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Ekmeği ucuzlatmak mümkündür! 
.Zahire borsası ---.. --------------------
k&tibi umumisi Şoforler çahtmamak kararlannın ikinci Qününde 

hu fikirde Emanet noktai nazarında musır 

t lVi=ameddirı [Jcy 
-......_~k Urıeselesi hakkındaki 
'f~lbrnıza devam ediyoruz· 
~ .. ~ddialar için ve fiatlan 
S{!lllak üzere neler yap-
~ımgeldiği · mevzuu et· 
~ ~ ı:ahire borsası katibi 
1-r. ~JC Nizamettin bey şun-

J!i'"1lemektenir: 
~eği ucuzlatmak 
~ kabildir 

ltaiaıd tiin ucuzlaması mese
flldtır ~ henim şahsi kanaatim 

f~~tiin ucuz· atılabilmesi 
l Mafllal masrafımn, maliyet 

.,, badi 2 inci sahifede ] 

•• 
Ucretlerin indirilmesi hakkında veril-

miş olan kararın ecri alınması 
ihtimali mevcut dcQildir ... 

Şehremaneti mayısın ilk günil otomobil tari
felerinde tenzilit yapb, şof6rler itiraz ettiler 
Emanat dinlemedi ve emrivaki teessüs eder 
gibi oldu: Şoförler eskisi gibi Ucret istemekte 
devam ediyorlardı. Verilince alıyorlar verilme
yeincezarar etmiyorlardı. F akatdün haziranın 
ilk giinü idi ve taksi saatlerinin üzerindeki 
rakamlann yeni tarifeye göre değiftirilmesi 
için Emanetin verdiği mnhlet bitmişti. Artık 
karışık vaziyet devam edemiyecek, saat doğru
dan doğruya yeni tarifeyi kaydedeceği için ıo
f6r eaki ücreti almak ihtimalini tamamen kay
bedecekti. Binaenaleyh mllteadclit otomobile 

sahip olanlar bir kaç kişi birleştiler, otomobil
lerini çalıştırmağa karar verdiler ve bu karar
larını tek otomobil sahibi olan şoförlere de 
iblağ ettiler. Neticede dün sabah blitün oto
mobiller garajlara çekildi, ortada tek tabi 
görülmez oldu. 

Öğleden sonra toförlerden mürekkep bir 
heyet Emanete gelip, tarifenin değiştirilmesin
den vaz geçilmesini rica etti, Emanet bu 
ricayı kabule imkin görmediğini söyledi, 
şimdi ne olacak? 

Şoförlerin murabhaılan Emanetle bugtiD de 
( Mabadf 11 inci sahifede ] 

Bufün ~balyan Si yalıların ha yramı 
tayyaresı feliyor · . 

Bugün jki İtalyan ta>:aresi Dün zenciler Çırpıcr da 
nin limanımıza muvualeti bek- . 
lenmektedir. Bu tayyareler, ya- M d ıJdıJ 
kında gelecek olan (35) İtal- eyan15aya ç ar. 
yan deniz tayyaresinden mü
rekkep bu hava filosunun 
limandaki mevküni alikadar
larla birlikte tayin edecek 
heyeti getirmektedirler . 

Feci bir hakikat. .. 
V' eremlilcr, sanatoryom 
. ~1!:~1 eclmcdcn ölüyor 

larl..d• c:ıı~tinin Heybeli, Büyük.ada ve Burgaz sanatoryom
Emaııet h IQ 811 21 yatağı vardır.. Bunlar tamamile doludur. 
34 kişi "a;~'bıııa sanatoryomlarda tedavi için müracaat eden 
nndan hast ır. Bunlar sıraya konulmuşlardır. Emanet memurla-

Sıra beki~ 01•nlar için tekaddüm hakkı kabul edilmektedir. 
1Yenı d ril 

mek üzere adre:ı:d~n sıralan gelenler, sanatoryoma gön e -
dan bazısının 

8 
rtnde aranmaktadır. Maalesef, bu zavalhlar-

Heybeliadad~~ıı gelmeden öldiikleri anlqılmaktadır. 
ihtiyacı oldukça 

1 
•ah~k bahriye mekt~bi ~, aanatoryom 

bina alınırsa hiç t g:~lf mikyasta temın edılmiş olacaktır. Bu 
Yataklı sanato a ~l . \'e tamire ihtiyaç olmadan derhal 200 

ryom allne ifrağ edilebilecektir. 

/stadbul zencileri dün Çırpıcıda eğlenirlerken 

DOn şehrimizdeki siyah A
rapların yevmi mahsusu idi. 
Bundan dolayı zenciler Çırpıcı 
ve Çamlıcada (meyanga) il7m
leri yapmışlardır. lstanbul cıhe
tinde nekadar zenci varsa 
kırlara çıkmışlar, her cins 

ottan demet demet toplamıt· 
lar ve onları ortalanna alıp 
babalan tutuncıya kadar (me
yanga) yapmışlar, yani garip 
garip oyunlar oynamışlardır· 

Anlatıldığına nazaran bO
(Mabadi 10 wac:u sahifede) 



Sapkalar 
Yeni tarifeye g6· 

re ne &am 

gördüler? 
m~~i tarifed~ sılindir şap
ıgf J.faya 4, saır şapkalAra 3 
lita jütfitllk koou!111uıtur. lta
ğıda yapılan zam üzerine 
ıautecilere veriimeıi mut"
la\iYür prim için bir l!yıhi 
hazırlanmaktadır. 

Dan gazetesinin verdiği 
iıialilmata göre latafiffiız .. 

dan italya fabrikalarına 2 
torpido nıuhribl, 3 tahtelbahir 
Ye bir l<Aç karakol g@ isi 
sipariş edilmiştir. Tatub Atini 
muhabirine göre Yut1anis1 a fı 
Adalar deniıinde Dahri tefev
vuku elde elmemizdefi koıık
malttadır. 

moli! M. Şerif B. 5 gOft 
lttl!IUbiyıt almıtür. Anli•· 

tAYl fiileQektlr. 
f~kopçinada Hırvat reisi 
WRatlliİ katleden Ragin ve 
0 :2 n ttriki cürmünün mahke -
illede idamı talep edilm!ştir. 
makmak imal ve füru\;tunu 
~nlıisar ~Uma alan llyiha 
B.M.M. de kabul edilmiştir. 

M. M. dün yeni gümrük 
arifesini, deniz ve hava 

te 1 ktı~tUt %lbllın mıq 
kanuDunu kabul etmiştir. m t~lilin dün kib\ll ettiği 
llMrlJ askesi terfi kanununa 
nataran terfi için zabit 
"'Ylleri 6 ay , millazint• 
ler 3 sene , debizdc 2 sene 
birinei rnUlatim ~ 4ene, yüıbaıı 
6 ~e bifıhıt~t 4, kitJftıakaiA• 
lar 3, miralay, mirliva, ferik. 
bf f'tRi fetlk ffl~n hlp U9er 
sefteyl bitirmek mecburiyttlft· 
cltclirler. 

lll~l •• tehb~ntleH@t11l Mail" 
ı.ı ~ bh!lsab lirıhaıı, 

.nttlii\e kl\bul edllmlltif. Bü 
ıtıtlflt; lngiUı linst ollfak 
tttl!ıeektir. (3) bnyfil< eitıliil• 
mb.in teınsil tahslıatı olarık 
(t~S) et Hra lt-&bul edilmljUt. 
ftll dnye H. ve rilhkastna 
~aft tahkikat -e~tA'kı, Tem• 
1ı& iklntt ceza n · ~ımtıı ~*" 
t!nlifi ltııutıı ilk~rl ı hmlre 

ı nd~rilmlşUr. Mü'"rtünlar da 
uire g()ntleriinıek i\teretlir. 

ırınlarsonlar Cemiyeti feshedil
IM'Jjmişdr. 

!ta/yan itJJ'Yare .. 
letl Pirede 

Atina, 1 - İtalya deniz 
te)iyarere filôsu yarm flnlgı.inf 
Pircve vasıl obc"'khi". Yunan 
havai leşkiltıtı har~etli Lir 
istikbal hazır!amaktadır. 

Ye igü 
Me.llye iJ@lttUml~ .;on ladlli!lı nasıl lr.a.h elliyot1 

Ankar, 1 ( A. A. ) - B. M. Meclis~nin bugünkii içtimamda 
yetti gürlbUk tarifesi kanunu müzakere ve kabul edilmiştir. Bu 
lta1hm ne rı tt.rHHnden itibaren Uç ay so ıra ınuteberdir. Kanu .. 
nun mül'!akeresine başlenmatdan evel Maliye Vekili Sara~oğlu 
tükrü bey şu beyanatta bulunmuştur : 

Ef ehdiiiı, ynksek meeJisin n~tan tasvibine anedileh tarife 
maliimucuz olduğu veçlhle 332 senesinde tanzim edilmlç ve 
latbiktn~ başlanın tir. ilk tatlı le~ giren tarifemizde devletimi
~lıı f:albık etffiek isi~diği liarl~teh ithal edilecek olan mallar
dan büyük nisbet ve miktarda gelen yüzde 15 - 20 arasmd ki 
kıymetleri UJ~rltıd n vergi ver bı1mesi e ... sı talr.İJ:> edilmiştir. 

Ziynet e~ya!i addedilen ve miktarları malMı buluh nlat bittabl 
yüzde "20,, n~n fevkinde b !unan nispetlerle tsrife kanununa 
detcedilmif buhınüyor. Va bu tarifede U !ene için tecrübe ve 
~atbi' edilmek üç sene sonra tecrübelerin vereceği neticelerden 
ııtifade etlilt ek tashih etlilmck esası li erine yapılmış ve bi -
na!naleyh mUvakknt huituıuyô~du. 

Ahiden üç sefıe ge~ince b'r karartt3.me ile bunu hHa müddet 
temtlit ettikleri gibi milli hükümet tarifedeki rakamları a~ılla
rile tezyit ederek bir kanunla cb bucun bil! müddet tmdidini 
kabul elmişHr. ar.zetti~im gibi ilk tarifemiz yapıltlıği zaman 
tthalUta!i Almak i!it~c:iğlzııii test mlerin lfüyük mik\&rı yiitde 
15 ile 20 atasın<:ıa b i!uııuynr, ~iyrı~t ~ yası alili tlien tliö-er 
kısdUnda d~rece derece vnkrtt yi\ksck nispele tc.bi tutuluy~r -
d.a, biy!biiirii k1 (J \ttkıt t rif yi y~paı lar ithalat: emt c.-ıhın 
:ytizde yirm etrafı 'o çoh yakn de, on tıisbet d.aires~hde 
hir reeim almak istem;şlerdir 

Aradan sen ler geçt"kten sonra bilhassa umumi harbin za
ruri ne\icesi olmak dolayısile eşya kıymeHnin miiterbadlyen 
arlmaiı, <llğ'et btaftah paramızın kıy etinin ttıfüemadiyen 
azalması talcl'ibett yiiıtie yitıni ni b0 ti11tle res!m almak igtiyen 
tletlct resminin ybtd ültıya kadar inmiş olduju bir vaıdyete 
köymu~tu. 

Milli hük\ımet bu ara yerde acilen mesafeyi tamir edcbil
rııek içib zama.h!n vet;?l ve gümrük 'rüsumu al~yhinc çalışma
sından ınuleveilıt zcırarları bcrlaraf edebilmek için yaptıgı tet
kikler ve hesaplar neticesinde tö.rifede münderf ç rak~mlatı 
bııı efftldtl~rle darbMm k suretiyle yeniden terifelı~h ilk günü 
kö~lbUş t)İab nisbM tlahilifitle blr ı·e~idı almal csasL ı takip 
eth. 

