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!ta/yan filosu bu sah.ah gitti 
Hazine lehinde mühim bir karar 

Emvali metrukenin iadesi lazım gelirse ... 

331 deki bedelleri verilecektir 
Eglenirken soyuldu 
Papas Ef. 

ııe!:vali metruke işlerile alakası olanlar namü 
içi ına çalışan ve birkaç kuruş kazanmak 
vek.ı E~vı~i metruke idareleri ile ait olduğu 
ze ;n bın türlü müşkülata sokan, hatta ba
tti~n t. bUtUn bu makamları iğfal için bin 
ltriıı hı~eler yapan eşhasın bu kabil faaliyet
h.ı · e nıhayet verilmiıtir. Bunun manası, millet 
zar tneainin yüz binlerce, belki de milyonlarca 

Haber aldığımıza göre 
Kumkapıda bir papas Ef., bir 
muhabbet ve eğlence ale-

lik kanununun tefsiri hakkındahi kanunu tasdik minde, kiliseye ait kıymetli 
etmiftir. I 

Yeni karar berveçhi atidir: lata ve bazı eşyasını çaldır-
" Temlik kanununun 7 inci maddesindeki mıştır. 

<< tasfiye kanunu mu~ibince vazı'yet edilmiş Bu hadise, ermeniler ara-
olan firari ve mütegayyip eşhastan metruk sında epey dedikoduyu mu-
emvalin hükmen iadesi lazım geldiği takdirde cip olmaktadır. 
yapılacak muamele » bakkındaki kaydm pek 
çok hatalara sebep olduğu anlaşıldığından 
bu kabil emvalin mahkeme kararile iadesi 
lizım gelirse, emvalin aynen değil, bedelen 

~dan vikaye edilmesi, demektir. 
~-.~iye vekaletinin talebi üzerine, istanbul 
taPo 1 llıetruke müdüriyetinin vermiş olduğu 
etırıf r, bu baptaki karann ittihazına yardım 

f, 8. M. Meclisi tatil yapmadan evet, tem-

iadesi tensip olunmuştur. 
Yeni tefsiri kanuna nazaran, bu kabil em

valin bedeli olarak 331 senesindeki vergi 
kıymeti mukayyedesi ita olunacakbr. 

Maç yapılmı
yacak 

Bugün icrası mukarrer Ga
latasaray- Harbiye maç.ı icra 
edilmiyecektir. 

bmin bey bize de cevap veriyor 
Sabık Şehremini ekmek mcıclcıinde kendisine söz söylcnemiyecciini, lstanbulu 

fcl&kcflcrdcn kurtardığını iddia etmektedir. 
G Operatörün okka altına niçin ve nasıl g:ttiklerini anlattığı kin1seler kin1lerdir? 

OJ>e eç~n gün sabık şehremini .. . .. 
tkaıı tator Emin beyin un ve YUZOE 400 KAZAN UZOE 20 kAZAtv'i 
be}' _e'k llleselesi hakkındaki 
bir aııa~nı yazmış, altına kısa 
Elbirı lllUtalea ilive etmiştik. 
lll\lkab bey bu hususta bize 
iCSrnın .. el~ etmek lüzumunu 

.llltlir. Diyor ki: 
ırı'"4.van tedbirler 

- "Ek •iııd mek ve un mesele-
b' e söylediğim tedbirleri 
ıtzat b . 

Yuılnıakt enını de almadığım 
•hnad .. adır. Acaba benim 
Bun.u •:: tedbirler nelerdir? 
ra, be.ıi ennıek isterim. Son-
18 bu.-u~ ~nımda ekmek t._.. y •• d~ı 
ILCIQ&r fırlam -•u 24 kuruta Emin beye nazaran 
Ankarada d~tı2: •kat o sırada 
Eknıek ve ya b .. kuruş idi. 
nız lngiliz liraa uıday işi yal-

•nıu .. k ı· ..,.. yu se ıp 

Yaprak dökünıü 
Muharriri Reşat Nurı 

Vakıt 
Refikfmf.zde yarından 

itibaren 

Bugün 
alçalmasına tabi değil, belki 
cihan buğday istibsalitının te
siri altındadır . 

• Kendi zamanında 

l O sıralarda pek iyi hatırlı
yorum ki dünya ~uğday rekol-

i tesi eksikti ve lstanbul içip ı 

= 
1 ağustos tehlikesi 

Komünistler ihfil&l yapacaklarmış. . 
Londra, 5 - Taymis gazetesi, üçüncü enternasıyonahn 1 

ağustosta bUtün Avrupada ve Hindistanda nümayişler! grevler 
hazırlamakta olduğupu istihbar eylemektedir. Gazet~n başka 
malümabna nazaranİngil~ ko11;1ün.istlerine ~ J;lin sterim, B~lgar 

1 1 matbuatına bin sterlin gondenlmıı ve Y unamstan, Bulgarıstan, 
Sırbistan ve Mısırda propagandalar yapmak üzere muntazam 
pasaportla bir takım propagandacılar yola çıkmışlardır. 

Kendisinden evel 
buğday vüklenmiş olan bazı 
vapurlar halya ve diğer mem

[ Mabadi 11 inci sahifede ] 

--
Bir büyücü! 

Adanada Kanlı fabrika 
civarında hala muskacılık ve 
büyücUlükle meşgul olduğu 
anlaşılan Mardinli Şeyh Ap
türrahman Adana mahkeme
since 3 ay hapis ve elli lir 
cezaya mabküw ohnuıtur. a 
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Dahilde: 

Meclis reisimiz 
geldi ve beya
natta bulundu 
Dün Ankaradan gelen B. 

M. M. reisi Kaum paşa , yazı 
ıehrimizde geçirecek ve eylUl
de dairei intihabiyesi olan 
Balikesire gidecektir. Müıa· 
rünileyh, Gazi Hz. nin şimdilik 
lstanbula gelmek niyetinde 
olmadıklannı ismet paşanın 
blr iki ay kalmak üıere lıtan
bula geleceğini kadınlann bele· 
diye intihababnda yalınız rey 
vermelerine taraftar bulundu
ğunu beyan etmiıtir. 

Diğer taraftan Gazi Hz. nin 
Konya ve Adanaya yakı.da 
seyahata Ç1kmalan muhtemel 
olduğu bildirilmektedir. 

Dik mektep dün tatil edil
m.iıtir. 

mtın şehrimize gelen Paris 
sefirimiz Fethi bey, pa-

zartesi gUnü Parise gidecek 
ve Fransa harlciyesile uzlaşma 
ve dostluk muahedsi müuke· 
rabna girişecektir. 

Berlin sefiri Kemalettin Sa-
mi paşa 20 gün sonra Bcrline 
gidecektir. 
ffiahmut Muhtar paşayı mu· 
llMJJ hakeme edecek Divanı 
Aliye temyiz mahkemesi 
azalarını intihap etmiştir . 
Bunlar Ali F ehmf, Mecit, 
Sait, İhsan Kimil, Senih Ni
yazi, Aptullah Hifmet, Yuıuf 
Tahir beyler. 
li{ijki banka şehrimizde birer 
[gjşube açmaktadır. 

nıakup Kadri beyin gençli-
gin tereddiye oğradığı 

hakkında bir mekalesini pro
testo için darülfünun gençleri 
arasında bazı teşebbüsfor ya
pılmaktadır. 

mulgar kıralının şehrimize 
ge!n iki 2 hemşiresi dün 

Vali beye iadei ziyaret et· 
mişdir. 

W· Papanıd yerine Ankara 
~ Yuru n Se:aretine umı:r J 

seyasiyc M. Jon Politisin ta
yini ihtimalinden bahsediliyor. 
fffiuhafız Gücü biaikletcileri 
~ Eskişehre vasıl olmuş-
lardır. 
Hzmirdelçi komünistlerden 
ıg]Eftim, lsak, Avni, kama-
marot Hasan, Mayer, Rober, 
veznedar Şerif, Sarı Mustafa, 
kitapçı Hüseyin Kamil, Hacer 
hanım, Arif Dündar, Fahri, 
Nuri, muallim Kad.ri, Nuri, Ra-
2'•P Kerimin mcıı'i muhakeme-

Son Saat 
a• a IWWWD*S 

V enizelosun isf fası 
Yunan rei§ic '"' m uı~u, 
başveka eti ee e 

~ 
• o a ver ı 

Atina, 6 - M. Venizelos, 
dUn, her Reiscümhur intiha
bında adet olduğu üzere, Ka
binenin istifasını vermiş ve 
Rcisicümhur tarafından der
hal yeni kabineyi tcşkile 

memur edilmiştir. M. Venizelos 

1Medeniyet dedi- ' 
gin böyle olur 
Eişahap gazetesi yozıyor: 
Halepte bir ecnebi vefat et

mif, varislerine 300 lira değe· 
rinde miras bırakmıştır. Fran
sız mahkemesi bunu varislere 
taksim için terekeye vaz'ııet 
etmiş, ayni zamanda terekenin 
büınU mu haf azası için ayda 
45 Suriye lirası maaş ile te
rekeye bir bekçi tayin eyle-
mişHr. Mahkeme a)rıca va
risleri aç bırakmamak üzere 
onlara da ayda "7,, altın lira 
nafaka takdir eylemiş ve 
böylece bu muE>zzam(?) da
vanın rU'yeti iki yıl devam 
etmiştir. 

Şimdi dava bitmiş, fakat 
varisiere taksimi lazım gelen 
tereke yalnız bekçi maaşını 
ödemiye kafi gelmediğinden 
zavalb varisler bun1Jnla mah .. 
keme masraflarını ödcmiye 
mahkOm olmU.f lardır. 

Ecnebi adaletinin bu garip 
tecelUyatına ne dersinfa?. 

lerİne' Ahmet Kaya, ŞUkrU, Hil
mi, doktor Hikmet, Koço,Niko, 

yeni kabinede hariciye neza
retini kabul edip etmiyeceğini 
esbak nazır M. Mihalakopu

lo:;tan i!timıaç edecektir. 

Mumaileyhin bu nezareti kabul 
edeceğini temin etmektedirler. 

tomobi mese
lesi kalmadı 

Şehremini muavini Hamit 
bey, otomobilcilerin yeniden 
hesap yapılması için müracaat
lurına ne cevap verileceğini 
soran muharririmize: 

- «Artık otomobilciler me" 
seleni yoki:ur. Yeni tetkikatı
mız yapılan tenzilatm isabetini 
te'yit etti demiştir. 

B ··ıyle arrarel J' 
ta l iç g4'' ~{1/me-

misti 
' Amerika tıp aleminde geçen 

şu garip hadi,,eyi anlat ) orlrr: 
Bostonda, bjr çocuğun sol 

gözü yanındctn bir diki~ iknesi 
çıkıniya ba~lamı~. Anneni bu 
iğneyi çıkarm..ı.k istemi~, fakat 
iğne içeri kacmış. Çocuk dok
tora gfüsteramiş, rant <.en yaptı

rılmış ve iğn.~ı.in tam beyne 
saplandığı gôrillmüş. 

Ameliyat ys.pmak imkfinsız
lığı kar.şı.,ında, doktor gayet 
ku.,vdl~ bi:r mıknatıs getirm·ş 
be)ine z~r r verilrniyecek 
şekilde ignenin ucu bulunmuş 

=-+v•w 

işsizler 
Mckdonald d·yor kf, 

Londra , 6 ( A. A. ) - M· 
Makdonald Röyter ajansı mu" 
habirine işsizlik meselesini.O 
hallfne müteallik teşkilctııı 
mesai ini harekete getirmelc 
için sabahleyin Donh'!g Streett 
gitmi:; olduğnu söylemi"tir. 

