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Ekmek 11 kuruşa sahlmalıdır! 
-~ 

Y apddıfı iddia olunan yolsazloldan, ıui istimalleri meydana çıkonnak için kurulacak 
bir tahkik heyetinin süratle ite batlamasmı tehir halla namıne talep ediyoruz! 

Maksadımız ıu makama çat· 
mak, bu memuru talıba et
mek, ona ve ya buna utq
mak değildir. Şahıs~la iJimiz 
yok. Ne Aliyi, ne de Veliyi 
istihdaf ediyoruz. Maksadımız 
sadece ileri siirillen bir iddia
nın tahkikini istemek, biıuıeti • 
ce, eğer vaki ise, gayri met· 
nı kazançlara mani olmak, 
ş~hrin ezeli derdi, ekmek me
selesini halletmektir. 

Diyorlar ki: 
4( - lstanbul halkı belli batlı 

gıdası olan ekmeği hem ça
mur gibi, hem de dört bet 
kuruş fazla para vereft.k pa-

• halıya yiyiyor. Hiç şüphe ~ok 
ortada bir takım sui istima er 
fU zümrenin ve ya bu mües
j~enin döndürdnğil dolaplar~ 
'aoymak bilmiyen hırslar var. 
Bu sui jstimaller senelerdir 
devam ediyor , ..bii ddiaplar 
senelerdir dönüyor f bu hın 
llhlkın ke~esini · mfitemadiyen 
\~miriyor. "Arıyan yok, soran 
yok , araşbran yok , anlıyan 
yok, alakadar olan yok 1 » 

Bu sözleri söyliyenlerin el
lerinde deliller de var. Devam 
ediyorlar: 

« - Şehremanetinin tesbit 
c~ ekmek halitası birdir. 
Fakat, soram size, şehirdeki 
yiizlerce fırından hangi biri
sinin ekmeti diğerine besızi
yor. ·Hangisi renkçe, leue~e, 
maıızaraca birbirine mllpbih? 
Haydi bulılar fark.sızdır diye
li1'm; ya fiat meselesi? Nerh 
7 dir dendiği zamanlar l5 

laıruta, 14e denek satan fı· 
;uıcı1ar oluyor. Bu ekmekler 
en& llU? o halde neden mü

sadere olwmııyor? F onalle 
~'1'laftkaa niçin öteki fınn
~ 17 ye ekmek satma-
•ına, hiç.re fakir halk-
tan 2-3 1n.___ f--• 1 "'O&C\lf IU.1& para a -
~duıııa. IDtiaaade ediliyor ?. 
.. enıki 14 e ekmek sabla

biliyor, demek ki işte dala
vere var. Deınek ki yapılan 
ıui istinıaUer, dönen dolaplar 
c\oinı.. Size tündi perde ar-

kasında olup bitenleri anla
talım ...• 

Bunlan kıam.ı malısusumuz
da birer birer dercedeceğiz. 

•• 94 mu, 

İddia aahipleri aon .aı olarak 
diyorlar ki: 

- Bugtın 16,5 a satılan 
ekmek 12 hatta 11 kUl'Uf& 

101 mi? 
Şehremanetınin yaptığı tecrübe 

gülünçtür! 
Diyorlar ki: « Şehremane - çıkacağı iddia edilmiş, ema-

tini ekmek meselesinde hata- net bunun üzerine bir tecrü-
ya düşüren yanlış düşünce - be yapllllfb. 
lerden en affedilmiyecek ola- Fakat bu tecriibede nasıl 
nı hiç şüphesiz bir çuval bir un kullanıldı, biliyor mu-

. undan 94 ekmek çıkacağı sunuz? Bonada yalnız o gt1n 
hakkındaki kanaatidir. Un için ıörlilen, bir daha aynına, 
ne oluna olsun, ister Ameri· hatta müşabihine tesadnf 
ka unu olsun, edflemiyecek 
iater Alman bir un. Ya 
unu olsun, İ9- tecr&be es -
tene yerli nasında ce • 
hat-da y dan reyan eden 
y.apılmış un bazı hadise-
olaun o ölçü ler hakkında 
kat'iyen de- ki det.likodu-
ğişmez. Da- lara ne de -
ima 94 ... 94... meli? Ekmek 
94! yapıcılanm u-

Hangi me- yut ma11Uf lar 
mleket mah- V. S ..• V. S ... 
.Wn ve ne Ekmekçi-
cins bwunur- lik bir fendir. 
sa bulunswı Suyun biraz 
bir çuval undan her zaman fazla verilmesi, tahammllrün 
94 ekmek çıkar demek, ek- bir az fazla olması ekmek a-
mek narhını bu esasa göre dedini derhal değiftirir. Bunu 
tamim etmek plünçtür, 2X2 ayakta durup bakmakla değ-
niıı 4 demek olduğunu inkir me iktisat mlldiirleri anlıya -
etmek, giinelİ balçıkla ııva - maılar. 
mıya k&ikışmak kadar gll - Ekmek tecrilbesi Ahme-
Ulnçttir. din, Mehmedin, Velinin, Ali· 

·Ekmekçilik bui\1n eırannı nin olmıyan bir fınnda, an-
herkese açmı~ mühim bir cak bitaraf fen adamlan ta· 
un'at, bir fen olmuştur. rafından yapılabilir. Buna 

Büyük A mıpa ıehirlerinde tecrilbe denir. Oteki çocuk 
mektepleri olan bu san'at oyuncağı feylere deiiL ek 
masa başında oturmakla öğ-- Bir çuval undan 94 ekm 
renilemez. te çıkar, 101 de, 104 le, 90 

Bir insan bir şeyi, bilemi - da çıkar. Narha ~. olau: bu 
ye biliı". Fakat bilmedipi 94 rakamı daima deıııtmeli ve 
bilemezse o zaman kendisi- her tebeddüliinde o unun pi-
ni applarlar. Şehremaneti- yasada bulunduğuJaıllanıldığı 
nin ~hremaıaeti iktisat mtl- müddetçe nazarı dikkate alın-
darlyetinin ( 94 • 101 ) mese- \ malıdır. 
lesinde vaziyeti budur. Ekmeği pahalıya yememizin 

Bundan bir müddet evel sebep~erind~ biri de bu. Di-
bir çuval undan 101 ekmek ğerlenne gehnce ... » 

'I ... 

satılabilir. Senelerden beri 
göat:erilen ihmal lıili devam 
edecek, halkın ıöz pre ao
yulmuma mlaaade olunacak 
mKlır? » 

Tekrar edelim: Biı: bu iddi· 
alarm dopuıupıaa kani ve 

kail olmuş ~:ft!: . Sadece 
anlamak ve anlatmalı 
arzusundayız. Bunun için dt 
işin tahkikini istiyoruz. 

Şehremanetinin, fınncılann, 
değirmencilerin, Zahire bot• 
sasuun matbuat mllmeuille
rinin, hatta icap ederse hlikG· 
met adamlannın ittirakleri ile 
bitaraf bir heyet tetkil olunur, 
Bu heyet mevcut iddialan in
ceden inceye tahkik eder ve 
neticeyi meydana kor. 1" 

Bu suretle •llrllp giden d& 
dikodular, kulaktan kulağa fı· 
sıldanan şayialar şüpheli lk· 
ler, manalı gülümıemelff ke
silir, biter. 

Halkın bu kabil itleri ile 
meşgul olması için kurulaa 
müessese bunu yapmalıdır, 
yapmaya mecburdur ve bisim 
bunu kendisinden dtemek 
hakkımızdır. 

Yerli mallan mü
ıabakamıza iftirak 
eden karilerimizin 
kazandıldan hedi· 
ye lbtcai Onuncu 

sabifemizdedir. 

Oç tevkif 
lllllkiye mllfettitlerhüa tef· 

tİfab neticesinde, hlllfı Mil· 
biyet bazı kimMleri teftlfe 
kalkan Gebze heyeti flatiya· 
riye.uıden Silleyman Som. 
Hamdi efendiler tevkif ec:lil· 
miflerdlr. ----Maliye müstqan 

Maliye a&atepn Ali;. 
B. bug6n AnkaradaD 
mize selmiftir. 



2 Sahife 

i. vekili 
Çatalca meb'usu 
Şakir bey oldu 
llktisat vekili Rahmi B. 

ahvali sıbbiyesinden do-
layı istifa etmiş ve iatifası 
kabul edilmiştir. Yerine Şakir 
(Çatalca) bey tayin edilmiştir. 

• 
ürk - Yunan müzakerata 
bltmiı gibidir. Yunan mu

rahbaslan tan iki noktaya 
dair Atmadan talimat bekle-
mektedir. 
Nefat eden Maraı · meb'usu 
lllNuretttin beyia cenazesi, 
dOD merasimle kaldırılmışur. 
Bldesa gOmrüğiinde müşkü
llllit gören tacirleriuılz, Mos
ko-.a SefareliraH:ıe ve iktisat 
Vekiletbae mlracaat etmiş-
lerdir. Şehrimiz Rus ticareti 
hariciye mümessili M. Sohovi, 
bu tikiyet&eri vuit görme
mektedir. 
lillapon askeri heyeti Aaka
Uradan dönmüş ve Roman-
yaya gitmiştir. 
flrltoma sefirimiz Süat bey, 
IU;llsmet paşa Hz. tarafından 
kabul edilmiştir. 
NKadrfye H. hakkındaki 
(Ulilıtilattan memnuiyet kara-
n refedilmiştir. 

mGazi H. ciftlikteki Mar
mara havuzundan umumun 

istifadesini arzu ettiklerinden 
balkın istirahati içiıı tertibat 
alınmaktadır. 
ınl.vvelki gece Belğratta şid
~detli bir zelzele olmuştur. 

Dayyareci Undenberg, ev
lenmlttir. 

m. M. M. teşviii sanayı 
primleri için bir milyon li-

ra itasını Tllrk - Hollanda ve 
Türk - Letonya ticaret muahe
delerini kabul etmiş, lstanbul
da harici ticaret bürosu teıi
si hakkındaki layıha, enciime
ne iade edilmiştir. 
nrnavutlukta bir ltalyan 
~askeri heyeti 40,000 İtal
yan muhacirinin isklm için 
tetkikat yaptığı ve Belgrat 
matbuatının keyfiyeti ademi 
memnuniyetle karşıladıkları 
Belgrattan bildiriliyor. 

marülbedayi hey' eti yann 
şehrimize avdet edecektir. 

mümrilk idaresi, 1927 sene~ 
si harici ticaretimize ait 

istatistikleri ikmal etmiştir. 
926 da 234,699,735 liralık 

eşya ithal edildiği halde 1927 
de ithalat 211,398,184 lira 
kıymetindedir. 926 ihracatımız 
186,422,755 lira iken 927 de 
159A20,998 liraya inm~tir. 

Son Saat Mayıs 30 

· ·Telgraf haberleri 
Tasarrufa alışmalı 

Posta eişelcri banka 
eihi ' para alacak .. 

Ankara 29 [H. M.) - Halkımızı tasarrufa alıştırmak için 
bet knruıa kadar para kabul ederek yiizde iki buçuk faiz 
verecek bir posta tasarruf bankası projesi yapılmıştır . 

Bu proje ali iktisat meclisi tarafından tetkik edilmektedir. 
Muamelat, posta gişelerinde idare edilecek, muameleler 

hususi tasarruf defterlerine kaydolunacakhr. 
Avrupada ve daha bir çok yerlerde buna miimasil sandık

laf mevcut olup faaliyette bulunmaktadırlar. 

Silistrede Bulgarlarla 
Romenler çarpıştılar 
Sofya, 27 - Dobricede Silistre havalisinde yerli Bulgarlarla 

Romenler arasında müsademe olmuş, Her iki taraftan bir 
bayii maktul ve mecruh düşmüştür. Dobrice teşkilatı birliği 
Romanya hükumetine şiddetli bir protesto göndererek bu iki 
milliyete mensup halk arasında bu gibi mukatelahn men'i için 
tedabir ittihazını talep etmiştir. 

l Torpido 
Yunan donan
ması takviye 

ediliyor ... 
Atina, 28 - Donanmanın 

takviyesi hakkında bugün M· 
V eniıelosun riyaseti albnda 
bir müzakere yapılmıf, bazı 
mukarrerat ittihaz edilmittir. 