O ıt H\ahd 11 ben tene zamamu mütemetllyen çalı~ması n~ti
cc:si Hrifeni~ _ilk .. ithalat ~mtia:h üzerinden allhak istt!ôiği re§• 
mm derecesını yuzde 12 ıle 14 allasıntla yeitfden intlirıniş bu
lunu.yordu. L62an müahedesinin 6.evletil\\İze vermiş oltluğu ser
b~itiei~lti ttıebdel blacAk ôl~n ~n~lti ":deki ağustos içinde gene 
bıt larife ltanufiu memieketm lhtiyaç1arına menfaatlerine daha 
\lYf\ll'ı bit' ıeklldt teftip eylenıeği bir vazife edinen ht".kiimeH
nli \etkll ettigi l<ôltiisyön ntarif öyle acnelerdcnberi çalışarak 
ııtettJiim t?ibi ttırlfeyi Ult mebdeindcki nisbeti muhafaza ede
bllmek H!l.1e&intle idi. 
Şu bir klç cümleyi hu!urunuzda tekrar etmek islerim. Tarif 

•tlfit1lği 1bt mubaldğalı bh tar:fo d~ğildir. Unutmamnk lat.ım~ 
dır IH yapbgınıı~ tarıfe bıP ç k buk~m~Uerin yeni aldtkbuı 
ftııim kcyru4!tİne s~t tlUeceh olursa bizim aldığıtnlz resimler 
6fi firm nic.p~Hniı1 dunuıırle l~a tr.al{~adır. 
San~H çok inkijaf: ehtıiş meml . Le!itı biraz ağır bulunu

Yina t)u a dôRı utleh tıo;ı-uya m mlel,etin ılıtfoadi ihtiyaçlar rrı 
dügtJtıdilgUmU! v-e onü biran evel tatmin edebilmek istedirri
ıtıiı içintiir~ Bu itibarla onlar1n tarif sine nazrau belki b:Zim 
tn:-ifem;z dnha ağır addolunabilir. 

S~nAyi 1Ubi~lle brzden daha dufı o!afı tlevl~tlerin bir lrts· 
rmndan kıymet itilınri!c dund r. ....atıiyen tarife ilk yhpıldıft't 
iştn htUtnm t ve d~,·let bundcm ı.~ !mak '!f.. r i s biz sa.dece 
o hıiklatı illlnak iÇlıı ltspf t f!U~k bu te !t edilirkeh bir kı ım 
sanayiirl'ıiti Mtnaye etmer esasını da remin ~fiiğimizi ürtıit 
efüy~tuı . Siiilete VafJyet1 him:ıye etmek olmadı devlet 
llatitlabnı ı ·bir kısffüh1 ~mln eden ithalat gümrüğfüıün 
biie vetffıiŞ okiuk~ mebaliğ t:laima gfa.ümfizün önande kaldı 
ve tabfi clatak bu taril-~ tertip edilirken memlekt:titı iktisadi 
ihtiyaçlw-1 o duğu gibi mali ihtıyaçbrı da göz önöünde tutuldu 

Sırp kralına 
kastlar 

, 
sııı 

Bükreş, 31 ...... Deyli Meyi 
gazetesinin verdiği malümat• 
nazaran Hırvatietanda KıralıO 
s~yah.ati • esnasında üçilrteil 
bıt ôtnafiııt sui kastı tlahl 
yapılmıştır. 

1 1 _...,,. 

fiyatıntn azalhlnıası lazımdaf· 
Bunun için de yapılacak t'Y 
modem değirmenler ve ılJ'i 
fırıölar vUcudc getirmektir· 
yokaa iptidai fırınlar ve d.eflr 
?1enlet, hugUııkU çaltfma t1e 
ımal tarzı He buna imkl# 
yoktur. 
J:ırıtacıları ialıdil etmeli 

Bir de fmnların mumuu
olduğu kadat toplu bir hald' 
çalışıtıalarıhi temin etmek il' 
zı:.ndır. Eu taI~ditde fıranhırt' 
i;,lihsal miktan çoğalır, mA1r 
yet flyntı azalır. 1000 eluıı-S 
çıltnran fırında maliyet ffJ 
daha az, 500 ekhıek çıkarJI 
fırında ise daha çoktur. 

Bursadalci m sele 
B~1-sada ki nıuh~ei ~ 

mubt.yyer satış meselesi bat 
kındaki iddialar asılıı.ıdır 
Böyle- bir şey yoktur ve oll 
ma.z. . 

Herhangi bir iddia serdeclİ' 
lirken onu isbat edscek veıi' 
kalar ve deliller e ae ecliloa.I 
bulunmalıdır. Halbuki Borsad1 

muhay~el ve muhayyer satı# 
yapıldıgmı gösteren hiç b~ 
vesika mevcut de~ldlr. Mi 
mefi boyle bir !alış yapı!adıl' 
da, çünkü burada alım 'le jJ 
tiifi alenidir. 

Her kesin ne nldığı ve ts' 
sati:ıgı i~iml~ri fle günü ~ 
nüne ilan olunur ve sicmtı' 
geçer. Defterdarlık bu alııı' 
satımdan muamele vergisi al~' 
Un narlıının muhafuası içJ* 
bor~ada un fiatJarımn inil" 
rilmedlgi ve salıcı ile alıcıttJ
uyuşarak un aslında 11 fell' 
tuıa sötlldı ise buraya ı' 
ohırak kaydettiraıl~leri de ~5ıl' • 
'ızdır. ÇünkU böyle bir ,eyi~ 
yapılmasına imkan yoktur. 

Zira borsaya stıhş fi'' 
kaçtan yallılch ise kendi ııı' 
amele defter~ne de o miktıı( 
tlatı ynzılmnsı icap etnıektedft 
Aksi takdirde bit.im defterle! 
kott"ül edildiği takdirde !>ahı" 
karlık meydana çıkar. 

Bunun içindir ki 11 kutu~ 
un sat~n tüccar borsaya 1,. 
kuauş mıyclet\:ircmcz. Çih11'~ 
muamele vergisini 13 üzef!~ 
tlen vermesi i~'2ımclır bu ı:r , 
zararınadır. 11 
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• Duvar 
J\Takı/i: 

icindeki ölii ı 
Ahnıet Çemaleddin • 
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Bu çılgın kız 
Başıma bir felaket getirecek; fa

k at o hınzıra ben gösteririm. 
Marsiyal Zambarof bu mek

t~bu okuyunca gayzü hidde -
tınden dolayı deliye döndü ve 
durmuş ğibi uluyarak : 

- Bu çılğın kız diye haykır
dı, benim başıma bir felaket 
getirecek! bereket versin ki 
bu mektup başkalarının degil 
de benim elime geçti: hınzır 
kız dur ben saııa madik oyİıa
tnayı göstereyim . 

Bankerin karşısında insan
~~n ziyade bir deve benzeyen 
ırı yarı F abyen hamul ve 
mütevekkil bilahareket duru
Yor, her emrini bila tereddüt 
ifaya hazır bulunduğu efendi
sinin vereceği talimata intizar 
ediyordu. 

kö ~~rsiyal Zambarof ağzından 
d Pukler saçarak söylemekte 
evanı ediyordu: 

k - Ben ilanihaye bu meliin 
t.1~11!1 mütemadi tehditleri al

nda kalmam ya!.. Buna bir 
~re bulmalı .. hem de müessir 
ı:ıır Çare .. 
t~llanker bir müddet sükiıt 
~:.~~ek düşündü. Sonra başını 
d~rak muzafferane bağır-

ll~ F abyen hazır ol! bir sa-
katlar yola çıkacaksın. 

' Başüstüne efendim. 

8 
- ~atmazel Elyan bundan 

onra d k Anı sarı ev e oturaca ... 
1Yor musun Fabyen? san 

e:de... Bir saate kadar yola 
~ı :caksınız. Bakalım gizli mu

a crelere giri~mck insana 
neye 1 tna oluyormuş . 

• • . . . . . . . 
XI 

Fab Sarı ~~ 
lllatı ıte!1 efendısınden tali
Elya.nın zıın~yi aldıktan sonra 
pıy1 vu ;aıresine çıktı ve ka
rin e~ ul · Genç kız , banke-
~ rtc p 1 ıundüı; k ancur an gece , 

bulunuyorjalı duran odasında 
da gece u. Bu itibarla oda-
d. Ve °'~ d 
ıyen elcktrik .. n üz mütema-
Elyan kap Yanıyordu. 

ı .. 'ti ının ld v 'fı nce : vuru ugunu 
- Khno? Di 
F abyen Ye Beslendi. 

- Bendeniz 
Size Mösyö Zanıb tnatmazel . 

müıtacel cmirleri~ofun b.ua 
teblige 

geiaim efendim . Genç kız 
kapıyı açtı. 

Fabyen içeriye girip Elyanı 
derin bir reveransla selamla
dıktan sonra itiraz kabul et-
1'iy;~n b · r ta vur la : 

..:..;ı'Jiat~azel, dedi, bir saate 
Jçadar yola ~kmak üzere ha
iırlaııa 'k~ımz ... 

J.;ly~n ş~şırdı ve : 
- J3eQ.İ nereye ~ötürüyor

sunuz? ,diye )ıaykıraı. F abyen 
rica ~derim bana nereye gö
türüldüğijmü söyl~yiniz. 
Gö~ijyorsunuııki )>en burada 

pek çok ısbrap çekiyorum ve 
~iz bir insan sıfatile bu ıstırap 

önünde lakayt kalamazsınız. 
Zambarof tarafından kendi-

disine bir uşaktan ziyade bir 
şeriki ciirmolm.ak üzere in
tihap edilmiş bulunan F abyen 
merhamet ve saire gibi insani 
hislere tamamile bigane idi 
'Binaenaleyh g;enç. kızın bu 
rikkaten~z halini 'bürudetle 
kar_şıladı. O ancak bir efendi 
tanırdı ki o da Bankerdi. 

- 1>eki bari uzun bir se-

yahatemi çıkıyoruz? Bari onu 
söyle ki ona göre hazırlanayım. 

Fabyen dört kö.şe kafasını 
_p:luann1dane saU~dı ve: 

- Size hiç bır şey söyle-
~iye mezun değilim, matma
.zel, dedi, yalnız size bir sa
ate kadar hareket etmek 
üzere hazırlanmanız lüzumunu 
tekrar ediyorum. 

Binaenaleyh size lüzumu 
olacak eşyaları lutfen toplayı-

nız ve şayet arzu buyurusanız 
avulunuzu hazır}amak için-
ze yardım edeyim. 
Genç kız zalim uşağın bu 

muavenetini maalmemnuniye 
kabul etti. Çünkü zihni oka-

dar dağınık, kendisi o dere
ce müteheyYiçtiki F a~yenin 
muaveneti olmaksızın hıç bir 
şey yapma!nna imkan yoktu. 
Elyan uşağa çamaşır mendil 
ve saire gibi çok lü~ınlu şey
Jeri karmakarışık bır halde 
v~riyor, Fabyen bu .eşyayı ke
mali ihtimam ve intizamla ba-
vula yerleş\iriyordu. 

Bu ~üddet zarfında Mani-
rıal Zl\lllbarof ta huı~. şoförü
~ü çağırtmıt ve kend~uıe ara-
bayı hazırlamasmı ve kifi milt-

Sahife 6 
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Çaldılar mı, çalmadılar mı? 

Süslü hanımlar, ma
ruf ailedeniz, diyorlar 

istanhul birinci ceza 
malıkenH•sinc nwvcuden 
verilen olkuk<;a süslü iki 
hanım~n hırsızlıkla nıaz
nun olarak muhakemele
rine başlanmıştır. 

« H. » ve c.< Z. » isimle
rindeki bu hanımların 
« Orozdihak » ta kumaş 
ahrlicn hirkaç n1etroluk 
hir parc..~-nyı a~ırmrya te
~ehbüs ettikleri iddia 
olnnmakladır. Baktıkları 
kuına .jların l\cnclilc ri için 
pahalı oldu(junu söyli-
yen hanıınlaru., iddiaya 
!Ji)re, kapıya doğru uzak
la~malarını müteakip bir 
p:u·t:anm elisikli!ji fö.rke
dihuiş, pc:;lcrinden koşul-
muştur. E{apula üzerleri 
arannus, hir sev çıluna-.. .. . 
mı~ ve parça, hiraz sonra 
y<'rde Jnılunmu~tur. lla
mmlarııı nrlialarından lı:o

şutınası iizf"•ı·iııe parçayı 

yere allıkları iddia (~dili

yor. 
Kendile ri mahkeme hu· 

zurunda, h«•yle hir ~ey 
olmatlt!)ını i(fdia etliler: 

- Hiz kuma~ı heğen
tlik, fakat pahalı uetdi. 
hıralilll,, ';ekildili. Tam 
dı~ıu·ıya c;ılmrken, p(}şi
rnizdt•n ko~t ular, üzerimi-
zi aradılar. Halhuki kay
bolan part;nyı üzerimizde 
dc{fil, y.-rde huldnlar. ~UP-

tarda benzin almasını emretmiş-
ti. Ayni zamanda Jak Loranşara 
da bir haber göndererek iki sa
at zarfında sarı evde bulunma
sını fakat tanınmamak için 
ihtiyatkar davranmasını bildir
di. Banker her ihtimale karşı 
şeriki cürmünü ihtiyat bir 
kuvvet olmak üzere elde bu -
lundurmak istiyordu. 