İzmir n1ualli nıleri 
İzmir, 6 (A.A.) - Muallimlet 

birliği yirmi seneden fazl• 
muallimlik eden meslektaşlat 
şerefme bugün Türkocağmda 
bir çay ziyafeti varmiştir. 

İzn1irde Alman tetkiki 
İzmir, 6 (A. A.) - Telgraf 

merkezlerinde tetkiketta b\J' 
lunmak maksadile bir seyahat 
yapan 5 Alman mütehas_ı,ı 
şehrimiz telgrafanesindeld tet' 

1 kilcatına devam etmektedir. 
Büyük Okyanosu 

eeçcnllel 
Oldorchard (Maine)6(A.A.Y 
Hava birdendire iyileşıJ. 

olduğundan Fransız tayyare!~ 
Assolant ve Lefevre n~ 
Oiseau j a une tayyarel 
ile parise ve Amerfkan Ta1; 
yarecileri 'illiams Ye Y nnce' 
yin Greenflast tayyaresi iJt 
Romaya müteveccihen yirY111 

s~bah ucrıı3ları muhtemeldir· 

iktisat vekili 
ı İkt sat vekili Şakir, Ro; 

ma sefiri Suat , rUsunı• 
umum müdilrü İhsan, mUsld' 
rat mUoürü Zekai beyler, b" 
subah Anknradan gelmişlerdit· 

Eh, k~r ıılıari 
acıkmış olaca1' 

Yenicamide tavcılık yapı~ 
Fatma, Zehra, Zeynep ismind
üç kadın Sirkecide r.:ıanıı' ti 
Osmanın çırağı Mehmet Afölf b 
~di bir saati 23 liraya sattnıf' 
lardır. Tavcılar vuı·dukları pil) lımall, Hüsamettin, Senih, 

Ferit Hüsnü, Ç~kı Hüseyin, 

Hasan, Mehmet, Abbas, Ni
yazi, Şerif Halil, İbraMm, 
Mustafa, firarilerden Niko 

ve mıknatıs ile igne dışarı 
çekilmiştH". Bu suretle de ço· 

1 

cuğun haydı kurtarılmıştır. 

1 
de ahçı dükkanında yeıııe 
yerken yakalanmıştır. 

Aı .. ·f paşa ihtifali 
Geçen sene vefat ede' 

doktor Asaf paşanın akrabs
bugiin merhumun Eyiptel" 
kabrini ziyarete gitmi11lerdit• h 

Sinkeviç, Nedim, baytar Meh· 
aıcdin lüzumu ınahkcmelerine 
karar verildi. Müddeiumumi 
iddianemesini hazırlamaktadır. 
18 komünist tahliye edildi. 

Hariçte: 
!nkvam meclisi M ad ritte 
~ açılmıştır. . 

mapa, bir mektup gönde
rerek M. Musöliniyi ten· 

kil etmiştir. 

Adana-,'ft ba ı 
v 

ya(l 
Adanada son yağan yağ

murlar garip bir hadise hu-

sule getirıniştir. O de, yağmur 
dolu sokak çukurlarmdiı bir 
takım bnlıkların peyda olma
sıdır, 

Bu balıkların havadan yağ· 
dığına hukmo!unmal<tadır. 

uriye evkana ııJl ; 
ara arı nasıl da 

.d. ? 
~· }' • Ya 

Abdüfuamidin torunu olıJ na 
Niste vefat eden Hamide bl ler 
mnıın cenazesi Şama nakl , 
dilmiş, bütiin mesarif Suri11 u 
evkafı tarafından verilmiştir· 
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.Kacak ra o ., • 
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I y n Arayalım derken 
müessif hadise

ler oluyor#,, 

s 

Müskirat inhis"r-ı'd • k 
k . e1 al'esı a-

çak ra ı ıttıaıathan l . t l 
• d e erı a ıar-rıy atm n hazan h t d" 

ıncktedir. Bu a aya uş-
bi bir k .nun ba~hca sebe
ul~ orta a~ Jıra almak üzere 
nn sH 1 .1hbaratta bulun nla
taharn l erı . tahkik edilmeden 

Yat ıcı-a edilmekte ol
Dıasıdır. Bazan bir rıahıs g· a-
tazk .. l k .,. ' 

ar 1 neticesinde mevki Ve h . ' 
k aysıyet sahibi zevat hak-
lnta sadece kesri haysiyet 

illa saclı ile ihbaratta buiun
llıaktadır. 

h ~~ Yüzden evelki gün bir 
hal ıse daha olmuş, cemiyeti 
,.. e cdiye azasından Ahmet Bi-
... :ın be . k. 
111 }'in e\'11 müs ırat me-
b·lırları tarafından aranılmış, 1ii şe~ bulunmamıştır. 
tUr: adıse §u şekilde olmuş-

nı·l' 0Pkapıda Şükrü bey is-
ınde b· . 

~alt ır adamın evinde ka-
ıdaı·~ t?kı yaptığı mUskirnt 
ararı ~'ne ihbar edilmiş, evi 
ltıışt1~ ~ı~, bir şey bulunma-

A.radan b. .k. .. tikt ır, ı ı gun geç-
en s ·d Ş"k ·· b~y· onra ı arc.ye, u ru 

de ~n l~açak rakıyı kendi evin
ev' eğil, Ahmet Bican beyin 

r. \re ~de Yaptığı haber verilmiş 
kik· u Uıbarın tahkik ve tel· 
can 

1~ IUzuın görillmeden Bi
ttş bbe}'fn ~\7lnin aranılrt1asına 

Bic Us edilmiştir. 
için kan hey evde olmadığı 
iatenı· adınıar kapıyı açmamak 
ce ~. ışl~r, fakat I!ırılıp gir ile· 

nıı!ı'ar adöylenilince kapıyı aç- ı -r. ır. 
~Vdek• f 

tah . 1 ıauırnlardan ikisi 
b arrıyatın . . ~ 

e.~ flznediJderi ne ıçın ~ldugu.nu 
d• bir fel"k . ve bırdcnbıre ı 
ıı' ti için~ kte k ıhtinıal verdikle-
>,e ba.yıJrnışJaodr u \'e lıelecandan 

B. r ır 
ıf' ıccın be · 
r' ile uıulıuz y,. ttıUfteri muhbir 
e~ tabarrıy"t;a bır Şcltilde evinde 

lar aleyhi d bulunan memur-
- 1\ tı d r "' .........., ava açmıştır. 

6 ıın11ı-u.n i • e , 
ve ~ ~ 1 1 

Son yağan y ~ &r arı 1 
hassa frak Ve s:'"?Utlnr, bil-
h 1 • rtYcde · J1 asarıatı mucıp olnıu aıun 
Şark vUayetlcrinde ştur. Bazı 
d · · ' Postalar a ıntızamım kaybetrnişt. 

Adana havalisinde is~r. h 
tJ~ Ya~nıurlar kozalar için ~ 

Yukarda: Sinyor Balbo, Do Pinedv ve maiyellcn 
Aşa!/ıda: Deni::.dc demirli, tiç motôrl i tayyarelerden biri 

Dun öğle üzeri şehı im ize 
gelen « 35 » deniz tayyaresin
dcn mürekkep ltalyan hava 
filosu, bu sabah saat « 8

1
50 » 

de tam mevcudu ile V nrnaya 
hareket etmiştir. 

Do t hava filosu, Varnadan 
Köstenceye, ordnn dıı Oden" .. 
ya gidecek, Oclesada jkl gUn 
kalacak ve ayın « 12 » s:ııde 

tekrar şehrimize gelerek iki 
gün kt.lacak ve uçuşlar 
yapılactlk, evclce yazdığımız 
gibi ziyafetler verilecektir. 

Dünkü ziyafet nıilnasebetile 
hava müste ... arı Muzaffer paşa 
ile sinyor Balbo ve fiJo ku
mandanı ienel'al Dö Pinedo 
arasında telgraflar teati edll .. 
miş , diln gece sefarette par
hık bir ziyafet verilmiştir. 

9, naff o!muştut. Hatta bazı ::r. 
e' lerde çiftçi, bundan bilistifade 
ye •uaaın ekmiştir. 

_ rakında Emanet en asri lesisulı lıani bir /ınn yapa-
cakmış.' . 

_ Ugle ise artık ltcr!rts mcrdme!Ji o jtruza ucrlt .. 

Sahife 3 
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Doğru nıu? 
Rusya.da hocala
rı talebe imtihan 

edecek! 
Alman gazeteleri şu garip 

haberi veriyorlar: 
Sovyet hükumeti, inkiliptan 

evel tedris edenlerle « 65 » 

yaşını bulan darülfünun hoca· 
larını umumi bir imtihana tabi 
tutmıya karar verm "ştir: 

Bunlardan JrnmUnist fırka
sının itimadını haiz olmıyanla
ra yol verilecektir. Bu suretle 
pek yakında 200 kadar mü
derris imtihan edileceklerdir. 
Bunlar, talebeden mürekkep 
bir jüri heyeti karıısmda «10» 
senelik ilmi ve fenni tetkikle· 
rinin hesabını vereceklerdir. 
Diğer taraftan , ayrıca her 
hoca, vazifesinden kalmak için 
kendisinde ne gibi meziyyet 
bulunduğunu da izah edecek· 
tir. Tal ebe jüri heyeti, hoca• 
lar hakkında ekseriyetle karar 
verecektir. 

lüdendorfun 
derin kini 

Alman ordusunun sabık 
umumi karargah kumandaıu 
jeneral Lüdendorfun eski ka
rısı, MUnihte .mUhim bazı 
hatırat neşr~tmiştir. Bu ka· 
dının ifşaatına göre, Rus ih· 
tilalini hazırlıyan Almanya 
olmuş, T roçki ile Lenin, umu
mi harpte, zıhlı vagon içinde 
İsviçreden Rusyaya nakledil· 
mişlerdir. 

Bu atada sabık madam 
Lüdendorf, eski kocasının ağ
zından, bir gün kendisine 
söylendigi kaydi ile, şu garip 
cümleyi nakletmektedir: 

« Alman ihtilalcilerinin en 
bilyük hatası beni öldürme· 
mck olmuştur. Fakat bir gün 
iktidar meykiine gelirsem 
dikkat etsinler. Çünkü, o gün, 
kin denilen hissi kalbimden 
silecegim. 

Kur~a dev m mecbu
riyetinde olcın 

muallimler 
Maarif idaresi, tatil esna

sında açılacak olan A. kur
suna devam mecburiyetinde 
bulunan muallimlerin isimlerini 
te~pit etmektedir. 

imtihanları müteakip açıla
cak olan bu kursta tedrisata 
başlan::ıc:ak tarih gazetelerle 
:lan edilecektir. 
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Ge.liııe döndii 
6: ·-zelim sen çekinme bu 

·şi ben yaparım .• dedi 
-14 - Muharriri: H. Turhan 

Eu nagehzühur ve nabcma
. hal davetlere ekseriya şahit 
olan hizmetçi Keziban, efen
<iisi merdivenleri çıkarken 
Z"lin hanımın kulağına fısıl
dardı: 

- Yufkayı efendi açacak, 
aman koş, isteği geçmesin! 

Şehnaz, bütün bu muame-
lelere alıştı. Kocası ne isterse 
kabul ediyor, eskisi gibi müş
meiz, müteessir ve mütedeh
hiş beğildi. Az zaman içinde 
öğrenmediği şey kalmamıştı. 

Ne yare, ne ağyare ifşa cdi
lcm iyecek şekillerde kanlık 

yapıyor, hemen her gece ve 
bazen de gündüz, teninin her 
noktasında kocasının ihtirasa
tını dinlendiriyordu. Şu kadar 
ki o tenevvular, o yeniliklerr, 
kocasile kendi arasında 
açılan uçurumu genişletiyor 
ve derinleştiriyordu. 

