuz yasigaramı sağ elimin kü
çük parmaklan arasında tutu
yorum. Bunu kimse farketmez. 
Fakat memurlarım anlarlar. Ta
bii ben tanıdıkları için gözleri 
üzerimdedir. işareti görilnce 
hemen bir kolayını bulup yanı
ma gelirler. Şimdi görürsünüz. 
Yalınız siz bir parça uzakla
şın. Memur kim ise beni yalı
nız görs6n de gelebilsin. 

Kont ve nazır uzaklaşblar. 
Ayni zamanda elinde bfr gti
müş tepsi punç dağıtan beyaz 

ceketli bir utak herkes gibi 
1 

polis müdürünün önünde dur-

du, hafif sesle: 
- Emrediniz mtidür bey .•• 

dedi. Polis müdürn derh•l 
anladı. Bu uşak, polis hafiye-

lerinden biri idi. işi çaktırma
mak için tepsiden bir bardak 

punç alarak yüksek sesle: 
- Mersi evladım ... 

Dedi ve hemen yavaş sesle 

ilave etti: 

- Bu akşam burada siz mi 
vazifedesiniz. 

- Evet. 
- . İsminiz? ... 
- Leon Rüt. 

- Nasıl..Rüt mü .. Fakat ben 

çok mahir olan hafiyelerimiz· 

den Rntü tamyorum.. siz o 

değilsiniz. 

-- Hakkınız var müdür bey. 
Ben o değilim; fakat onun oğ· 

luyum. 
- Ya .. Ben Rntün. polJı 

hizmetine girmiş bir oğlu oldu
ğunu daha nni ifitiyoram. 

1 

- Ben polis hlzmetinda 
değilim efendim. 

- Nasıl .. anlamadım. Polit' 
dahil değil misin. 

- Hayır. Bu akşamki va"' 
zifeye babam tayin edil~ 
Hasta olduğu için gelemedi' 
Esasen böyle kibar müsamere"' 
lerde ehemmiyetli vak'a 011111" 

yacağından onun yerine veki"' 
leten ben geldim. 

- Kadromuza dahıl olma" 
dığın halde ... 

- Mazur görUn efendilll 

babamın bu işte hiç kabahati 

yoktur. O, haıta hali ile g~ 

mek istediği halde ben m..ı 
oldum. 

Polis müdOrünün yüzünde 
can sıkınhsı izleri belirdi. Mu• ....... 
hatabına şüpheli bfr nazarla 

baktıktan, süzdükten s9nra : 
- Babana söyle .. mr dedi •• 

bu nerede gönılmüş iştir. Hiç 
polis mesleğinde oğul babaya 
vekilet edermır Çok lmdııll

yar~ behemehal beni gelsiıl 
görsiin .• Sana gelince.. Sen bO 
akşamlık babanın vazifesioİ 
göreceksin. 

- Emredersiniz. 
- Burada genç bir kız vat 

Kontun torunu matmazel Janill 

- Evet efendim. 

- Onu nezaret albnda tıı"' 

tacak, himaye edeceksfnİ'-• 

Belki bu akşam kaçırmak İl"~ 
terler. 

- Kaçırmak mı!. Kim? 
- COretkir haydutmı biti-
- Eşkili? 

-Yok. ........ -
- Zayıf mı, şişman 

- Bilmiyorum. 
- Uzun mu kma nn? 

- Bilmiyorum. 
- lsmı°? 
- Tigria! . 
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Bu senenin en kuovetli takmu han,o·i · nuHetl<'rdir - laf!;ft'lbiı ·et 

k (J { • 

~e oru lciı1ıde(-,),!j,((;( lc1ır<Jnlı srıtzlrııı /Jir 11 10rke= ııııı/1(lf'/111,i.' 

'"uı Beynelmilel maçlardan Fransa - Purlck i= ma n 

~p (ieçen ve evelki haftaların 1 Avnıpanın en ku\'VetH takım- hadise o!mu~tıır. 
or. snbifelerinde Avrupada lan olarak Almanbr, İ•alyan- Holand:ı, dort maçın üçünü , 

rnevsırn . 'b 
ı ıtı anile futbol maç- lar sonra da Fransızlar zannc-
arının ı 't 

• • 
11 anı bulduğunu ve diliyordu. 

Yennı Yaz d . 
işg I •v ~ enız sporlarının Almanlar ilk maçlarını İs-

n cttıgıni ·· k k h gene l Yazmıştık Bugun viçrelilerle yapara a ir bir 
ken 19~9 rnevzua temas eder - galibiyet temin ettikten sonra 

A senesinde merkezi sırası ile Amrikalıları, Norveç-
vrupnnın f tb 

son . u 0 1 maç.lanmn lilcri İtalyenları yendiler. Yal-
neticesi . b'I .. 

B nı ı dırıyoruz : nız İsveçlilere mağlup ve fs-

d·- .u sene • evelce haber ver- b k ld J - koçyalılarla bern ere a ı ar. ıgınıfz ·b · 
k . gı 1 

• her memleketin En çok ümit besliye.n İta:-endı 0 
a.. YUncuları 1 kulüpleri yanlar ise Çeklere galip gei-
...-asıııda 1 h . . Yaptı darı lik maçlari melde beraber Alman ve A-
L Artcınde beynelmilel maç ı'tı" - 1 ı varı ·ı vusturyahlara mağlup o cmlar. 
ap ıfe çok şayanı dikkat bir F ransn takımı bu maçta çok 

or aaliv r 
Ad .,, e 1 senesi olmuştur. fı.\l?z bir çehre göstcrmektediı·. 

eta heynel ·ı 1 b' . 
\r mı e ı..- lak maçı Macarlara ve Portekizlilere 
c Ya Yan t rt.i O 

fekı· . e P lempiyat kcırşı aldıkları kazanç netice-
bi ını alan hu müsabakalarda )erinin neşesini sırası ile fs-

r çok l 
ap0 1 mem eket ve mi!let panya, İngiltere, Yugoslavya, 
1 .. _ rcul arı birbirleri ile karşı - Belçikalıların ma;;..ıübiyeti sön-
~rnış ardır zs• 

B . d 

letl 
eynelmflel maç yapan mil- ürmüştür. Futbol mevs:-

er d minin en kuvvetli şerefini 
Al 

avrupa a şunlardır! 
nı ı t Almanlarla beraber lspanyol-an ar , ngilizler F 

ıııt t 1 ran- lar almıştır. Yalnız üç bey-
ar, talya, Danimarka N 

•eç. ' Çekler , A vustury, f r- nelmilel maç yapan lspanyollar 

P~ya, Portekiz, İsviçre;i; s- üç galibiyet kaydetmişlerdir. 
Mevsim b.d . · Bilhassa logiliz profesyonel 1 ayet.in.de bu"tu"n t 1-

a~ımıru yenmeleri adeta bir 

kaybetmiş, İsvişreyi yenmiş, 
Belçika ve İtaiyaya yenilmiştir. 
Portekiz takımı İspanyol ve 

Fransızlara yenilmiş, başka 
maç yapmamıştır. 