Elyan bavulu hazırlandıktan 
sonra arkaf:ına geniş bir seya
het mantosu aldı, çünkü Fal yen 
seyahetin uzun sürebilecegini 
ihsasetmiş ve genç kızın ihti
yatkar davranmasını tavsıye 

eylemişti. 
( Mabac!i var ) 

ğer yere dümüşmüş! 
- Düşmüş mü, yoksa 

atılmış mı? 
- Atılmış değil, düş

mü~. Herhalde atan biz 
değiliz. Hem bizim parça 
çalaeağnnızdan şüphelen
mek hile tuhaftır. Biz 
par<:aya tenezzül eden ta
kımdan de{jll, maruf aile
deniz! 

- ~ö~1e eliniz gayri lh· 
tlyari gitmiş olmasın. Te
nezzül edecek olmazsınız 
da, Şeytan iğva ediverir? 

- Hiz şeytana uymayız, 
ef'cndim. Akhmız bat'•· 
mızda! 

- J>t>lüiht Dir sahltleri .. 
dinliyelim de hele! 

- Dinleyiniz, gördüler
se söylesinler yüzümüze 
karşı, cezanuza razıyız! 

Kendilerinden imza a
lındı, sorhest hıraliildalar, 
gittiler. Dışarıya çılrnrken 
muhakeme edilen iki h~
nımm ~'\izlerine, giyiniş· 
lerine biklrnt eden hir 
adam, diğerine şüylc söy
lüyordu: 

- Hallerinden, tavırla
rından hi(;. umulmaz ama .. 
Hu hanımların hir par("a 
kuma~a irtiliaıl edccelilf'
rini akil almaz... IUeğt-ı· 
ki 

0

kleptomani illetinP 
müptPhl olalar! 

ilan 
Edirne şehrinin tesisatı elek

tirikiyesi 20 - 5 - 929 tarihin -
den itibaren kırk beş gün 
müddetle ve kapalı zarf usu -
lile münakasaya konulmuştur. 
Talip olanlar proje ve şartna
meyi on lira bedel mukabilin
de İstanbul şebremanetile E -
dime belediyesinden tedar,ik 
edebilirler. Talipler ilk teklif 
edecekleri bedelin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde teminat ak-
çesini ve ya banka mektubu
nu ve teklifatını havi pullu 
varakayı bir zarf derununa 
koyup üzerine elektrik itine 
ait olduğunu ya:ıarak 6 t~ -
muz 929 tarihine kadar Edırn• 
belediye medisinıı: tevdi eyle· 
meleri ilin olunur. 
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e Ao~ e .. ~t~l F~n.eır ~ da Edime kapı 
Tramvayın ne 

zaman işliyeceği 
mechul 

Asri hamamlar I Saflş meselesi-
bu seneye de nin tahkiki için 

yetiştirilemedi müfettiş geldi 

Postada Amasi• 
ra ismi ile coh 

' 

, 
Fatih • Edirnekapı hattının 

küşat resmi geçtiği m&llum
dur .. Buııa acbep olarak, tel
graf kablosunun tramvay hat
tına kurhiyeti zikredilınişse de 
ayni zamanda :Uamvay inşa
abnm da tamamen 't.itmedi· 
ii anlaşılmaktadır. 

Snlihiyettar bir ıat bu 
hususta bize şunları söyle
DJiitir; 

- "Hat-tın ilan edildiği 
gijlade köıat edilmemesinin 
sebebi yalnız tıelgraf kablosu 
değildir. Nitekim kablonun 
bulunduğu yerden servis tram
vay'tan tehlikesizce geçc:ıekte
dir. 

Saniyen hattın illiaabnı ik· 
mal ettiğini iddia eden ıirket, 
maalesef hat üzerindeki infa
atmı bitirememiştir. Buoun 
bqlıca delili oirketin dUn ye
niden hatta amele sevketme· 
sidir.~ 

Tahsisat verirse ... 
Diğer taraftan lstanbu\ poa

ta '1Ve telgraf başmüdürü Hüs
nü B. de bir muharririmize 
~ülilan e6ylemiştir: 

·- Biz kablonl\n uıaklaıtı
n#iiıası" için lazım gelen mas
rafı müdüriyeti umumiyeden 

idifik. 
Henüz cevap gelmedi. T ah· 

3İat geldikten nihayet üç 
gün soru·a kabloyu uzaklaştı

rabiliriz.,. 
H6liaa şimdilik bilinen 

şey, Edimekapı tralllvaymın 

ne zaman işliyecev 
olduğudur. 

Niyagara şel
lalesi gibi •• 

Tavşanlıda şimdiye kadar 
milli göriilmemit bir sel hu

sule gelmiş, dağlardan ant 
olarak inen sular yol Uzerinde 

duran koca bir kamyonu 
sürnkleyip götnrdfiğti gibi 

Hazirana girdik, arhk de
niz b<ınyosu mevsimi geldi, 
demektir. Bu itibarla, Emane
tin bir türlü halledemediği 
deniz hamamları meselesi gene 
canlanmıştır. 

Geçen sene Emanet, deniz 
hamamlı:mnı asri bir şekle 
sokmayı kararlaştırmlŞ ve bu 
işi bir mnteahhide havale et
mişti. 

Fakat hu mukavele fes· 
hedilmif, asri deniz hamam
lan meselesi de suya düşmüş 
bulunmaktadır. 

Şimdi herkes, Emanetin 
kendi arazisi üzerinde tayin 
etmiş olduğu yerlerde, gayri 
sıhhi olmamak şartile, deniz 
hamamı yapbrnbilecektir. 

Bu suretle Emanet le boş 
du_ran arazisini kiraya vermek 
suretile varidat temin etmiş 
olacaktır. 

Bir çok kimseler Emanete 
müracaatla deniz hamamlan 
açmıya talip olmuşlar ve bun
lann bir kısmı lazım gelen 
inşaatı ikmal etmişlerdir. 

Burga 
Adası 15 gün ek
meksiz kalmak 

tehlikesinde 
Burgaz adasının yegane fı

nnı geçen gün bozuk ekmek 

çıkardığından belediye zabı
tası tarafından ceza olarak 

, bugünden itibaren 15 gün 
\ .{apatılmıştır. Fırmı bir Rum 

işletmektedir ve adada başka 
fınn da yoktur. 
Şu halde Burgazlılar ekmeği 

ya bafka yerlerden taşıyacak
lar, yahut ta ekmek bulmak 
hususunda çok güçlük çeke-

ceklerdir. Adalar belediyesi' 
bu işe esaslı bir çare keşfe
derek halkı sıkıntıdan kur
tarmalıdır. 

şoför Necati ef. isminde bir 
genci de alıp bir hayli iÖtiİr· 
müpe de neden aonra zavallıyı 
kurtarm'flardır. 

Defterdarlıktan 
• izahat istendi 
Son günlerde Defterdarlık 

muamelatına ait gaıetelerde 

intişar eden yols.uzluk haber

leri Uzerine Maliye vekaleti 

Defterdarlıktan bazı noktalan 
sormuştur. 

Delirmiş mi? 
Beyotlunda oturan lsmafl 

namında biri ulu orta saçma
Jadıtından dolayı mahkemeye 
verilmİftir. 

Bir mnddet evcl, Fener 
meydanının (55 17) liraya Sa-· 
rı Koço isminde bir nıma sa· 
tıldığını yazmıştık. Fenerliler· 
den bir gurup Hükumete mU· 
racaatla burasının satılması 
muvafık olmadığını, satılsa 
bile arşın murabbaı (3) Hra 
değil, (6) lira, belki daha 
fazla edeceğini, halbuki (1818) 
arşm mrabbaındaki meydanın 
arşın murabbaı ( 3) liraya sa
tıldığım hildirmişlerdir. 

Bu milracaat üzerine Anka
radan bir Emlaki Milliye mU· 
fettişi şehrimize gelmiş ve bu 
satışa vazı'yet etmiştir. Sarı 
Koço, bu meydana bina yap
mak için müracaat etmiş ise 
de kendisine müsaade edil
memiştir. 

f enerlılerin atletızm bayramı 
Fener bahçe spor kulübü 

ayın yedisinde Kadiköyde 
İttihat spor sahasında bir at -
letizm bayramı tertip etmiş
tir. Bu bayram her sene ayni 
gilnde tekrar edilecektir. 

I--eybelide 
125 tonluk yeni 
bir su deposu 
yapılacak 

Heybeliadada, Bahriye mek· 
tebi yanında mahallen yapılan 
tetkikat neticesinde, yeni bir 
su deposu inşası takarrür et
miştir Yeni depo, 125 tonluk 
olacak, betondan inşa edile
cektir. Heybelideki Murat oğlu 
arsasında mevcut art e ıiyen 
kuyusundan da istifade edile
cektir. Yeni depoya, başka 
yerlerden su götürüleceli 
ve oradan sahlacakbr. Hey
belide, ayrıca, arteziyen tehar
riyab da yapılacaktır. 

Operatör Burhanettin e. 
Cerrahpaşa hastanesi ope· 

ratörü Burhanettin Ahmet bey 
bugün Almanyaya gitmittir . 
Mumaileyh orada muhtelif 

şehirlerde toplanacak olan cer· 
rabi kengrelere şahsen iştirak 
edecek ve bir buçuk ay sonra 
avdet edecektir. Burhanettin 
beye Haseki hastanesi ope
ratörü Kemal bey vekatlet 
etmektedir. 

ka1·işiyor 
Postalarda, iş çabuk göröf

melfdir ki mektuplar gecikme· 

sin. Bizim Posta da bu usule 

riayet edilir. 
Bu arada, zarflan bir kaç 

muayeneden geçer, Evveli 

mantıka, sonra vilayet itibarile. 

Bu tetkik pek seri olur. eier 

zarf 1n üzerindeki isim, diğer 

bir şehir ismine benziyorse 

bu yüzden fazla yanlışhk olur. 

Bu suretle mektuplan ha· 

taya uğrayan yerler arasında 

Amasya ile Karadeniz sahille· 

rindeki Amasıra birinciliği 

teşkil etmektedir. Son zaman· 

da hu yüzden şikayetler o de
rece fazlalaşmıştır ki posta 
idaresi buna bir çare bulun-

mak üzere hükumete müraca

ata karar vermiştir. Aglebi 
ihtimal bu iki yerden birinin 

ismının değiştirlmesi isten
mektedir. 

Siyahların bayramı 
[ 1 nci hahifeden mabat ] 

tün siyahiler bir tekkeye 
merbutturlar; bunlardan ikisi 
Odabaşında çıkmaz Araplar 
sokağında ve Alipaşada .Kül· 
han sokağında, diğerleri de 
Kasımpaşada, Dapada ve şu
rada buradadır. Tekkelerin 
şeyhlerine Kolbaşı ünvanı ve· 
rilir, bu toplanılan otlar da 
Kolbaşılara götürülüp verilir· 
miş. 

Kolbaşılar bu otları bir 
arada kaynatıp ilaç ya-
parlar ve müracaat 
eden hastalara verirlermiş. Bu 
ilaç bin bir derde deva imiş. 

Bugün Zenciler tekkelerinde 
toplanarak birer kurban ke
secekler, kanını da dibi delik 
bir küpe akıtmak suretile 
perilere ziyafet vereceklermİf. 

Meyanga denilen bu alem 
hakkında onların söyledikleri 
işte bu kadarcıktır. 

Kimsesiz çocuklar 
yurdu açddı 

Ayasofyadaki medresede, 
dün akşamdan itibaren kim-
sesiz çocukların kabulüne ve 
yatmalanna müsaade edilmeğe 
başlanmıştır. Köprü altında 
geceyi geçiren çocuklar da, 
bu yurda sevkedileceklerdir. 



Bir fikir 
Kiiçuk itilafın 
konferansı ve 

Yunanlılar 
B KüçUk itilaf zilmresinin son 

1 
e~grat konferinsımn netice

t erı_ hakkında bir Atina gaze-
es; ş~ malümab vermektedir: 

t ~uçü itilif konferansı 
hesitfrlı bir intiba bırakmadan 

am bulmuştur. Bu itilaf 
llıanzumesini teşkil eden üç 
dcv~t araamd k. h d tecd'd' • ı mua e abn 1 1 ve gene bu devletler 
llrkıasında iktisadi sahada daha 
•ı bir İftiraki . t . . 

hhakkındaki muk=t t=~ 
ir · 'b d~~ a bırakacak maliiyefte 
-61 ır. 