Atina, 28 [ A. A. ] - Hü
kftmet iki torpido muharribi 
inşasına karar vermiştir. 

Mardine bir bando 
muzika tteldi 

Mardin, 27 [H. M.]-Türk
lrak daimi hudut komisyonu 
Türk baş murahhası emrine 
bir bando muzika muallimleri
le birlikte Diyurbekirden bu
raya gelmittir. 

Bulfarishmdo ~rcv 
Sofya, 27 - Cenubi Bul· 

garistanda binlerce tütün 
amelesi licretlerine zam talep 
ederek. ~ev ilin etmişlerdir. 

Bir ·yankesicilik 
Evelki gün l<öpıiide boğaz

içi vapurundan çıkan Rizeli 
bahltçı Halim ·efendinin para 
cüzdanila, ( 100) lirasını ve 
( 2000 ) liralık bir senedini 
yankesiciler çarpmışladır. 

, 

Yakalandı .. 
Hacı Omerin ka-
katili J'flk,a~ı __ ~l~

verdi ..• 

Karakaş Küseyin 
Bayramdan evel Aksarayda 

Haci Ömer isminde bir sabı
kalıyı öldürdükten sonra firar 
eden Karakaş Hiıseyin ikinci 
şube memurları tarafından 
yakalanmış ve adliyeye veril • 
miştir. 

Karakaş Hiiseyini memurlar 
Fatihte bir bodrumda bulmuş· 
lardır. Cinayete, paylaşılamıyan 
bir kadının sebep olduğo an .. 
laşılmıştır. 

İran sefiri 
İran sefiri Furu{"i Hz. bu· o 

gün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

Tevkif at 
Besarapyada 

komünist teşki
latı keş/ olundu 

Bükreş, 27 - Besarapyada 
makamatı askeriye büyük bir 
bolşevik teşkilAb meydana 
çıkarmıştır. Bu teşkilat, Ru
manya erkim harbiyesinden 
bazı evrak elde etmeğe mu
vaffak olmuştu. Bir çok tev
kifat yapılmışbr. 

12 adalıların 
fa.aliyefi 

Atina, 28 - Oniki adalı
lann bir heyeti M. V t'nİzelosu 
ziyaret ederek uzun müddet 
müzakerede bulunmuşlardır. 
Ondan sonra Baş vekil İtalya 
sefiri M. Arlotanın ziyaretini 
kdbul stmiştir. Konuşulanlar 
hakkında malumat alınama
mıştır. 

Sırp kralıne-
sui kast 

Sofya, 24 - Liberte1 gilZ8'! 

tesi, Sırp kralı Aleksandır 
aleyhinde iki sui kast yapıl· 
dığını istihbar eyle~ektedir. 
Sui katsçılar, kralın yazı geçir .. 
mekte olduğu Beld sarayını 
berhava etmeğe teşebbüs et" 
mişlerdir. 

Tenis ıempiyonlueu 
Par?s, 28 (A. A.) - Fran" 

sada beynelmilel tenis şampi" 
yonlukları için muhtelif çiftler 
arasında yapılan milli müsaba .. 
ka Mis Bennet ve Cochet'niJJ 
Miç Helen Villa ile Huntore 
6/8, 6/2, 6/3 ile galip gelme" 
sile neticelenmiştir. 

Yazılanmız 
Sahife: 

3 ..... Günün haberleri. 

4 - Yeni tefrikamız : Deli, kari 
sil tunu. 

5 - Gıintin haberlen. 

6 - Dünya şUunu. 
7 tgıcnceli sahife. 

8 - Kabraınaa ağa. 

9 - Duvar içindeki ölü. 

1 O - Yerli m3llatı rnü.sab:ık3mı· 
z:ı iştirak edip ikramıye 

kazauan karlletimbin ı:sw 

sı. 

11 - Polis ht?ıerlert vt saire. 
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.,.30 Mayıa on Saat Sahife 3 

i;a';debi Lüks otomobiller meseİesinin halli 
lktısat vekaleti tetkike basladı. 

h.atıral!llcı Son ( ô) ayın fazla sarfiyatı ( 6) 
Tahminen bundan on sene •ı T •• k ı• bu) kf d 

euef, Babuilide edebi bir züm- mJ yon ur lr öSJm ma d ır • 
~e loplanmışlı. Bu =ümrenin lstanbulda taksi ücretlerinin tenzilini talep Emamet, taksi ücretlerini ucuzlatmış ve 
~ŞLnda o zaman yaşça da, edenler ayni zamanda bunun bir memleket ucuz taksili müstamel otomobiJler meselesini 

f~kirce de yenç ve dinç olan meselesi olduğunu da ileri aürerek bazı makul de tetkik etmekte bulunmuştur. Bu mes'ele, 
Seldltn Enis vardı. Hatlnm- mlltaleat ileri sliriiyorlardı. Meseli ucuz taksi bütün memlekete ~amil bir vaziyet almıştır. 
da kaldlffllta göre .llclımet kabul edilirse Ye bilhassa garajlara çekilm•ş Bu Ankarada İktısat vekaleti ve alakadar 
~auf bey de bu zümreye kar- müstamel otomobiller diğerlerinden daha az zavatla gürü.şülrnüş ve icap eden izahat veril-
§l bir ciltellell lıami ua:iye- taksi ilcreti ile çalışabilirlerse şehre ~riren lüks miştir. İstihbaratımıza nazaran yakında lktısat 
lirı.<1e idi. Sonradan, benim olomobillerin adedi azalacak, bu suretle ıneın- Vekafotinde bir komsiyon teşekkül etmek üze-
cle <tra/arrna karışlLfİLm bu leket istifade edeceği gibi uzuz otomobiller redir. Bu komsiyon memlekete Lüks otomobil 
teşekkü!rin içindekileri hep az benzin sarfedecekleri cihetle benzin sam- ithalini menede-:ek tedabir alacak ve az ben-
Yn~ça, kafaca genç ve dinç yatı da azalmış bulunacaktır. zin sarfeden otomobillerin ithalini temin ~ 
oldukları için birbir/erile ça- Filhakika yapılan bir tetkike nazaran bu ferini düşünecektir. Yapılan ufak bir iatatiati-
bı.ık anlaşmışlar ve hepsi de takdirde yalnız lstanbulda günde "6,, bin lira- ke nazaran « 5··6 » ay zarfında harice otomo• 
brr !' .·fı alimdrı beraber ç.a lı- lık benzin aarfiyabndan tasarruf edilecektir ki bil ve benzin fazlası olarak « 6 » milyon lira 
rırak !Jr'il gibi geçirımiye baş- bu para hvke gittiiine göre. yapılacak isti- gitmiştir. Zanırı sarfiyat bu miktara dahil de-
urnı~lardır. fade çok mühim olacaktır. , ğildir. 

« Şeba p » ; s mi n de ki mec- !ll!!B!l .. l!m_m!_ll!ll_!!!!!!!!!!m!l!!m!m!!!!!!!ll!!!l!!!l!!!~~!!!!!!!~l!l!l!!!!!!~~!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!m--
111 lla bu zıimrenirı naşiri ef
k<lrr idi. SeMl/in Enis. bun
dun euel « Kaplan » diye çı
kurdt,</t cesareti edebiyesi ile 
n!e~fıur, lukin hırçm ve ha
§uı mt•cmuastm hemi::. kapa
ınzş, olanca kuvvetini, yanzn
duki yeni arkaclaşlan ile bu 
C< Scbap »a vermişti. O =a-
111<llı yeni toplanan bu =limr . 
/!'uı karştsmda, çoktan leşek-
\lll, iuazft,elmiş ve lam ma
nasile açLlmış saçılmış bir 
Zılrnre daha vardı ki, onlar 
d'!.!(:lr 1ı a 'ft ·seyf i. .far uk ~Yifjiz, 
l.u.snf Ziya, sonra kendile
ruı<Jerı ayn/an Ilalil Fahri 
Partisi ittft~e şimdi edebiyat
t~.llpkı Kan kalesini f elhe 
9rder gibi müthiş naralar sa
vuran heyhetlü Nazım Hik
met le o partinin dümdarla
rındandı. 

« ~cbap »ç1lar, yani bizim 
partı, ötekilerden blisblitürz 
ay~ı bir yolda gitmek keııdi-
suu dah · ' 
1 1 <ı yem ue canlı şey-
.e~ e göstermek istiyor, bunun 
ıçuı a .. aı • 

etl ... nı gayretle, samimi-
~in; Çal~zyordu. Günün bi
li ~ .nasılsa karşıki tayfa 

e bızım t rl'. 
fi/ bir ta ?YJa ct!'asmda ha-
lesi gün ~ı.zleşrne oldu ue er
zim (< t- ıbr de baktık ki bi-
b. ye ap )) "d eh . 
ır alay Yab . ı ar anesı 

du. Bunlar ancı ınsanla dol-
uı «r 

kimler yokı ? asmda acaba 
nisbeten yen~ O zrı.manlar 
veznine muarız s;Yuan hece 
ze~ci .. kasideci, ru e ~a<!ar ga
mısçı, nazireci, lıi:cı_. lah-
h~P_si ellerinde birer cı ~~rsa 
bızmı etra'ırm"'ı c l kayıtla k. 'J j , ı 11Uşfor 

ı, lıiljen ve leberrlike • sb~~-
d n ~-en olmuı.:lardıl }" .. 1 bi lı' <ı,ı arznda 

r kaplan kadar haşin, fa-

Sui istimal Emanetle İdarei hu-
Defterdarlıkta • b•rl • 
ve Emlaki mil- SUSiye l eŞIIlCe . . 

l • J l Yeni IJeletJiyo kanunu layiha:·mıa istanhulda Şehre-
ıyeae ne er manetile idarel hususiyenin tıwhicti lehinde bir 

J ? maddP konulması, Enıanet ıtıehul'ilindc menınuniye.t-
O uyor. le kartiJ lan1111~Lrr. iclarei hususiycce hlr kaç dlspan .. 

Maliye müfettişlerine, Def- serin, nwktuplerln talısisalı verllnıelile, YllAyet 
terdarlık ile Emllki milliye yolları h;ln tarik ht•dcll tahsil ccJllmektedlr. 
idaresinde vuku bulan mühim Bu verolleri j)ek Ala, belediyenin tahsil edebllece 
bir sui istimal haber verilmiş 
v~ tahkikat batlamışbr. iji, di~pfüı~erlcri EıJıanct lc~ldlall sıhlıiyesintn ida-

r e eyliyehilec· •ği be}·an edihnckledir. .. 
kal Jıayalmda bir ktil kedisi 
kadar munis olan Sel<ittiız 
Enis, baktım ki, bil bir alay 
edebiyat hurdacısına karşı ne 
diyece,ğini şaşırmış. onlara 
boyuna lıf!lırmwazlık y(~pıy~r 
ue hepsim de atlatmak ısledL-
ği halde Jıiç birini atlatamı
yordu. İki gün ~onra. ise bi
zim « Şebap » ıdaresı mual
lim Nacimn ya_rL. ve/ adar:ı 
şeyh l'asfi efendmm tekkesı-
ne dönmıiştü. Nailii kadimi 
tanzir eden Farisi muallimle
ri mi istersinis, mısralarını 
ne taraftan okursanız vezin 
ve manalarına halel gelmiyen 
kıt'a sahipleri mi, lıepsi ara
mızda hazır nazLtdllar. 

Nilwyet, bir akşam, mer
hum Ali Emiri efendiyi de 
aramızda görünce ben arllk 
sabredememiş, arkadaşların 
gelecek nüshaya: 

- Ne yazacak$m? 
Suallerine: 
- Eskiler alayım! 
Diye bir şey yauıcağunl 
Demiştim. 
Dur1.1p dururken şimdi bu 

hatırayı niye tazeledin? Der~ 
seniz, elbet bir sebebi var kı 
tazeledim ve o sebebi de son
ra ayrLca pazarım. 

Osman Cenuıl 

Emmıet lt~ idarci hususiyenin tevhidi halinde, ida
rei hususiye tahsil ~uabalına lüzum kalmıyacak, 
hundan tasarrül' edilen para. halkın ihtlyacatma 
tahsis olunacal\ltr. 