Mağlubiyet rekoru bu sene 

ls\içrededir. Maçlmın başlan
gıç tarihi olan geçen teşrini 

C'licidenberi İsviçre takımı bey

nc!milel sahada bir tek gali

biyet bile kaydetm'!miştir . 
Futbol , mevsim:nin bu ha-

rnrdli beynelmilel faaliyetine 
yaz mevsiminde hemen he
m~n aynen deniz topları 

( Va~cr polo ) maçlarında da 
şahit oluyoruz. 

Bakalım yaz mevsiminin 

bu faaliyti ne bılRnço neticesi 
verecek? 

Satı n oyuncu 
Birkaç aydanberi Pragın 

meşhur (Sparta) kulübü ile F. 

G. T. kulübü arasında bu ku
lübün maruf muhacimi (Haftl)in 
satış müzakeresi olmakta idi. 

Sparta, Haftli satın almak l 
istiyor, F. G. T. de oyuncusu 

1 için 100,000 kuron istiyordu. 
Njha.yet müzakereler daha 
doğru:m pazarlık neticeJcnmİf 
ve Sparta, F. G. T. nin mer
kez muhacimini 55,000 kuron 
vererek satın almıştır. Badema 
(Hartl), Spnrta takımında oy
nıyacakhr. 

* Üsldidarblnrın kongreli 
Üsküdar deniz kulübünden: 

Ku!übümUzün senelik kongre 
içtimm <'28» haziran 939 cu
ma günü icaa edileceğinden 

bilcümle rüfckanın yevmi mcz-
1 urda saat 14 te kulüp bina 
sında ispatı vücut eylemeleri 
rica olunur. 

Güreş birincilikleri 
Bugün Beyoğlu Halk Fırka

~ında güreş birincilikleri de· 
vam edecektir. 

Bugünkü maçlar 
Bugün Kadıköyünde Kasım

P<'Şa - Eyüp ve Darüşşafaka
Topkapı talmnlan karşıJqa .. 
:ıklardır. 

. 
. Jn mllleffn manialı ltofado 

galibi mqhur lngiliz 
kOfllOU6U Koierel. 
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En1ı1i1 et baı1dığı nıiidlırlüğiinden Istaı1b11J ıcra dairesinden 
Bedose.ki Ef. nin 10940 ikraz nummılı deyn senedi muci

bince Emniyen Sandığından istikraz eylediği mebliğ mukabi
linde Sandık namına merhun bulunan Beykoıda Kavakdere 
c;ıdd~sinde eski 112 yeni 304 numaralı ve 90 artın arsa üzerine 
mebsıi ah ap üç kattan ibaret üç oda, iki sofa, bir mutfak, 75 
arşın bahçe ve müştemilatı safreyi havi hanenin tamamı vadesi 
hitamında borcun verilmemesinden dolayı satılığa çıkanlarak 
210 lira bedel ile mfişl-erisi namına kati karan çekilmiş iken 
bukere yüzde on zam ile başka bir müşteri çıkarak müzayede 
bedelini 231 liraya iblağ eylemiş olması cihctile mezkur hane
nin 24-6-929 tarihine müsRdif önümüzdeki pazartesi gfinü tekrar 
son ıni\zayedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer 
bulunduğundan talip olanların mezkUr günde nihayet saat 
kadar Sandık ~daresinde haDr bulunmalan lilıumu ilan o'unur. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
ikraz N. İsmi 
148492 iki roza fğ'ne Cavit B. 
li49072 « Altın saat ilµ afbn şatlen Hatice Refia H. 
154089 Bir albn madalyon bir altm saat bir al· 

bn yfizük bir gümüş tabaka Hasene H. 
172938 Üç altın saat bir çift akile kol düğmesi 

bir akik kravat iğnesi Sabri B. 
178246 « çift roza tek taş küpe bir •..#" rCUJl ıgne 

bir gümüt tabaka Mm. M~ı:yo 
1l19 « elmaslı saat maa kolye Azize H. 

Kemal B. 
Naciye H. 

2845 « çift pırlantab küpe bir altnı bilezik 
5720 « pırlantalı laravat iğnesi 
6606 Beş akııı bilezik Abdülkadir B. 
7384 Bir çift roza küpe, bir roza yütük He:rriyc H. 
8233 « çift raza küpe, bir roza kuş iğne bir 

roza bilezik Safi •e H. 
8328 Bir pırlanta teldq ytiznk Mm. Elini 
8514 « pırlantalı yüzük, bir roza maşallah bir 

atlın çanta, bir altın tabaka 15 dirhem 

8873 
18026 
12559 

12765 
!4263 
14382 

~ adet roza gerdanlık a.rahiı (yirmi 
bir tqı yok) 
bir roza menekşe ikne 
« ~ roza küpe 

bet B. 
Nü" fa B. 
r. .• ehmet B. 

« çift roza küpe, bir çift roza mene:kşc 
madalya iki roza yüzük, bir altın kordon, 
bir albn kolye Naciye H. 
Bir pırlanta nfpn 1390 dirhem giiI!l·~.., S~ide Şerif~ H. 
« çift pırlant&h küpe Hatice Seniha H. 
« çift pırlanta tektaş küpe bfr pirlantalı 

1 
"!SC bir albn kese Emine İffet H. 