O, sahibine karşı sönmez 
bir kin besliyen, lakin kinini 
ta mine kuvvet bufamıyarak
zalıiri bir sÜHÜr.etle hizmetine 
devam edip giden bir esire 
benziyord-:.ı. 

Kaynanasile, görümcelerUe 
miinasebeti de tamamen res
mi idi. Ne isteseler yaptığı; 

~özlerine, sohbetlerine karış
rn&dığı için aralarında niza 
yoklu. Onların izni olmadıkça 
su bile içmiyecek kadar mi
zaçgiranc hareket ediyor ve 
alelncle hizmetçiler gibi ken
dilerine hürmet göstl!rİyordu· 
Gusül meselesinde mahremi
ye e itina etmesi yüzünden 
kaynanasının bHhassa hüsnü 
nazarını kazanmıştı. Oğlunu 
gelininden kıskanan cahil ana, 
yıkanma l<eyfiyetinin aza1mış 
görünmesinden bir hazzı mün
tekim alıyor gibiydi. Hakikati 
bilde şüphe yok ki gelinini 
hırpalamakta tereddüt etmezdi. 

Şehnazın o evde sevildiği 
yeğane vücut, hizmetçi Kezi-
bandı. Kırmızı yanaklanndan 
kuvvet sıhhat fışkıran, iri si
yah gözlerinde neşeli bir 
ateş parlıyan bu tüvana kızı 
gün geçtikçe biraz daha sevi
yor ve onun tarafından da 
sevildiğini anlıyarak adeta 
mahmz oluyordu. 

• 

Keziban, görünüşe nazaran 
fena yürekli bir kız değildi. 
iptidaları o da, görümcemsi bir 
vaziyet almış, mutfak işlerini 
Şehnazın omuzuna yığıvermişti. 
Lakin, aralarındaki temas zi
yadeleşiikçe ve gelin hanımın 
her hali hoş görmekteki ihti
mamı anlaşıldıkça köylü kızın 
mişvarı değişti ve bir iki ay 
sonra büsbütün nazik bir ta
vur aldı. Şehnazın çalışmasına 
şimdi razı olmuyor, bütün it
leri kendisi görmek istiyordu. 

Keziban, fırsat düştükçe 
şifahen de muhabbetini izhar 
etmekten çekinmez, gelin ha
nımın yorgun gözlerine müş
fikane bakarak dilnüvazlıkta 
bulunurdu: 

- Güzelim, sen yorulma, 
bu işleı-i ben yapanm. 

Bu mütekabil muhabbetin 
sonu tabiati!e dertleşmiye 
müncer oldu. 
Ocakhaşmda, çamaşır tek

nesi önünde baş başa kalınca 
hem işlerini görürler, hem 
uzun, uzun konuşurirtrdı. 

Keziban; taze gelin la.rafın
dan kocasına karşı gösterilen 
uzaklaşma arzusuna, onun leyli 
ve nehari okşanışlardan tevah-
huş etmesine evelemirde mü
tehayyir olmuştu. Bu zinde 
köylü kızı için hayatın iki 
manası vardı : Bol yemek ve 
yorgun yorgun uyumak 1 Şeh
nazın hasran koca koynunda 
ve ya oynaş kucağında tecelli 
edebilen o yorgunluktan bık
kınlık ve hatta istikrah gös
termesi, Keıibanı şaşırtıp bı
rakıyordu . Her köşesıııde bir 
çiftin yatağı serilen köy oda
larında ta besabah cereyan 
eden tannan ve terancdar 
cilveleri hatırladıkcç, uy
kudan ancak zevcinin sıkle
ti temasını hissederek gerine 
gerine uyanan köy kadımn
daki neşvei iftiharı düşündük
çe Şehnazın adam akıllı alık 
olduğuna inanıyordu. Bir mu-
havere sırasında bu hayretini 
saklıyamıyarak sordu: 

- İnsan kişiden usanır mı? 
Ha köre değnek, ha kadı-

1 na er! 

iş arayorum 
Yeni Türkçeyi mükemmel 

biliyorum, bir az da Fransız
ca ve Almancaya vakıfım; 
Arzu edenlerin lütfen atideki 
adrese müracaatleri. 
Topkapıda Arpa Eminin 

mahallesinde Hamam soka
ğında N. 9 da Merdümzade 

Eyüp 
§ Tahsilim orta mekteptir, 

yaşım 19, bir parça daktilo bi-
lirim, kimsem olmadığı cihet
le kendi iaşemi temin etmek 
için bir idarehancde çalışmak 
istiyorum. 
Fatih, Karagümrük Muhtesip 
İskender bey mahallesinde 

Tekir sokağında .. No. 8 de 
Kadriye Omer 

§Fransızca, İtalyanca, Rumca 
Arapça ve Türkçe bilirim ve 
daktilodan şahadetnamem var. 
Katiplik gibi işlere talibim. 
Bu sütunlarda Münevver ism;ne 
yazılması. 

§ Ali mektep mezunuyuµı, 
askerlikle alakam yoktur. Is
tanbul dahilinde çalışmak şar 
tile münasip bir iş arıyorum. 
(Son Saat.) gazetesinin ayni sü
tununda (B. V.) remzine mü
racaat edilmesi rica olunur. 

Burhan 
§On sekiz yaşında ve iyi bir 

aile evladı ojmakla beraber 
kendim çalışmak mecburiye
tindeyim. Orta mektebe ka
dar tahsilim var. İcabında 
muteber kefil verebilirim. İs· 
tanbulda iş vermek istiyenle
rin ( Son Saat ) sütununda 
[ A. A. S. ] rlimuz ile talep 
buyurmalarını rica ederim. 

Adil 
§Muktedir ve faal daktilo 

hamın ve beylere ihtiyacı 

olanların Sirkecide Şahin pa
şa oteli karşısında Dervişler 
sokağında 15 numarada kain 
Halk Daktilo dersanesine 
müracaatlan. 

* Daktilo istiyenlsr 
Bendeniz hususi daktilo şu

besinden birinci derecede me-
zunun; eski ve yeni yazıyı 
mükemmel surette okur ve 
yazarım. Daktiloya ihtiyacı 
olanlar: Topkapı mahfelinde 
N.S. rumuzuna ınüracaatlan. 

Şehnaz, acı acı içini çeke
rek: 

- Y anhş Keziban, yanlış 
-dedi- er dediğin Allahın bela-
sı imiş! Önce ben de senin 
gibi sanırdım. Ciğerim randık
tan sonra aklım başıma geldi. 
Sözüme inan: koynuma kocam 
gireceğine yılan girse daha 
hoşuma gidecek. 

( Mabadi var ] 

Haziran 8 

Lambasız sokaklar 
Tophane, Hendek , Beyazit, 

kilise arkası, Mariya ve Man .. 
dıra sokaklarında geceleri fe .. 
ner ve elektrik lambaları bu .. 

lunmadığından halkın iztirabı 
pek ziyadedir. Buna bir çare 
bulunamaz mı? Karilerinizden: 

Muhittin 

* Otomobile bineJtere bir tavsiye 
F.vclU gün idarehanemize 

bir şoför geldi, tal.-.si ücretle .. 
rinin indirilmesi hakkında 

bizimle görüşürken bazı şoför
lerin müşteriye karşı yapbk
ları ufak bir hileden bahsetti. 

Sonra da kapının önünde 
hekliyen arabasının saatile bil 
hileyi builfiil bize göstererc" 

otomobil müşterilerini bu hu' 
susta ikaz etmemizi bizdeO 
rica etti. Bakınız bu hile na' 
sıl yapılıyormuş: 

Müşteri otomobile binip te 
araha hareket ederken açıla' 
saatin kırın zı işaretli ve ba 
rak şeklinde küçük ko~ 
eğer şakuli bir va.zjycttC 
yukarıya doğru düz duru' 
yorsa hareket başlar bat' 

lamaz derhal (20) kuruş ya7J' 

yor ve ancak (600) m~tre 
gittikten sonra (22) oluyor. 

Yok eğer o lprmızı ba)'' 
rak şeklindeki vida, yukarıY' 
doğru düz durmayıp ta yarı' 
mail çarpık duruyorsa, o ıa' 
man hareket başlar başlama• 
saat gene ( 20) yazıyor, fakat 
daha on beş, yirmi metre gi: 
dilmeden derhal ( 22 ) Y1 
bastırıyor ve bu suretle 
her müşteri fazla olaral' 
(10) kuruş cereme veriyor' 
muş... Bunu idarehanemiıiıl 
önünde yaptığımız ufacık bit 
tecrübe ile gördük ve öğreJI' 
dik ve bunu bize öğreten ha1': 
şinas şoför efendinin istediği 
veç.hile işte karilerimize d• 
öğrettik. Otomobile binerkeıl 
saatin üstünde dönen vida)'' ili 

i 
n 

dikkat! ,;' t 
. ~ 

iki iflas karart b 
Tahtakalede Hamza hanıJJ' 

da hırdavatçı Nesim Mizratıl 
efendi ile, Y edikulede Kaıb 0 

çeşmede dabağ fabrikacıll 
Sokrat Kostantinidi ve fıaJı v 

Menda şirketinin iflaslarıJl1 

1 inci ticaret mahkemesin&' 
karar verilmiştir 
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.Şoförler 
Emanetin cena
ze otomobili icin 

ne diyorlar? 
Şehremaneti oto b·ıı . f . . ' mo ı enn 

an ıresını «20» ku . d. d. 
Otomobill ruşa ı~ ır ı. 
-.ıı er, bundan şikayet 
ÇQ yor ve L.-1 .. lab . llil a yapılan tenzi-

n refj · • bul ıçın teşebbüste 
onuyorlar. 

bilı:: ınuharriıimiz, otomo
he e er ~~~ına hareket eden dl tle gonışmüştür. Bu efen-

erden biri, diyor ki: 
t :- « Emanet, antireyi bir 
B rnırle «20» kuruşa indiriverdi. 

iz Yer .... d k . l c i . yuzun e e serıyet e, 
d tp en dolu insanları nakle-
li ~~k . paralarını alıyoruz. 
h a ukı, Emanetin ebediyen 
g~i~ta göz yumanları mezara 
b 0 

Uren cenaze otomobilleri, 
ay:-ak ind:ğ·i zaman 120 kuruş 

\'~b 
Ilı t unu takip eden her (133) y: 

1
rede de ( 4 ) kuruş yazı-

r ar n· 
tiye~ 0 lomobi!ler köprü miiru-

sı ,,.. . ı· B" Yükd "rmıyor ve mese a u-
tılın erede bir cenazeye cağı
bu ca tatfhten saati açıyor ve 
·u·c suretle azimet ve avdet 

rer 1 alıyorlar. 

ot:onr~ , Emanetin cenaze 
nı ~0bılleri köprü parası ver-

k.~ı ·en, biıim otomobilimizde 
Uç"'k .t 

« u bir sandık bulunsa 
k sandıktır » denerek ( 40-60 ) 
uruş alınmaktadır.» 

lll~f~raflığımıza binaen bu 

t . a eayı kaydederken Emane
ın cen 
. . aze otomobil ücretle-

rını in.J· 
rnec ""'l'lllesi, hatta cenazeleri 
. h ~nen nakletmesi fikrini 
ız. ar t 
ala e nıekten kendimizi 

nııyoruz.. -
~· Eksikler bir türlü 
~ bitmedi 
~- . Kadıköy h . 

ıki .. aaansörn alınde yapılan 
netice "cr:ft~crübesi iyi bir 

- ştır. H ı· noksanlan da Üt . a ın son 
tedir. Bunun i . nıaı edilmek
çesindeki tahç~n Enıant büt-
b sısa.t b 

ı ütçesiııe nakledilnı. . u sens 
Y . lftır. 