Heybe/lada da 
su ihtiyacı 

Şehremaneti fen heyeti mü
dilrll ile bazı Emanet mühen
disleri, dlln Heybeliadaya 
giderek sn meselesi için ma
hallen tetkikatta bulunmutlar-
dır. Bu tetkikat neticesinde 
Heybelinin su ihtiyacının te
mini için alınacak tedbirler 
tesbit edilecektir, 

Yapacağı işler,, 
Şehremini Muhittin bey, 

bugünlerde belediye şubeleri 
mlidürlerini davetle, kendile
rine yeni Emanet bütçesi da-
hilinde yapılacak işlere dair 
direktiflerini verecektir. 

Cemiyeti belediy«:_ 
Cemiyeti belediye, bugun 

öğleden sonra içtima edecek
tir. Rumamede Emanetçe 
istenen bazı munzam tahsisat 
tezkereleri vardır· 

Bir tramvay 
kazl1sı 

Evelki akşam Galatada Top
çular caddesinden geçen Rua 
tabaasından M. Piyere Betik
taş hattına işliyen tranmay 
çarpmlf vatman tramvayı der
hal durdurmuş, ve M. Piyer 
ayaklanndan cüzice mecruh 
olduğu halde kurtanlmışbr. 

Emanet ve İderei 
husuıiyeler bir fey 

kaybetmiyor 
Emanet ve İdarei hususiye

lerin kazaaç vergilerine ilave
ten ildıklan °!o 5 hisseden, 
küsuratın tevhidi hakkındaki 
yeni kanun ile mahnım ~ 

dıklan yazılmıttı. An~ f~ 
kanunda, küsuratın tevbidı ile 
belediye ve idarei bususiyele
rin kaybettikleri varidatm. 
.maliyece Yerileceği pkiinde 
bir madde olduğu anlllfllm ...... 
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E L • MUHA~tRl 1 t1.TURHAN 
tf!!\ 

Kocasının sesindeki bu ha
kimiyeti ve nefsinde de ayni 
kısrak meclubiyet ve meshu
riyeti hissediyordu. Eier Nihat, 
biraz daha yüksek ıöyleıe, 
biraz d;:ha amirane hitap etse 
bpkı ay g ı nn şahr na'rası 
önünde art ayaklarını açarak 
biliihtiyar mesanesini boşaltan 
kıaraklar gibi o da hemen 
hemen bastığı yeri tartip ede
cekti. O derece mütehassis, o 
derece rqedar idi. ~ 

Nihat ef. doktorlann «cin
neti zifaf» dedikleri buhranı 
asabiyeye yakın bir teşevvüşü 
ruh içinde bulunan kansına 
ayni sedayi amirle hitap etti: 

- At şu plı başından da 
yüzünü görelim. Çil misin, ço
pur musun, kör müsün, şaşı
mısın, nesin? 

Şebnazv bu emre ittiba e
derken kelimelerin gılzetini, 
sesin huşunetini düşünmüyor, 
ltilakis tatlı bir sevinç duyu-
yordu. Çünkü ne çil, ne çopur, 
ne kör, ne şaşı idi. Kocasını 
hüsnüne, yüzQndeki rengin 
tenasübe hayran edeceğini 
düşünerek mahzuz oluyordu. 
Bu sebeple, duvağını zevcinin 
kaldırmıya tenezzül etmemesi
ni de, nazarı dikkate almıya
rak, bir tehalükü mağrur ile 
o kalın şal parçasını kaldırdı, 
ve gözlerinin mes'ut tebessü
münü kocasının gözlerine ar
zetti. 

Nihat efendj, o güne kadar 
başkalarının ağzından, aile 
kadınlarından yarım yamalak 
dinlediği güzel gözleri, lakin 
dudak.lan artık vazıhan ve 
bizzat temaşa etmiş oluyordu. 
Nikabını taşıyan dişinin cidden 
güzel olduğunu görünce yii
zünde geniş bir hattı ihtiras 
dolaştı ve garip bir şivei ta
hakkümle: 

- Eh - dedi - kahrın çeki
lir! O kadar ahım, şahım 
[As· ı ahu - şahindir) bir şey 

· deiilsin ama .zararın da yok. 
Haydi beni soy da konuşalım. 
Şehnaz, adetin bir kere 

daha ihlal olunduğuna ehem
miyet vermedi. BapDda ma· 

-S-

• Nihat. .. ' 
Sifaraıının du.
manlannı savu
rarak ilk sualini 

sordu ... 
hut külibı giran, kocasının 
önüne diz çöktü. Potinlerini, 
çoraplannı ceketini ydcğini, 
mintanını çıkardı. Kadife boh
çadan aldığı gecelik entarisi
nı, pm kumaşından mamul 
hırkayı, terlikleri birer birer 
giydirdi, yalnız pantolona el 
sürmedi. Güvey elbisesini de
ğiştlrdikten sonra makada 
oturup ayaklarım uzattı: 

- Pantolonla mı yatacağım? 
onu da çıkar. 

Şehnaz, yüz görümliiğü alı!l
cıya kadar söz söylememek 
mecburiyetinde bulunduğu 

için aizım açmadan bu emri 
de infaz etti. 

Zevcine, şu hizmeti yapar
ken ona karşı biraz daha ya
kınlafmış, aralarındaki hususi
yet ziyadeleşmiş gibi bir ze
haba kapılıyor' mahaza rfz
lerini kocasının ayaklarından 
yukarı kaldırmıyordu. 

Nihat ef. çıkanlan elbiseleri 
bohçaya koyarak sakitane ve 
edibaoe duvar dibiıae çekilen 
kansını bir müddet süzdükten 
sonra: 

- Bak -dedi- sana şimdi
den söyliyeyim. Ben çok titiz 
bir adamım, şakaya gelmem. 
Soyumda sopumda kılıbık yok. 
Ne dersem anide [anında] ya
pılmalı. Lep demeden leblebi 
diyeceğim anlaşılmalı. Küçük 
bir kusurunu görürsem camm 
yakanm. Şimdi bir cıpra .-er 
de yanıma ohır bakalım. 

Güzel gelin cıgarayı verdi, 
kibriti de yakb ve makadıa 
bir kenanna ilişti. leYCİDİD, 
kendisini alel6sul söyletmekte 
ve aoymakta istical etmeme
sine mtitebayyir .-e bu mfista
cel işlere tercihan nuibat 
vermiye kalkışmasına da mft
teessirdi. Kuvvetli bir erke
ğin, Zifaf gecesinin ilk faslını 
malayani sözlerle geçirmesini 
garip buluyordu. GüzeUiğİDİD 
kocası tarafından, yanm aiızla 
olsun, takdir olmımasına göre 
hoşa gitmediğini zannetmiyordu. 
O halde bu teenni, bu istipa 
aedcodi ? Alı; fU JÜI löılbp-

sanabtın iZ'ac edenler 
Her g&ı Ayuofya meyda

lllllda ve Y erebatan sarayımn 
kapısında kıyafetleri bozuk 
Yahudi gençleri otomobillerle 
gelen ecnebi s e yyahlannm 
adeta yakalanna yapışarak 
adi kadın resimlerini Türk 
kadmlannın resimleri diye sat
makta \re seyyahlan iz' aç et
mektedirler. 

Bu mucizler giinden •güne 
cüretlcrini artırmaktadırlar. Bu
na mani olmak mümkün değil 
midir? 

Galip 

* iş istiyorum 
"40,, yaşını mütecavizim 

Bir çok memuriyetlerde bu
lundum. Yaşımla mütenasip 
bir iş arıyorum. Avukat yazı-
hanelerinde katiplik ve husu
si müesseselerde idare me
murluğu yapabilirim. 

Yeni bahçe, Tatlı kuyu 
caddesi: Halis 

§ Daktilo kursundan mezu
num iş anyorum. Dışarıda gi
derim. 

Beyazıt, post restant 155 
A. N. 

lüğü meselesi haliolunsa ve 
kendisine hakkı tekellüm ve
rilse neler, neler söyliyecekti? 
Ne çare ki balen dilsiz kal
mıya mahkumdu ve işte dil
sizliğinin refolunmasını bekli
yer-ek bütün tahassüsatını için
de saklıyordu. 

Nihat ef, uzun bir ağızlığa 
taktığı cıgaranın dumanlarını 
kansmın yüzüne savura savura 
biraz düşündü ve sonra sordu: 

- Kızl senin adın ne? 
Şehnaz ğüldü ve sustu. Bu 

sual, yüz görümceliğinden 

kurtulmak için bir çok güvey
lerin kullandıldan meşhur bir 
hile idi. Şayet gelin, gafil bu
lunup ta iamini aöylerse artık 
kocasından yüz görümlüğü al-
mak hakkını kaybederdi. O 
hediye, o vergi ancak gelin
leri söyletmek için verilirdi. 
Şimdi Nihat efendi de bir 
çok emsali gibi hilekirlığa 
sapıyor, kadılllar için en kıy
metli bir berğüzan hayat olan 
hediyeyi vermemek istiyordu. 

Şehnaz, bu mülahazayı yü
rüterek bir daha ve bir daha 
güldü. Nihat ef, onun cevap 
vermiyerek mütemadiyen fıkır 
fıkır güldüğüuü görünce kızdı. 

- Pis pis ne gülüyorsun, 
ıöziime cevap versene, adm ne? - ..... 

Tütün Ye bir fikir 
Bir karilmiz bize gönder

diği bir mektupta, TütUn in
hisar idaresinin lağvedilmesini 
ve idarenin gördüğü işlefta 

taeirlere terkini münasip gör
mektedir. Kariimi.ze göre, bu 
suretle memlekette hem it 
çoğalacak, her.ı de tütiin sar· 
fiyatı artacaktır • 

>/-

Seyyar totaryacıtar 
Galatanın bazı lokantalann

da ellerinde torbalarla piyan· 
ko çeken kıyafeti bozuk ruın 
palikaryalan dolaşmakta, lotar• 
ya namı altında kum.u oyna· 
yarak dolandırıcılık yapmakta
dırlar. zabıtanın nazarı dikka· 
tinin celbi için mektubumun 
neşrini rica ederim. 

Karilerinizden: Ali 

* A ceıe satılık dükkan 
Sultanhamam, kebapçı ya· 

nında, halen « No. 39 » ço
rapçı ve tuhafiyeci dükkanı 
sablıktır. Taliplerin, piyazcı 
S elim ağaya müracaatleri. 

- Tevekkeli bu İ\ın yüzü 
akça, pakçadır ama dili yok
tur demediler. Vallahi acıdım, 
sana d'egil ha, kendfmt'! lt ~ 
dım. "ahras,, bir kadınla ben 
ne diye yaşıyayım. 

Nihat ef. o kad~ddi ve 
o kadar tabii söyliyordu ki 
adeta inandı. Kocasının ken· 
disini dilsiz zannetmesinden 
acı bir elem duydu. Samimi 
bir teheyyüçle hemen cevap 
verdi: 

- Onu sana söyliyenler, 
sözüm odadan dısarı, hallet• 
mişler. Neye dilsiz olayım? 

Güvey gürültülü bir kabkabl 
bırakarak. 

- Hoşuma gitti , h()fUIU 
gitti-dedi- hem dilin olduğunu 
öğrendim, hem üç Mahmudiye 
kazandım. 

Şehnaz, kıp kırmızı keSildi 
ve müteessirane mırıldandı. 

- Demek bana oyun ettill 
senden ummazdım. Y ann kont9 
komsu, hısım-akraba ne der f 

- Düşündüğün ıeye bak· 
Eloğlunun ağzı . torba değil ki 
b6zeyim. Canı ne isterse sör 
ler. Ben seni bülbül gibi Mty
lettim a. Ona bak. - .... 

- Yo, düşünce yasak! Ca" 
nın çok sıkıldı iae tepaid• 
ıerbet var, içiver geçer. 

( MabacU •aıi 
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Yeni hat 
Edirne kapıya 
servis tramvay

ları işliyor 
Fatih • Edime kapı hatbn

da hususi servis tramvaylan 
itlenriye başlamıştır. Hat, bu 
~ü halinde tramvayların 
İfleyebilmesi için müsait bale 
~nıiştir. Edimekapıdaki kav
llll de ikmaline ve hattın 1 
haziranda k~~at resminin ya
~ının teminine geceli 
g(lndüzlü çalışılmaktadır. 