14796 B r pırlanta pandantif bir pırlantalı biJe-
ıik iki roza yüzük bir pırlantalı yüzftk Mm. Mari 

15551 Bir pırlanta teldaı yüzilk bir al~n çanta 

15814 
16141 
16724 
16873 
1TI93 

bir altın kordon 20 dirhem Mm. Ramela Elmasyan 
İki roza yüzük Abdull~ Mahir B. 
Bir incili ağraf (bir taşı yok] « « 
Üç alhn bilezik Saadet H. 
Bir çift roza küpe [bir taşı yok] Atiye H. 
Bir roıa madalyon maa kolye bir altm 
saat Mediha H. 

17203 B.ir roza pandatif bir roZa yüzük bir albn 
b 1lezik Meryem H. 

17260 
17284 
17500 

Bir çift roza gül küpe bir pırlanta yüzük Mumamer H. 
« roza kuş iğne Mehme Edip B. 
« « iğne 1 çift roza küpe 15 miskal 

inci Mehmet Salih ef. 
17530 Bir çift roa küpe 1 roza pandantif 1 çift 

roza hurda menekfe iğne ( birinin ortası 
SU'ça birinin yok ) Zeynep Vesile H. 

2747 Bir çift rOD. gül knpe • Emine Meliha H· 
Yuk&.. ' isimleri yazılı zevat mücevherat mukabilinda Em· 

niyet San~qndsn istikraz etmiı olduklan mebaüği vadesinde 
ted?ye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunt\n ika
metkililanna ihbarname gönderilmiş isede bulunamadıklanntl.Jn 
tarihi ilandan itibaren «91 » g&n zufuıda tediyei deyin veya 
recdidi muamele eylemedikleri takdirde merhanab meıkürenlıı 
bilmüzayede sattlacağı ilan olunur. 

Hllseyin Ziya ve Hiiseyin 
Süreyya beylerin Yakup Sabri 
beyden isbkraz eyledikleri iki 
bin sekiz yüz liraya mukabil 
birinci derecede bir sıra nu
marasıyle ipotek irae olunan 
Boğaz İçinde Bebek mahalle
sinin Bebek ve Yoğurtçu so
kağında atik t~: cedit 1

}
2 nu· 

marnlı mukaddema bir elyevm 
iki bap hanenin altı hisse 
itibaryle dört hissesi Hüseyin 
Ziya ve bir hisııesi Hüseyin 
Sbreyya be~ lerin uhdesinde 
olup borcuu verilmemesinden 
do'alJı otuz giin milddetle icra 
'< lman müzayedesinde iki bin 
lir~ bedelle lıllibi uhdesine 
biıinci ihslcsi yapılarak ihnlei 
kafiyesi için tc.krar onhcş gün 
müd9etle müzayedeye konul
m ~tuı. 

Hu,Jut: Ay~e hanım veres~· 
l rin'n abr m~h~lli ,.e dere 
b.r t rafı Hcseyin ağa hanesi 
b'r tarc..fı L'gor lıanesi tarafı 
rı:.bii ,er ... ei mumai!elhanın 
ahıı· mc..hail: ve ba-vn C-A'.ıddcs' 
11- mahd..ıt do tyüz yetm:.Ş iki 

• ti .. mc o ) ' ueş s ..... ~ mc\.ro 
.. -..ı lı'·n e ll?'c:ı.ı t.' en ·Uz altmış 
beş metro muı· bbaı cedit 182 

ı r.u .ırslı bin ' ksen metro 
nmIT.bbm 2 nuın&ıralı harap 
hane mütebdrisi bahçedir . 
Mfi./em:Jatı: Ahşap ve iki bu
çu ~ lialtw ibaret o'up 2 nu
ma,..aJı ne ~ · kattır. 182 
numaralı haneye çi{t kanatlı 
ahsap kapucan g:rildikte ze· 
miııi mermer bu· ev aıtı iki 
oda bir hala , odanm birisin
den } nn tar--ftdd bahçeye 
kı::pu u varaır. 

Oc!a 1an ııofaya geçilir keza 
b ' r oda ve sofo<lan merdiven· 
le H~nci kata çıkılır. Mermer 
taşlıktan mcr-divenle çıkılarak 
ufak bir ge-zinti mahalli Uze
rind e bir oda bir merdiven 
alb kilar, merdivenle çıkıldık
ta bir sefa üzerinde iki oda 
sofadan diğer bir ıo.faya ge
çilir, iç içe geçilir dört oda 
olup birisinde yük dolap oda
dan merdivenle çıkıldıkta bir 
sofa üzerinde bir oda ve sofa· 
dan kapuyla etrafı demir par
maklı ve zemini çinko tarasa
ya çıkılır bir harap hala, ao
fadan koridora, oradan ~ 
divenlerle çıkıldıkta bir hali 
bir sofa üzerinde d&rt 
oda, yan taraftaki bahçeden 
harr.., kapıdan zemini taş 
harap mutfağa girildikte bir 
heli mutbaktan bir kapuyla 
zemini ta~ bir koridora geçilir 
bir merdiven alb kömtlrlOlr ft 
zemini mermer fek kurnalı 

lb:eri toaos hamamı varchr· 
Bahçenin etrafı kısme.ıı tel ve 
kısmen taş duvarla muhat ol:qp 
bahçede mermer ağızlıklı bir 
kuyu ve mermer sütunlu bir 
ıml91uk vardır hanede hissedar 
Nedime hanmı sakindir cedit 
2 nmnaralı haneye Y oğurtCU 
sokağmda.lci çift kanatlı kapu· 
dan girildil{te sağda harap bir 
mutbah, solda bir oda bir kö· 
mürlük ahşap merdivenle çı· 

bldıkta bir :sefa üzerinde iki 
oda bir heiA. m vct.t olup bu 
hane umumiye le h"r :p ve 
boştur ve balada her tnfsil 
muharrer 182 numaralı ha11e 
mühtacı tamirdir ve , ıınelerin 
cadde üzerinde üç ta mı tn· 
riktir ve her ildsinin t anıı 
[6700] alb bin yedi yüz Hredır. 