Geride bu devletlerin Rus .. 
Ya ile • 8iis ııyaat mtmasebat tees-
le .6ne fitap ednp ebniyccek
... ~ .ve DlÜftcrek iktisadi 111e· 
-ının d M carist ne ereceye kadar a-
has an ve Avuıturyaya ka11ı 
ke~ane bir mahiyet alacağı 

I<l:tleri kalıyor. 
lceıı ~uk itilaf devletleri, mer· 
kat evletlcr araımda haki· 
11ıC:~ ~ıkı bir iktisadi iftiraki 
k.urn~~ ~rzu ediyorlarsa bir 
ltıuhaf'fı ittihadı tesisi fikrine 
t~db· 1 ~nıolan tertip ve 
la~~~ere iltifat etmemclrr: 
~il ır. tialbuki küçük iti-
~-llıaksadı teessüsil, A vus· 
edile "e Macaristandan tevarüs 

tı. • • h f esa8ll\ arazının mu a azası 
bir f~~.toplandıkça, iktisadi 
!Xl~a· 1~eti mUştereke tesisi 
•çhıde k llıahtut bir çerçeve 
~r.» 
~11 1 ~...._A __ _ 

li:qrar 
lic . lıeyetind.e 

~t\>le~tti. n>:allsusaca hidematı 
\ite.re e. lltibdam olunmamak 
tdil • 111.sbeti askeriyesi kat 
~iye rn11k olan ıabık erkim har
lızet b ay~akamı Süleyman 
llıugayi eyın amali milliyeye 
etnıern .r bir hali tebeyytin 
k.,_r~ş olmakla hakkmdadi 
karar 'Vcrilre~'i~e müttefikan 

• nııştır. 

FETlii I> 
c rıııh oktor 

Pn§:ı H . 

lC 
Bakteri , 

1 
astancsı 

. nn ( \ .ı J 
0 o~u 

'.drar, balgam l'tnıın t~mülü ) 
ıle hattalıklıınn ~crnhat tahlilleri 
pılır. Telefonla ı.ı su i a ılen ' n-

kd. d ınıı}(ı • 
ta ır e tahlil edile l\lat verildiği 
dınlarak bilcUıara ctı.. nıcvat al· 
edilir. r;ıponı takdim 

~foayenehan": Be .. 
camiinin karşısında Yoglunda, Ağa 

Telefon: BcvoliJ 
., e; U 534 

~on Saat • 

Jlavayı d~ğlşlirinlz, sinekleri ko{ttmuz, fazla ısmen mabaDerl ~lnletlnlz. 
Bütün bu şeyler için vantilAtör kuDanımz. 

• • 
/& THlE ~::::~ VERESiYE 

OLARAK TAKD1M ~DER 
Han Tünel meydanı: Beyoğlu = Beyazıt: İstanbul 

İstaı1bul ticareti dal1iliye gümrüğü müdürlüğünden: 
Adet nevi markası ldlosu cimt .,,._ 

1 Sandık Bili 37 T obi Bira fittwJ 
9 Bağ « 220 Tehi Kale 
8 Çuval B 12 300 Octwa 
1 « bili 37 Toprak 

1 V«aril ~ ~ } Pil k6mlrO 
1 « « 68 
1 (( • 68 

58 adet 1 M 505 mOatamet idi tefd ...,. 
1 Sandık bili 703 ıule müteharrik demir ...... ı 1'IMlt8M 
1 Denk M S 116 Keçi kOJ111l derili 
1 Sandık S M 26 Tehi Bira fİfell 
2 Çuval H M 227 Şap 
2 adet bili 118 mllatamel kayık •11111 •• 
1 « « 5} mliltamel yorpn 

~ : : 2~ 36 : =rtak 
1 u « 4 Enıayye mutbak ta.klan 
1 Çuval H 23 T arbaDa 
1 Sandık T O 62 Oztım 
1 cc 41 13 Gemici pebimdl 
İstanbul ticareti dahiliye gümrüğü anbanuda mevcut w beJM• ePlı mu'::""r ~ 

bilcümle rüsum ve mesarifatı müşteriye ait olmak ve Jlimrlkte tetHm ~~ime ze ta~~ 
ilandan itibaren füruhtuna mübaşeret edileceğinden cumartui •• ..ıı .--· m P'-
sabş komisyonuna ınüracaat edilmesi ilan olunur. • 

ı.t. Ticaret müdtlriyetindcac 
iftlmbal ot'emôhiki, ~fôr \'C j~.;ıJ.-ıt 
,mıiyetinin ici:ıre heyeti intıhabl iki 
günde ~oaktır. 

Matbaa ve gazetelere... 
Satılık ,·ruı)a n1aınulatı harf 

Almanyadfili getirtmiş oldn(Junıuz tO ve 12 pun~ 
harf' a lmak i teyenler idare ınüdüriyetlne mu

r ncant ~tmeJidirler. l'' lat her ~·~rden ucu1.dur. 

Eczo ve Itriyat Depoanndıı. her tıl" etant ••total• tuJet eıft .. , 
ZAMAN lannın ıeogiıı Çcij ıUeri mevcuttıır. SOll kunıluk mabaJuta 1IÜılıt 
JıMUW- ı.ur.o &mJI SlııON talUet po•lr:ı.sı M ECA NEN t&k4il» olu~ 

IAtanbııl. Doace ıw,,, No. 37. (Sabık 1ı1"'11a• !cpMıfJ 

~ giln: 4 h:lr.İr:ı.n 'ı • ·.h t) 

dan 12 yıe bdar Beyoğlu. 13 eea 
l 6 yı kadar Karak9) den l> eı;• 
kad.S ve ikinci g6n: 5 Ua•an çd'-
şamba Nat 9 dan 12 ye ua.ı: ı.. 
tanbol cibe&ri ta.lesi mahalkr1. dl 
ve ..- !8 ten ıs e bdet' ~~ayet 

erk "odıe ~rllll re~ ver• :ek ~. • ıwuı bul1111Qllkn ıUn 
oluaaı. 
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B1ıg1iıı aııııeler, büyük anneler 
genç kızları oe torunları gibi· 
dbise giydiklerindeıı lwdınlık 
alemine biı~ tek moda hakimdir 

Eski zamanda on iki ile on 
yedi ya.} arasında olan genç 
kızlara rop ve manto için 
model aramakta güçlük çeki
lirdi. Bugün bu güçlük kal
madı. Çünkü anneler, hatta 

· bü,tik anneler bile genç kızla
ave torunları gibi giyiniyorlar. 
"tani. b11ifinkü moda baştan 
aNı ~ç kızlar modasıdır. 
-S-u· modadan genç, ihtiyar, 

anne, büjıilk anne herkes, 
hittin kadınlar müstefit ol
makbadtr. 
' ( Orta yaşlı hammlar, mo-

,. .. -

F 
-~ 

1 

1 

dası ) artık maziye kanştı. 
Eskiden terziler: 

- Genç işi.. 
. - Orta y.aşl_ı işi. 

- ihtiyu işi. 
Diye dikiş ve biçki işlerini 

üçe ayınrlardı. Şimdi l>wilaraı 
hiç biri yok. Anneler şimdi 
kaı:lan için inbmrp ettilderi 
modelleri keodilerine de. y.,. 
tırabilirler ve.f'lDÇ km. bGylk 
anneleri fibi ayni biçjm ft 

modada rop, manto ziyebilir· 
ler. 

Bugün sahife~e bulunan ik 

@ .. ....,.,_'l'.=t 

. \ ·ı ~. ~ı(~)h ,, ı 
~( JllL. · ) ı,. ı 

i ) 1. • , )'' ~ ( ~ ...... \ \. ~ 
~J~-~~tt:f,-- =>. --·-- r;J-....... - --'~~':-... 

•op ve bir yazlık manto mo- 1 gibi modelde gösterildiği vef 
deli işte böyle üç başlı ve üç bile (pano) da olur. 
yaşlı kadın ve kızlar içindir. Manto modelimiz çok pr•" 

Ropların biri beyaz keten- tik, sempl ve güzel bir ya~ • 
den, diğeri düz renk ince manto modelidir. 
yünlü dendir. 

Beyaz .renk yaz için ideal Zengin, fakir, genç, ibtiyt' 
renktir. Ancak seyahat için herkese gelir. Kumaşı in'' 
kirlenmek ve çabuk toz kap- İngiliz tisüsünden , rengi bej : 
maktan korkulursa ayni hiçi- gri, kahve rengi, kurşuni gib1 

mde dallı kreton münasiptir. renklerdendir. 
Beyaz keten üzerine yaka Yaka uzun şal biçimi 1110 .. 

kol etek, kenar kısımlar ma- rabba şekilde dört ke.111i1' 
vi ve ya kırmr.ıı keten par.ça-
larla ome edilebilir. düğme ile biter. 

Arka yaka matonun ete" 
Kloş hasır şapka, kenar-

lan kurdele jaretyerH olmak ğine kadar uç halinde uıtıll 
şarb ile bu robun ·en uygun ve iki yanda kesik kemerİJI 
~· . albndan geçer. 

ince 'yaz ythıl6sil robun eteği Bu manto ile kloş fötr tal"' ' 
pli kate enli pli yapıl•bildiii ka ıiyilir. 
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,. 

Keçinin adaleti 
B~ziı1ı inatçı Kal1ra111an .ağa nerede, nasıl~ n~ 

olarak inatçılığından nadiı11 oldu ve l{endini 
·jçin söz bulaınadı. 

şartlar içinde · 
.dDfa ı11üdafaa 

ilk 

- Demek sizin odanıza 
gece tecavüz ettiler? 

- Evet Hakim efendi.. Bu 
tecavU~ doğrudan doğruya 
namusuma tecavüzdür. 

- Size bir şey yaptılar mı? 
- Hayır ama ... 
Kürt delikanlısı atıldı : 
- Yapmadılar ama, ya 

Yapsalardı ... 

Kardeşim iİbi güzel bir 
kadının odasına tecavüz etmek 
~er halde bir sebep içindir. 

, apın,,.. Yapmamış müsavi. 
Nanıusumuza leke sürmek isti
i'n bu adam ya bulunup bu 
kekeyt temizlemeli. ya kız 
llrde\şimi nikahla almalı 

Ve Yahut d~ cezasını görmeH. 
- Mcr.ak etmeyin Ben her sc . 

• Yl hallederim. Yalnız teca-
Viiı eden adamı tanıyor mu
sunuz. 
t - Hayır. Dün akşam sade
·/· karım vuruldu.. O kadar. 
"Pan~9 yüzünü görmedim. 

h ........ Zararı yok. Ben yalnız 
,:ııa mahsus olan bir usulüm 
"'i'e . 

' sındc odanızın kapısına 
lu~n adamı şimd.i derhal b~
Yalts Ilı. ·Handa kım var kım 
\'e a hepsi avluda toplansın 
İ~ık) bana bir keçi getirin. 
sı1p · ~ı da söndürün. Mücrimi 
y ınış· li ı meyd f n"' r1karacağım. 
ret anda bu' nanlan bir hay

ald:, 
liak·ı- r d' b' , · tirti 04

' e . n ı ır :eçı ge-
lmesin· · · B stl i . ı emretmıştı u na-
ltı? s· . h nll&ıl ır k ... çı, Jlr ayvan 

~aauıJlurda bu kadar insan 
illi tanı a Ye karanlıkta mücrü-

ICab Yabilirdi. 
fırla.tın taın•rt ağa !lir kahkaha 
la.ptcd~llı•kk için kendini güç 
.. '"re V 
gına dOiru an Mitenin kula-

- 8U eğildi. 
Şarlatan herif Ya deli ve ya 
hakirnlikn biridir. Dedi. Keçi 

Van Mit!a~arıJı? 
celi bir ha~ın liıerinde düşün

\'1t.rd 
- Bana k 1

• 

gülünç görüne~'~s~, dedi bu 
dokunacak. lfın sonu bize 

- Ne gibi? 
- Ne gibisini ı,·ı 

kat bir hiı• k 1 nıcm. Fa
ı •blehuJ&u ba-. 

. 
na bu işin encamının bize 
hayırlı olmayacağını söyliyor. 