Bir kız gaip 
l>olapderede terzi Virjinin 
~ 14 yqmda matmazel Ef
tik evelki gece gezmiye gft
lbek için valdcsile kavga et
llaif, evden çıkmış, bir daha 
•'fdet etmemiftir. Matmazel 
aranmaktadır. 

Ajanslaı· kon
• 

gresı bitiyor 
Ajanslar kongresi mu

tabhasları bugün son lç
ttnıaıarını al<lcdecelder 
ve yarin kendilerine 
lahsls~ilecck olan bu
susı trenle ..Anlmraya gi
derek merkezi hükumeti 
~!ta~et ye t'icali llüküme
tlnıbJe temas edecekler· 
dir. 

{_Şpo~Jllil 
Atletizm teşvik 
müsabakası 

Haıiranın 28 inci cuma gü
~~ Taksim stadyomunda Tür-
ıyedc bulunan bütün amatör 

atletlerin iştirak edebilecek-

t~ir atletizm teşvik müsa· 
11l" 1 tertip edilmiştir. Bu 
T utabakalarda muvaffak olan 
~lı atletleri bu ıene Balkan 

o e11ıpiyaU 
.U&ınzctıer arına hazırlanacak 
~tır. araaında buluna-

AtletiznıUı 
lannı ihtiva bütün numara-
11lliaabak 1 edecek olan bu 
.,ı,_ a ara haziranın 18 inci 
-,amma kadar· k 
tayin edil jet-: ayt müddeti 
ti l · ~ ~ ... r. Y aıılmak İl· 

yen cnn ıınn k~ ku 
ı ' .. nye ve -
iplerinin ı blldirilnıca il 

talı..J- h. .. ı suret e 
20 nren er gun •a.t 17 den 

ye kadar Emin ö .. d Rab nun e 
tun hanında fedcraay nl 

nıerkezinde katip Kenıaı ~~ 
heye müracaatlan. 

.Son Saa.t 

Stı mesele·si 
1 Bentlerdeki su 
kafi gelecek m~ 
gelmiyecek mi? 

T erkos şebekesinin islalı ve 
tevsii için hazırlanan projeler, 
henüz Nafıa Veki.letince tet
kik edilmektedir. Şebeke bu 
sene ayni halde kaldığı, Ema
nete geçen vakıf sulann yol
lan da tahsisat az olduğundan 
mahdut surette temin edile
bileceği için, bu yaz, gene 
şehirde susuzluk hissedileceği 
Emanet mehafilinde söylen
mektedir. 

Ancak bentler dolu oldu
ğundan, susozluk, geçen sene
den daha az kendini göstere
cektir. Bazı mütehassıslar ise, 
bentlerdeki suyun şehrimizi 
bol bol f dare edeceğini ıöyli
yorlar. 
• 

icra dairesinde 
tahsilat, tediyat 

İstanbul icra dairesi riya
setinden: 929 ıenei maliyesi 
iptidasında hesabatı umumiye· 
nin aenei cedideye devri do
layiaile haziranın birinci cu
martesi ve ikinci pazar gün· 
lerl Dairemiz muhasebe ıube-
since tahsilat ve tediyat mua
melesi bi1.zanıre yapılmıyaca
ği ilin olunur. 

Esnaf bankasında 
içtima 

Bugtın Esnaf bankasının 
heyeti umumiye içtimaı vardır. 

Azerbaycan gecesi 
30 mayıs akşamı saat 8 de 

Ünyon Fransezde Milli Azer
baycan gecesi tertip edilmiştir. 

Oç komünist daha 
Beyoğlunda oturan ·üç Ma

cann komünist propagandası 
yaptıktan anlaşıldığından hu
dut haricine çıkarılması için 
emir verilmiştir. 

Türk Ocağmda Şan Konseri 
Türk Ocağından : 31 Mayıs 

929 Cuma giinil saat 16 da 
profesör lskarsellinin riyaset
tinde Osman Cavit beyle ma
dam Natali PoJyanski, Melle; 
Matilt Vahi, Pina Kekaçi ve 
Lazar Kançalidis, Vahe Üttıci
yan efendiler tarafından bir 
şan konseri verilecektir. 

Bütün ocaklı kardeşlerimizin 
tetrifleri rica olunur. 

Lokanta küşadı 
2 Haziran pazar gününden 

itibaren 
AŞÇI YNSUF HANDAN 
tarafından T epebqı cadde
sinde Haçapolo pasajında 
sabık ( T aııgo) birahanesini 
l>u defa (Kırlangıç ) namile 
küşat etmekte olduğumdan 
Lokantamızda her törlü ye
meklerimiz kemafissabık 
hadidi halep ve hakiki 
Trabzon yağlarile nefis ve 
ve sıhhi bir surette tabth 
edilecektir. 

Aynca anberbu pirincin
den mamul eııvai İran pılav· 
!arının Türküstan usulu fu:erc 
ve Türkmen pilavlannm 
hususi bir surette ihzar olu
nacağını muhterem müşte

rilerimize kemali fahrile 
arzolunur. 

Istanbul icra dairesinden= 
Calatada yeni cami mahal

lesinde kAin S atfk numara 
ile mllrakam bir bap mataza
nın yedide bir hfuesi borcun· 
dan dolayı ilk beyivefa faz" 
Juım geçmek f&rlile ihaleyi 
evveliyesi için otuz gün mtıt
tedle mevkü mtızayedeye vu 
olunmUfbır mezldk mağua 
ceminde dükkin ve üç kata 
ortaları delik ve iki odayı ha
yf dir 24 Metre terbiinde olup 
derununda etddrik tertibatı 
vardır. 

:: 

Hutnfu bir tarafi kefeli ı 
cade ve molko ve V andero 
dilkin diyer tarafı medyunun 
hissedar olduğu diğer dükAn 
bir tarafı mahmutie Caddesi 
onü yeni cami caddesi ile mfi
hat olup içinde hissedar Ke -
mal Bey sakindir kiyınet mil -
hamenesi 21600 Liradır taflİlat 
926-6139 nomarolu dosyada 
munteriçdir milracaat oluna -
bilir müzayede ıubeıinde 1 

-7-929 tarihinde ıaat 14 ten 
16iye kadar icra kılınacaktır . 
talip olanlann kiymeti muba -
minosinden hisseye müsip 
miktarın yözde onu nisbctinde 
pey akçesini vemeye teslim 
ve bizzat veya bil vekale Is -
tanbul icra dairesf mlizayede 
şubesine müracaat eylemeleri 
ilAn olunur . 

Sergi için 
Sanayi birliğinden: 22 hazi· 

ran 929 sergiaine iftirak ede
cek fabrikalar 1 haziran 929 
tarihine kadar Sergi birlipe 
tahriren Sergide işgal ede
cekleri yer ve tcthir edecek· 
leri mahallerin m6fredab hak
kında malümat vermelidir. 
Bilihara müracaat edenler, 
Sergi komisyonu tarafından 
gösterilen mahalde mallarını 
teşhir etmek zaruretinde kala
caklardır. 

Sahife 5 

Scyrisef a.in 
.\1erkcz acentesı : Galata 

köprü ba}ında. Beyoğlu 2 3 62 
Şnbe a:entası: Mahmudiye 

hanı altın la . İ arnbul 2740 

Trabzoq lkincı postası 
( fZMlR ) \·apuru 30 

.\fayıs Perşcmbe akşamı Ga
Lıta rıhtımından hareketle 
ı 7.onğuldak, İnebolu , Sinop. 
'amsun, Ünye, fatsa, Ordu. 

Giresun, Trabzon, Rize] ye 
gidecek ve dünüşte ( Of , 
Trabzon, Pul:ıthane, Giresun, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop. 
ve İnebolu ] ya uğrayarak 
gelecektir . ·-----------İzn1ir sürat posta,:o,ı 

(GÜLCEMAL) vapuru 31 
Mayıs Cuma 14,30 da Galata . 
rıhommdan hareketle Cumar
tesi s2bahı İZMİR e gidecek 1 

• e Pazar 14, 3 o da lzmirden 
n ıreketle Pazartesi sabahı 
,elecektir. Yapurd.ı mükem
ncl bir orkestra ve cazbant 
nı:vcuttur. 

Bartın Uiks \ c ı;ilrat postası 
Elektirikle mücehheı muntazam 
kamaralar ve güğerte yoku-

lanna mahsus mahfuz 
mahalleri havi 

Türkiye 30.aKıar; 

Perşembe 
günü saat r 7 de Sirkeci nhtı
mmdan hareketle [Ereğli, Zon
guldak,Bartın, Amasra, Kurucaşıle, 
Cide ] iskelelerine azimet ve 
.ıvdet edecektir. 

Fazla tafsilat ıçın Eminönü 
rıhtım han 2 numarayd müra

. caat Lelefon: 2684 

TA VILZADE MUSTAFA 

va biraderleri wapurlan 
Muntazam Ayvalık ekspresi 

, SELAMET 
vapuru 

Hrr Perşembe 
il tam saar 17 de 

Sirkeci rıhtımından kareketle 
mutat iskelelere uğradıktan 
sonra Cuma günü Edremit 
ve Ayvabğa müvasalet ve 
Pazar günü Ayvalıktan hare
tlt! pazartesi lstanbula avdet 
edecektir. 

Dikkat : Perşembe günü 
saat on dörtten sonra yük 
kabul edilmez. 

Mahalli müracaat : Yemiş 
Tavil zade biraderlerine mü
rucaat. telefon .ı.ı ı o 
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Böyle miras llördüaüz m-ij? 
Bütün servetimi kız kardesime bırakıyorum, kart(na gelince: 

i Yirmi senelik hayatımda bana hakim olmak istedi, erkeklik 
tas/,amak istedi. Hevesi yarım kalmaSın diye ona da miras 

olarok erkek pantolonumıı bıı·akıyoruin. 
Eminim ld hfç b&yıle bir ı .. o'amesioi açmak üzere Loiıdra 

.. işitmediniz ve işitmemekle ~ katibi adlini eve da~~t 
beraber vakı olmuş olan bu etmiş. 
lmdisedeki hem buluşa hay• Kadın, kocasının ö 1 ü mü 

çabuk unutarak 
mirastan m emmDI 

Bet bem de af e rin dersiniz. hadisesini 
Bakınn: mesele neden iba- konacağı 

ıettir, İngilterede John Bokson 
isminde oldukça zengin bir 
adam Tardll'. 

Bu adam tam yirmi sene
dir evlidir. Fakat yirmi senc
denberi 'kansmdan şikayetçi
dir. Evvelce birbirlerini 
bunamen fakir iken alan ve 
sonra zenginleıen bu çift ua
stnda bidayette aşk alihcshıin 
tanzim ettiği ahenk kaim ol
muş,: güzelce yaşamıya baş
lamışlar. 

Fakat biraz sonra kadının 
ıd .fıikimiyeti kendini göstermiş. 

Öyle olmuş ki erkek, bmlb, 
gürültüden korktuğu için 
kansının her dediğine peki 
clemiye başlamış. 

Gel zaman git zaman kadı
nın bir hakimiyeti almlf yürü
müş. Zavallı John Bokson · 
amk kansından izinsiz bir 
bardak su bile içemez olmuş: 

Senet var, Fakat rahat '! 

yok! .• 
Bu vaziyetten erkek il?iHah 

demiş, ama bir kere yakumı 
kansının eline, hakimiyet pen-
çesine kaptırmış, ne yapsa 
nafile, zavallı adamcağızın bir l 
de kız kardeşi vannıt ki fırsat 
buldukça onu teşvik eder, ce- 1 

saret verirmiş. 

John Bokson günün birin
de birden bire hastalanmış. 
Bir hafta siiTen hastalıktan 
sonra gözlerini dünya kaygu
auna müebbeden kapamış .. 

Karısı, kocasının ölümünden 
çok müteessir görünmüş. 

Cenazıeaini göz yaşlan He 
kaldırmış. 

Günler geçtikten sonra adam
cağızın môhüriü olan vasıyet-

I 

Milyoner baba : - Ovlum. Ben işe başladı
ğım zaman on param yoktu. 
Oğlu - İnanırım bab~. Fakat iş yaptiğınız · 

adamların her halde paralan pek çokmuş. 

imiş. 

Resmi memurlar lwmrunda 
John Boksonun vasiyetnamesi 
açılmış ve vasiyetnamede fU 
yazı o' runmuştur: 

«Karımla yirmi scnedenberi 
evliyim. Yirmi senedir o bana 
hep hakim olmak, benim me
rimdc kadınlık mevkfuii unu· 
tarak erkeklik 1; 6'°l&Dtak 
istedi. 