Meık\lr h;sselcrin ·~tire: sına 
yüzde beş 2amla t Hp <'lan' ı· 
ve daha r.iynde malumat al· 
mak istiyen!er hisseye mu,.;n 
kıymeti muhamm'o .rı:n )Ü -

on nisbetinde pey a ç s.rJ 
929 • 594 dosya numar"' rcı 
mustas.hiben i~tıı.ntı.u ıc~ a a· 
irc:i miızayede "'ob ıne 

raC'aat etmeleıi ve 11- - 29 
tarihinde nrnt on d"rtt n o 
altıya kadaı ilıaJeyi kat esi 

icra k.lınacağp1dan ,;nü.,.t ri· 
lerin bizzat veva b'h· ' .'.i. c 
W!r bulunmaları ilfuı olu lU-. 

Aderrıi f 1 ıt~:~dt!i ~ 
• )!)J~ 

''" .... ,. r-- ı- .. ı.ı.ıı; .... ., 
.C1 Uvl b""'~"'"tı"'" 

En mr CS$
0 r deva seyo'n 

harlarıdır. Deposu Ltanbul 
Sirkecide lskenderiye oteli 

ittisalinde Ali Riza Eczanesi· 

dir. Taşraya 150 kuruş pos+...a 

ile gandcrilir. lzmirde Ecza 
depolarmda ve lrgatpazann
daki Eczanede bulunur. 

Mahmudiye oteli 
Elektrilc ve tcrkosla mücehbes 

ncafet ve taharetile müştcrileı:ioüı 
rnazban takdiri olan otelimize bo 
de& ~dm banyo m:ıhallile 

tek yatakh ocW.- İop ~tir 
Bioaenaleyh aile ikametiııc d8 
son derece ek,.eri~. Ehen ne
rede ahoonwı kaydedilir. Rahatı
nı ve ~ aau eden zcya
tı kinmın tqrifleri kendi menfa
atleri ikriAsuıdandır~ 

• 

Adres 
Saltan Mahmut t&rbesinde 

Telefon: 3402 

.. _. Doktor Aristidi 411111-
Bel soğukluğu , Fırengi , 

Ademi iktidar tedavihanesi 

Eminöni iCaraUt han )& 8 
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Duvar icindeki ölü ı 
• .l\Takıli· Aİımct Cemaleddin • 

1 -48-

Bonsuvar ef dı·m en .. 
Acaba bu adam kim 

olsa eerek? 
Elleri serbest kalınca eJa'n 

~makta olan çenesini uvuş-
b rmıya başlamış olan Zam

arof: 

- Dışardan herife mua

veOt =tt~le.r ..... ~~di: 
k ç. ~erıkı curum yavaş yavaş 
endılerine gel" l dı B ıyor ar . 

b anker, lzidor babaya hita-
en: • 

- İzidor,dedi, bize bir şişe 
romla ·· 
gönd uç tane büyük kadeh 
he . e~. Bu heycandan sonra 

P•ınız k d. . l . tn'"h en ımıze ge mıye 
bu tacız. 
olUssekl L 

bu f "k ~, oranşar bankerin 
alkı 

1
1 rinı tasvipkar bakışlarla 
şadılar 

il• . 
Uate ıra~ sonra içki geldi, üst-
evveı:•r kaç kadeh içildi ve 
Yarak : Loranşar söze başlı -

ol; Olur şey değil, dedi; 
Hüın Şey değil.. Bu mösyö 
ada e cidden yaman bir 
nıeh~ınış · Herif büyük bir 
duktaretıe elimizden kurtul-

lcıyafe~e~ada beni de tebdili 
tarud G ~iş olmama rağmen 
-den ~ b 0ntıedin mi pencere -

_ By olmadan evel : 

Acaba o~auvar Loranşar! dedi 
gerek?. u adam kim olsa 

Marsiyal Za 
Jorj D.. rnbarof sahte 
evel B~na cevap vermezden 

usseke döndü ve : 
-Bu akş 

tali oldu v aın tesadüfen mut-
ın gunuz şeyleri unut-
anızı bizz t k . 

tı.iz n a endı menfaati-
1ınına si t . 

ded· E ze avsıye ederim 1
• sase b hepimiz ~ undan sonra 

lüz a· .•ynı derecede mes'u-
• · ırımizin b b w 

ve ihtiy ta zl w Of ogazlığı 
Yatına aalı ıgı hepimizin ba-

m olabilir 
Loranşar da: ... 

- Evet b·· -k 
Yiik b · uyu • cidden bü-
lunuy~~!~~ke kaı:_şısında bu
J.tıu ı yuncaga gelmezi 

B~ easını serdetti. 
ırdenbire z b 

nın ii . am arof masa-
d zennde kara gözl .. kl" 

• anı tarafınd u u 
olaıı .. .. . an unutuımuı 
liırd:°'fl11Jf hır sigara tabakası 
d· ... ._ - ve bu tabakayı arka
~ gösterek: 

- Herif sigara .. _ L _ ı 
.... ...._ __ •• "4U>illl'lllD1 -.. .. Llllll... ,,,;-

Her üçü birden sanki 'kata 
gözlüklii adamın birdenbire 
zühur edivereceğinden korku
yurlarmlf gibi bqlanm pen
cereden tarafa çevirdiler. Fa
kat kimse yoktu. Bunun üze
rine Zambarof gümüf tabakayı 
eline alıp evirdi, çevirdi, ma
denin üzerine mahk6k olan 
«H. M.» harflerini görünce 
haykırdı: 

- H. M!... Yani lıüber 
Marsan! .. Yine ölilnün isminin 
ilk harfleri .. 

O zamana kadar agzım 
açıp bir söz söylememiş olan 
Blussek: 

- Yalnız Hnber değil Hü
me isminin de ilk harfi «H» 
değil midir? 

Alnındaki bunlfUktar gittik
çe derinleten Zambarof ta: 

- Evet, dedi, evet hakkı
nız var! Zaten «Hilme» iamini 
tetkik edecek olursak bu iı
min «Hüber» kelimesiİıin ilk 
hecesi olan «Hü» ile Marsan 
kelimesinin ilk harfi olan «M» 
harfinden mürekkep olduğu 
anlaşılıyor. .. Hil... Me... Yahu 
nasıl oldu da bukadar basit, 
bu derece açık bir şeyi şim
diye kadar akledememtşiz? ... 
Loranşann ağzı hayretin

den açık kalmıfb. Şimdi o da 
anlıyordu. Fakat aklına gelen 
değil adeta bficum eden ihti
mali kemali ıiddetle redde
derek: 

- Karagözlüklü bu adam 
Hüber Marsan olamaz!:. 