ıı' alnız halın bilh,,. .. ta ~sa d • 
rafından toplanan halık enız 

orayı geçilmesi mümkün çıların, 
Yan bir hale getirdikleri 

0:ı
~e kokunun pek müziç ~d:~ 

1 gundan şikayet edilmekted' 
, Orada, soğuk hava tesisa~: 

Yapılmama ı helin kıymetini 
•ıfıra indirmektedir. 

Reisicumhur Gazi Hz .. nin himayei 
f ahimanelerinde 

Uçüncü milli Türk tıp kongresi 
Ankara Eylül 1929 

· İsn1et }Jaşa hazretlerinin Baş,rekil 

fahri rivasetleri11de 
• 
VE 

Sıhhat ve ictimai muavenet vekili müdcrriı Dr. Refik 
bcycf en dinin riyaseti erin de 

Konor~ idare heyeti: 
İldnci reisler: 1\Jüderris Ziya Nuri. l\lualltm Refik Münür. Umumi liatlp: 

!Hfülerri muavini Fahreddin fi.erim. Hususi kAtlp: Dr. Hasan Yasıf. Yczneft 
dar: l\lualllm ~iyazl ismet. Aza: l\lualHm Sehibstttln Mehnıet. 

1 - .. çüncü milli Türk tıp konnresi i 929 senesi Eylülünde An karada 
loJllanncali ve üç gün devaın edecektir. Aifnslos içerisinde kongı·enin günü 
ayrıca ilAn edilecPktir. 

2 - l\.011gl'P lllP\"lUları: ı;-r nnf, Kanser, Kızıl. 

:ı - Bunlardan başka arzu eden etibba hu mevzular haricinde dahi serbest 
lJligat raıtahilirler. Hu tebligatın azami Aifustos sonuna kadar iki nushn 

ohu·aı~ ve tlalitilo ile yazıhııt~ olduğu halde 
( İstan ul Ankara caddesinde 71 numarada konQre umumi 

kaiib. müderrisi muavini Dr. Fahreddin Kerim) 
nmnma günderllmesi rnz ındır. 

1 - kongr(\y<' i~tir:ık Pdecek her Türk t~bibt iki llra Jrnrt ücreti ile iki 
kıt'a kür:-ük fotonrafı « Habıflli caddesinde sıhhi apartımanda muallim nr. 
:\iyaz~ ; .. nıet » namına uündermelldir. 

;-, - l\.ongr<' azasmm hüviyet ,·aralmları ile lemin edlldlğl tnluUrde vesa ~ 
ili nah.li~ e tenzlJ[ıt lrnrnnlerl namlarına gönde llecektlr. 

(; - {onorenln devamı müddetince Ankarada yer.il ve ecnebi al;ll ve 
edevatı tıbbiye ile isılençiyari ınüstahzarat ve tıbbi eserlerin teşhiri için 
bir sergi açıh;ıcnktır. 

7 - Hu sergide yerli alat Ye edevatı tıbbiyenin, ispençiyari müstahzarat 
Y<' tıhbi eserlerin teşhiri ücrete tabi değlh'llr. 

8 - ı:cnehi nıfı';lafnarat, ülat ve edevatı tıbbiyeslle esel'lerlniıı teşhiri 
için nnınyyen bir ücr~t almncaldır. Bu hususlar için muallhn Niyazi İsmet 
be,·e müracaat edilmelidir. 

9 - ~ rgide mulaj, piyes, grafikler, kollekslyonlar teşhir edllecektlr. 
Bunların İ.;gal edecclderi yerler hal<kında AOustos bidayetine kadar mual
lim ·ıvnzi i met heye haber verilmelidir. . ~ 

Üsküdar hukuk hakimliğin
den : Müzeyen hanımın Istan
bulda Çarşıyı kebirde kazaz
lar ve keseciler içerisinde.kol
tukçu Mehmet Şevket bey 
aleyhine ikame eylediği bo -
şanma davasının gıyap karan 
ilanen badetteb!iğ ve cereyan 
eden muhakemesi neticesinde 
tarafeynin boşanmalarına ve 
mehir ve nafaka talebinin 
reddini havi 326 adetli ve 27 
nisan 929 tarihli ilamın meç
huliyetinden dolayı bittalep 
ilanen tebliği karargir olmuş 
ve mezkur ilamın bir sureti 
mezbunın mahallesi muhtara
nına tebliğ ve bir nushası 
dahi mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş olduğundan teb
liğ makamına kaim olmak 
Uzere keyfiyet gazetelerle de 
ilin olunur. 

İstanbul san'at mektebi mü
dürlüğünden: 

SultanAhmette hanımlara mahıuı akpm terzilik mektebi 
kütad edilmiştir. Pazar, pazarteai, ıalı ve çarşamba gUnleri 
tedrisata 4,30 dört buçuktan 7,30 yedi buçuj'a kadar devam 
edilecektir. Kaydu kabul edilen talebenin mezkür günlerde 
mektebe devamları illn olunur. 

11 1 Babçekaptda Salih Necati eczanesinde aç artnlZI ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze edc-
viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapıl1r. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. 

Fosfotin Necati• • Yav~~!ari fevkala.de besl~r 
• büyütur. Maddeı hayatı

yeyi havi en birinci çocuk gıdasıdır. 

Üsküdarhlara müjde ~k~u~::!ıi!::' ::-
şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam firinğa, lutik sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile lue1nt dif macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyalan uncular sokağında yeni ıtrı-
yat ve levazımı bbbiye mağazasında ucuzca tedafikec:Hlir 
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Spor 

tenis turnuvası 

Gelen haberlere göre Berlindc yapılmakta olan tenis turnuvası geçen hafta hitama ermiftir. Bu tumu•ada bilhassa Çekot"' 
lovakyalı Menzel isminde bir genç fevkalade muvaffak olmuştur. 

Fransız tenisçilerinin de Berlinde muvaffak oldukları söylenmektedir. AJaman pmpiyonlanndan Pren ve Moldebaver Parfl 
turnuvasına hareket etmişlerdir. 

Fransa - Belcika macı 
' J Bransız milli futbol takımı, Pariate İngiliz profesyonel 

(Helyos) takımı ile yaptıfıı beynelmilel maçtalii meğlübiyetinin 
acısını çıkarmak için Belçika futhol '.sahasında Belçikalılarla 
bir maç yapmayı kabul etmişti. 
Bu maç geçen pazar, hemen hemen bütün Belçika spor 
sevenlerin huzurunda ve görlllmemiş bir kalabalık iç.inde 
yapıldı ve Fransız timi bütün ümit ve gayretlerine rağmen bu 
maçı 4-1 kaybettiler. 

Oyun pek hararetli ve bilhassa her iki millet arasmda mev
cut olduğu söylenen kardeşlik hislerinin kuneti ile samimi 
cereyan etmiştir. 

Fransızların bu maça verdikleri e~mmiyet şununla sabit· 
tir ki Fransadan Belçikaya maçı seyretmek istiyenler için bir 
çok hususi trenler tahrik edilmiştir. 

Fransız sporcularını bando muzikalarla karşılayan Belçikalılar 
oyundan sonra muhteşem bir de ziyafet venniılerdir. 

Fransız matbuatı, her mağlubiyette olduğu gibi bu sefer de 
Fransız oyuncularını intizamsızlık, kesiklik, idmansızlıkla ittiham 
etmekteler ve 4-1 gibi bariz bir mağlubiyeti sui talie atfeyle
mektedirler. 

Fransada tenis maclaı·ı . , 
Bir haftadan beri, futbol tampiyonluk maçlarının hiW 

ıntlnaebeti He F rana da tenis tampiyonluk maçlanna 1;.,, 
lannnştır. 

Hem şampiyonluk hem de beynelmilel bir tenis T umuvd1 
•alıiyetmi gösteren bu maçlar yqillilder i~ine bUrGnmll• 
güzel bfr cerçeve manzara11 arzeden (Rolan-pros)teniı ıtad" 
yomunda yapalmakta ve pek ~ok seyirci toplanmaktadır. 

Geçen sene olduğu gibi bu sene de turnuvayı tertip edetl 
M. Pfyer Gfyudur. 

M. Piyer, turnuvanın uzun silrmemesi i~n bir taraftan zarıf 
çiftleri kal'fılqbnrken diğer taraftan kuvvetli çiftleri de bfrbit 
lerf ile çarpıştırmaktadır. Bu maksat için kuvvetlileri eneU 
üçe ayırmlfbr: 

Y almz erkekler, yalnız kad\nlarr ve molıtelit. 

Yalnız kadınlardaw bir haftahk neticede galip gelenler. Mat" 

mazel Alvarez ve matmazel Rumandır. Yalnız erkeklerin tidl" 
diki halde galipleri Lekost ve Barotradır. 

( Aga) yelkenlisi ifo Balırimııhiti geçen Alnııın Pol Muller - Fransa 
Belçika maçı - Amerikada Broklmıt La11yare yarışlarına iştirak 

eden bir kadın: Jlis ~etvlnt 
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Joe Martin 

Aşk yalnız insanla!':\ mı mahsustur? Bil' hayvan da diğer bir 
hayvanı sever mi? Bu yüzden ıstırap çeker mi? Joe Martinin 
verdiği misal sorulan suale "Evet!,, cevabını vermek için kafi 
bir delil teşkil ediyor. · 

Joe Martin bir orangotandır. Afrikada doğmuş oradan 
Yakalanarak Singapora götürülm~, Singapor Şehremini bu a
y nı hayret derecede zeki ve hassas hayvanı San Fransisko 
Şehreminine hediye etmiş, Joe Martin son merhale olarak t Universal) sinema şirketinin tesis ettiği ( Universal) şehrinde 

rar kılmış, filimlerde oynamıya, aktörlük etmiye başlamışbr. 

,, n_ 

Aşk yüz'"' en ztırap 
çeken maymun 

, .,,. . 
1 

• 

Joe Martin, Betti Pradfor.t ismini taşıyan şampanzey'
burada rasgclmiş1 o tarihten sonra hayvanın hareketlerinde t: eğ'
şikliklcr görülmüş, hele aradan biraz zaman geçip te ondan 
ayrılacağım hissedince büsbütün çılgına dönmüş, yemek yeme
miye, çalışmamıya, önüne gelene r aldırmıya başlamıştır. (UnivH
sal) şirketi bu vaziyet karşısında şampanzeyi satın almıya 
ve joc Martinin yanında alıkoymıya mecbur olmuştur. Genç 
şampanze bundan bilistifade sin mada da çallştırılınak istcnmi4 
fakat. bu teşebbüsten muvaffakiyetli bir netice istihsali kabil 
olmamışbr. 

Bey ı perdenin yarınki yıldız ar 

Sinema aleminin 1 k? B d 1 .. t•· d b .. .. d d b" v b. k Yarınki l<ahraman arı kimler olaca eyaz per e er us un e ugun gor üğümüz simalar an ır çogunun 
1.~ ~~·~en~ ;onr~ kaybolacakları, unutulacakları muhakkak olduğuna göre bunların yerlerini kim dolduracak? Amerika sinema 
~0•0~ 1 e~ın. enM iri bu hususta tetkikat yapmış, sfnemaya yeni intisap etmiş bulunan yüzlerce kadın ve erkek arasından 30 
d~ır seJmış~!· k ünekkide göre yarının yıldızlan bu 30 müptedi meyanında bulunmaktadır. Beyaz perdelerin müstakbel htiküm-

r arın an ır açının resmini dercediyoruz. · 
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idris 1~uhtefi 

eşek 
arasıı1da bir inat ıniisabal(ası lJaşladı. Kahraman ağa:« Benim 
inadın1 eşeğiı1 

Necibin böyle koşa koşa 
ve kan ter içinde gelmesi 
her halde beklenmedik bir 
hadisenin olduğuna delildi • 
Kahraman ağa ile Ahmedin 
ne olduğunu sormalanna mey
dan bırakmadan ı'adık upk: 

- Ah efendim ah ! Diye 
bağırdı koyunlanmtzı kaçır
dılar. 