E~k~kliğe o kadu hevcSli, 
hakim tavrı takınmıya ,, o de .. 
rece teşne idi ki arkasında 

fistan ve dekolte .. ~cı!duğupu 
unuttuğu pek çok zam.anlar 
olmuştur. Bundan anlaşılıyor 
ki kanm erkekliğe çok be • 
vcslidir.. Bu hevesini bana 
karşı tamamen göstcrmİfm. 
Ben öldükten sonra h~~esf 
yanm kalmamak için kendi • 
sine miras olarak erkek pan • 
tolonumu bırakıyorum. 

Kız kardeşime gcHnce, o 
avalh da bütün servetime sa· 

hip olsun; çtıkü onun ~eldik 
taslamıya hiç hevesi yoktur.• 

·Katibi adil bu vasiyetname
yi sonuna kadar okumuttur. 

Çünkü mirastan mahnım edi• 
len kadın gözlerini · açarak 
memurun üzerine hiicum ede· 
cek bir vaziyet alniışbr. 

Kadının ahlakı baklanda ••• 
siyetnamede kafi derecede 
izahat bulunmadığından resmi 
memurlar vazifelerinin hita
nımdan sonra fazla kal
mayı şahıslan için tehlikeli 
gördüklerinden alelacele ka· 
pıdan dışan fırlamıtlar ve 
pantalona miras konan kadau 
kocaman bir servete tesahwp 
eden müteveffanın kız kardefİ 
ile yalnı~ bırakanılwdar. 
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Eğlenceli sahile 

İşin gucun oyun. 
~1uhakkak beni'l11 öl
düğüm gün de oynı
yacaksın. 

- Ha vır baba! Emin 
ol.. Öğleye ·kadar ağ
lar .. Sonra oynarım. 

·0-kiicük , 
·· olmasa~dı? 
.. . ~b 0 vfiı' radan biri tyrıli y~pbr· 

dı~ "" eYinde devrin ricaline 
zıyafet çeker. Yemekten son· 
ra '1a 'davetlilerine evi gezdi
rir. Her kes yapının güzel ol· 
duğunu söyler. Yalnız, rüıvet
ç.ililde ve pisboğazlılıkla ma
ruf olan bir adam şöyle bir 
kusur bulur: 

- Mutfak küçüktür. Kona
im büyüklüğile mütenuip 
deiudir. 
E~ sahibi bu söze kaJ'fl 

fU ınukabelede bulunur. 
- Mutfak küçük olmasaydı 

ev büyük olamazdı! 