İskeletini daha dün duvann 
içinde görmedik mi? 

Derin diişüncelere dalmıı 
olan Marıiyal Zambarof Lo
ranşann bu aözü üzerine 
bqını kaldınp: 

- Şüpbeıiz ki Hliber Mar
aan olamaz. likin arkadqlanıı. 
dan birisi olaoılir. 

Hilberin bir doabı <>lduğunu 
kabul euek bile nasıl olup ta 
b6yle her feyi öğrenmft oldu
ğuna gene akıl ermez. Zira 
bu mel'un herif her ıeyi bili
yor, efendiın, her ıeyi!.. Bu 
mal6mab kara gazlllkln adama 
ancak RGber Manan yerebi
lirdi; haffiuld o da ~ a~ .. 
Bu Daaıl fe)' JİrablU ba llUll - .. ------

Sahı1e 1 
yg ıu 

istanbul tramvay şirketinden: 

ilan 
Sirkeci - Edirnekapı arasında 37 numaralı yeni bir hattıD 

21 Haziran 1929 tarihinden itibaren zirde muharrer seyrü ıefer 
tarifeai dairesinde, işletmeye küşat edileceği muhterem abaJbü• 
nazan ıttılaına ilin olunur. 

Tramvay hath Trenler arasında İlk treuin Son trenin 
Fasıla : Dakika hareket saati hareket u · tf 

Sirkeciden 
Edirnekapısına 6 12 17 
Edirnekapısından 
Sirkeciye 6 12 17 

6,24 

5,50 

23,44 

23,10 
Müdüriyet 

130 çift kundura münakasası 
Tütün inhisarı umum müdürlü~ündcn: 
Müstahdemine nümunesi veçlıile 130 çift kundura imal 

ettirilecektir. Talip olanlann nümuneyi görmek üzere mtlra• 
caatları ve 24-6-929 pazartesi saat 10,30 da mübayaa komis
yonunda yüzde 7,5 teminatı muvakkatelerile bulunmalan. 

Hcyaz ve sıhhi 

DİŞLER 
ile munttnr b ı r nğıza ınnlik .,Jnııık <ın

cak ok .. ijen c;a) e<:indı: İc;ti lı zıı r olunan 

Bioks 
Di\' macununun i ti ıııa-

1ılc :ı.. ııbi lJir. 

.... ========== ıey?... Çıldırmak işten bile 
değil. Bir müddet daha kafa 
patlatıp bu sırrı acibi halletmiye 
uğraştılarsa da şidetli bir hat 
ağrısından başka bir şey elde 
edemediler. 

O geceki mütevali heyecan
dan cümlei asabiyesi adam 
akıllı sarsılmıt olan Marsiyal 
Zamb'arof nihayet ayağa kal-
karak: • 

- Haydi efendiler, dedi, 
burada daha f ula kalmıyalım. 
Yann sabah ne yapacağımızı 
düşünilr, hattı hareketimiz ta-
1fn ederiz. Belki de yeni bir 
•ak'a bizi bu tereddütlerden 
kurtarır. Yalnız her §eyeden 
~el metanet ve ~k kanlı
hğımızı muhafaza etmek lazım. 

'Oç ıefft h1dor babay1a 
.-eda 6ttiler. lzidor baba mi-

safirlerini uğurlarken hayatta 
çok şey görmüş, bir çok "ba· 
diseler atlatmış bir adam 
tavrı takınarak: 

- Canım meı:ak edip üZlil
meyiniz çocuklar! nas!hatini 
verdi. Dünyada herşey düze
lir.. Zambarof iÇini çektio Ah 
ne olurdu keşke o da vekayif 
bu derece likaydane bir su
rette karşılıyacak bir mcvkidt 
bulunsaydı ?.. Üç haydut ba· 
takaneden çıkmazd3n eftl 
binanın etrafını adam akılla 
tarassut ettiler • Görünilftle 
kimseler yoktu. Bundan mli-
terih olunca deliklerine çeki• 
len zehirli yılanlar gibi s..tl 
ve iğrenç bir halde birer 
birer k•ınhklar içWe ~ 
bolduw. 



U Sahile~ 

Seyri.sefa· 
Merkez acentası : Galata 

köprü başmda. Beyoğlu 2 3 62 
Şube acentası: ~fa.hmudiye 

haoı altında. İstanbul 2740 

Antalya posıasr 
(ANAFARTA) vapum 25 

Haziran Pazar J o da Galata 
nhumınpan hareketle [ lzmir, 
küllük , Bodrum, Rados, Fet-
hiye, Finike , Antalya J ya 

.gidecek ve dömışte mezklır 
iskelelerle Birlikte [ Dalyan , 
Marmaris, Sakız, Çanakkale , 
(~clibolu ] ya uğrayarak ge!e
cektir. 

TRABZON BiRiNCl POSTASI 
( REŞlTPı\ŞA ) \'apuru 24 

Haziran Pazartesi I 2de c;alata 
rıhtımından hareketle [İnebo
lu , S:ı.msun , Giresun , Trab
ron, Rize, Hopa] ya gidecek 
ve dönüşte Pazar iskelesilc 
[ Rize , Sürmene , Trabzon , 
Tircbolu,Gireson, Ordu, Ünye, 
Sam ... un, İnebolu, ZonguldağJa 
uğrıyarak gelecektir. 

Hareket günü vük almma.i'~ 

ALEMDAR ZADELER VAPURLARI 
Seri ve lüks Karadeniz postası 

Millet 23"a~~~rran 
Pazar 

günü akşam saat 18 de Sir
keci rıhtımından harcketlt! 
[ Zonguldak, İnebolu , Sinop, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire
sun, Ttabzon, Rize] ye azimet 
ve [Sürmene, Vakfıkebir, Gö
rde J iskelelerine de uğraya
rak avdet edecektir. 

