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a l 
• 
hti a a olundu Bir rezalet 1 Tavilzade 

Yunan şilebi iinünd<J 
feci bir tehlike 

atlattı. 

Telsi::irı şimdiki ııu..rk.ezl 

Te siz tele
fon şirketi-

• • 
nın vaz ye 
düzeiyor 

Balb şirketi, ni
hayet insaflı bir 
hal şekline ya

naşmışt r. 

Geçen gün radyodan ahseden hir dostumuz, istasyonumuz 
hakkında yazdıklanmızm n emen hep şikayeti muhtevi olduğu
na dikkat ederek : 

. '' - Bize akşamları tatlı birkaç saat geçirten radyomuzun 
lehınde .s~y!enecek hiç bir 9ey yok mudur? "' 

Sualını ırat etti, derhal : 
- Y.ardır, ~ev~~ını, verdik! Lehinde söylenecek en büyük 

şhey1 , ıçın?e yuidugü muhtelif müşkülata rağmen faaliyetine 
a el gettrmemiş olmasıdır. 
Filhakika şimdiye k~dar sö.r.lediklerimiz tamamile doğru

d~r: Radyomuz bizzat ılk müessislerinin bir, ikisi tarafından 
atı~ıni tehlikeye maruz bırakacak teşebbüslere hedef olmuştur. 

.~ kat buna rağmen bazı müesseseler tarafından gösterilen 
~uzllhcret sayesind_e yıkılmamışbr. Bundan başka da radyonun 
hır kaç aydan berı albnda yaşadığı idareyi eski idaresinden 
a~ı~ ~t~ek te 12.zımdır. Filhakika son zamnnlarda vaziyetin 
18 

a 1 ıçın -~~ teşebbüslerde bUlunulmnmış değildir. Ezcümle: 
ı. - Huk~mct ile şirket arasında mün' kit olan ve ar 

etsın etmesın, hasılatı gayri safiyeden Dlühim bir kısmını 
hük~mete ayıran e ki mukavelenin tadiline t~ebbüs edilmiıtir. 
Y enı mukavelede hükumet gayri safi hasılattan degıw ·ı k 
k A d b. h" , anca 
ar ~n ır ~se al~ca~tır. Bundan başka hükumetin vermekte 

ol~ugu senevJ 25 bın lıralık tahsisatın bir hayli tezyidi i i d 
vat alınmıştır. ç n e 

( :llrıhadı ~I iincü sahnfede ) 

f rma htilafı 

_J11"ihi11ı siyaset işlerin
de para dalaveresi 

Bir Amerili n bah
riye mütaviri moh

emeyc vcrildL. 

. Londra,. 14 (Hususi) - ln
giJtere ile Amerika, deniz si
l.ahlannı, yani don nmalanru 
makul bir dereceye indirmek 
için hararetli bir müzakereye 
giri.,Ştiler. Hatta bunun için ln
giliz başvekili M. Makdonalt 
yakında Amerikaya giderek 
Amerika cumhur reisi M- Hu
verle de görüşecektir. 

Uzaktan sesi geldiği için 
mühimsemediğimiz, fakat bü
tün dünya için p~k çok ehem
miyetli olan bu meselede, iki 
taraf, yapabilecekleri fedaknr
hklann derecesini tayin et
mekle meşguldürler. Bunun 
için de sık, sık bahri müşa
virlerin fikirlerinden istifade 
ediyorlar. 

Bu mesele münasebetile 
ahiren Amerikada mühim bir 
rezalet meydana çıkmış , 

İki oteli davaya düşürd.ı! 
U . Vilyam Şerer 

Ş·ın ahkeme, laA vh bahriye WÜ§avirlerinden Vil-
...... .,, yam Şerer, reisicumhur M. " k Huver tar fından ali mahke-

rı 1 et İ edecek meye verilmiştir. Mütehassıs 
Ş~!er, şimdiye kadar, bütün 
mutale larında, Amerikanın, 
harp gemilerini küçültmesinin 
imkanı olmadığı iddiasın ileri 
sürmüştür. 