' . 

~~~-- ~ ~ ... 
fi . 

Birinci polis - HiÇ 
deQ-ilse numarasını 
alabildin mi? 
İkinci polis - Ne ge

zer. 
· - Fakat şoförün ya
nındaki kız ... 

- Enfesti azizim. 

Hayırlı evlat! 
Sefih bir çocuğa sormuflar: 
- En böytık dileğin nedir? 
- Babamın maktulen aı-

meai! 
- Neden? 
- Çtınkü miruun katmer-

leşir. Katilden diyet alınm, 
babamm da mal ve mülküne 
konarım. 

Benim gibi bir kadın 
için iki hayat gayesi 
vardır. Ya herkesin lm
dıoı . olmak, veya zengin 
biri lle evl•,nmek. 

- E\·et.. Tıpkı yol ke
sen haydutlar gibi; ya 
para,=ra can! 

İyi ama sıkıntılı! ' 
Doktorların tavsiyesile duş 

yapmıya başlayan ahmak bir 
herife, duştan memnun olup 
olmadığı ve fayda görüp gör
mediği sorulunca şu cevabı 

vermit: 
- Duş iyi, h 1tta çok iyi. 

Ne çare ki elbisemi ıslatma -
mak için şemsiye tutmak 
sıkıntılı! 

- O~lum! Büyük İskender hangi muharebede 
öldü? 

- En· son yaptığı muharebede . 

Okşuyor sanmıı ! 
Bir kadmcağız, tramvayda 

parasının çabndıjmı Miyliyerek 
polise mlracaat eder, kendi-
ıine IOl"U'lar: · 

_ y ankeaicfnfn ıize tema-

ımı hiuetmediniz mır 

T ecr:übe etmiş! 
Efendi ile uşak arasında: 
- Mehmet! Kirbit aldın mı? 
- Aldım beyim. 
_ Gene nemli olmasın. Ba

ri dikkat edeydin. 
- Nemli değil beyim. Çıra 

- Bir erkek elinin koynuma 
! gibi yanıyor· 

-:....ligı"'ni lıfuetmiştim 
5uu - Neden anladın, tecrübe 

.- Neye tutmadımı, yahut 
ettin mi? 

bağumac:bDU! H . . b' b' k 
- Ne bileyim ef~ndiıiı .. Ben - epsını ırer ırer ya -

0 elin memelai okpdığını bm. Y anmıyan bir tane bile • •• ttt.. . l çakmtcb. 

ceza 
görmüş .. 

Ağaya 
hürmet! 

Yeniçeri ustalarından biri, 
gece yatarken resmi kavuğu -
nu giyer, üstüne batma da 
çeki düzen verir. Kansa, bu 
tuhaf vaziyetten mütehayyir 
olarak sorar: 

- Bu kıyafetle mi yatacak-
sınız? 

- Evet. 
- Tuhaf olmaz mı? 
- Neden olsun, billkia il· 

zım. Üç gecedir rüyada yeni
çeri ağasını görüyorum, fena 
halde utanıyorum. Bari bu 
gece resmi kavukla buluu • 
yım da herifi kızdınmyayım. 

- Beyefendi. Kızını
zın desti izdivacına 

talibin1. 
- Mazur görün. 

Ayağımda nasır oldu
ğundan size der~al 
cevap vereıniyecej'ım. 
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Muharriri: Nakdi 

Jz"il Vern Kahraman 
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İdris Jluhtefi 

il 

imdat! 
•• 
Ustüste. çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar 
arasında ve geminin güvertesinde iki beyaz 

hayal belirdi. Bu hayaller Karadenizin ku,., 
durmuş dalgaları içinde gömülmek üzere 
olan Asiye ve Necibenin hayalleri idi 

Atina fenerinin sahilin yük
sek bir yerinde olduğunu 
söylemiftik. Bu fener ufak bir 
körfezcik teşkil eden kayanın 
ucundan denizi ve denizden 
geçen gemileri aydınlatıyordu. 

Sahil tehlikeli bir kayalıktı. 
Eğer bu fener burada ol
olmasa yolunu şaşıran 

gemiler maazallah kayalar ü
zerine düşüp parça parça o
lurdu. Bilhassa bu gece oldu
ğu gibi hem karada hem de
nizde fırtına olan bir gece 
de deniz fenerlerinin gördük
leri hizmetler pek çoktur. Dı
şarda fırtına bütün hiddet ve 
~ddeti ile hala kudurarak hay
kırıyor, yağmur sağnak fener 
binasının dört tarafı açık taş 
cepiielerini bütün hızı ile to
katlıyordu. 

Ahmet,r.;Kahraman ağa, Van 
Miten v~" nöbetçilerden biri 
odanın birinde oturmuşlar 
Karadenizin coşkun fırtına 
hikayelerini anlatıyorlardı. 

Birden, ge.:-enin derinliğin
den doğru fırtına, gök 
gUrilltüsU ve şimşek ses
lerini bastıran bir ses, bir top 
sesi işitildi. Bu top sesi de
niz tarafından geliyordu. Oda
daki nöbetçi kulak kabarttı. 

- Denizde, fırtma aras'n
da kalmış bir gemi var. Top 
atmakla imdat çağırıyor .. 

Yukarı, arkadaşımın yanma 
çıkıp bir bakay?m dedi. 

Ahmet te fenerin bu!unduğu 
kuleye çıkmak arzusunda bu -
lunduğundan ikisi beraber o
dadan çıktılar. 

Fener kulesinin penceresin
den denizin simsiyah dalgaları • 
fçinde homurdayan manzarası 
hakikaten korkouçtu. Bu kor
kunçluğa kasırga halini alan 
rüzgar ve tufan şeklinde 
botanan yağmuru da ilave 
edecek olursanız vaziyetin ! 

dehşetini anlamıya biraz yak
laşırsınız. Fener bekçileri 
-Bunca senedir burada va

zife görüyoruz... Hiç böyle 
müthiş fırtınaya rastlamadık .. 
diyorlardı. 

Fırbnanın dehşeti içinde 
ve denizin ortasından gelen 
top sesi bekçileri telaşa dü·· 
şürdü. 

Feneri bir kere daha mu
ayene ettiler. 

- Yazık.. dediler .. Bu ha
vada ve civarımızda bir gemi 
fırtınaya tutulmuş... Bereket 
versin ki bizim fener yanıyor. 
Yoksa dalgalara kapılan gemi 
sahildeki kayalıklara çarparak 
parça parça olur. 

Bir top sesi daha geldi ve 
bu sırada göz kamaştıracak 
kadar şiddetli çakan bir şim-
şek sahili pek yakın bir nok
tada direkleri parçalanmış 
bir . geminin kudurmuş dal
galar üzerinde ümitsiz boca-
landığını gösterdi. 

- Eyvah?. Gemi pek ya
kında .. 

Eğer kaptan maharetle ge-
misini .idare ederse b izim 
fenerin ziyası sayesinde karaya 
tehlikesizce ohırabilir. Yoksa 
kayalara çarpar. Fener bekçisi 
bu sözleri hE;nÜ:z bitirmişti 
evelkilerinden daha kuvvetli.. 
daha şiddetli bir şimşek çaktı. 
Ve bunu taldben öyle müthiş bir 
bir gürültü oldu ki bekçiler 
ve Ahmet yere yuvarlandılar. 

Fenere yıldırım düşmüştü. 
Bir an içinde ortalık zifiri 

karanlığa büründü. Müteaki
ben ~ ulundukları yere oluk 
gibi su akmağa başladı. Yıl
dırım feneri parçalamış, fener 
kulübesini çoktan yıkmıştı. 
içeriye boşalan sular tufan 
gibi yağan yağmurun sulan 
idi. 

Ahmet, 
kendilerini 
Kahraman 

bekçiler hemen 
aşağıya dar attılar 
ağa, V mı Miten 

ve uşaklar da neye uğradıkla
rını bilmeden dışarıya fırlamış
lardı. Artık şimşekler üst üste 
çakıyor, yıldırımlar denize ve 
karaya birbiri arkasından dü
şüyorlardı. 

Ahmet: 
- Acaca denizdeki imdat 

isteyen gemi ne oldu? •• 
Dedi. Sanki onun bu sualine 

cevap imiş gibi gecenin uluyan 
fırbnası v·e korkunç karanlığı 
içinde bir ses geldi. Bu acı, 
ümitsiz bir feryat, istimdat 
sesi idi: 

Herkesi dehşet içinde bıra
kan bir şey varsa o da bu sesin 
bir kadın sesine pek çok ben
zemesidir. 

Demek gemide kadın da 
vardı ve fener sönmöş oldu-
ğundan artık kurtulmaları 
imkanı kalmamıştı. 

Bir az sonra kayalıklara çar
pacaklar kara denizin kara 
dalğalan arasında boğulacak
lardır, 

Şimdi hepsi de kendi dert-
lerini unutmuşlar, nerde ise 
işitecekleri geminin parçalan
ma sesini endişe ile bekliyor
lar ... Dinleyorlardı. 

Bir şimşek.. Bir şimşek da
ha çaktı. 

Ve bu şimşeklerin - aydınlı-
ğı ·kayaların hemen yanıma 
gelmiş olan geminin güver
tesini aydınlattı. 

Bu güvertede iki beyaz 
hayal.. İki gölge.. Bir birine 
tutunmuı yaklaşan ölümü 
bekleyen iki kadın hayali 
vardı. .. 

Vah zavallılar! Oleceklerdi. 
Muhakkak olarak ölecekler, 
boğulacaklardı. • 

Top sesini işitip felaketi 
hisseden civar köylüler de hep 
sahile fenerin yıkılan bina
sımn bulunduğu yere koı
muşlarbı. 

Kahraman ağa alicenap kal-
binin verdiği kuvvetle hay -
kırdı: 

- Bu biçarelere yardıma 
koşacak yok mu? 

Bu hitaba kimse cevap ver
medi. 

Kahraman ağa ilk defa 
olarak arzu ve emrinin 
tatbikat. imkansızlığı ile kar
şılaşıyordu. 

Tekrar bağırdı: 
- Yardıma koşacaklann her 

birine bin kuruş var. - . . . . 
- İki bin kunış ..• 

- On biner kuruş.. ~xrc~1 
Kimse, kimse kendi hayat.mı 

tehlikeye koymak istemiyordu. 
Tam bu sırada sabile büs

bütün yaklaşmış olan gemi~ 
feryat ve istimdat sesleri da• 
ha yalan.. daha bariz ~· 

Bu ses Ahmedi evveli har 
ret,. sonra dehtete dütlirdO. 
Çnnkfi feryat sesi ve fırbna 
güriiltllsü arasında kendi ismi· 
nin çağıriıldığmı işitmitti. 

Gözleri yuvasından fırhyacak 
gibi oldu. Kollannı denize 
doğm uzattı. 

Sanki aklıhı oynatıyormOf 
gibi bir hal aldı. 

Kahraman ağa, Van Mitea 
delikanlıya yaklaşblar. Ne olu
yordu? Ne olmuştu. Onlar 
sesi işitmemişlerdi. 

Son bir timşek daha çakb. 
Ahmet gözleri denize di· 

kilmiş, ç.akan şimfeğin ıpjı 
albnda geminin güvertesinde 
iki beyaz hayali daha iyf 
g6rdü. 

Rtızglrı delerek akacden 
- Ahmet!. Ahmet! .• 
lıtimdadınm tekrarlanması 

üzerine bir beyaz hayalleri 
tanıdı. Asiye Mi.. Nişanlısı 
Asiye ve hizmetçisi Necibe .. 
Delikanlı sevgiliıinin nasıl, ne 
suret ve münasebetle burada 
bulunduğunu dilşünecck mev· 
kide değildir. 

(Bitmedi) 
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Odadan çıkmad~n evel 
Mutadı veçhile para 
istemeai unutmadı 

Kendi noktai nazarına, de
ııiz-e düşen bir adamın yılana 
sarılması gibi muannidane sa
nlmış olan Marsiyal Zambarof: 

- Adam sen de, dedi, pal· 
Yaço belki de şampanyayı bi
raz fazlaca kaçırmış sinirli 
herifin birisidi. Sahte Düpon 
bankerin bu sözlerine şu mu
hik itirazı serdetti: 

- Palyaço hiç te sarhoş de
ğildi, çünkü sarhoş olmuş 
olaydı meçini o kadar meha
retle kullanamazdı. 

Banker, dimağına hiicum et
mekte olan korkunç ihtimal -
leri dağıtmak istiyormuş gibi 
başını sarstı ve : 

- Haydi dostum,dedi, git te 
yat, yarın selameti fikirle görü
şür, konuşurız .... 

Şeriki cürmü gittikten sonra 
Marsiyal Zambarof karyolasına 
girdi · anıa bütün gayretine 
Ulğıhen uyuyamadı ve geç 
vakte kadar yatağının içinde 
dİtidu durdu. 

Palyaçonun düello meselesi 
lo~rın göğsündeki kanlı 
harfler; sonra Elyanı tazyik 
ederken dışarıdan atılan ve 
üıerinde kırmızı harflerle 
« Dikkat et ! » cümlesini taşı
yan taş vak' ası .... 

Velhasıl gerek Zambarof, 
gerekse Loranşar sabahlara 
kadar gözlerini kırpmadılar. 

Zambarof yatak odasından 
çıkar çıkmaz şeriki cürmünil 
C&ğırtb ve kendisine : 
• - Hemen oteline avdet 

edip Jorj Düpon ismi altında 
Yaşıyacak, ve mümkün olduğu 
kadar da nazarı dikkati celb
ebnemiye çalışacaksın. 

En kfiçük harekibna bile 
dikkat etmelisin. Bilhassa kim
le ile alaka peyda etmemi
Je ve adeta merdümgirlune 
'bir hayat geçirmiye çalış. işin 
llnıvaffakıyetle neticelenmesi 
lenin rolünü meharetle ifa 
etmene bağlı olduğunu da u
nutma! Mesela dün akşam 
b.ıoya gelmek hususunda sen 
okadar ısrar etmemiş ben de 
aptal g'ibi bu ricam kabul 
edecek yerde reddetmiş ol-

saydım bu vak'alar tehaddils 
etmiş olmazdı... Dediğim gibi 
rolünü bakkile ifa etmiye ça
lış... Düpon elduğunu ve Jak 
Loracşarın katledilmiş bulun
dugunu bir lahza bile habnn· 
dan çıkarma! Yoksa külahları 
d .... . • h ' eg~ırı:z: a ... 

Banker bu son cümleyi te
laffuz ettiği zaman çehresi 
sertleşmiş, ağzı tekallüs et
mişti. 

Düpon odadan çıkmazdan 
evel bermutat bankerden biraz 
para istemeyi de unutmadı. 
Zambarof bpkı bir köpeğe 
kemik atar gibi, masasının 
gözünden alınış olduğu bir 
avuç bank kaimelerini Loran
şara fırlattı ve: 

-Tekrar ediyorum, gözünü 
dört aç!... diye homurdandı. 

* •• 
Marsiyal Zambarof yalınız 

kalınca derin derin içini çekti. 
Zahiri sükunet ve metaneti

ne rağmen alçak herifin en
dişesi eksilmemişti. Banker 
gayri mer'i olmakla beraber 
müessir bir kuvvetin kendi
sile muhasama ettiğini ve 
mli~emaaiyen plinlarmı alt
üst eylemekte bulunduğunu 
hissederek kendi kendine: 

- Cadılara, hortlaklara i· 
nanan bir adam olsaydım, di