- Aziz dostum. Sen zaten 
hep böyle buluttan nem ka
parım. Geniş ol.. gcnif. 'Bu 
işte bize dokanan ne var? 

- Allah verede öyle olsa .. 
Bu sırada bana, iri bir ke

çiyi buynuzundan aüriikleye
rek getirmiş, avlunun ortasın· 
da bir kazığa . bağlamıştı. 
Meş al eler de söndlirüldü

ğünden ortalık zifiri karanlık 
oJmuıtu. 

Hakimin sesi gene iıidildi: 
- Her kes sol tarafa gqsin. 
Her kes sola' geçtiler. 
- Şimdi birer birer gelip 

bu keçinin üstnne elinizi sü
recek ve · sürdükten sonra 
sağa geçecebiniz. F at09 ha
nımın oda kapunm zorlayo 
mücrim eğer ·burada, içi\riz 
de ise eH Jc:eçinın Ostüne 
dokunur dokunmaz hayvan 
hemen bağıracak ve bu suret-
le mUcrim 11>:.eydana çıkacaktır. 

Bu sözler bizim kahraman 
ağanın sini~l~ri.ni gene oynatb. 

Van Miten, Ahmet, ve Ne
cibi etrafına çağır~ı. Y avaj 
sesle: 

- Bana bakm · dedi. Bu 
herif mutlaka delidir; Ulan .. 
Milcrim olan kimse hayvan 
bağıracak di>:e. ko~kar~k elini 
elbetteki keçının · uzenne sür
mez ve ıUrmeyince keçi ba
ğırmaz. Eğer keçide hakikaten 
bu keramet varM bunu açrk
tan . söylemek aptallık değilmi. 
. Ahmet: , 

- Kim bilir amca.. Belki 
bu işte baıka bır lriırn~ık 
vardır. 

- Ne kurnazlığı! Hakim 
olacak herifin aura~dan · l u · 
dalalık su gibf akıyor. Onu mu 
kurnazlık dütiinecekl Hem ben 
böyle aptal heriflerin verdik
leri budalaca emirlere itaat 
edecek adam değilim 

- Yani .. 
- Yanisi.. manisi. k.eçinin 

üstüne elimi sUrmeyecegim. 
- Aziz dostum. vaz geç .. 

her kesin yaphğı gibi bizde 
yapalım. 

- hm filan yOk1 eliai 

keçiye sürmiyeceğim vesselam 
- Amca.. sürüden aynlan 

koyunu kurt kapar derler. 
Mademki her kea hakimin 
ded.iğini yapıyor. Bizde yapı
verelim. 

- Doğru söyledin. Sürüden 
aynlan koyunu kurt kapar ve 
mademki ben elimi sürmeden 
keçinin yanından geçeceğim, 
Siz de benim gibi yapcak
smı~. Siz de sürıniyeceksiniz. 
Bakalım aptal kakim bizim 
keçiye dokunmadığımizı ka-
ranhkta nasıl bilecek? 

- Dostum! 
- Amca! 
- Olmaz dedim ya .. Olmaz. 

Hiç biriniz elinizi sürmiye
cekainiz. Hem önce ben ge· 
çeceğfm. Bana balon. Eğer 
bir fey oluna keçi bağınr, 
filin ederse o zaman siz eli
nizi k sürmezsınız. Bir şey 
olmazsa bana imtisal eder
siniz.. Filhakika bütün han 
misafirleri keçinin yanından 
geçmiıler, sıra bizim yolculara 
gelmitti' · 

Kahraman ağa ilerledi. Ke
'çinin üzerine eğildi. Eli ile 
ilatikıe sürer gibi bir vaziyet 
aldı. Fakat sürmeden geçtı. 
Keçi hiç sesini çıkarmamiıh. 

Bunu gören Ahmet cesaret 
buldu. 
Amcasmın inadım bildiği 

için keçiye elini sürmediiine 
emindi. Demek bir tehlike 
yoktu. 

O da elini hayvanın üzerine 
sürmeden geçti' 

Hayyan gene sesini çıkar
madı. 

Van Miten, Brüno, Necip 
de Ahmet ve Kahraman ağnın 
arkasından ve keçiye ellerini 
siirmeden geçtiler. 

Artık kimse kalmamış, her 
kes geç mi§ fak at keçi bağır-
mamıştı. 

Yani bağırmak sureti ile 
mücrilmi ele vermemişti. De
mek mücrim burada yoktu. 

İri yarı yapılı kürt karısı 
f atot bu neticeden fena halde 
kizdi ve hakime çatmaga baş
ladı: 

- Ne doaaek.. Han kapı-

sından dışan kimse çıkmadı. 
Namusuma tecavüz eden ~ut
laka burada bulunari insanlar 
arasındadır. Hiç keçinin • ha
kimligi olur mu? 

Muhakkak mllcrim bulun· 
malıdır. Yoksa ortalığı · alt üst 
ederim. 

Hakim efendi hfç sesini çı
karmıyordu. Kadinın küfnrler 
ederek söylenmesi Kahraman 
ağanın canını sıktı: 

- Be hey hatun! Diye ba
ğırdı. Senin yüzünden alem 
rahatsız mı olacak. lıte keçi 
bağırmadı. artık çeneni kes. 
Biz de yorgunuz. Odalanmıza 
çekileceğiz. Haydi Van Mi
ten.. Haydi Ahmet.. Haydi 
Briiııö, Necip gidelim. Hey .• 
Hancı! nerdeain? dOt 6nlimüze 
de odalanmizı göster. 

O ane kadar sesini çıkarma
mış olan koca sankh hakim : 

- Hayır. diye gürledi. Ha
yır .. Kimse yerinden kımılda
masın. Daha keçinin vazifesi 
bitmedi. Hancı. Sen de bana 
ıtık getir. Artık karanlığa lü· 
zum kalmadı. 

Hancı meşaleyi yaktı. Ha
kim : 

- Harkes ellerini uzatsın .. 
Emrini verdi ve sonra han

cının tuttuğu meplenin yardımı 
ile hazırunun ellerini birer 
birer muayeneye haşladı. 

Her kesin elleri sim siyahb. 
her kesin avuclarında siyah 
bir boya lekeıı vardı. yalnız 
kahraman ağa, Van Miten ve 
abmedin elleri beyazdı • 

Brüno ve necip, kahraman 
ağanın emrine itaat etmemişler 
ellerini keçinin sırtına sürmüı
ler ve boyanmışlardı. hakimin 
sesi muzafferane yükseldi. 

- işte mücrümler .. ve itte 
keçinin adaleti. Bu adamlar 
korkularından, mücrim olduk
ları için keçinin bağıracağın· 
dan korktuklarından ellerini 
hayvanın sırtına sürmediler. 
Eğer sürselerdi onlarm. ~.:ı 

elleri siyah o!urdu · ~ıçın 
korktular, neden sürme~ılerl 
Çünkü mücrimdiler .. Çunku ' 
dün akşam Fato~ hanımıo 
kapısll1ıl zorlayan onJaı:dı. J 

(1'abıdı v..-



Devlet demiryollar1 ve 
umumi müdürlüğünden: 

liman lan 1 Seyri scfain 

1 haziran 929 tarihinden itibaren bilumum sey
rüsefer atideki şekilde tebdil edilecektir: 

(Haydarpaşa • Adana ~ Uaydarpaşa) 
Muvasalat Hareket 

9,40 
20,40 

Haydarpaşa 
Eskişehir 
Afyon 
Konya 
Yenice 

.Yenice 
Konya 
Afyon 
Eskl~hlr 
Haydarpaşa 

t9,58 
t,92 
8,86 

18,20 

j '7,34 
1,22 
6,02 

f '1,05 

f,24 
9,08 

1,ao 
f 8,04 
t,42 
6,40 

tBaydarpaşa • Ankara • Haydarpaşa) 
Ba~arpap 
EskJşebb
Ankara 
Ankara 
Eskişehir 
Haydarpaşa 

Haydarpa~ 
Eskl~eblr 
Ankara 
Ankara 
Eskişehir 

Haydarpaşa 
Haydarpaşa 
Ada pazar 

23f0'7 
'1,ıts 

.t.f '7 
t.ı,28 

(Sempllon sürat katarı) 
(Anadolu ekspresi) 

2,20 
9,05 

1,14 
9,00 

0,-16 

f3,0t 
23,29 

20,20 
4,37 

19,00 
2,33 

f9,00 
t,28 

20,0f 

(Haydarpaşa .. Adapazar • Haydarpaşa) 
Adapamr 
HaydarJ>8118 8'00 

2,50 

'" 
(Eskişehir - Ankara Esktşelllr) 

Eskl~ehir 
Ankara 
Ankara 

t5,33 

Eskişehir f 9,53 

'7,00 

l\Je1.kur tarihten ltiberen Talaklı - Vagon ve Yemekli- Furgonların Haydarpafa 
Adana .. Halep - Trabulusuşam • Hayfa • Kahire arasında ve mütel{abilen seyrü
sefer ettl(tl günlerde hiç bir tadilA.t icra edllmemlş oldu<)u ve daha fazla maıu. .. 
malin istasyonların bekleme salonlarına talik edllmiş olan tarifelerde mevcut 
bulunduğu llAn olunur. · 

Şark mAlct bulAsaaı 

İştfha kuvvet ve sıhhat için 
en müessir devadır. Bilümum 

eczanelerde bulunur. Umumi 

depoları Bomonti fabn1ca11. 
Telefon: Beyoğlu 583, ve Is. 
tanbulda Ekrem Necip ecza 
deposu. Telefon İstanbul 78. 

İnebolu tüs ve surat Postası 
Elcktirikle mücehhez muntazam 
kamaralar ve güğcrte yolcularına 
mahsus mahfuz mahalleri havi 

Aydın vapuru 
3 lfaziran 

Pazartesi 
glınü saat ı 8 de Sirkeci nhtı

mından hareketle [ Ereğli, Zon
guldak, Barttn , Amasra, Konca 
şile, Ye Cide] iskelelerine azimet 
,·e aynı iskelelere uğrayarak 
avdet edecel\tİr. 

Balıkpazar Helvacı sokak Se
dakat anhan Telefon : 3 53 5 

Doktor A. kutiel 
E~ektirilc makineJerİ} le belsoğukluğu, idrar 
darh~, prost3t, ade.:r.iiktidar, bel ~vşe"
llği cilt ve firengiyi ağrısız tedavi eder. 
Karakö)·de .Börekçi. fınnı suumda .:U. 

NAİM VAPURLARI 

İZMİR POST ASt 
Seri , lüks ve muntazam olan 

Adnan vapuru 
Haziranın 

3 üncü P AZARTESi 
güuü ı 6 da Galata rıhtımından 
hareketle lıınire ve Çarşamba 
günu lzmirden 1stanbula hareket 
eder. 

Galatad, Güı11ruk karşısında 
Site f ranscz hanında ı 2 numa... 
rada umumi aceatalıgına müra
caat. Telefon Beyoğlu: 1041 

Gülhane n1üsan1eresi 
Bugün saat 16,30 da Gül

ha.nenin on birinci müsame
rei tıbbiyesi icra edileceğin· 
den arzu buyuran etibbanın 
tetrifleri rica olunmaktadır. 

Merkez acentesi : Galata 
köprü başında. Beyoğlu 2 3 62 

Şube acentası : Mahmudiye 
hanı altında. lsarnbul 2740 

TRABZON BiRiNCi POSTASI 
( ANKARA ) vapurn 3 

Haziran Pazartesi ı 2de ~ 
nhtımmdıım hareketle [İnebo
lu. Samsun, Giresun, Trab
zon , Rize, Hopa] ya gidecek 
ve dön~ Paıar iskelesı1c 
[ Rize , Sürmene , Trabzon , 
Görele, Gircnı, Ordu, Ünye, 
Samsun, lnebolu, Zonguldağ)a 
uğnyarak gelecektir. 

Hareket günü yu"K anmaz. 
~mir -larslo slJal postıs ı 

( KONYA ) "NtDtt 2 
Haziran sa1a 12 de Galata 
rıhtımından harekede ['1zmir, 
Antalya , Alaiye , Mersin ] e 
gidecek ve dönüşte [T aşucu , 
Anamor Alaiye , Anta!ya , 
İzmir] e uğnyarak gelecektir. 