Müarcaat mahalli : İ!;tanbul 
Meymenet hanı altındaki ya
zıhane. Telefon: lc.tanhul ı ı 54 

Yelkenci 
VAPURLARI 

IZMIR SÜRAT POST ASI 

· Son Saat 

İdifadeli bir ilin 
Riza paşa yokuşunda 27 mllceddeden kntat edilen 

ASRİ TORK MOBİLYE MAGAZASINDA 
Bilumum salon takımlan nzerinde pek büyük bir 

tenzilat yapılmaktadır. 

Ahmet Fevzi 

ı ispirto ve ispirtolu .içkile, 
inhisar idaresinden: 

1 - 240 kilo fetelik 
2 - 20 adet tahta fıçı 

3 - 875 müstamel çuval 
4 - 1565 müstamet torba 

Baladaki eşya 27-6-929 perşembe günil alenen bilmüzayede 
satılacağından t~liplerin yevmi mezkurda Ti~rd suhesiııe ve 
mallan görmek üzere Kabataş anbanna müracaat eylemeleri. 

~ :Vlil(ropcrafo11=1,,azı nıarl(a 
pe,· w·rr.nlerin depoya müracaatı, Sultan I !amanı Dikranyıııı 

\iiirillJ: Han :!J • 22 

SOÇETA İT AL YANA 
Dl SERVİTS MARİTTİMİ 
(ALBA~O) 

vapuru 2 2 H azi
ran Cumartesi 
~)\.tpoli , 1'1ar
sİ l ) a \'C (\:no
\ a lvagidecektir. 

(B t,\ZlU:) Yaptını 25 Haziran 
Salı glınu (Sitmar le\·ant ck5prcs) 
olarak [Pire, Napoli , i\lar.;iJya 
\·e Ccnova] ya gidecektir. 

( IZEO ) , apunı 26 ı faziraıı 
Çarşamba LBurgaz. Vama. l\ös
tence, Odesa, Novrosiski, Ha
tum .Ye Trabzon J ~ gidecektir. 

Tafsil:it için Galatada merkez 
rıhtım haııınJa umumi acente

sine müracaa . Td. Beyoğlu 

77 ı - 772 Ye ya Bt:yoğlunda 

Pcra p:ılas altıııda Natta l\as
yon~l Türkiş tmİ!'t an:nsiyc 
Telefon Beyoğlu 3 5 99 YC ya 
Tokatlıyan kar;.ısında beynelmilel 
yataklı . vagon kumpanya~ına 
Tel . neyop,fo 2) ) o \'C ) ahut 
Jstaubulda Eminönünde 1zmir 
sok ·ğ nda 8 numanıda acente 
vekilınc müracaat. 

Tel. İstanbul 7 7 9 

Şehremaneti ilanları 

Şehremanetınden: Unkapanı 
civarında icra e<1ilmekte olan 
kanalizasyon ameliyatı dolayi
sile fiskilplU ile Unkapanı cac!
dcieri ara5ındaki Tulumba 
caddesinin 22 haziran 929 ta
rihinden itibaren vesaiti nak
liyeye kapalı bulunacağı ilan 
olunur. 

Darilşşafaka mUdürlilğün-

den : Mektebe bir sene için 
lazım olan ekmekle 2500 kilo 
Halep ve 1750 k. zeytinyağı, 
8000 k. patates, 5000 k. pi .. 
rinç, 1500 k. sabon, 20000 
adet yumurla münakasa ile 
alınacaktır. Haziranın 27 inci 
perşembe günil ihalei eveliyesi 
icra olunacaiından taliplerin 
Nuruosmaniye camii mahfilin
cle Cemiyeti Tedrisiyeye mü
r J.caa tl arı. 

>f Mektehe bir sene için 
lbım olan 500 çeki odun ve 
4000 K. mangal kömürü mil· 
nakasa ile alınacaktır. Hazira
nın 29 uncu cumartesi günü 
saat 15 te ihalei eveliycsi ya
pılacağından taliplerin Nuru-
osmaniye camii mahfilinde 
cemiyeti tedrisiyeye müraçaat. 

v;ü:n lsmetpaşa ı 
23ik~ran Pazar 

NAİM VAPURLARI 

İZi\IİR-MERSİN poııtası 

ADANA vapuru 27 
Haziran 

Mütcreccim 
aranıyor 

günü tam saat 15 te Galata 
rıhtımından doğru 1ZMİR e 
hareket edecektir. 

Tafsilit için Sirkeddc Yel
kenci hanında kain acentesine 
müracaat. Tel fatandul r s ı 5 

Ve Gatııtada merkez nhtım 
hamnda Celibidi ve Stafilopati 
acenteliğine müracaat,. 

Telefon : Beyoğlu 8 5 9 

Perşembe 
günu akşamı Siskcci nhtımın
dan hareketle [ Çanakkale , 
lzmir Küllük, Bodrum Rado.s, 
Fethiye , Antalya , A1Aiye ve 
Mersin] c tı~rayaca.ktır . Fazla 
tafsilat ıçın Galatada Site 
F ranscz hanında ı 2 numarada 
accntelığine müracaat • Tel. 
Bcyo~lu I 04 1 

~nkarada Anadolu ajansı 
merkezinde çalqmak Uzere 
İngilizce ve almancadan ter-
cemeye muktedir kuvvetli iki 
müterecdme ihtiyaç vardır. 

Kendilerine yüksek maaş ve
rilecektir. Taliplerin alı alqa· 
~ kadar m9-baka teraiti
ni anlamak için Aııkara cad-
desiıade Orhan bey hanında 
Anadolu ajansı İstanbul mü
.-Jllpe mliracaatlın. 

Haziran 22 

Ne olmalı? 
lkhsaf siyaseti

miz fesbif 
ediliyor 

Ali iktısat meclisinin Niya~ 
Asım, Selahattin, Vehbi, Raif 
Necdet, Bekir Vehbi, Muhtar, 
Nurullah Esat beylerden mü
rekkep ihzari komisyonu bu 
ayın 26 sında ilk içtimaını 
aktedecektir. Bu içtimada , 
Anadolunım muhtelif al<ua .. 
rnında y~pı!arak tetkikat için 
seyahate başlanacak gUn de 
tespit edilecektir. 