- Kaçırdilar mı! 
- Evet. Karanlıkta dört 

beş kişi birden ve answn 
hayvanlara hücum ettiler ve 
ben daha ne olduğunu anlı
yamadan beraber ortadan 
kayboldular. Kahraman ağa 
adeta bağırdı: 

- Hemen arkalanndan 
koşalım silah atahm ve mel
uıilan yakalıyalım .. 

Ahmet bu fikirde değildi. 

- Aman.. Herifleri araba
ların beygirlerini kaçırmamak 
sureti ile bizi burada bir yere 
ka'Çıtmıyacak vaziyette bulun
durmak, ynni kıs kıvrak ya
kalamak istiyorlar. Buradan 
ayrılırsak mağarayı tehlikeye 
maruz bırakırız. Yapacağımız 

c n iyi şey nerede ise olacak 
taaruza karşı vaziyet almaktır. 

Ahmet böyle söylerken göz
leri ile etrafı tarassut eden 
Necip tekrar bağırdı: 

- Efendim.. Efendim.. ba
kın, bu tarafa bakın! 

Kahraman ağa ve Ahmet 
Necibin işaret ettiği istika-
mete baktılar ve yavaş 
yavaş sökmiye başlayan 

şafakm ilk ışıkları altında ve 
biraz ötede bir adamın yerde 
sürüne sürüne magaraya doğ
ru yaklaştığını gördüler. 

Kahraman ağa: 

- Vay habisler vay .. 
Diyerek hemen tfifenğini 

yakaladı. Yerde sürünen herife 
ateş edecekti. Ahmet derhal 
atıldı. 

- Aman amca. Ne ycıpı
yorsun. Bir kere bu herifin 
kimin hesabına hareket etti -
ğini anlamak için diri diri 
yakalamak lazım. Sonra siJih 
le.Sİ diğer arkadathırının na· 

İı1ad1ndan basl{ınd1r. Benim dediğim olacak. ~~ğin 
istediği oln1ıyacak .. » diye bağırdı 
zan dikkatlerini celbeder ve Mesele artık anlatılıyordu •. 
işimizi bozar. Düştükleri pusu A'Jiyeyi ilk 

- Ya ne yapahm? defa kaçırmak teşebbüsünde 
- Ben arkadan usul usul bulunanlar tarafından kurul-

gldip herifi yakalanm. mUJtu. Fakat bunlar acaba 
Ahmet böyle söyler söyle- kim!erdi. 

mez ileri atıldı. Arka yoldan Daha doğrusu hangi zengin 
dolaşmak suretile henüz tepe- derebeyinin hesabına hareket 
de bulunan ve yerde sürüne ediyorlardı. Eğer herif geber-
ı6r&ne yürüyen adamı arka- memfş olsa idi bunu anlamak 
smdan takibe bqladı. Ara- kabildi: 
lanndaki mesafe gittikçe aza- Ahmedin birden habrına 
lıyordu. Herifin takip edildi- geldi. 
ğinden ve yakalanacağından - Şu herifin üstünü arayın. 
haberi yoktu. dedi 
Mağaraya adam akıllı ta- Yerhudun üstünü aradılar. 

karrüp etmişlerdi. Bu sırada Bir kağıt çıktı. Herif bu kağıdı 
bir hadise bütün planları alt hiç şUphe yok ki mağaradaki 
üst etti. kılavuza götürüyordu. Kağıtta 

Asiye , nışanhsınm uzun ~u satırları okudular. 
müddet mağaraya avdet et- «Süleyman. 
mediğini görerek endişeye B:z atlan kaçırdık. Mağa-
dUşmüş ve dışarı çıkmışb . rada herkes uyuyorsa bize 
Etrafına bakarak Ahmedi bir işaretle haber ver. Hemen 
araştırırken onu yerde sürü- hUcum edip kızı kaçıralım.» 
nen yabancı bir adamın arka· Kahraman ağa yumruk ve 
emda göri\nce ha~if bir l.orku dişlerini sıkarak haykırdı: 
çığlığı çıkardı. - Vay alçaklar, vay .. İmzayı 

Bu çığlığı duynn herif kaç- oku. İmzaya bak. Kim bu 
mak için geri sıçradı ve Ah- rezil namus hırsızı? 
metle karşı karşıya geldi. Ahmet imzayı da okudu. 
Yakalanacağını anladı ve he· - Sefer. 
men uzun biçağmı çekip Ah- - Sefer mi? Sefer ha .. yol· 
medin Uz_rine hücum etti. da önümüze çıkan, bana ka-
Sademenin şiddetinden Ahmet fa tutan herif ha. 
yere yuvarlandı. Kahranıan ağa bu esnada 

Havaya kuvvetli bir el Sefer ağaya kendisine kafa 
kalktı. Bu el Ahmedin üzeri.. ' tutttuğundan dolayı daha faz-
ne bütün şiddeti ile inmek la kızgındı. 
üzere iken bir silah patlco.tlı Ahmet: 
ve herif canhırnş bir fc.ryai!a - Kılavuzluk eden ° herifi 
yere yuvarlandı. yakalayın .. 

Emrini verdi. K!lavuzun 
Yeğeninin maruz kaldığı mahut kahya Süleyman ol-

tehlikcyi gören Kahraman ağ& duğu artık anlaşılmıştı. Ma-
hemen silahını omuzlamış ve ğaraya koştular fakat herifi 
tanı beyninden nişan alarak bulamadıbr. Kabağın başına 
herifi bir kurşunda gebert- patlıyacağını anlıyarak mağa-
raişti. ramn kendisince ınalum ar-

Silah sesi mnğaradakileri ka kapısından savcşmuştu. 
bep dışarı fırlattı. Siıleymanın ffrarı üzerine 

Ölen adama yaklaşblar. Kahraman ağa, Ahmet, Van 
Asiye herifin suratını gö- Miten, Brüno, Necip, Kürt 

rünce hemen tanıdı. Haso ve hatta kürt kansı 
- Ol .. Ol.. Odesada beni Fatoş tertibat aldılar. 

kaçıran herif •• Kaptan Yerhut! Nerde ise taarruza maruz 
Ahmet te dikkatli b~kınca ) a'acakları muhakkaktı. 

kaptanı tanımışb. Fakat bulundnkları mevki 

çok fena idi. Eftlce de söy
lediğimiz gibi mağara iki ta
rafı yOkaek kayalıkla çevrilmit 
sarp bir geçidin albnda bu
lunuyordu. Her hangi bir hu
cuma karşı qağıdan yukanya 
mlldafaa edemezlerdi: Bineen 
aleyh bu tehlikeli geçitten 
bir an evel çıkmalan iUtUrİ 
idf. 

Buna karar verdiler kaybe
decek hiç vakitleri ynktu. 

Ahmet 
- Haydi.. çabuk buradan 

çıkalım diye acele ediyordu. 
Kahraman ağa da Ahmedin 
fikrinde idi. Fakat giderken 
eşek arabasını da beraber gö
türmek istedi. 

Vakıa bundan birşey çık
mazdı ... 

Çıkmazdı ama bu işe eşek 
razı olsa idi. 

İnatçı hayvana Kahraman 
ağa dahi 

dedikçe bacaklarını gerdi. 
Ne sille ne tokat ne t~1'me 
ve kamçı hiç bir şey para 
etmiyordu. 

İnatçı Kahraman ağa ile 
inatçı eşek birbirleri ile müaa
bakaya giriştiler. 

Ahmed in: 

- Amca bırak.. Geç kalı
yoruz, demesine Kahraman 
ağa kulak asmıyor. 

- Benim inadım cşegın 
inadından daha baskındır. O
nun dediği olmıyacak. 

Diye tepreniyordu. Nihayet 
kahraman ağa dahiyane bir 
çareye baş vurdu. Yerden bir 
tutam ot alıp hayvana göster
di. 

Etek, otu almak için bir 
adım ath ve bumunu uzattı. 

Bunun üzerine Kahraman 
ağa ot demetini eşeğin koşu
lu olduğu arabanın koşum 
kollan ucundaki çembere tak
tı. Eşek otu yakalamak için 
kafasını uzatbkça yUrünmiye 
başladı. Bu muvaffakıyet Oze
rine Kahraman ağa derin bir 
memnuniyet ve zafer nefesi 
aldı. Kendi inadı eşeğin ina-

l 
dındaıı lnskın çıkmışb. 

(Bitmedi) . 
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e 
Jan - Pujer efendiı1in odası

na çıktı. Bu oda sanki Hüber 
Marsan her gün gelipte yab
Yormuş gibi tertemiz ve mun
tazamdı. 

İhtiyar uşak odaya girince 
efendinin yazı masasına otur
du ve bir şeyler yazmıya 
haşladı ... 

Bu müddet zarfında Marsi
Yal Zambarof ademi muvaffa
kiyetinden meyus ve mütehev
vir bir halde bir taksiye at
ladı ve: 

- Otel Salvatora gidece
ğim! emrini verdi. 

Jak Loranşann Jorj Diipon 
naını mi;stearı altında Salvator 
otelinde ikamet etmekte ol
duğu muhterem karilerirnize 
llıalfımdur. 

Banl<cr otele geldiği zaman 
bir hüsnü tesadüf eseri olarak 
loranşar da odasında bulunu
Yordu. Zambarof şeriki cür
ltıünü görür görmez: 
• - Haydi, dedi, kalk bir

likte sarı <"Ve gideceğiz!.. 

let dersini bir türlü hazmede
miyor ve zihnen kızıp köpü
rerek: 

- inşallah, diye düşünü
yordu. İlk fırsatta şu herifin 
hesabını göreyim. Lakin şimdi 
en mühim işe bakmalı .... 

Bankerin en mühim telakki 
etfiği · acilen para bulabil
mekti ve b\ı gayeye vasıl 
olabilmek için ise her fena
lığı, a1çaklığı irtikaba hazırdı. 

Marsiyal Zambarof para 
bulamadığı takdirde behme
hal iflasa mahküm olduğunu 
mildrikti ve kendisini bu ha
d' scden ancak yeğeni Eiyan 
Rosclc kurtarabilirdi. 

Nihayet san eve muvasalat 
edilrli ve banker şoförüne her 
an harekete haı:ır bulunmasını 
ve kendisi içerde iken bina
nıtı etrafını tarassut <'yleme
s ni tenbih ettikten sonra içe
riy girdi. Efendisinin geldi
ğiııi gören sabık uşak ve la
hik mahpus gardiyanı bankeri 
istikbaJ etti. 

Banker Fabyeni görür gör-

' mcz sorGU: 

- Mahpusun ne alemde? 

• 
nkasından: 

Üçüncü ihraç senedab muvakkatemiz senedatı asliyesile tebdil 
edilecektir. Muhterem hissedarlarımızın şuabatımıza müracaat
ları rica olunur. 

Büyükdere taş suyu havi 

BÜLBÜL PARKI AÇILDI 
Pazar ve Cuma günleri 

ET beyin Tahtı ıılııresı~d(' ınuh. ince 
ıcşı>m ve mıık('mmrl 

Meşrubat nefis ve ehvendir. 

anıyor 
Kartal Maltepcsindc bulunan Piyade mektebi için bira 

Almancaya vakıf olmak şartile 60-80 lira ücretli bir daktilo 
memuruna ihtiyaç vardır. Bilimtihan kabul edilmek ve şeraitini 
anlamak iizere 17 Haziran 929 tarihinde Maltepe Piyade mek
tebi müdüriyetine müracaatları. 