yordu, Hülber Marsanın sırf 
intikam almak için yer yüzü
ne yeniden avdat etmiş oldu
ğuna ve bu mezar kaçkınının 
benimle uğraşmıya bqladığı
na inanırdım. 

Bereket versin ki ölen bir 
adamın bir daha geri gelmi
yece~ni bilenlerdenim.-. Şim
di 1iU düşünceleri bırakalım da 
ciddi meselelerle meşgul ola
lım. 

Banker bu sözleri söyledik-
ten soma kemali ihtimam Ue 
tuvaletini ikmal ettikten sonra 
aairesi binanın orta kabnda 
kilıı bulunan yeğeninin daire-
sine ~' 

Elyan Rosole vasisini ber-
mutat soğuk karşıladı. Bir ge
ce evelld vak'adan sonra genç 
kmn üaait ve azmi Jenideıı 

Matbaa ve Qazetelere ... 
Satılık Avrupa mamulatı harf 

Almanyadan getirtmiş olduğumuz tO ve 12 punto 
harf almak istevenler idare müdüriyetine mü

racaat etm~lidlrler. Flat her yerden ueuzdur. 

ilaçlarınızı Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde 
ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz tue ede-

Aİye ile, c:iddi bir dikkat ve istikametle yapdu. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. 

Fosfotin Necatı·. Yavrulari fevkalade besler 
• büyütür. Maddei hayati.-

y eyi havi en birinci çocuk gıdasıdır. 

Üsküdarhlara müjde ~~ak~= :-
şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı· 
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir. 

ZAMAN f rıa ''e f ~1at Depo!nlnda ber "" eaını •• lolıta tırslet ~ 
aıuııo aeaııa ~ SNT"n«ııır. D kU1ı~lal meb&yaata acık&• 

bil bir kota KREM SWO!t taıaltı ,,..." MEC>\NEN caldJaol.atr/ 

lıtanbul. Bagçe kapw No. 37. (Salnk Mısçyara Ecyonuf) · 

Mahmudiye 
oteli 

Elektrik ve terkosla mü
cehhez nezafet ve taharetile 
müşterile.rinin mazharı tak
diri olan otelimize bu defa 
müceddeden banyo mahallile 
tek yataklı odalar inşa edil
miştir. Binaenaleyh aile ika
metine de son derece elve
rişlidir. Ehven ücretle abon
man kaydedilir. Rahatını ve 
istirahatını arzu eden zevab 
kiramın teşrifleri kendi 
menf aatları iktizasındandır. 

Adres 
Sultan Mahmut türbesinde 

Telefon: 3402 

avdet etmiş bulunuyordu. Ban
ker bu sureti kabulün istis· 
kale çok benzediğini farketmiş 
olmalı ki: 

- Elyan, dedi, ziyaretim 
galiba hiç te hoşuna gitmedi. 
Maksadım balodan sonra sıh-
hatin hakkında malumat al
mak, yorulup yorulmadığını 
anlamaktı. 

Genç kız bu riyakarane söz
lere baridane cevap verdi: 

- Teşekkür ederim, iyiyim •• 
- Azizem, bilsen diin ak-

şam nekadar güzeldin. Herkes 
seninle meşgul oluyor ve adeta 

Kırmızı kordonlu 

ANKARA 
RAKISINI 

Her yerde arayınız 

. . . . . 
. . . 

I ' • 

BeJsoöukluöu frengi 
olanların nann dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en 908 uenlile kat'i 

olarak e~ı..; VI". )IC"İ belı9oğokltığu, 
frengı, idrar darhğı, bel gevşek
liği ve mesane ve bilcümle kadın 
rahatsu:hklan tedavi olunUT. 

Beyoğlu Tokadıyan yanında 
ınrktep sokak N. 35 Tel. B.0.3152 

seni temaşaya doyamıyorlardı. 
Genç kız bu iltifatlara, si

tayiılere kulak bile vermiyor
du. Zambarof bu dalğmlığuu 
farkettJ ve yavaş yavaş tebdili 
lisana başladı: 

- Bilmem neden bu sabah 
beni düşman görmiye başla
daı, dedi. Pekili billyonun 
ki icabında seni tazyiketmek te 
benin elimde olan bir 19ydir. 
Seni çok sevdiğim için bu 
cebin vautalan münacat et
miyorum. Sen ise bu bdi· 
katten tegaflll ediyor, lıfl .... 
m•mazlağa ~ .... 
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Hediyel "rnizi kazananlar 
Dün altıncı noter huzurunda kur'a çekildi 

Yerli malJarı musabakanuza iştirak eden kari-
lerimiz hediyelerini gelip alsınlar ... 

Yerli mallar hakkmdcı aç- ı Pertev. Kıztaşından • Doktor kasından bir büyük vaı:o. mu- ı ~~hya Azim çini fabrikasının. 
tığımız. müsabakaya iştirak Sipahi znde: rıestlcden 25 allim Bahriye Hamdi H.: Here- Usküdar çarşı boyu 187 nu· 
eden karilerimize tevzi edile- çukulat. Arif Rüştü bey: Milli ke fabrikasından bir yastık maralı Enver B.: Mehmet Sabit 
cek. hediyeler için dün altıncı konserveden dolma. Bakırköy yüzü. Eyüp Davut ağadan Fet· fabrikasının 2 çift çorabı. 
noter lıu::.:urunda /\11r'a çe- caddesinden Güzin H.: I:tem lıiye H.: Tahta kalede S. Ar· Be iktaşta muallim Osman 
kilmiştir. Karilerimiz hediye- Pertev jmalatından çocuk hanyan :Anadolu Bakır fahri· Nuri B.: Milli konserve fahri· 
lerini bugiinderı itibaren saat podn1sı. Dişçi mektebinden kasından bir tencere. Seraı:at kasının ınarmelatı. Salon vize 
iki ile dört arasında idaremi- 355 Halit bey: Pertev podrası. bey: Milli konserveden bir memuru İsmet bey oğlu Seli· 
u gelerek alabilirler. Yalmz Kayseri Şimendifer anbar marmelAt. Kadıköy çUek so· hattin B.: Süreyya paşa fahri· 
her kariimizin, ka:.andı{jı be- memuru Neşet bey Sodoroni kak Kemal Nazım bey: Meh- kasının 3 metro kumaşı. 20. 
diyenin sahibi olduğunu isbat Pertev. Beşiktaş Tuıbabadan met Sabit fabrikasından 2 ·inci mektep muallimi Türkin 
etmek üzere hüviyet varaka- A. Mecdi bey: Pertev podrası. çift çorap. 22 inci mektep mu· Altay: Etem Pertev Saç suyu. 
sım ve mifus teskeresini ibra:; Aksaray Osman efendi so- allimleriııden Mustafa bey: He· Bandırma arabacı oğlu mağa• 
etmesi şartllr. kak, Nebahat H.: Hütahya reke fabrikasından yasbk yü· zasından Mehmet bey: Altin 

Müsabakaya iştirak eden azım çini fabrikasından bir zü. Muallim mektebinden Hü- gl\neş menaucat fabrlkasndu 
karilerimizin kazandıkları he- tabak. Bakrıköy yeni mahalle- seyin Nazif bey: Mehmet Sa· (1) yün yelek. Defterdar Fah· 
diyeler isimleri hi.:cısmda ve den /J s · ·e H.: Briyantin Pertev. bit fabrikasından 2 çift çorap. rinnisa H.: Kütahya azim çini 
a§ayzda yazılmıştır: - ( enıel köy Sabahat Hamdi Dıraimandan küçük Sait fabrikasından bir küçük vazo. 

Fatihte Fethiye caddesinde Muhasebed H. Fevzi bey: 
Halil Sitılu beye: 25 tane neatle Kütahya Azim çini fabrikasm• 
çulnılatası; Kadaatro mekte· dan bir reçel tabağı. İmam 
binden Naci bey: MiUi konser- Hatip mektebi muallimlerin· 
ve fabrikasından bir kutu den Abdurrahman Şeref bey: 
dolma. Kmguncukta mütekait Bakırköy bez fabtikasından 
Nuri bey: Milt kouerve dol- 5 metre keten. Muhasebeci M. 
muı. Kırklarelimden Müşerref Tacettin bey: Milli konserve 
Jı.mm: Beykoz fabrikası ma- den Marmalat. Şehremininaen 
mulatından bir çift iskarpin. Halide H.: Bali zade Raif bey 
F~tih Atpuannda Tahsin bey: fabrikasından kuş tüyü yasblt. 
2S adet nestle çoklatası. Ka- Aziz Neş'~t bey: nestleden 2Sq 
rilpimizden H.H. reçel tabaği. çukulat. Kadıköy diş dok· 
Kiiçükpazardan Sabiha hanım: toru Cemil Niyazi ı,Wy 
Be,koz fabrikasından çanta. Bakırköy bez fabrikasının 5 
Sirkeci Daktilo dershanesinde , ' metro bezi Beyoğlu Nadide H.: 
Dili.er bey: Milli konserve- Kari/erimize tevzi edilen hedielerimiz için altıncı Etem Pertev Sulfatosı. Üaküdaı 
elen marmalat. Galatasaray li- k8.tibi adil huzurunda kur,a çekkilirken... İhsaniye Sevim hanım: Pertev · 
sesinden Necat bey: Kütahya H.: milli konserveden marma· bey: Nestleden 3 çukulat fon· diş tozu. Amavutköv Belkia 
Azim çini fabrikasının bir çini lit. ~araydan Halit bey, dan. Divan yolu biçki yurdun· hanım: 12 adet çukulata mavi 
kaine kavanozu. nestleden 25 çukulat. Sanyer· dan Nermin Ömer Tahsin fondan Nestele. Ticaret sa-

Fatilıte Hacı Şeref bey: 6ç den Kadriye Leman H.: Etem H.: Milli konserveden dolma. nayi odasından tef Sami B.: 
adet Nestle çukulat fondam. Pertev şurubu. Divan yolu Vefa orta mektebinden Milli konserve fabrikası dol-
latanbul lise.sinden 258 Adnan 57 numarada Cemil bey: Kü· 223 Hakkı bey: Kütahiye ması. lpsale muaUimlerinden 
,._ı..!.1. be 25 nest ı tabiye Azim çini fabrikasın- azim çini fabrikasından küçük ~ y: tane e e Cemal B. : saksı, Kütahya 
pmlmlataı. Cerrahpapda mü- dan bir reçel tabağı. Ankara· surahi. Eyüpten Leman H.: kü- Azim fabrikasından. Ticareti 

d d B l l v l S l"h b tahya azim çini fabrikasından telıait Ali Riza bey: nestle en an u gur u og u a 1 ey: Babı iyeden Naci B: küçük 
--L.ı fond D · milli konserveden dolma. Mu- büyük surahi. 36çi mektepten 

Uç \'uauaat an. en ta- İ Ekrem bey: Süereyya paca vazo, Kütahya Azim fabrika· 
· • y-ut on.ı- be E- a,llim bsan Altay bey: Küta- y d T h d 

en lllll DU&ı.1'::n y: u;m hi A f d fabrıkasından bı·r yu-n batta. sın an. op ane e marangoz ye zim çini abrikasın an -
perteT kolonyası. Erenköy b" k D d nı'ye. Tarsusta Server be'~ı· Hasan B.: Etem Pertev ko-lck fa ır tane ase. avu ağa a 
lblıl8 a t katibi Kemil bey: mahallesinden Nazire H.: Meh- bey: Nesteleden 12 çukulat . lonyası Tirikotaj mütehassısı 
milli konseneden dolma. Ak· S b" f b k 2 ft Beyogvlundan Nı"yazl •ade fb. Herekeli Mustafa Nafi B.: Kn-met a ıt a ri asından çi ... 
smiııy Ganıba Hlaeyfn ağa çorap. Kemal Emin bey. krem rahim Etem bey: Etem Pertev tabiye Azim çini fabrikaauıın 
mahalleaindeu Hida,et H.: Pertev. E. Hulusi bey: nestle kolonyası. ÜskOdar İdil H.: Reçel kavanozu. 
nestleden öç beyaz çukulat. çukulatasmdan 12 adet fon- Milli konserve fabrikasının Ankara imaliti harbiye 
M.araydan Emcet bey: Bali dan. Mahmut paşa<la 113 nu- dolması. Havyar hanında terzi tüfek fUbesindan A. Şevki 
zade Raif bey fabrikasından maralı mağazada Mehmet Re- Ahmet bey: İpekli kefiye, Şeh- bey: Marmelat. Milli kense"e 
bir k6f tiy6 yastık. Topanede 'şat bey: milli kunserveden dol- remininde Dağistani zane fab· fabrikasından. Tepe başmda 
merkez kumandanlıgı tevkif· ma. Bayazitten kunduracı R. rikasmın. Galatasaray lisesln- komisyoncu Vitali Koronya B. 
hıaae.inde kamacı T. S. Kü· Ziya bey: Lazari Pnn:-yotidis den 'Burhan B.: büyük aurabi Milli konserve fabrikasından . 
tabya aim çini fabrikasından üç yıldız fabrikasından bir Kütahya Azim çini fabrikası- marmelat. F eriköy Baruthane 
bir adet Yummtahk. Ankara kutu biskUvit. Boksör Nuri nın. Üsküdar lisesinden 180 caddesinden Macit bey. nea .. 
caddesinde G6k-alp: Krem bey: Kütahva azim çini fahri· Aptullih İhsan B.: yemiılik Kü- [ Mabadi 11 inci sah~fede 1 
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Uç sabikah, bir kiıdın 
için burun kestiler 

Sabıkalılardan Etem ve iki arkad~şı, dün gece, Y erebatanda 
arsada yabp kalkan Hllseyin ile b ·. · kadm yüzünden kavga 
etaaitler, üç sabıkalı Hüseyfnin bumunu biraz kesmişlerdir. 
Etem yakalanmış, diğerleri kaçmıştır. 

Piç Hasan 
yakalandı 

Dün topanede Salıpazarında 
Peynirci Yaninin koynundaki 
Ptara cllzdanile ( 100 ) lirasını 
Yankesici Piç Hasan çarplDlf 
kalabalıktan bilistifade Hen • 
dek caddesinde bir apartıma· 
nnı bodrumuna kaçmıt ise de 
tutulmuştur. 

San Qiizeldc... 
Sirkecide ikbal otelinde 

oturan Osman efendi dlln San 
gtizelde yarim yerinden ıe
çerken sabıkalı Şilkril ve Hırt 
Ali tarafından mantarcılık .u· 
retile 48 liraaı dolandırılmıştu. 

~1emura davak 
.; 

Sevvar satıcı Fethi, kendi-
ı~ı 

abie meyvuını satbrmıyaa 
zabıtai belediye memurlann· 
dan Sabri efendiyi diln Küçük 
~· sokak ortasında döv-

f • 

Dl&ftür. 

Bir baba kızını 
vurdu 

Haak&yde Hacı Şaban ma· 
lıalleslnde sakin kundura bo· 
Y•Clal Nizan kızı ıarayı: 

- Niçin çalıımıyorsun ve 