Bu münasebetle alakadar
lardan biri bir muharririmjze 
şu şayanı dikkat izahatı ver
miştir: 

«- Ali iktısat meclisi bu 
devres!nde genç ve yeni Tür· 
kiye için ec hayati ve en 
canlı bir mevzuu tetkik ede• 
cektir. Türkfyeniıı iktısat si
yaseti nedir ve ne olacaktır? 

Bugün bütün miHetlerfo 
uzviyeti, diyebiliriz ki iktısnt 
siyasetlerine istinat ed~r ve 
bUtün yapılan, yapılacak olan 
İiler bu:rn tevfik edilir. Bunun 
neticesi de bağsız ve dağınık 
bir t.efekkür yerine sistemli 
ve toplu bir tefekkür ve iş 
kaim olmas1dır. 

Türkiye hakiki milliyetper
ver bir memlekettir. B~naeo
aleyh iktısat siyaseti de buna 
göre tetkik edilecektir. Bu iti
barla iktısat meclfoi Azalarına 
bizim tarcı.'ımızdan büyük mu
vaff akiyetler temenni etmek 
düşer » 

Zircat enıtiiüleri hak~ 
kında bir içtima 

Elyevm şehrimizde bulunan 
lktııat vekaleti ziraat müste"' 
tan ihsan Abidin bey Anka
rada İJlfaab ikmal edilmek 
üzere olan ziraat enstitülerine 
ait hususat ile metgul olmak· 
tadır. Mumaileyh, bu enstitD
lerde yapılacak tetkUit ve ta
yin edilecek muallimler hak
kında salahiyettar zevat ile 
görüşmektedir. 

Bu maksatla Baytar mektt" 
binde bir içtima aktedilmit 
ve enstitüler hakkında mual
limlerin miltıtlealan teabit edil
miftir. 

İran müsteşarı geldi 
İran Sefareti müatqarı Mr:..., 

hemmet Sait han AnkareclaO 
tehrimize ıelmipir. ..~....,, iJI .... _ ..... ___ .. ..-
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Son Saat Sahife 11 
1 

Yeni kanun Kongrede 
Hangi memur-

Sarhoşluk yüzünden ı~~:: ::~~~c:~-? 
Bu sab..=.h çok feci b'• Vilayetlerin idaresi 1canunu 

U AA dün lstanbul vilAyetine teb-

.. kaza ol u liğ&dil:::-.. nazaran ...ıi 
Bu sabah Akaarayda bir otomobil kazası olmuş , üç kişi muavini, mektupçu, jandarma 

Yara} kumandanı ile Polis mtıdlbiinfln . anmıştır, Vak'a şudur: 804 unmaralı vatman Hasanm ida-
resınd k' tayinlerinde valilerin mütaleaaı 

e ·ı tramvay arabası bu sabah saat beş buçukta Aksa- ahnacakbr. Mftlıim bir lmım 
bat:a makas Yerinde, mukabil cihetten gelecek olan tramvayı tali memurların tayini valilere 

e eınek üzere durmuştur. bıra'L.,IIlllŞtır. 
Bu ··-d tın • · ek 1 - . b. . · t K Vali D 1 ti r.. • _,. cı a va an yere mmış, t er egın ınnı muayene e - nnun: , ev e n mu· 

~ış, h~mı ferGeıa bkhrdığı zaman Carrahpaşa yokuşundan messili ve her vekiletin idari 11

0 otomo~~lin süratle geldiiini görmüştür. . . ve siya.si icra vasıtasıdır. Vali-
.. htonıobilln .gayri muntazam bir surette yokuşu ınmeı vatmanı ler icap ettikçe doğrudan 
şupk elenclirmit, hemen tramvaya atlıyarak tramvayı geri çek- doğruya vekiletlerle muhabere 
~e isternişJe de muvaffak o)amaDlfc. şaşkın otomobil tram- edecekleri gibi icap eden 
yaya YJ emirleri de verebileceklerdir. 
t çarpmıştır. Müsademe çok şiddetli olduğundan otomobil 
ama Valiler gö~mesi geri kal-ş f" men parçaJ&DIDJI, içinde bulunan polis Nail efendi mış davaları müddei umumi-
ı~d1· Mtıstafa, muavini Celil muhtelif yerlerinden yaralanmış- den sual eder ve alacağı ce-a' l vaba göre keyfiyeti Adliye 
h un ardan şoför Mustafnın göğsü parçalanmıştır. Mustafa vekaletine bildirirler, denil-
p~taneye kaldınlmışbr. Kaza hakkında yapılan tahkikatta mektedir. 
b. s efendi ile şoförlerin bir eğlentideıı döndük!eri, rakıyı ----------
'k:~ .. f~tla kaçırdıktan, yokuşu inerken şoför Mustafanın Bir cocuk ezildi 
an~ ısını kaybederek direksiyonu kendi haline teı kettiği \ c: f " 'v·taı· . . d ind ki 

aşıınıı~t .,.o or ı ırun ı area e 
~- · :: "733,, numaralı otomobil dün 
Imi ueşına Tüfekç· G.'°"k ca- Fatih camii önünde dört ya-

şında Süleyman iaminde bir 
B .. vurmuş DID da kaza çocuğa çarpmışbr. Snleyman 

olan "'g :.;,n I<aradenize gidecek Beyazıtta Tüfek tamircisi ehemmiyetli surette yaralan-

Çem·z1 K ... rıadeniz vapurunda Durmuş.un dükkanında Muzaffer mış, hastaneye kaldırılmıştır. 
8 • ~h z kli Akil sarhoşlukla 