Del et matbaası idare komisyonundan: 
Si mili battal 17 - 18 kiloluk 250 top 

(( (( 20 - 21 (( 250 « 
(( <' 22 - 23 (( 100 « 

Si mili çift İstanbul 22 - 23 (( 300 « 
(( (( (( 24 - 25 (( 200 « 
(( (( (( 28 - 29 (( « 50 

Mektep kitapları ıçın yukarıda nev'i cinsi ve mıkdarı yazılı 
kağıt numunesine muvafık olmak şartile pazarlık suretile satın 
alınacaktır. Bu kağıtları vermeğe talip olanların şerait ve tek
liflerini haziranın onuncu gününe kadar mazrufcn bildirmeleri. 

Zayi senet 
Davutpnsa mahallesinde Ali

pa,.a c.:ıddesindc Arap Osman 
efendiye ait ve helvacı Kamil 
ı·slaya terhin edilmiş olan 
evın senedi Fatih bele.diye 
daire~; ile Saraçane arasında 
l·nybedHmiştir. Hükmü yoktur. 
\ enisi alınacaktır. 

Kamil ustanın ailesi 
Fatma Zehra 

Pertevniyal vakfmdan: 

Sı~lidr İı l I p.ı .... ı "OkJıl_!ıııtla f .J 
ıpıııtıııı.1 ııııh ı. 4 \C iP ı·ım~r.ılı 
tlnırd J,vrrü lw~111d ı '.1ldı- harıı 
dcrııııuııdıı , 'o :?O mağ~7ıı 

\ksaı.ı rh Al"nı ht',. mal·.ıll .. iı.rl' 
\ rzırçqmr ol...ıı.:;ında \o 1 U haıır 

~~§pnşar bir baş ağrısı ba
hane ederek bankerin elinden 
kurtulmak istedi, çünkü ansı
zın Zambarof geldiği zaman 
loraıışar yeni bir kumarha
n:ye gidip şeriki cürmünden 
guçlülde koparmış olduğu pa
ralarla bir gece evelki kay
~d1~1 çıkarmak tasavvurunda 
l ı. 

Biraz burnu kırıldı mı? ·-

P<'rH'\ ııİ) ııl 'akfıııd:ın l-:ı.1.~di4 P_t! • 

lı..ıı rı:-r ('ml.ik kira~ n 'crilınd, üzer· 
ınıtz.ı\ cd(') c koıııılınuş1ıır. \h\~a~ rd·· 
p:ıiıııi olıırcık 211 J 1.ıziraıı <'mııartc,.ı 

r:iimi ı:ı~ i ı cdildigirıden i~tirar ı•tmrk 
jqtcvcıılcrin ve' mi nıczkıirda "a ıı 

oıı ."""-' kadıı~ f .. taııb11l E, kaf mild•ı
ri \l:tiııd<' 'akfi mc1kt'ır iduc~iıır H") 11 

l 'trıınıeııc mfıracaat etıııdcri. 

Fakat Marsiyal Zambarof: 
- Haydi, dedi, gevezeliğin 

sırası değil... Senden bir hiz-
nıe~ talep etmiyorum. Sana 
eınır v · 
tem d .erıyonırn. Benden mü-
Paraıil ıyen çekmekte olduğun 

arı b· 
.. çalıs h k ıraı da haketmiye · 

Al a alanı 
elaceı · 

gfıhına dö:d~ankerin ikamet-
hususi oto• uler ve Zambarof 

llıob·1· 
zırlatarak al 

1 
1 ınj derl:cl ha-

blar. e acele yola çık-
Y olda gerek B 

rekse Lora anker ve ge-
nşar v 

1 açıp ta bir kel' agız arını 
ırne hile .. ·· 

rnediler. Her ikisi d goruş: 
h ~ d" .. e kendı ususı uşuncelerine d 
d . d . d.. .. almış, enn enn uşunüyorl d 

B k b. ar ı. 
an er ır uşak Par 

k di . . Çasının 
en sıne vermış olduğu fazi-

-- Hayır mösyö.. Matma
zel bırnktığmız gibi .. Hiç ko
nu~nıuvor ve inadında ısrar 
ediyor .. 

- Pekala! .. Bir de ben ba
kayım ... 

Banker sarı eve muvasalat 
ettiği zaman ortalık hayli ka-
rarmıştı. 

Köşkte 
dığmdan 
yakmıştı. 

elektrik bulÜnma
F abyen lambaları 

1t 
Elyan Rosele geçirmekte 

olduğu merdümgirizane ve 
mahrumiyetlerle dolu hayata 
rağmen ümit ve cesaretini 
kaybetmiş değildi. Vaziyetinin 
vahameti müthişesine rağmen 
civanmert hamisinin daima 
kendisini her tehlikeden koru
yabileceğine iman etmekte 
olan genç kız bu elemaver 
hayata saburane tahammül 
ediyordu. 

(Mabadi var) 

Jeşiktaş sulh mahkemesin
d ... n: Tahsin Nahit bey~n iz-
m:tte alay 31 tabur 3 bölük 
9 birinc.ı miııazimi Cemil ef. 
zimmetinde iki kıta senet 
mucibince alacağı yirmi lira
nın icraen inkar edilmiş oldu
ğundan maa tazminat ve faiz 
tahsili hakkında ikame eyle
diğ! davaya gıyabında şuru 
ile müddei iki kıt'a senet 
ibraz ve imzanın inkarında 
istiktap teklif eylemiş ve bu 
suretle gönderilen gıyap ka
rarma mumaileyhin T arsusa 
giderek avdet etmediğinden 
tebliğat ifa edilememiş ve 
bittalep ilanen tebligat 
ifasına karar verilmiş ve icrayı 
muhakeme 8 temmuz 929 pa
zartesi günü saat ona tali~ 
kılınmış olduğundan ye~~ı 
mezkflrda gıyap masrafını mus-
tashiben istiktap için hazır 
bulunması ve tarihi tebliğden 
itibaren on gün zarfında itiraz 
etmediği takdirde senet mün
dericatını kabul etmiş adde
dileceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere tebliğ olunur. 

Kemer~.., !'in 
Şah eseri 

Metin \'C hususi bir trikodan mamul 
gayet şık RousseJ kemeri hal! hazıt 
mod&» "Wdthp ez- a!!:f cı:na· 
sabG. atça~ lcılı. • et,, vi· 
cudun~umııruhk .. ccvvaltyeı 
vcJ"dlği 4op ~ da tcıaın 
eder. ağttaıanmrzı ayarcı ve "'u· 
sawer kataloğumuzu talep cdinız. 

Veg~ne satiş mahalli: 

p;:~ 
lstanbul fDbesl : EfeyoOlunda 

Tünel meYkiimfe , N• 12 
fiau 6 Liradan itibaren. 



İki taraf anla -. . .. 
şırsa ış ıyı 

yarayor 
Yol vergisi Vilayet idaı·ei 

hususiıresince alındığı lıalde, 
tehir dahilndeki yolları Şeh-
remaneti yaptırmaktadır. Köy
leri yckc!iierlııc r:ıptedecek 
yollar ~ası, kanunen idarei 
hu!usfyeye aittir. 

ldarei hususiye, bu mecbu
riyetin Emanet hudutları a~ 
ricindeki köyler arasındaki 
yollara münhasır olduğunu 
ileri sürerek, şimdiye kadar, 
tehir hudutlan lçind~ki tnes
kün kısımlar aısmdaki yolla-
nn İnşasına yanaşmıyordu. 

Mesela, idarei hususiye, Ke-
merburgazdan Alibey köyüne 
giden « 22 • kiloınetroluk 
yolu yaptırdığı h ... lde 
Çobançefmeden SUnnetköp
rüsüue giden «1» kilometro
luk yolu, Emanet hudutlnrı 
dahilincledİr, diye inşa ettir
memiştir. Ayni suretle Kah
tane - Şişli yolu ile de idarei 
hususiye al~kadar olmamıştır. 

Şehremaneti, şehrin mesknn 
kısımlarındaki yolları, mesela 
Fatih - Edimekapı caddeaini 
idarei hususiye yapsın demi-
yor. Şehrin gayri ıncskfin kı
sımlarındaki yollarla , mesel! 
Maltepe - Bostancı yolunun 
inşası ile idarei hususiye ala-
kadar olmalıdır, iddiasında 
bulunuyor. 

Muhittin bey, ayni zaman
da Vilayeti de idareye başla-
dıktan sonra, Emanetle idarei 
hususiye arasında yol işlerinde 
ahenk teminine doğru gidilmit 
bu ıaycde idar~i husuıiye 
tehir hudutları dahilindeki 
bazı yolları da yaptırmıştır. 

Bu meyanda, Çamlıca tram
vay mevkifinden itibaren ile-
risini idarei hususiye yaptır
mıştır. Edirnekap1 haricinc..cki 
yolu da idarei huiusiye kapı
ya raptettim1iştir . Kanlıca
Beykoz yolu da idatei husu• 
ıiyece ihale edilmek üıereclir. I 

Serçe mficaaciesi 
Son günlerde Kıbnstl\ tiddetli 

bir serçe mücadelesi ba§lanııştır. 
Ziraat dairesi bir düzWıe serç.e 
yumurtası getirtnt (5) kuruı, 
her serçe başına ela ( 1 ) ku
ruş vermekte imif. Biıim hi· 
ma)'ei hayvanat cemıyetinin 

kulakları çınlasın. 

İnşaallaıı baılar 
Konsevatuvarın in~asına bu 

sene batlanataktır , İnfaata 
batlanması içiin e< 200,000 >> 
lira tahsi..at mevcuttur. 

.l raı s1zlnr 

Anla ma arefe-, 
mizde bizi nasıl 

gö1·{fiyorlar? 
Türk-Fransız if!afmın imza .. 

lanması arefesinde,, bazı Fran• 
sız gazetel ri, iki millet dost· 
luğunun ihyası için sözüm ona 
cemileknr yazılar Y"ZI orJ;ır, 
Kotidiyen gazetesi de bu IU-
zumu teslim etmekle bcra her 
şöyle garip bir yave yumurt-
1· yor : 

« Yarım asra yakın bir za
mandan beti Asyaya doğru 
ililınes:ne rağmen, Türkiye, 
Avrupa işl'!rinde aöz ıöylc-

ınckten vaı geçmiyor. 
ihtiyar bir milleti terakkiye 

isal vazifoio)inde, yeni idare 
reisleri, şayanı hsyrei: bir nla
kıuııılıkln karştlanmı ~lard ır. 

Maamafih bu mania lııktlfip 
esasları ortay kom lduğu za-
man, faideli olmamı" ta dcğil
d·r. Taassup ve cehaleti i.z.ale 
edilmek istendiği zaman 
alaka göstermiyen Türk, 
münevver o1sun olmasın, her 
tilrlU lsGbdadtt karşıda la
kayttir. 

Tür şehirlileri d eğh:iyoı·1 
fakat kır halkı, inkilaptan hiç 

bir nasibe alrnamıştu·. Maamafih 
Türk• Franaız aaırdide dost
luğunun öyle bir ananevi ma
hi} eti vardır ki, buuu, öldür
memek lazımdır.» 