Firma dauasma düşen Emperiyal otelleri 
İstanbul ikinci ticaret mah

kemesind~ bir tirarct firması 
nın men i dnvası açılmıştır. 
Dava, haylı hususiyeti haizdir 
Davacı mevkiinde olan, Bey.: 
oğlunda "Emperiyal,, oteli sa
hibi AH Memduhi beydir. 
Ali Memduhi beyin davası 
şudur: 

Kendisi İngiliz sefaretanesi 
civarındaki binada ~Emperi
yal» otelini idare etmiş, son 
zamanl rda bu binayı terk
e~erek karşı sıradaki başka 
bır bin ya çıkmış, «Emperi
ynl» ismile otelini orada ida
reye başlamıştır. ' Emperiyal~> 

ismini de keneli namına tesçil 
ettirmi bulunmaktadır. 

Halbuki S1rkecide «Osma· 
niye» oteli sahibi Ömer Lütfi 
bey de eski binada açbğı o
teli, «Fmperiyal» fsmile ida
reye devam etmiş tir. Gerçi 
sonrad n lavhadaki «Emperi
yal» yazısının üstüne küçük 
bir yazı Ue (Büyük) kaydi ila
ve olunmuşsa da bu, lltibası 
ortadan kaldıramaz, 

Ayni ismi başka başka 
iki otel taşıyamaz. Mahkeme 
bu hususta bir karar versin. 
Zamanındıı ve usu]ü dairesin-

(Mnbadi 2 inci sahifede) 

Bu adamın bu derece ısrarla 
hareket etmesi şüphe uyan
dırdığından, hakkında tahki
kat 1apılmış ve büyük gemi 
fa~rıkalarınd n, bu şekilde 
fikir telkin etmek için mühim 
paralar aldığı nlaşılmıştır. Bu 
rezalet, bütün dilnyada derin 
bir tesir. yapmış, İngiliz, A· 
merika mUziikercsinin şimdiye 
kadar fazla ilerilememesinde 
de mile sir olduğu anlaşıl-
mıştır. 

Fenerde ... 
Başpapazın de

ihtimali 
., . . 
gışmes? 

mevzuu bahis 
Rum başpapazı V asiliyos 

efendi birkaç gtinden beri 
hast bulunmaktadır. Bundan 
dolayı geçen günkü S. Sfnot 
meclisi içtimaı yapılmam br. 

Kendisini tedavi eden dok
torlar, uzun bir istirahate 
muhtaç olduğunda mUttefiktir
ler. 

Bu hastalık mfinasebetile, 
Rum başpapazlığında tebed
dnJ ihtimali kuvvetle baş
göstermiştir. 

Tavilzade vapuru ile Aleksandr isimli Yunan şilebinin 
çarpışmasından soııra kazazede uapurull yolcu ve eşyası. 

resmini gdrdü_(jlimi= Sulh vapuruna nakledilmiştir. 

yh ğı 
.. vaktile _bizim ~eseıeıerım~ Bazı 111 eınJ el 

ınunasebetile sesı az çok lebı- etler 
mizde yani hak tarafında ola
rak işidilen cıvam kamarası 
azasından mister Kenvorti a
hiren maruf bir gazeteye yaz
dığı bir makalede bütün Av
rupada p saport usulüniln il
g sını istemiştir. Bu zatın ka
naatine göre şayanı arzu ol
mıyan insanlar sahte pasaport
la, batt hiç pasaportsuz ola
rak i tedikleri memlekete gir
menin _yolunu daima bulabil
dikleri cihetle bu pasaport 
nuli.i, seyahatleri zorlaşbr

makta ve hiç bir fayda ver
mem edir. Badema bir in
sanın eyahat edebilmesi için 
hllviye cüzdanını cebinde bu .. 
lundur ası kafi gelmelidir. 

logı meb'usunun makalesi 
milnas beti ile şurasını kay
dedeli ki pasaport meselesin
de gen en serbest olan mem
f ek et İngilteredir. 

Filhakika her lngiliz pasa
portunun müddeti bir senelik 
olduktlın başka sahibine bu 
müddet 7.arfındn İngiltereye 
bir k ç defa girip çıkmak 
imkanı uda vermektedir. Bu
na mukabil biltün diğer mem
leketi rin vizelerinin müddet
leri bir ile üç ay arasında 
değişmektedir. 

Ma afı merkezi Avrupa 
meml ketlerinden bazıları bu 
pasaport ve bilhassa vize mu
amelelerinin mucip olduğu

müıkülfıb nazara dikkate ala
rak bazı yerler de pasaportu, 
bazı yerlerdede vaziyeti ta
m miJe Uga etmişlerdirr. 
Ma mafi bizden mukabele 

2örm dikleri için Ttirk teba-

Bu usuli.i ortadan tarna
ınen kaldınyorlar 

K llap, kal mam s!.na 
ne gibi fay dalan 

vardır. 