.... atU"J ış, yakalanmıştır. bey isminde bir zat cebinde- Cevat B. geldi 
.. , &yboldu ki tab casını çıkarırken ta- Prnğ sefarti başkitipligi-
~ırkec'd Ç banca patlam1ş, tamirci Dur- ne ve maslahatgüzarlığına ta-

ot e orum otelinde yin edilen Cevat B. yeni va-
r } a . muş başından hafif suret~e ınuştur . nı ortadan kaybol- zifesi başına hareket etmek 

la · l.abıta aramaya baş- yaralanmıştır. üzere Ankaradan şeb rimize tr.ııstır 

~~~+!!!!!!!!!!!l!!l!S!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!l!!!m!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!?!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!~s~-=!!!!!:.!•~-,~-~~!!!!!!g~el~m~;~şt~i~~·!!!!!!!!!ll!!!!B!!!!!!l!!!l!!l!!!ll!!._ 

mühim 
( 1 inci sahifeden mabat ] 

ed~u ~ç . mesele üzerinde israrla tevakkuf ı 
ttıu·· n . urı bey, şüphesinin bilvasıta hallini nas1p .... 
zat .. goruyor ve tanıdığı maruf bir 
had~ m~rahcaatla şfiphesini anlatıyor. Bu zat, 

ıseyı .. u 
h'ıp} . usn suretle iaare ederek mal sa-

erıne .. 
salnh. ttıuracaat eoiyor ve iJin iç yüzünü 

M.ıyettar . bir lisanla anlahyor. 

zata ~O~nhı~leri, bu vaziyet karşısında, bu 
duğu 1 »b .lıra vermek euretfle ifin hallolun

ze ıa ına düştiyorlar. 
«200» lir ala 

götürü ayı n zat, parayı müfettişlere 
sında ne~ sandıklar bu sağlam vaziyet karşı
lan di~çı ıyor, fakat... Başka bir şey olduğu 

~ 

ır kaçakçılık 
markasını taşıması müfettifleri giriştikleri me
s'uliyetli işte bir ip ucu ile karşılaştırıyor ve 
bu sandıklar da açılıyor. , 

Sanaıklan açanlar on sandıkta da «Jop» 
markalı sigara kağıdı buluyorlar. 

Müfettişler, «Talk» namile ambara giren bu 
sigara kağıtlarını sandık numaralanna birer 
iki damgası vunılwnak suretile bunl&rın hakiki 

ecza sandıklan gibi « 21,22,23 ,. V. S. suretile 
çıkarılmak istenildiğini, kıymeti az olan diğer 
on sandık «Tallc» ın da gümrükte bırakılaca
ğını anlıyorlar. 

Hadisenin son şekli komisyoncuya aksedi
yor, fakat vaziyet bu sefer daha başka bir 
şekil alıyor. 

Son intihap neti .. 
cesi nasıl 

cıktı? 
~ 

Geçen giln içtima eden 
matbuat cemiyeii kongrası ye
ni hey.eti merkeziyeyi intihap 
etmişti; kendilerine obkstriiksi

yon yapanlar namını veren mah
dut bir zümreyi de memnun 
etmek maksadile o gün inti
hap edilen bey'eti merkeziye 
istifa etmişti; dün yeniden 
intihap yapıldı, Asım, Hakkı 
Tarık, Ali Naci, Etem İzzet 
Selip Rağıp, Ahmet Şükrii, 
Ali Fuat, Senih Muammer, 
Ahmet kadri Hüseyin Avni, 
Ragıp, Ekrem Reşat, Ahmat 
Hidayet, Refık Ahmet, Abidin 
Daver beyler intihap edil

mitlerdir. 
Bir refikimiz bu son inti

haptan, geçen defaki obstrük
&iyoncuların «8», diğer züme
renin 7 aza kazandıkları netice
sini çıkarmaktadır. Halbuki ha
kikat bu şekilde değildir Ve 
intihap edilen Asım, Tarık, 
Naci, Fuat, Selim, Senih, Avni, 

· Kadri, Etem, Ragıp beylerin, 
kendilerine maglubiyet atfe
dilen zümre listesinde de bu
lundukları muhakkak olduğuna 
göre mesele berakistir. Kal
dı ki iş cemiyeti iyi yürütmek 
olduğuna göre şu veya bu 
ekseriyet, her aza için iyi se
çilmek şartile şayanı kabuldir. 

Şirketin 
yaz tarif esi 

Bugünden itibaren Şirketi 
Ha_yriyenin yeni yaz tarifesi 
tatbik edilmiye başlanmıştır. 

yeni tarifeye pek çok vapur
lar konulmuş, gece seferleri 
ilave edilmiştir. 

Dünkü borıa: 
in~ 1006,25; Frank 

12t32 ; Liret 9,20 ; İsviçre 
2,50; Dolar 48; Dahili 
93t00; Altın 875; Ana
dolu 23,00; Rumeli 7; Tram
va~ 76,5; Düyun 182. 

.iş Lanl<asından alınmıştır. 

ne len sandıkl d b 
«Talk» 1 . ar 8 eyanname mucibince, 

M çı nnca ış karışıyor. 
es' ı· · d 

Komisyoncu sigara kiğıtlannm kendisine 
ait olmadığını söylüyor. BuQünkü hava: 

karışık u ıy~tı . eruhte eden mDfettifler, bu 
Yor! vazıyetı göriince ambarı taharri cdi

ar ve ambarda .. lak--..ı i A O 
gasını t ı . Ç&JQer ye, . '' dam-
kadar c ~»yan :~_bır numaradan on nuırıaray"' 

Bu aaııd san\WS, buluyorlar. 
lidaruı ıüphe edilen aandıkların 1 

Şimdi sigara kiğıtlarınm sahibi yoktur. Fa- Kandilli rasatanesinden 
kat, mademki kendi mallannm dnmiasını ta- alınmıştır: 
şıyan sigara kağıtları bu komisyoncunun de- Diln azami hararet «25» 
ğildi, şu halde niçin 200 lira rüşvet verdi? derece, bu sabah «16» de-

Hadise işte bu noktadan tamik edilmekte- recedir. Bu gece riizr'r 
dir. Ve itiraf etmek lizımdır ki çok şayanı Şimal, bava kısmen açıktır. 
dikkattir. 11.;~;.;..---------r-ı~ 



5İTR0EN FABRiKALARI 
8 inci defa oltaak MONTE I\, 3LO da yapi!an yerışiarda par
lak bir muavffakiyet kazcnGn ~&ycl lüks tıltı siiindirU nıodel

. terden baıka 4 silindlı-li bir otomobil dahi imal etmektedir: 

_:·6 Silindirliain bir cnmuzeci ofieuı bu ofomohiller her türlü 
cdNlbı Wiraluıti haiz ve çekiş huvveti gayet azla ve bilhassa 

son derece idi'ai"el: --

I 

Ayni sınıf oto:~:rm@bB.li·erin en mükemmeli ve en iyisi 
old&ğ1U (iaylri kabili itirazdır. 