Türk - Fransız itilafının 
iınıalfinmesına tekndüm eden 
günler. en geniş düşünce.i 
gll2!etclerden biri olduğu söy-
lenen Kotidyenin bu dostiuk 
hakkındaki «ananevt» tnüla
haıaları, 

Yeni sun aU'.hie.aeri 
Süleyman Miiftiç efendi 

isminde biri, hiç gökten yağ-
mur beldcmiye hacet bırak· 
mamak Üzere sifonu andınr 
mükemmel bir su makincıi 
icat eimiş ve bu icndından 
dolayı Aydın vi .:yeti lrcndi-
sini nokti mükafatla taltif 
etmiştir. 

lzmirde de Hcı Mustafa is
mhıde diğer bir zat nehir ve 
dcreleı·dcn isi:ifade edilmek 
üzere bir makine ic&t e~miş
tir ki1 bu makine de Iznıir 
viliyetittte tetkik edilmek· 
tc<lir. 

l3iziın ko.1gre 
fstanbul Türk Matbuat ce

miyetinden: i!tanbul T Ur k 
Matbuat ccmiyeH heyeti umu-
miycsi 9 haıiran 1929 Pazar 
gUnU saat ( 3 ) te Türk ocağı 
salonunda içtitna cdecektfr . 
Yeni heyeti idare intihabı 
yap'acağından nzayı nslfycnin 
beh~ıııehal teşrifleri rica ôlu· 
nur. 

ı\. vuı1duklar 

Garip bir blok 
karşısında bu

lunuyorlar 
Avunduk zadelerin geçen .. 

lerde başına gelen felikct 
malumdur. Bu milli müe&scae
nin aciz half ne geldiği ınman
rJenberi aradan bir sene geçti. 
İş bankasının müzaharet ve 
himayesi sayesinde, bugünler
de tekrar işe başlaması bekle
nilen bu müessese, haber alı
yoruz ki, yeni bazı müşlcülat
la ka~-;ıfo maktadır. Bunda 
amil olanlar da manifatura 
ticaretini ele almak istiyen 
bo.zı musevi vatatıclaşlardır. 

Eger bu böyle olmasa idi 
bu tııüessenin alacaklılarını 
temsıl eden ve musevi olan 
avukat ve mümessiller her 
hnlde bu derece ittıafgiriz 
hareket etmezlerdi. Bu da bir 
ibret der5İ olmalıdır. 

Hem ırzına, hem 
canına kıydılar 

Kemal paşa kazasının Cam
bel köytınden Çoban Melımtt 
isminde 18 yaşında bir genç 
gece sığırları, davarı rı ile 
tarladn yatarken F ctrck kö· 
yünden Riza isminde bir kah
veci ile Siileymau oğlu Murat 
ve Hamit oğlu Hakkı, zavallı 
genç çobanı ansızın bastırıp 
kayışla ellerini bağlamıılar ve 
her üçü de cebren çocuğun 
ırzına geçtikteıı sonra ertesi 
gün vak'anın duyulttıasından 
korkarak hem iple boğazını 
sıkmak, hem, de bir çok yer
lerinden bıç.aklamak suretile 
öldürmüşlerdir . Ertesi gün 
vak'ayı haber alan jandarma 
dcıhal nıcs'eleyi meydana çı
karmış, bu valır-i herifletl ya
kalnYiP adliy'eVe verm;~tir. 

BRILLO 

1ıı l ıl ~ d 
Mutfak ede\'atınızın bir 

ayna gibi parlamasını iıter· 
seniz BRILLO yu istimal 
ediniz. İyi bir ev kadını eviu 
de daima bir kutu BRILLO 
bulundurntahdır . BRILLO 
elleri kat'iyen kirletmeden 
tencereleri ve butUn madeni 
mcvadı parlatır. 

Umumi acenta : Galatada 
Voyvoda hanında 7-10 nu
marada RiSAR VOLF. 
Calataposta kutusu No 447 

l~ir· icat 
Bi1· Türk genci 

bakınız ne 
yapmış? 

Sanayi mektebinden mezun 
inçaat kalfası Mehmet Aptur
rahmnn efendi kuvvetini ha
vadan alan bir kuyu tulumba
sı icat etmiştir. Mehmet Ap
turrahman efendi bu ihtirarun 
tecrUbelerini henüz yaptırama
mıştır. 

Mamafih ihtiramın muvaf
fakiyctle neticeleneceğinden 
emindir. ihtiraı kısaca anlata· 
hm: Mehmet apturrahman ef. 
her hangi bfr kuyuya 9 metre 
uzunluğunda bir boru koy
malcta bu lloronun yukan 
kısmına içinin havası boşaltıl
mış bir hazine vazetmektedir. 
Hazlncnlh altında bf r musluk 
vardır. 

Hazinede hava olmadığı için 
kuyudaki su hava tazyıkı ;ıe 
hazineyi doldunnak!a, aşağı· 
daki musluk nçıhnca da hem 
bir taraftan su akmakta, hem 
de diğer taraftan kuyudaki 
boru ile boşalan suyun yerine 
su gelmektedir. Apturrabman 
efendl her hahgl bir anza ile 
hazneye hava girdiği takdirde 
hazineyi kendi kendine tahliye 
edecek bir alet te ihtira etmiş· 
tir. Aletlerinin tecrUbesi için 
fen fakültesine müracaat ede
cektir. 

1 cı ıırı 

Bulgar ticaret 
heyeti gelmi
yecek mi? 

Şehrimize gelecekleri söyle
nilen Bulgar ticaret heyetinin 
bu ziyareti haklnnda Ticaret 
ve sanayi odası katibi umu
miei Cemal bey şu malumatı 
vermektedir : 

- « İktısat vekaleti bize 
verdiği malumatta şehrimize 
Mayıs nihayetlerinde 50 kişi-

. lik bir Bulgar ticarete heyeti 
geleceğini, bu heyet elyevm 
Bulgar kabincs:nin mensup 
bulunduiu fırkanın katibi umu
misi ile Sobranya ' azasmdaa 
bazilarının ve Bulgaristanın 
en mühim tacirlerinin dahil 
bulunduğunu bildirdi. 

Bµ heyet İstanbul, Ankara 
ve İzanir şehirlerini ziyaret 
edecekti. Mayıs geçtı, fakat 
bu heyet henUı gelınedi. Ge· 
lip gelmiyeceğinc dair de hiç 
bir habere mullk dagiliz.» 
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~ ............... r e ir ümey· z 
i tahkikat bitti 

Tapo idare inde vukuu haber verilen bir mubay~a sui i~
timalini tahkik için Istar.bula gelen Tapo ınüdüriyetı umumı
yesi müfettişlerinden İ mail Hakkı B. tahkikatını ikmal ve An· 
karaya avdet eylemiştir . .. 

Aldığımız mnlfımata nazaran, sui istimal lstanbul tapo mu
dürlüğüne değil, müdüriyeti umumiyeye aittir . 

Saınatyada oturan bahçıvan 25 yaşında İlya dün akşam 
Yedikule caddesinde 2104 numaralı otomobilin a!tındn kalmış, 
ağır surette yaralanmıştır. İlya baygın bir halde Yedikule 
Rurn hastanesine yatırılmıştır. Şoför Celal yakalanmıştır. 

Bundan bir müddet evel Tapo muhasebe müdürü ile mü
hasebe miimeyyizi ve memurin müdürü İstanbula gelmişler, 
bazı mubayaatta bulunmuşlardır. Bu üç zat mUbayaat esnasında 
sal;.hi; ettar olmadıkları bazı şeyler de satın almışlar, hatta 
diğa bir dairenin b'lfarz «100 » kuruşa satın aldığı bir malın 
aynını <ı 200 » kuruşa sabn almışlardır. 

S> 

y 
eler· 

b z 
Şehremininde Saraç Doğan 

mahallesinde Bursalı sabıkalı 
Ahmedin evinde Kemal, Fahri, 
Hasan, Ahmet, Hüseyin izzet 
ismınde yedi kişi bir arada 
kabak çekerlerken yakalan
tnışlardır. 

Bereket çabuk 
söndürüldü 

Defterdarda, kahveci Ziya· 
nın evine bitişik olan ahırdaki 
kuru otlar dün gece ansızın 
tutuşmuşsa da sirayet etmeden 

t• Xe -ıııe "ye -
Sabık Suriye bsçvekiyi Da· 

ınat Ahmef Nnmi beyin Suriye 
GUnıhuriyeti reisliğine «Fransa 
~lnibinden tayin buyrulacağı» 
haber veriimektedir. 

s· z y ve 
m nı nı 

Evelce TUtkiye sefiri iken 
İngiliz hariciye nezareti daimi 
tn_üsteşarlığına tayin edilen sir 
lındz.eye « hamam » nişanının 
b~ylk rJtb~si verilmiştir. -

SO:llYYA OPERETi 
Bugün Kadıköy Hale 

l' 
'Y trosundn sant 3.30 da 
İSTANBUL GÜLÜ 

Bu ak Operet 
fatıı Ercnköy tiyatrosunda 

saat 9.30 da 
ASA.LETMAAP 

Oneret 

D-;illtii b 
1 ·ı· Oi"§fl: 
ng. !Z 10}4 00 

1? 23 L· ' ; Frank ... , ; ıret 913 1 • 
2 48 D 1 ; svıçre 

; o ar 47 87· D ~ 
93 1? Al , , uh ı 

' -i tın 873. A 
dolu 25,~0; Runıeii 7 ~~
Tramva ıS; Düyun 196:so: , 

iş Lanknsından alınnı t 
ış lr. 

\;.) , 
Af kanur.undan istifade 

ederek hapis neden çıkan 
sı:.bık lı Aptıı~alı ıle Osman 
Edimeknpıda balıl<çı A\ ramın 
dün evine girmi, 1er, eşyaları 
toplarkE'n yakaıenmışlerdır. 

• I ba n 
An dolu hattı şimendifer 

maki istlerinden Hüseyin e· 
fendi dün Ha1 darpaşada ma· 
kinede çalışu ken kalp sekte· 
sinden ölmü~tür. 

ç 
Patlıyan bir ci
simle aralan-... 

dl r 
Sirkecide P .. arcık otelinde 

otur n Bu.ga i tnn muhacirle
rinden Mu t. fanın l.ızı 7 ya
şında Hlisniye dün çöp tene
kesinde kur 1 a benziyen bir 
madde bulm:ı-t , bunu Ahmet 
ve Kamil isminde iki çocuğa 
uzatırken bu madde birdenbire 
patlamış, Ahll!.et .ve Kamil 
ellerinden ve yuzlerınden ha
fif surette yaralaıım:şlardır. 
Hüsniyeye bir şey olmnmış
tır. 

Y r 
Burnuvanın Çay ınaha.lcsL'l· 

den Nazife hanım kızı 16 
yas!annda Müzeyyen lcomşu· 
larmdnn Ahmet ağanın kızı 
dört yaşlarında lhs nı eve 
almış ve salıncağa yatırıp sal
larken parnu:.gı.m sok?r~k 
çocuğun bıkrıni ıı.ale c .. :ı·uştır. 

Tahkilıat neticesinde sui iıtimal tespit edilmiştir. Şimdilik 
mıki:arı « 1000 » lira olarak tahmin edilmektedir. 

İsmail Hakki bey tahkikatının neticesini Ankarada Tapo 
mildi' riyeti umumivesise bilpirmiştir. 

Emi ey bize de cevap veriyor 
[ 1 inci sahifeden mabat ] Bu~day stoku 

leketlerden fazla foıt verilerek 
yoldan çevrilmişlerdir. 

Geğirmancilere sorun? 
Evet, Emin beyin Şehremi

ni sıfatile belki bazı kusurlan 
olabilir. Fakat un ve ekmek 

meselesinde sarfettiği itina 
ve yaphğı hizmet çok büyük· 
tür. Bunu tahdisi nimet sa-
dedtinde bağıra bağıra söylüyo
rum.Bu cihetleri bizzat fırıncı
larla değirmencilerden tahkik 
ve tevsik edebilirsiniz. 