,,. t 

Aytabk sorat postası 
(MERSİN) vapuhı 4 

Haziran salı I 7 de Sirkeci nh-
tımın~an hareketle [ Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkwyu, &lre-
~it , Burhaniye , Ayvaııe:t a 
gıdecck ve dönüşte meZkur 
iskelelerle birlikte Altunolu§a 
uğnyarak gelt'cektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

LOYD TRİYFSTİNO 
Limanımıza muvasalati 

beklenen vapurlar 
(TEVERE) vapuru 2 Haziran 

Pazar (İtalya ve Yunanistan]dan 
( P ALEST1NA ) vcpuru J 

Huitan Pazaatcsi ( İtalya ve 
yunanistan] d3n 

(GALtÇY A) vapuru 5 Haziran 
Çarşamba [ Odcsa, Romanya, 
ve Bulgaristan ] dan 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
(PALES11NA) vaptıru 4 Ha

ziran Salı J 1 de [ 1nebo1u, Sam· 
sun, Trabzon ve Batum] a 

(GALtÇYA) Yapuru 5 1 Jaziran 
Çarşamba ı 8 dt (SeJmik, Midilli, 
lzmir, Pire, Patras, • Korfu~ Aya
saranda , Brendizi , V encdik ve 
Tri/.este ] ye 

'-TEVERE) vapuru 6 Ha7.İran 
Perşembe sabah tam 9 da Lovd 
ekspres olarak [ Pire , Brendiii , 
Venedik \•e Triyeste ] ye 

Her nevi tafsilat için Galatada 
mumhane ( Loyd Triestino) 
başlıca acentesine. Telefon Bc.
yoglu 2127 Ye ya Galatasaia
ymda sabık selanik bonmarşesi 
binasındaki yaZlhancsine Telefon 
~eyoğlu ,2499 ve yahut Sirke
cıd~ ~1es adet hanındaki yazıha
nesıne müracaat edilmesi. Tele. 
lst~ul 12~ ~ 

• 

• 
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Denizlerde 

Km 
~z ya-
pıyo ar, 

biliyor mu-
sunuz? 

Son günlerde, bazı kom
şu devletler, deniz kuvvet
~erini ı~lah ve takviye için 
azı tedbirler alıyorlar. 

, Bu lıazırlıklann hedefini 
tayin etmek bize düşmez. 
d Fakat, olandan biten-
~n haberdar oİmak ta 

~rar vermez. İşte bunun 
içindir ki, Son Saat, kom
~u . devletlerin bugünkü 

kenız vaziyetleri hakkında 
ısa b· 
0 .. ır tetkik hazırl.amışıhr 

ort; beş nüshada ta
~anılanacak olan bu yazı 
sılsil · 
ı . esı, yalnız, du kuvvet-
~ın bugünkü derecelerini 

Uoz .... d k f 
f 

onun e tutaca sır 
a aki b" • . izah· u· surette vazıyetı 
"" etrniyc çalışacaktır. 
1 etk'k· 1 l yapan Ahmet Ce-
tnaletiin b d' ey ır. 

~ğlencede! 
~ avaaan gelen 
y 0 tkunç misafiri 
~!la.yan kimmiş 

't ()j)~ ~nü akşama doğru 
0~d\llt Pı ll~ricinde garip ve 
<> 'lltı~ korkunç bir vak'a 

lat~ r. 
b~ R'ltbuldan kırlara eğlenmi
k ır a~ 11 üç delikanlı büyük 
~trn,llşltın altına sofralarını 
y tşıları ilt, ~ramofonlarım da 
anıyor) 'la aımış akşam keyfi 
Bir at'tnış. 

0tta81nactrahk, rakı sofrasının 
Up ulun h?vadan pat diye 
dGşer d .. bır şey büşmüş ve 
tının ti uşoıez meze tabakla
tanına ~ Zıinde sağa sola kıv
h lr lll~~r başlamış. Tahminen 
İatıtiın e boy ve dört - beş 
b:k hir Y f alınlığında par
•. •re Sof 1 anın l:iöyle birden 
onc d tanın " . 
Şlft e eli~ 1°nasına duşmesı seı;11ha dan ·~~., bir hayli fa
lan anıafllan •raı ıonra me
ki ' <>tadaki ~~r. Meğerse yı .. 

Çaylak gacın tepesinde 
ana Ça 1 Yuvas . k 
sında y ak iö ı~a gırer en 
a ~ n YakaıaYıtınUş ve kafa-
şagı fırlatrnışt nca havadan 
Yılanın dıı ır. 

uşrnea· 
ana çaylak b~, dıtıi ınüteakıp 
rep o civarda b,a..ıtn,. kadar 
aşmış ve delikanı~arak do
?an öldürülen yıl qr tarafın
ıle öldUğüne k anın temamı 
te anaat . 

il sonra çekilip 't g~tirdilr
gı oııştir. 

x * ~-....-~·~·&.-------::. 

Köylükadının z "' 
Kurnaz bir csn 
i e inimeyd 
Şu esnafın •e aay;p, ne 

gmp hileleri vardır ve bun -
lardan bazııt gayet becerikli, 
ustalalclı olduğu İ(İA zavallı 
müfteri, bu gibi hilelerden 
bir ıey aalıyamaz onları yatar; 
fakat baıı bileler de vardır 
ki, iyi düşünüp taşınmadan 
yapılmış acemice ~yler olduğu 
için azıcık kurnaz bir alıcı knr-

şı11nda foya derhal meydana 
çıkar ve bunu yapan müşteri-

ye karşı gülünç, beceriksiz 
bir palyaçu mevkiine düşer. 

işte şimdi anlatacağımız şey 
bu nevi hilelerden biridir : 

Bu günlerde , nedense satış 
biraz durgunlaşan Mahmut 

paşadeki manifatoracılardan 
biri durgun giden bütün 

günlerin acısını birden 
çık:ırmak için tutar rafta 
uyuklayan patiskaların bir 

kaç topunu sabahleyin er
kenden civardeki kırkçeşme 

suyu ile ıslatıp buruşturur 

ve biraz sonra hunları 

dükkanın önüne sererek çırağı 
ile beraber karşısma geçip 
başlar bağırmaga: 

- Nerdesiniz kelepirciler 
gelin bakalım, böylesini her 
zaman bulamazsınız. denize 

düştfi de böyle oldu. Haydi 
yimıi beşe arşını. 

Duyduk duymadık demeyin 

otuz beşlik soyu yirmi beşe. .. 
Hay o mavonanın altı deline 
idi de olduğu gibi denizin di
bine gide idi, bizi böyle uğ
raştırmaya idi. Denize di,iştüR-ü 

ıçın böyle ziyanına veriyoruz : 
Yirmi beşe arşım, yirmi beşe! 

Usta çırak diikk2nın önünde 
böyle bağırırlarken •abii ora
ya bir alay insan dolar ve 
her kafad:ın bir ses çıkmağa 
başlar. Bir uralık seyircilerin 

arasmdeki bir köylü kadın 
yerdeki ıslali patıskalardan 
birinin ucun11 yakalar, diline 
götürüp bunu bir iki kere 
yalar, yutkunur. tekrar yalar, 
ağıı.ım şapırdabr, nihayet her-
kesin hayretleri kar~ısında, 
patiskacıyn döner : 

- Bunlar -der- denize de
ğil çeşmenin yalağına düşmüş 

olmalı. Çünkü denize düşe 
idi tu!lu olurdu! 

Kadının bu sözleri üzerine 

etraftan bir k<ıhkahadır kopar 
ve foyası meydana çıkan pa
tiskacı ıslak bezleri toplayınca 
yeniden ütüye gönderir. 

Otomobilciler grevi ••. 

o 

..a:ıeteci - Hiç kaza yok mu? 
:VIemur - Hayır! Dün otomobiller i~lemedi .. 

imlleff (> ~ft neden. 
®aklıtyoırlar 

l\Nulilerini Jfaym un 
aşısı ilt' yt•nçleştire11 ihliyar
lar isimll'riııi neden :wkityı?r
lar acaba? 

- Kim hilir? İhtimal ula
m !J o rla r .' 

- Bunda ulanacak ne 
var? İn.~m frinde olurdu§u 
l•öluw evi tamir ederken~ oııu 
yenilcştiritkcn uf<.u11111yor da. 
u:.wı scnl'lerin lıirlü meşl4k
kati ile yipranim§ mlcudümi 
tamir eflirirkcn nedt'll utam
yor? 

Bugcln. işliyt! işliye dibi 
yosun !ulan, siliwlirlcri ça
ltşanw:: bir hale !Jelen şirket 
vapuru icalnnda. :uı.-;Tl kı:::afja 
C('kilıi) /ı•krar işler bir hale 
ycliriliyor ve yeniden sefere. 
sevkolunuyorsa, ba:l y9rgwı. 
bilkirı illliyarlar de lipkt e> 
vapurlar 9ibi fenni bir suret
le !amir ve ic.c<lil cdilere/\. 
yeniden hayal scf erine scv
koluıw yor/ar. 

Binaeıwleylı. gcıyl'l tabii ue 
hayati olan />11 işlen 11/amm
yu. isim ve yıiviyel saklamı
ııa m• /uzum var? /Jana ka
hr:m Maymun aşısı ile genç
lcs1'11lcri11 isim .wıfrlamalqrı 

bir ulangaçlıklnn :iymle bir 
na~ b11dulalıif 1 olsa gerek! 

- l\?<J gibi mı::. budalaltfiı? 

- llaııi eski stlmıet çocuk-
larmw yerek ameliyattan 
eııel. !JCrek sonra. yıinlerct: 
sı'iren lti=ıımsu: hir rW! bu
dalalıkları vardl ki bu mıid
del :=mjinda en seudiklui an
nelerine bile burunlarwdan 
Jnl uld1rma:.lar. kendilerine 
isimlerini sorsam= som ur/a
rak om11:.larım silkerler. Ce-

vap vermc::fordi. işte ~u~ıla.
rmki de tıpkı onlar gıbz hır 
na::. bııdalalı!Jtl... Sanki. ilıfi
yarlar isimlerini sıjy/crlerse 
kendileri ne nazar df>f)ccek. 
!ilsim bu:Hlucak, yeni k.a;an
dıklan yençlik ellerinden ka
çacakn11ş gibi ama dcı ketum 
davramyorlar ha! 

- Onlnrm ketum davran
masımn sebebini ben suyliy~
yim'I 

- Nedir söyle bakallm? 

- Ya a§t tutmaz da :,una 
buna mahcup kalırsak diy~ 
J.wrkuyol'lal'. Maliim a, Bu. 
bahçe.deki muşı1111/ayı, lop 
incirine aşılamıya benzemezi 

K6rollıı 
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M.TURHAN 
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L Güvey 
do~ruldu 
Büzülmüş 

.111a:ıaıım:ı.m:sa..wa~- bir vaziyette 
ya an Şehnazı yataQın 
orr-t Bsına çekti ve ne yap• 

tıöını bilmiyerek.o. 
- İşte ben yatıyorum. Ca

nın istiyorsa soyunur, yanıma 
gelirsin, İS~•!miyorsan cehen
neme kadar yolun var. 

Şehnaz için gene elim bir 
dakika hulul etmişti. Ya, 
yüzsüz bir kedi gibi kocasının 
ayaklarını yalıya yalıya yatağa 

girmek, yahut bu zilleti nef
sine layık görmiyerek odadan 
ve evden çıkmak lazımdı. 
Genç kız, uzun boylu düşün
medi, düşünemedi. Yaru ağya
ra karşı zifaf odasından ko
ğulmuş görünmemelc için o 
zilleti kabul etti, yüreği kanı
ya kanıya soyundu \·e yavaşça 
yatağa girdi. Ayağını kocası
nın ayağına, elini onun her 
hangi bir tarafına deydirmemek 
için büzüliyor, büzüliyor, büzü
!iyordu. 

Nihat ef, geniş yatağın tam 
ortasına yatmış, sanki uyuya 
kalmıştı. Y anibaşında büzü
lüp duran güzel ve korkak 
mahlukun varlığından bihaber 
görünüyordu. Acaba,. birbiri 
ardınca yaphğı densizlikleri 
yeni bir hırçınlıkla tetviç et
meyi mi düşünüyordu, yoksa 
haclegahı arbedegih şekline 

ifrağ ettiğinden, hayat yolda
şını ilk gecede insafsızca in
cittiğinden dolayı utanıyor 
mıydı? her halde hareketsiz 
ve sessizdi. 