bir Tilrke metres olarak ya• 

'1Yomın, diyerek bıçakla sol 
16zü üzerinden yaralamlfbr. 

Galatasaray • 
Fener tahkikatı 

Galatasaray - Fener bahçe 
lbaça esnaımdaki milessif ha

.&iee.in albnca müıtantik Sü

'eyya bey tarafından tetki· 

ldııe başlanılJDlftır. 
Hadile esnasında kolu kın· 

1-n Kadri beyin tekrar mua· 

Yene.ine lUzOm ıörülmGftlh'. 

Hadiaede bulwaanlarc:lan ve
f'1ı hakem Necmi, F eaerll Sa
hUı, Galatasaraylı kaleci Ra· 
llaı, Müdafi Bürhan, mualllm 
Sup)ıl beyler 9ahit olarak ia
ticvao edilmektedir. 

Hırrıızlar 
tutulamadı 

Ev~lki gece Halıcı oğlunda, 
mütekait Ali beyin evine hır
sız girerek bir çok kıymetli 
efya, gümü~ takımı, mücevher 
ve para çalarak kaçarlarden 
maha!le bekçisi tarafından gö
rülerek takip edilmişle.r ise de 
firara muvaffak olmuşlardır. 

Otomobil kazası 
Doktor Karlonun idaresindki 

547 numaralı hususi otomobil 
dün pangalbda 14 yaşında 
Antonyu isminde bir kıza çarp
IDlfbr ienç kız başından yara· 
lanmışbr. 

Kadının hiddeti 
Hasköyde Piri paşa mahal

lesinde oturan Lusya isminde
ki kadın evinin öntinde bağı· 
ran 12 yaşında Avadis ismin
de bir çocuğu davmiif ve 
başından yaralanuştir. 

Aşırılan kuzular 
Hapishaneden çıkan sabika· 

lılardan Mehmet ile üç arka
datı evclki gün Haaköyde bir 
celebln mezbahaya sevkettiği 
dört kuzusunu aşırarak sahilde 
duran bir sandala almışlar, 
kuzuları Beşiktaşa çıkararak 
sandalı Beşiktaş wkeleaine 
bırakmışlardır. 

Zabıtaca sabıkalılar tevkif 
edilmiş, yalnız sandal bulun
IDUf, kuzular ele geçirilme· 
miştir. 

Erkek ınuallin n1ek -
tebin · n kuruluşu 

lıtanbul Erkek muallim mek
tebinin kuruluşunun (83) ncil 
yıldönümünü ~~be ~il 
merasimle tes ıt edılecektıt. 

BuQünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

almmlfbr: 
Dibı azami hararet «18» 

derece, bu sabah «14» de
recedir. Bu gece rüzgar ha

fif Şimal, hava bulutl~dur. 

F'ena hadise' 
Dünkü ziyafet
teki cirkin vak'a 

~ 

nın sonu ... 
Matbuat cemiyeti tarafından 

milttefik ajanslar mümessille· 
rine dlin tarabyada verilen 
öğle ziyafeti esnasında müessif 
bir hadise olmuştur. 

Davetliler meyanında bulu
nan muharrir Nizamettin Na· 
zif bey cemiyet reisi Hakkı Ta· 
rik beyin nutkunu müteakip 
ayağa kalkmış, söz söylemek 
mevki ve musaadesine sahip 
olmadıiı halde misafirlere 
karşı aklı başında bir adamın 
barcı olmayan aaçma beya· 
natta bulunmuştur. 

Ajanslar kongresi heyeti 
murahhasamız reısı Tevfik . 
Kimil bey bu hadiseden bah
aederek: 

cıı-Mesele benim nazarımda 
ne &aylediğini bilmiyen fUW'* 
suz bir insanın bir buhrana 
uğramasından başka bir mana 
ifade edemez!» demiştir. 

l:ttlfa etti 
Nimamettin Nazif bey ziya· 

f eti mtıteakip kendiaine orada 
yer allmak salahiyethıi veren 
matbuat cemiyeti heyeti naer
kezfye azalıtmdan iatifa et• 
miftlr. 

DiJn geceki balo 
Dün gece, Ajanslar konıre

si murahhasları şerefine !&mir 
vapurunda bir balo verilmiftlr. 
Baloya lstanbulun en kibar 
ve en iyi tuvaletini taşıyan 
hanımlar iştirak etmişlerdir. 
Güzel bir cubuat sabaha 
kadar terennOm etmiş •e 
gemi Marmara ile Boğaziçin
de dolqmıştır. 

Mütekaitler, ey• 
tama maaş 

Üç ayda bir veri~eo müte
kait, eytam ve eramiiln hui• 
ran, temmuz ağustos maqla· 
nnın tediyesi için lazım gelen 
ihıarat ikmal edilmiştir. 

Havale ıclir gelmez tedi· 
yata başlanacaktır. 

BuQünkü borsa: 
ingiliz 1005,25; Frank 

12,34; Uret 9,22; lsviçre 
2,50; Dolar 48,25; Da· 
hili 93,50; Altın 870; Ana· 
dolu 24,70; Rumeli 7,25; 
Tramvay 72,75;Dilyun194,75 

lı Lankasından alınmıştır. 

Hediyelerimizi 
kazananlar 

[ 10uncu sahifeden mabat] 

tleden 25 çukulat. Ankarada 
Kemaliyeli Hamit bey. : Etem 
pertev kolonyası. Kadı köyden 
Fevzi bey: 
milli konse"eden marmelat. 
Sultan Ahmet Firuz ağadan 
Ahmet Ziya bey: Mehmet Sa-
bit fabrikasından 2 çift çorap. 
25 inci ilk mektepten Mehmet 
bey: Kütahya azim çini fabri· 
kasından bardak. Mukbile İr· 
fan H.: Bakırköy bez fabrika· 
sından 5 metre keten. Nuru· 
osmaniyeden Nazire Fevzi H. 
Milli konserveden dolma. 
Kadıköyden Hakkı bey : Kü· 
tahya azim çini fabrikasından 
büyük Vazo. Semiha Sırn H.: 
F esane battaniyesi. Mahmut 
paşa Mehmet Sait Milli kon
serveden marmallt. Küçük 
Mustafa paşadan Hıfzı: nestle-
den 25 çukulat. Ankara ziraat 
bankasında H. Remzi bey : 
Bakırköyünden 5 metre bez. 
Sehrembıinde M. Ken'an bey: 
kozmetik Pertev. Ankarada 
Vasıf bey: Kütahya çini fab· 
rikaıından reçel kavanozu. 
Btıyilkçarfı Sipahi aokak Meh-
met Sefi bey: HaHD Fikri fa
nile fabrlka91Ddan bir yün ye-
lek. Kadıköyden Mefkiıre Şük· 
rü H. : karbonat Pertev; lf · 
Hamit bey ı Kübalıya fabrika
mıdan büyük vazo. . 24 üncil 
ilk metepten Bedİa H.: Milli 
konserveden mumılat. Top· 
kapı Atika H. : Etem Pertev 
kolonyası. Y ed'kuleden Arma
nak Hotikyan b~y : MeliİDgt 
Sabit fabrikakasındın 2 çorap. 

Kütahya çini facrikası İstan
bul ajantua M. Favzi bey: 
diş macunu. Erenhöyünd~n 

856 numarada S.ı&battin efendi: 
12 neıtle çukulatası. Karaman 
ogullanndan A • Ferit bey: 
kütahya fabrikasından reçel 
tabatı. imzası okunamıya!1 
cevap aahibi : Klltahya fabn-
kaaıodan kiae. Cihangirde 
şoför Hilmi bey: Pertev bmak 
cilası. 

Zayi 
Siyah bir cüzdan içersinde 

askeri ve nUfue tezkeremle 
sUtçll cllzdanım ve köy mek· 
teblnln tamiri için liste sene
dimi ve evrakı husuıiyemi 27 
mayıs pazartesi g(lnü nişan
taşla feriköyU arasında zayi 
ettim her kim buldu ise tak
simde Slltçü cı:ıaf kahvesine 
getirdigi takdirde memnun 
edilecektir. Zayilerin yenisini 
çıkaracağımdan hü~ü. yoktur. 

Nipn tllJında te.tfıkiye ma-
hallesinde Ekmek ftbrikası 
yanında iki numaralı nanede 
Avanusln sütçü: Mehmet. 
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T'ah vil8-t satışı tehiri 
Emniyet Sandığı müdürlüğünden : 
Sandık namına merhun olup vadesinde tediyei deyn edilmedijiırden dolayı 30 Mayıs 929 

tarihinde satılacağı evelce gazetelerle ilin edilmif olan talavilltm sabfl bubelltızum tehir edi
lerek 12 Haziran 929 tarihina müsadıf çartanba rnno mt on d6rtte übım ve tahvilit piyasa 
mucibince satilmalarının mukarrer buluduğu illa olunur. 

İstanbul vilayeti emvali metruke müdüriyeti ilanları 

mahallesi sokağı N. nevi kıy ~f bammeneıi 
' lira 

Boiaziçi Ortaköy MiiteveUi atik 2 ma bahçe ...., iane 850 d&t taksitte 
Müştemilatı: Bodrum ve çatı arası ve iki kattan ibaret olmak llzere bet oda bir sofa 

ve iki halası vardır. Muhtacı tamirdir. 
atik N. cedit N. lira 

Edfmekapı Emirbuhari kapı harici 28-28a 28-2'l a.ılbut d6kklai 175 pqin para ile 
Balada evsafı muharrer emlakin bizalarwla ,a.terildiğj Yedüle ve tahmin edilen be· 

deller ae 8 - 6 - m tarilıine ıntıaadif cumarte.i JISİlll aaat ıs te mlzayedeleri mukarrerdir. 
Taliplerin bedeli muhammeDİn yüzde yedi buçup laeaabile pey akçelerile ve ya muteber 
banka me~larile emvali metruke sabf komimyonuna miracaatlan. 

buiaeye ait Hı tam ve sOltıs 
'malıallesi sabit N. nevi , bi111nin kıymeti mubammenesi 

.tik cedit lira 
Eminönü Şehgeyliai Peynirci 11 9-11 ~ mağazalar) 6400 leldz taksitte 

Müştem.ilib: 9 numaralı dtıkkimıı iki kat llzeriae dart odası olup bu dllkklnm llileci 
sobtmda bir de medhali vardır. 11 lllmU'a1ı dokkAnm havua yoktur. 

Balida evsafı muharrer emlikio hazineye ait 120 lıjue itibarile 38 tam ve siilüı hiuenin 
bedeli sd6z taksitie tediye edilmek tbse 6400 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf 
mdlile 3 - 6 - m tarihine miisadif pazar pi saat 15 te teklif zarftaruwı kOpdı mukarrer
•. Taliplerin bedıeH muhammenin y&zde yedi buçuiU heubile 480 lira teminat akçeleri 
~ya nuıteher banka mektuplarile emvaH metruke satq komisyonuna m&racaat eylemeleri. 

&ı llliik.em
mel ve tam 
ayarlı saattır 
Dakika şaş
maz, temi
nadı ve eh
yeu_ fiatla sa
tıhnaktadır. 
B.şllca s..ı dükklnlanıwlan 21'3) nuz. 

!_gpn ~ 
.lllDrdo Levi Ve hiratleı·J 

i-.dnıl, liaYuzlu ban ~14 
ffer CİRS S•t deposu. 

itan 
F.clirne ~ taiatı elek

tiriki,esi 20 - s -m tarihin -
den itibaren kırk bq gün 
midaetıe ve kapalı zarf mu -
lile llliinakasaya konultauttur. 
T allp olanlar proje ve şartna
meyi on lira bedel mukabilin
de lstanbul ~bremanetile E -
dime betediyesiodea tedarik 
edebilirler. T alipier ilk teklif 
edeceideri bedelin yüzde yedi 
buçuiu Riabetinde teminat ak
ÇSİllİ ve ya banka mektubu
nu ve tddifabnı havi pullu 
varakayı bir zarf derununa 
koyup üzerine elektrik İfİDe 
ait olduğunu yazarak 6 tem -
muz 929 tarihine kadar Edirne 
belediye meclisine tevdi eyle
meleri ilin olUDUr. 

Darüttalimi musiki 
Hey'Ati fimdlllk yalaaz Cama 18Jderl 

Çubuklu bahçesinde terennnmsu olmaktadır. 

lstanbul Tramvay Şirketi bi
letçilik vazifesi için talip ara
maktadır . 

Bu vazifeye talip olaala:İ' cwaa Ve pazar ı&nlerinden maada 
her gin sabahleyin saat 9 ile 12 ar..-la ı-e akpmlan saat 

. 15 ile 18 •aanda Galatada Hayneman beNQda Şirketin 

hareket kalemine mhcaat edebilirler. 
Biletçi olmak isteyenler atideki prtlaı:ı haiz bulunmalıdırlar: 
1 - Tilrkiye tebeasmdan olmak. 
2 - Y 8fl 20 den fazla ve 40 taiı qajı balwunak. 
3 - Askerlik vesikası yohmda ·olmak. . · 
4 - Yeni harfler ile ·okuyup yazabilmek ve baaptan im

tihan verebilmek. 
5 - Hizmete P"meden evvel bhbi muayene neticesinde 

sı1ıhatte buhmdup tebeyyiiıı eylemek. __ .._. .. 

Navman° Daktilo Dershanesi 
ideal ve Erlka makineleri · 

Maarif veUleti cefüesinin nahlatı ~iyesinin haiz denhane-
ıuizio birinci devre imti~~ı icra ~rek ı Haıiran tarihinde 
başlıyacak ulan ikinci dev~ ~ taıd>e kaydına ba~landığı ala-
1.:adıır:ma ilüı olübar. ' 

Galata, Büyük -~ ~ Navmaıi' :Y111 makineli mataıaaı 

Şehremanetinden: 
itfaiye grupuodaki 
ait 62 numaralı plak• 
olmuştur. Hükmü 
ilin olunur. 

* Bey5>ilu daireaindeO: 
tada Z.B. merkezinden 
muhafaza daireye bir 
teslim edilmiftir. 
g6n zarf.da mlracaat 
ae sablacakbr. 

Şayet 

ı kere 
Pertev dit mac 
l.timal etmif iseniz 

edeniniz ki ne dit e 
iltihap ve kanamak ve t!: 
diflerinizde gerek ıi 
gerekse suveri saire ile 
sul eden sanbldard,. 
kalmamıttır. Bundan 
(PERTEV DIŞ MACU 
ğer macunlar gibi K 
tehlikesi arzetmez. ~ 
tev diş macunu kalay 
derununda ihzar edllllM,.... 

Elektirik makhaelerijte tıe·'9ollıılıM,. 
(iartıtı. prostat, ademtiktidar, bel 
hli dit ve lifeııgiyi atr<saz ; 
~· Bordıçj ı.-..-.... 11 

D ... 

İZZET KA 
Yeni ve eski bı;!tdukluğu, 

cildiye ve frengi elektrik \'e . 
son vesaiti Ccnnive ile tedavı 
Bahçekapı şekerc·i Hacı Bekir 
sında 1 j tan 6i ğa kad;ı.r. 

J 6 ncı sahifede santimi 
13,12,Il,10 uncu » » 
9,8.3 üncü > ) 
2 nci > > 
1 inci n » 

Telgraf: lstanbul S 
İlin muhteviyatına dikkat 

tnak]a beraber bu hususta met' 
kabul edilm~z. 

Gazetemizde intişar eden 
yazıların hakkı mahfuzdur 

Abone şartlan 
Vil&yetler için: ~elik I 7o0ı 

aybk 900, üç aylık 500 
Ecnebi memlekeUer için: 
3000, altı aylık 1600, Qç ayt* 

kuruştur. 

20 Zilhicce 1341 
Takvim 

Güneş 4,33 1 Akşam 
Öğle 12,11 Yatsı 
ilindi l 6, iO tın.ak 

Mes'ul mtidiir Selim 