Nitekim evelce yüzde 
400 kazanan değirmenciler 
benim zamanı emanetimde 
ancak yüzde 20 kazanabilmiş
lerdir. 

yapılmasa idi 
Eğer Emin bey iktısat mü· 

şavirleri heyetinin yardımlan 
inzimamile lstanbulda bir buğ
day stoku yapmamış olsaydı 
o zaman felüketin ne derece 
büyük olacağı anlaşılırdı. 

Okka altına gidenler 
kimler 

Nitekim zaman bana bu 
hususta çok hak verdirmiş 
ve bana yapılan hücumlara 
bedel kimlerin okka altına 
gittiği görülmüştür. 

Çok temenni ederdimki en 
dürüst ve hayırkir bir it te· 
lakki ettiğim bu un ve ekMek 
meselesinde, takdir değilse 
bile bana dil uzahlmamalı 
idi ,)) 

re 
0 

nere·! Şamda bir 
luyo lar? cinayet 

Yunan işgalinde lzmfrde Şam civannda, Tellülebyaz· 
TürklUğü tahkir ettiği için 2 da, asan atika taharri eden 
sene hapse mahküm olan ve Fransız heyeti azasından M. 
sonra Yunanistana kaçan lnda (Darus) u ar plar öldürmliş-
isminde biri, Midilliden bir lerdir. 
sandala atlıyarak Kara bunı- ------~---
na çıkmı~sa da jandarmaları- Nikah rasimesi 
mız tarafından yakalanarak Tikveşli Esat beyin keri· 
hükumete teslim edilmiş ve mesi hanımfendi ile Akşam 
derhal hudut haricine atılmış· refikımızın muharrirlerinden 
tır. 

~" 
'"' u en 

Rağıp beyin nikahlan bugün 
Kartalda icra edilecektir . 

Tarafeyne ebedi saadet te· 
menni ederiz. yadı ım ar 

Geçen gün l\faraşa birbiri 
arkasına üç yıldırım düşmüştür. 

,tanbcl m allirnle . - 1 ikisi şehrin :çine, biri de b!r 
nin A dol Y~ Dök i ' çeyrek mesafeye düşmüş, ~ı: 

Ö d • camiin m'nare ve ŞPrefesım 

Dogrusu işte buna dıyecek 
yok! Bue 0 n ü hava: 

Kandilli rasatanesinden 
alınmıştır: 

nümıizcleki seneı ers'ye tahr"p etmiş, camii süpüren ha· 
için lstanLul mua.lı'mleı ·n~e 

tl demeyi bRyıltmıştır. bir kısmının ta a vı ve erıne ld d 
nakilleri L~ kkında henUz ta· Dığer bir yı ırım a bir 
katrür e~mı;ıı bir ~ey yol.tur. ağaç aitına sığma,!1 i~f. kişic!en 

Maar,f 1.idi.ıriye ine bv1le birini yal•mış, dıgerım bayılt-
bir emır geımiş değild'r. mt.ıtll'· 

Dün azami hararet «27» 

derece, bu sabah « 16» de

recedir. Bu gece rüzgar 
hafif şimal, hava bulutludur. 
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AlEMOAR ZADELER VAPUrıLARI 
Seri ve lüks Karadeniz postası 

MI.ilet ,·apuru 
9 Haziran 

Pazar 
günü akşam &aat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
[ Zonguldak , İnebolu , Sinop, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire
... un. Trabzan, Rize] ve azimet 
'c.: [ ı ·ırmem:, \ . flkebir, Gö
n:h.: J i kelelerİnl: dı: uğraya
rak avdet edecektir. 

Müarcaat mahalli : İstanbul 
Meymenet hanı alundaki ya
zıhane. Telefon: İstanbul ı 1 54 

Yelkenci 
VAPURLARI 

IZMIR SORA T POSi ASI 

v~u!5ri tsmetpaşa 
vapu_ru 

9 Ha:ıiran Pazar 
'günü tam saat },5 te Galata 
' nhltmııwian doğru 1ZM1R e 
hareket etlecektic. 

1'~it§t için Sirkecide Yel
'keııoi haınOO kaKı acenc.esine 
milucaat. 

Tel 1standul 15 ı 5 
Ve Gahtrada mc•ez rıhtım 

' hanında Ceübidi ve Stafilopati 
acentelig-ine müracaat • 

Telefon: Deyoğlu 859 

st)ÇET A tT AL YANA 
8t SER"W:ls r.wlıRJTitMl 
ÇSW~a) 

vapucu ıe Ma
ziran ~ 
[:f.dos, lllıe& ill, 
ls k e n de retı , 
Tratihıs, ,...,..., 
Hatlfa ,. ....... , ..aıa:a, ~a
poli ve ~}ya~· 
(~ v.apvu a., Ha
~ Çarşamis ~ \ima;, 
KOsıence , ~' 1'eh; ve lb
raile] ~. 
(trAlY~ ~ w ~an 

i 8.ade ( Sİbliar ~ ) ocaak 
[ P.iıe, Napo6, ~ ve Ce-
8'>\la,l)Ja ~-

Tasüit içHı ~ mcr~ 
rıhtw ba_. WIJltflli aceme
sine müracaat . T.ti. ~ 
77 l - '}{J2 ve ya ~"1Jmda 
Pera pab.s .ıkıMa N-.IUia h
yonal ~ turist ~e 
T~ Be~ J-m \le ,,y.a 
Tokadı)Jan karŞ1$1Rda bepliniıtd , 
yataklı ~ ~a 
Tel. BeyogJa ZJ 30 ve yahlit 

· lstaubulda Eminonüode lzmir 
so~da 8 numarada acc:nte 
velCilirıe müracaat. 

'iti. B&bul 779 

Son Saat Haziran 8 

Seyri sefain 
.\Ierkez acentesi : Galata 

koprü başımla. Beyoğlu 2 3 62 
Şube acentası: Mahmudiye 

hanı alnnda. 1stanbnl 2740 

Antalya postası 
( ANAFARTA) vapuru 9 

l+.ıziran Pazar ı o da Galata 
nhtımınJan hareketle [ lzmir, 
kulluk , Bodrum, Rados, Fet
hiye, EiAike , Amalya ] y.a 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelderle Bnrlikle [ I>.ılyan , 
Marmaris, SA:ız , Çanakkaie , 
Gelibolu ] ya uğrayarak gele
cektir. 

TRABZOll •I POSTASI 
(REŞlTPAŞA) vapuru 10 

Haziran Pazar.tesi ı 2<ie Caiaıa 

nhtımmdan hareketle [İnebo
lu , Samsun, Giresun, Trab
zon, füze, Hopa ] ya gidecek 
ve denişte Pazar isk-elesile 
( Rize , Sürmene , Trab0on , 

rirebolu, Gireson, Ordl!, Ünye, 

Samsun, lnebolu, Zooguldağ]a 

Uflnyar.ak geJccd*r . 
Hat:eket güllÜ yUk ahrunaz. 

Karabiga hanına İ~anbuld-.ın 
Pazanesi akşel:nian kalkan 
postalar 9 Hazirandm iti&aren 
Pazar güoleri katkacaktır. 

Havuzf ıuııamıza girecek tüc
car vapmiwanm raspa müte
ahhitligi blr seoe muddede 
tal*ne ~ir. ihalesi ı o 
Ha1!iıran 909 paaı"5i günü 
~akar. ~ya gir
mek i9teyealetirı o {dıJll saat 
00 :ıilada ı...wı1 ~

gune ~mdeıi • 

Hantal zade Tayyar ~lan 
Arıt ALIK • tlJllR po-.ı 

Tayyar 
vapuru 

_ 9 Haziran 

Her türlü müşkül ttan kaçınınız 

KOD AK 
FOTOGRAF MAKİNALARI 

.Amatörün en güzel fotocıraflaJ'ı elde etwe~fni 
temin eden alô.t ve teferruatı haiz vegftne 
makinelerdir. 'farzı istimalini işkfd ,,:e mu-
vaffHldyct esbabını büsbütün izale etlen 

karışıklıklardan kat'iyen müberradır. 

Bir ICODAK Makinası 
İstimalini öt>-renn1ek için bir kaç 

dakika kafidir. KODAK f otograf ma
kinaları ve filinıleri ve VELOX k~ğıtları 

• alaminüt kartlar için 
cMINETEROS· KARTLARI 

Kullanmız • Her yerde 

Bilcümle mamulatın nefasetile bütün dünyada pek büyük bir 
şöhret kazanmış olan 

HACI BEKİR ZADE 
ALİ MUHİTTİN ~1CESSESEİ '"fİCARİYESi 
Bukere fevkalade meyveli· nuga ve cidden nefis çukulata ima-

line 1-tl•••tbr. İSTANBULDA BAHÇEKAPl
S1NDA MERKEZ SATIŞ MAGAZASİLE 
GaJata, Beyoğlunda ve Kadıköyünde şubelerinde ve AN A-

RADA ADLİYE SARAYI KARŞISINADKİ 
~IAGAZASJNJYA satılmakta olduğu tcpşir olunur. 

Ademi iktidar 
Vı Hl ı1tşaküğine 

Ea aüeetir deYa seroin 
haplandır. Deposu lstanbul 
Sirkecide iıkenderiye oteli 

ittiAlinde Ali Riza Eczanesi
dir. Taşraya 150 kunq poıta 
ile pderilir. İımirde Ecza 
depolarında ve lrgatpazarın

daki Euuede bulunur. 

YENİ Kil"APLAR 
:llualllm .\. IJallt kitap
hanesi yeni harflerle 
(;o{!ukhwa ve halka nıa· 
lısus birçok ldhıp 
çıkarmıştır, Bunlardan 

HALAS 
İstlkJUl harhl romanıdır. 
100 sahll'e, l:tO kuruştur. 

835 SATIR 
• 'azım Hikmetin en ne-

Sa....ıl•k zade ns ve oüzel şllrlel'i 
UI (40) kuruş. 

Biraderler vapurları BiR YUDUM su 
Karadeniz ınuntazan1 Kenan Huhisinin güzel 

bir nıensuresldh·. 
ve .lüks p<>stası ( ı O) kuruş 

Firuzan J..1211. oı.üMON MASKEsı 
Küçük bir hlkaye(tO)kş. 

vapuru 9 Haziran MÜNECCiM BAŞI 
gftmı saat ı 7 G! Siriceci rıh- PAZAR l\lilli bir masal (tO) kş· 
tuBR<ian itarekede [Gelibolu, g-Onü akşamı Sirkeci rıhtımın NAMUSLU HIRSIZ 

PAZAR 

Çanakk•, '\le Körfoz tarikile dan harekede [Zongtıldak, \llt..AKt :\IİLLİ. masal(IO)kş. 
Ay··...l·k, Ift;ili ve t..,n-.~ .. ı e t ebol c:.... c_._ O d ÇOCUK KiTAPLARI ,..... , __ j n u, .:>111op, JaUıSUn, r u, 
32.imet ve avdet eJecektir. Giresun , Tr.ıbzon, Sürmene, k.ş. 

1 · · ve Rize ] iskelel~rirn.: azımet Tilki kardeş Avrupada (50) 
Yilık 'ıJıe yo cu ~ Eminönü edecektir . ..« « muhakemesi (20) 

Reşadiye caddesi Rıhtım ha- Tafsi-lat için Sirkeci Mesa- Uç Elma Bey (20) 
modaki idarehanesine .müraca;.1t det hanı altında acentalığına 

1 

Jümbo Krüzoe (2t>) 
Tel. İstanbul 1977 . Yoku müracaat. ' 1 Bir farenin seyahati (25) 
bileti vapurda da Yerilir. Telefon : İstanbul 2 ı3._ı 

1 
-

•---------• •---------.. !Mes'ul miiaür Sel1.m Ra~ıp 
- - ------- ---