On ve belki on beş dakika 
böyle geçti. Şehnaz, bu müd
det zarfında biraz daha kü
çülmüş, duygusuz bir raşe 
külçesi haline gelmişti. mü· 

• temadiycn ter döküyor ve 
kendi teri içinde zerre xerre 
eriyordu. O ıztıraplı terleyiş 
ve yanındaki erkek teninden 
intişar eden koyu hararet bi-
raz daha devam ederse bir 
tutam su haline inkılap ede
cek gibiydi. 

İşte böyle bir sırada güvey, 
ansızın doğruldu, dizleri kıv

rık, elleri yekdiğerine merbut. 
büzüşük bir vaziyette yatan 
Şehnazın kolundan tuttu, ken
di tarafına, yatağın ortasına 

çekti. Gelin, tıpkı bir çocuk 
hiffet ve sühuletile istenilen 
noktaya sürüklendi ve kocası
nın gözlerinde parlıyan ateş
ten ve dudakl~rındaki titrek 
iltivadan ürkerek gözlerini 
kapadı. 

Nihat ef, hala konuşmıyor, 
yalnız iri iri soluyordu. Veç
hen oldukça gösterişli ve 
hayli sevimli olan bu delikan
lının o andaki hali cazip ol
maktan çok uzaktı. Yüzündeki 
hatlar teşevvüş etmiş, bakışı 
değişmiş, burnu adeta uzamış, 
dudakları kıvrılmıştı. Bü
tün bu tegayyüratı veçhiye 
arasında en göze çarpan nok
ta, bakıştaki donuk kıvılcım 
rengi idi. Şehnazın gözlerini 
kapaması bu bakışa göre za
ruri idi. Çünkü onda, o bakışta 
üşütücü, ürküdücü ve hatta 
tiksindirici bir şey, bir tuhaf 
ve karışık tesir vardı. Dişisi
ne atılan çoban köpeklerinin 
bakışı şüphe yok ki bu mah
mulü şehvet · erkeğin bakışla
rından daha munis idi. 

Nihat; rengi uçmuş, gözle
rini yummuş olan kansını 
hummalı bir istical ile yan 
çıplak bir hale koymağa çalı-
şıyor ve bu çalışma aırasmda 
kadıncağızın ötesini berisini, 
yanaklanndan göbeğine ka-
dar her tarafını ısırıyordu. 

Şehnaz; lerzei haz, lerzei 
iştiha doğuracak yerde acı 
yaratan bu çürüdücü dişlerin 

·her darbesinde, dudaklarını 
kanasıya wrarak bağırmak 
ıstırannı yenmeğe uğraşıyordu. 

Gözleri koyu bir buhan ihtiraı 

Etten süpürmeli 
Ayasofya meydanı, her sa

hih saat 9 dan sonra süpü
rülmektedir. Adliye, Gülhane 
ve tevkifane gibi büyük 
devaire giden bu caddeden 
sal>ahları yüzlerce insan geç
mektedir. Herkesin isi başına 
gideceği saaten evvel bu 
caddenin süpürülmesi kabil 
değil midir. 

Adnan 
S. S. - Bu pislik yalnız bu 

caddeye münhasır değildir . 
Şehrin her tarafı böyledir. 
Dükkan önlerinden bilhassa 
akşamları geçmek mümkün 
olmıyor. Acaba veremle mü
cadele cemiyeti ne yapıyor? 

>f. 

rıılı ve yorgan tozları 
Beyoğlu civarındaki evlerin 

pencereleri sabahları yorgan, 
halı ve saire ile doludur. 

Bu hal çirkin bir manzara 
arzetmekle beraber, sokaktan 
geçenlerin başına silkilen 
yorgan, halı ve sairenin sıh
hati umumiye üzerindeki teh-

likesi aşikardır. Nazarı dikkati 
celbetmenizi rica ederim. 

Kamil 
)#. 

Sırarar üzerinde serseriler 
Taksimde, sladyom karşısında 

ağaçlar arasında bulunan sıra
lar, halkın istirahati için yapıl
dığı halde buralarda bir takım 
kılıksız, kıyafetsiz serseriler, 
gece gündüz uzanıp yatmak
tadırlar. 

Bunların yüzünden halk bu 
sıralardan istifade edememek
tedir. 

Serseri çocukların böyle 
en işlek bir cadde üzerindeki 
sıralan itgal etmeleri mene
d Uemez mi? 

ile perdelenen, hakiki bir 
ayğır gıltab şehevisile hareket 
eden güvey ise, ne yaptığını 
biliyor, ne karısının ıstırabını 
görüyordu. Ancak ısırmakla 
ve zevkine kurban olacak 
mahluku soymakla meşgul idi. 

Nabeınahal bir düğüm, Ni -
hadın bütün faaliyetini seme -
resiz bırakıyordu. Muhakeme 
kabiliyetini yıkan ateşin bir 
heyecan içindeki kuvvetli genç, 
tesadüfün vücude getirdiği o 
ukteyf bir türlü çözemiyor, 
elinin ve dilinin m il şterek 
gayretleri o mini mini düğümü 
ortadan kaldıramıyordu. 

Uzun ve müziç bir susuz· 

Haziran 

iş istiyorum 
Allı senedir ticaret ha· 

yatında istikamet ile ile
rileıni~ tecrübeli bir gen• 
cim; kaliplik, tezgahtar
hk, alafranna ve alaturka 
garson ser,•isl yaparım, 

kefalet verebilir, dışarı· 
ya da olderim. Beni sc· 
falellcn kurtaracak ve 
herhangi bir i~ verece){ 
merhametli hir müessc• 
se veya zat yok nıudur. 
Karaoümrük, Kc<:eciler 
berber Ali Hiza J•:r. va• 
stlasilc: A. S. 

* Berber kalfaları ve tatıl 
Berber kalfalarından birin

den aldığımız bir mektupta 
dükkan sahiplerinin cuma ta
tili yapmadıklarından şikayet 

etmektedirler. 
)#. 

Papastan hoşlanmıyor 
Aldığımız bir mektupta 

Hacadan Papastun hoşlanma" 
dığını söyleyen bir zat soP 
günlerde İstanhulda Papasla
nn çoğaldığından bahsederek 
bunların Papas elb!seai ils 
sokağa çıkmaları menedilme" 
lidir; demektedir. 

>1-
Zayi 

Tevfik ismindeki nüfusumıJ 
zayi ettim. Hükmii yoktur. 

Ayasofyai kebir,.s:aınii civa" 
rında f shakpaşa mahallesinde 
Saraçane sokağında 4 numa" 
ralı Seher hanımınh anesinde 
Posta memurlarından Tevfik 

'f 

iş arıyorum 
Veni harflerle mükemmel 

surette okur, yazarım. Ayrı1 
zamanda ehliyetnameli bit 
daktiloyum. İş arıyorum. 

Eyip defterdar OtakçılaJ' 
caddesinde No. 71 

Mehmet Salim 

luktan sonra rastgelinen çef" 
menin musluğunu açamamak' 
tan daha dilsuz olan bu ..,.
ziyet, titiz adamı çileden ~ 
kardı . Kansının yüzüne ı 
sille yapışbrarak haykırdı : • 

- Seni dürzü dölü seoı' 

Beni özmek için anandan det' 
aldın ha? Bu düğüm ne b•" 
kayım? 

Şehnaz, bu ani silleler üıe" 
rine muhrik bir vaveyla kO" 
pardı, yataktan fırlamak, P 
meşum odadan da, bu ujUr' 

· auz suz evden de kaçmak İl" 
tedi. J 

[Mabadı vat 
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3 Ha:ı:iran Son Saat 

fskelede kanlı cinayet 
Veli isminde biri, zev
cesini biçakla öldürdü .. 

Bu ıabah, Ortaköyde vapur 
iskelesinde bir cmayet olmuı, 
Veli efendi isminde bir adam 
~enç ııe\lcesini bıçakla vurup 
oldürmü~tür. 

. Cina.J1etin taf silaiı 
Üsküdarda Dolap sokağında 

oturan Veli efendi, ötedenbeti 
aenç t:evceıli F ehime hanımın 

hallerinden fUphe eder ve 
karısının 22 yaımdakl üvey 
oğlu Kemalle münasebette 
h"1ubd\lğunu ııann~dermiş . 

Bu ıuphelflr ve zanlar al· 
tında kansını bir parça kon
lrola tabi tutan Veli efendi 
ile zevcesi r ehime hanıııı ara
tında C!velki gün bir kavga 
0lnıuş ve F ehime hanım : 
. - t eltirdağına gidiyorum , 

dıye e.şyasmı toplıyarak evden 
tıknııttım • 
Üskı<ıdardatı Orta.köye .• 

t F ehimo hanım evden çık-

dala yüklemiş, Ortaktiye üvey 
oğlu Kemale göndermiştir . 
Kemal bu eşyayı bit kahve
haneye koymuş, ve bir yer 
kiralamak jçin meşgul olmıya 
başlamıştır. 

Diğer taraftan Veli efendi 
de karısının Orta köye gitti
ğinden süphelenmiş ve onu 
aramak üzere bu sabah Orta 
köye gaçmiştir. 

Vapur iskelesinde karısına 
tesadüf eden Veli efendi, elin-

de tuttuğu bıçakla karısını 
arkasından vurmuş ve kaçmıya 
batlamıştır. 

Polisler silah istimal ederek 
Veli efchdiyJ yakalamışlardır. 

Eehfme hatıım öldü 
F ehiıtte hanıma gelince; 

derhal Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmış ise de hastane ka
pısından içeriye girerken öl
mUstür. ' aonra efyaıını bir aan· __ ........... ililiı ........... __ _ 

lvteç/ıuliin 
taarruzu 

ll Gaıatacla oıhnptyn ote• 
ı.!.~~o mlsbfh· Almun le• 
,....., 'lll(lun ~I. Henle~ dtin 
~:7.•Uck üıcı•e Zm<lan m· .. 
~sı tarlkllo Oli ıneydtuıı• 
l ~tlnıns \Je& 'rk 'U uıec:· 
l\ 1 "S' 

rı l hir :ulamın laarruzu-
k~ lbllt'uı ımınrıtk Ulhnnca 

1 
1\~unu ile sol l.Jaeauın· ( n 

'Ytrrahuıun,.llr. , 
2 

,, 

l~rberlcrin kavgası 
Sirkecide Hilal berber sa~ 

lönunda çırak Nihat iie Hüsnü 
kavga etmişler Nihat makasla 
Hüınüyil sol böğründen yara
lartııŞtır. 

Bir yangın 
O&küdarda Evliya Hoca ma

hall•sinde Cafer ağanın evin
de, dün yere ablan bir cıgara 
yüıilnden yangın çıkmıştır. 

iki. kaplama yandıktan sonra 
ateş söndürülmüştür. 

n p a-.uuuaıaı• 

1022 
İngiliz çıkıyor, 
bankalar işte 

amil mi? 
İngiliz lirası bugün de 1022 

yi bulmuştur. Bu iayri tabii 
yükseliş hakkında borsadan 
bize şu malumat verilmjştir : 

Her sene bu aylarda ibra -
cat olamıyor. Bundan dolayı 
borsaya az ecnebi parası arz· 
olunuyor. Bu sene, geçmişe 
nisbetle ithalat ta bir kaç mis· 
lini bulmuıtur . 

Bundan dolayıdır ki banka
lar hakkında komserlik her 
hangi bir muamele 
varit görmemektedir. 

icrasını 

Maaş ayın onun
da verilecek 

Memurin maaşının tediyesi 
için, Maliye vekaletinden te· 
diye emri ile yeni kadroların 
tebliği beklenmektedir. Bu 
sebeple maaşın ancak ayın 

onuna doğru verilebileceği 
tahmin ediliyor. 

Tütün inWsarı 
ve yeni kadro 

Tiitün inhisar idaresinin ye
ni kadrosu münasebetile mağ
dur kaldıklarını iddia eden 

bazı memurların umumi mü
dürlüğe müracaat ederek hak

larının iadesi ricasında bulun• 
dukları haber verilmektedir. 

Bu mUn:ısebetle umumi mü
dür Behçet bey bize vaziyeti 

izah etmit, kadroda gadri 
mucip bir hal olmadığını söy
lemiştir. 

Soförler çalışmamak kararlarmm ikinci gününde 
t l l inci sahif e~n mabad ) ı 
~~ edeceklerdir. Maanıafih, şoförler arasında 

1 
Y e htr cereyaıı da vardır : 

t . (( Eınanet, bir defa tenzilat kararını vermiş· 
ır; b 

lllahi u~dan derhal dönemez . Btt , protesto 
~ Yetınde iki gündür çalışmıyoruz .. 

l•ri~~~nla , İcap ederse bir tamah t>torııobil
kıı kı~ V•raja çekebileceğimiıi de ispat ettik. 
çah~alı ar}" iktifa ederek, Emaneti tatmin için 
tenıHa~ · Etnanet, tetkikatını yapsın . Eğer 
kabil ol~ ~he israr ~derse, zararına çah~mak 
Yasadan " ı:r• için bu aefer kafi surette pi
hakiıne ~~ Uttim \re ınafevk tnakamate., ma .. 

Her bflt~atı:ı hakkımın arıyalım.) 
devam ~de a~de, vaziyetin bu şakilde 
aile sahi n:ı.lı~ce~ sarihtir. Şoför1er, he~e 

P en k · · çalıtmak h ' e mek parası ıçıh -er ıgeç 
d. ; Ya Ut b ... eL • k · d ırler. Binac 1 ~a iş tutma :&atrur.etin e-
daha çok b kİ el'h va:ziyetitı tenevvürü için 

e enecek değildir. 

Diğer taraftan... 
Diğer taraftan bugün piyasada tek tük 

otomobiller işlemiştir, 
Hususi otomobiller de tabii iş lemektedirler. 

Seyrüsefer merkez~ Kadıköyünden ihtiyaçtan 
faılaolan bir iki otobüsle, bırıçka ve faytonların 
lıtanbula nakli için Şirketihayriyeye müracaat 
etmiştir. Şirket, bugün günü olmadığı halde, 
araba vapurunu Kadiköyüne tahrike muvafa· • 
kat etmiştir. Bu bırıçka ve otobüder öi'teden 
sonra nakledilecektir. 

Karar değişmlyecek 
Son dakikada görü~tüğümüş Şehremini mu· 

avini Hamit bey, demiştir ki: 
- « Otomobilcilerin istidası heyeti fenni· 

yede tetkik ediliyor. Kendilerine cevap veri-

lecektir. Taksi ücretlerinde yapılan tenzilatın 
ref'i ihtimali varit değildir. 

Sahife 11 

H. veki~i 
Yapılan itilaflar 
hakkında izahat 

verecek 
Ankara 2 (H. M.)- Gerek 

Yunaıı!Jar ve gerek Suriye 
hududu hakkında Fran~a ile 
ypılan müzakereler, dönilebi , 
lir ki artık kat'i hal safhasır.c · 
bulunmaktadırlnr . 

Bu itilafların hu5•i.in, olmaz-
sa yarın imza edilmt • rnu· 
hakkak gibidir. Bu ınünase 
betle hariciye vekili mecfüle 
izahat verecektir. 

• 

ltalya tor-
pidoları 

~luvasalatları J.wfdenilPn 
ıld İtalyan torpidü u mı
gün üğle(len sonra lf nıa• 
nımıza !Wl(\CPl\IPrtlh·. 

Pahalılık 
Bulgaristanda 
ansızın arttı, 

halk endişede 
Sofya, 31 - Muhtelif ha· 

vayici zaruriye fiatlarında 

birdenbire bir tereffii hasıl 
olmuştur. Bu pahalılık halkı 
endişeye düşiltınüştür . Bir 
çok istok buğday mevcut ol
duğu halde ekmek fiatı da 
yükselmiştir. Zora gazete i, 
Bulğaristana buğday ithaline 
müsaade edilmesini teklif et· 
mektedir. 

Zayi 
Şoförlük vesikasını kaybet

tim, yenisini alacağımdan bük· 
mü yoktur. 

1734 sicil numaralı 
Mustafa Halil 

Bueünkü bora: 
fngiliı 1022,00; Frank 

12,12; Liret 9,05; İsviçre 
2 46· Dolar 47,5; Dahili . ' 
93,75; Altın 895; Aııa· 
dolu 24,55; Rumeli 7 ,30; 
Tramvay 72,75; Düyun 197. 

lş Lankasından alınmıştır. 

Bu'1ünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

alınmıştır: 
OUn aumi har:a'l'et «24» 

derece bu sabah «17» de· 
1 -1"0'aT recedir. Bu gece ru.,~ 

mUtcba\"Vil, hava bcluuu· 

dur. . 



Ueviet demiryolları ve 
Umumi müdürlüğünden: 

limanlan i 

1 Haziran tarihinden itibaren Banliyö hattı 
katarlarına ait seyrüsefer tarifesi ·atideki şe
kilde tebdil edilmiştir. 

SD -N. Katar Haydarpqadan Hareket S. 
12 N. « « cc • 

14 N. « , cc « 
16 N. « « « « 
18 N. « « « « 
~~ « « « (( 

~ K • • « • 
24 N. « cc cc • 

26 N. • « • « 
~ K « « « « 
30 N. « « cc cc 

~ K « • « ~ 
~~ • « « « 
%K « • « « 
38 N. • ~ • « 
40 N. » « « • 
~ K « « cc « 
44 N. << « « « "K « « « « 
48 N. « « « « 
11 N. Kab Pendiktea Hareket S. 
lS N. « « « « 
15 N. • cc « « 
17 N. « • • « 
19 N. • Bostancıdan « « 
21 N. « Pendikteu « « 

23 N. 
-25 N. 
ıı N. 

« (( 

« 
« 

« 
« 

29 N. « « « « 
31 N. « • « • 
33 N. « « « « 

IS N. • « « • 
37 N. « Bostancıdan « cc 

39 N. « Pendikten « cc 

41 N. « « « • 
1041 N. « Bostancıdan « « 

43 N. « Pendikten « « 
45 N. « « cc cc 

47 N. cc « « << 

1.25 Peaclij'e ~vasalı ~. 
6.40 « • « 
7.35 • « « 

· 8.03 Bo.tancıya « • 

8.30 Peadiie « • 
9.18 « « « 

10.24 « « • 
12.06 • « « 
13.30 « « « 

14.50 • « « 
15.40 « « « 
16.40 • . • « 
17.10 Bostancıya « « 
17.45 Pendiie • • 
18.20 « « « 
19.07 « « « 
19.35 Bostancıya « « 
20.15 Penclije . « « 
20.55 (( « (( 
22.30 (( (( (( 
6. 17 Haydarpqaya muvualat 
6.52 « « 
7.28 « « 

7.54 « « 
9.05 • « 
9.34 « « 

10.13 « (( 
12.10 « « 
13.02 • • 
14.-0S « « 
ıs~ • • 
16A1 c • 
17.15 « • 
18.05 « « 
18.15 « « 
19.29 « « 
20.32 « « 
20.18 « « 
20.42 « « 

21.30 « ' 
22.12 . « « 

2.16 
7.30 
8.27 
8.31 
9.26 

10.08 
11.16 
13.-
14.22 
15.42 
16.34 
17.32 
17.38 
18.37 
19.12 
19.59 
20.03 
21.07 . 
21.47 
23.20 

s. 7.08 
« 7.43 
• 8.19 
« 8.45 
« 9.30 
• 10.25 
(( 11.08 
« 13.02 
« 13.53 
« 15.
« f6.
(( 17.32 
« 18.0'J 
• 18.30 
(( 19.06 
« 20.20 
« 20.57 
([ 21.09 
« 21.33 
([ 2'2.20 
([ 23.02 

ve 50 N. Katar yalmz cuma, cumartesi ve 
49 N. « cc « « 
Not: 49 N. Katar perşembe, cuma ·ve pazar 

pazartesi gllnleri seyrüsefer eder. 
47 /48 N. Katarlar 1 nisan tariliinden 31 birinci teşrin tarihine kadar seyrllsefer eder. 

latanbul icra dairsinden: 
Erenköyünde Bağdat cadde

ainde kilerci başı merhum 
Mazhar Osman beyin kavaklı 
~ & ftd\nde sa~İn iken elyevm 
Ankarada ikametgahı mechul 
bulunan Hüseyin Mazhar beyin 
kerimesi Kadriye hanıma: 
Gnlizar h. dan aldığınız para
ya mukabil birinci derece 
ipotek Jrae eylediğiniz Beşik
taşta köy içi mahallesinin 
cedit Akasya ve Vıldız soka
ğında cedit 1,3,5 N. elyevm 
•elimlık ve muhterik hane 
araaıının icareteyinli mahalli-
nin üç ve mukataalı mahallin 
yedi sehmi borcunuzu verme
diğnuzden dolayı bilmüzayede 
furulıtu talep edildiğinden 

pazarhkla· arpa 
saman 

Şartnamesi mucibince 168 
3.() kilo arpa 176467 kilo 
saman e_azarlıkla satın alma
cakbr. Talip olanlann 5 ha
ziran Çarşamba günii saat on 
beşe .ka~ar Şehremaneti leva
zım ~üdürln ~e gelmeleri. 

tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında 929-2955 No müzayede 
şubesine müracaatle def'aten 
borcunuzu vermeni% ve Y• p
yanı kabul bir itiraz dermeyan 
itmediğiniz takdirde mezkdr 
hissenin bilmUzayede sabla
cağı ihbarname makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

· lstanbul Asliye tlç(lncii hu
kuk mahkemesinden : 

Nahide ban•mm kocuı Te
pebquıda Şık b.amnda mukim 

iken ilwaetJi)ıı meçhul bulu

aaıı l>qrmuf ata bakkmda 

açtıiı botanm• davumm gı· 
yabtm yapalmakta olan tahki-

katına bo .. nmıya sebep terle 
badiaesi ianat edilmit olmasma 
mebni muddea aleyh Durmuş 

atamn kocalık vazifesini ifa 
etmek tızere bir ay zarfında 

banei zevclyete avdeti ihtar 

olunur. 

Lokanta küşadı 
2 Haziran pazar gününden 

itibaren 
AŞÇI YNSUF HANDAN 
tarafından Tepebaşı cadde
sinde Haçapolo pasajında 
sabık ( Tango) birahanesini 
bu defa ( Kırlangıç ) namile 
küşat etmekte olduğumdan 
Lokantamızda her türlü ye
meklerimiz kemafissabık 
hadidi halep ve hakiki 
Trabzon yağlarile nefis ve 
ve uhhi bir surette tabıh 
edilecektir. 

Aynca nberbu pirincin-
den mamul envai lran pılav
lannın Türkilstan usulu iizere 
ve Türkmen pilavlanmn 
hususi bir surette ihzar olu· 
nacağını muhterem müşte
rilerimize kemali fahrile 
anolunur. 

Dövçe O. Bank ., 
Tar ihi tesisi: 1906 

ı\lüessisleri: Dresdner bank A. 
Şafbavenşer bank Ferayn, Na
,j~·onal Lank für Döyçland. 

Merkezi: Bcrlin; şubeleri: Ham 
burg, htaııbul aGalata ve İstan
bul>, İzmir. 

Galata L: ı .. mı telefon: Beyoğlu: 
247, 243, 684, 68.5 

İı>tanbul kısmı telefon: İstanbul 
2842, 2843. 

Deposu: lsıanLııl T ütnn güm
rüğü. Telefon: İstanbul 3227. 
Bilüınum banka muamelatı ic-

Doktor Feyzi Ahıpet 
Frengi. bclsoğukluğu: cilt, pros

taııı, u r, tenu ül ve kadın h&Ra 
lıklannı en son usullerle az bir 
7.Umanda m üsait şeraitle teda\'İ 

t>der. 
Adres: Babı!li; Cağaloğlu yokuşu 

L:.oşe başı numar.ı 43 
Telefon: İstanbul 3899 

Son Saatin ilan tarifesi 
Kuruş 

16 ncı sahifede santimi 25 
13,12,1 I,10 uncu » » 50 
9,8.3 üncü > > 120 
2 nci > > 200 
1 inci » » 400 

1,elgraf: Istanbul Saat 
İlin muhtevivannu d ikkat olun -

malda beraber bu hususta mes'ulivet 
kabul edilmez. • 

Cazeı e · rı izde intişar eı' en bütün 
ya; ı arın hakkı mahfu1.dur. 

Abone şartları 
Vilavetler için: ~enelik J 700, altı 

a ylık 9oo, üç aylık 500 kuruştur. 
Ecnebi memleketler için: Senelik 
3000, altı aylık 1600, üç aylık 900 

kuruştur. 

24 Zilhicce 1347 

Güneş 

O~ıe 
lkind~ 

1~ k . a .vırn 

4,29 
12, 11 
l 6,I 1 

Akşam 

Yatsı 

imsak 

19,35 
21,35 
2, 14 

Mes'ul müdrd Selim Ralıl' 