.M. Kenuorli 

sindan pasaport ve vize iste
mekle berdevamdırlar. En 
nihayet şurasını da söyliyelim 
ki Türk tebasından en fazla 
vize ücreti alan memleket 
Bulgaristandır. 

Bu memleketin biı:den aldığı 
vize ücreti, diğer memleket
ler tabasından aldığının bir 
misli fazladır. Hoş, biz de ayni 
suretle mukabele etmiyor 
d ğiliz ya! 

Çeşme başında bir kavg 
Kumkapıda terzi Oskan ile 

komşu u kundur cı Serkis 
çeşmeden u almak yüzünden 
kavga etmişler, Serkis sopa 
ile Oskanı başından yarala
mıs1 ır. 

Yolcuların rivayetine 
göre iki kiti ortada 

yoldur • 

Perşembe gOnü akşamı aat 
sekizde Sirkeciden hareket 
eden Tavilzade vapuru, gece 
saat ona doğru Kavak önle
rine geldiği sırada bir Y un~n 
tilepi ile müsademe etmış, 
başından aldığı bir kaç met· 
relik bir rahne yüzünden baş· 
tan kara etmiye mecbur ol-

muştur. 
Rahnenin baş tarafta olması 

ve burada kuvvtli bir bölme 
bulunması suların Tavilıade 
vapuruna 

1 

hücum ederek bi~ 
facıaya sebep olmasına m~ 
teşkil etmiştir. Çarpışmayı mu· 
teakip buna sebep olan ~lek: 
sandr ismindeki Yunan şilebı 
derhal tevakkuf etmiş, vapur 
muayene olunmuş, karanlıkte 
tehlikenin derecesini tayin et
mek mümkün olmadığından 
Tavilzade vapuru yavaş, yavaş 
knrayıı yaklaşDllŞ ve sığlığa 
bindirerek yolcular için, mel
huz her tehlikenin önilnü 
alınmıştır. Kaza esnasında 
gövertede bulunarak Yunan 
ilebinin karanlıklar çinde 
mütbiı bir beyuli gibi yaklaş
tığını gören ve aciz içinde çı.r
pıparak kendini yiyen Semiha 
hanlm i mindeki yolcu, bize, 
vak'a hakkında şu muliimatı 
vermiştir: 

~< - Gece aat 9-10 vardı. 
Ben vapurun burnunda oturu· 
ruyordum. Es sen vapur yol
culuğu eJnasında uyuyamam. 
Birden, k rşımızda bir karaltı 
peyda oldu. Ar. sonra bunun 

bOyük bir vapur olduğunu 
anladım. 

y ni başımda ve arka taraf-

13iz- \ unaıılılar 

, İngi1iz1er 
Al hın, 13 - l mklll 

ve ln{ılllz hor. ouz rl, . ı 
ara mdn 'ul u bulan 
uzun mulUlrntuı en baş
hca menmu Türk· l u
nun mcselelerJ olduğu 
f.ıenen·odoıı bura ruaze-
1 c•h•rhw btlfllrllnwktf'dlr 

Kımıl anmoyınız hanım .. Kımıld mayınız diyor m ize? ... 
B n kımıldanmıyorum ayol, rnımdaki kımıldanıyor. 



Datıiidc: 

...... • • ON HABERLER 
Su, yol ve 
ş·mendifer 

Jl4ydarpaşada JıJaf ıa ve
kilinin riyasetinde dun 

bir lçtim4 yapıldı 

Nafıa müsteşarı Arif B. su
lar meseiesi ve 'l'ekAlete ait 
diğer müstıkel lıususat hak
kında Vekil Recep Beye iza-

Rumlar 
Etabli vesikası 
alanlar harice 

gidebilecek 
hat vermek ve lazım gelen Ankara, 14 (telefon) - iı-
talimatı almak üzere dün teh- tanbul vilAyeti, etabli vesikası 
rimize gelmlttir. almıt olan Rumların memaliki 

Arif B. ı:azetecilere: ecnebiyeye seyahat edip ede-
- Bilha~'a •ıular ve yollar miyeceklerini Dahiliye veka-

mesallile mqgul olmaktayız letiııden sormUflu. Hükümet, 
Bir hdtadanberi cereyan eden Yunanlıların Garbi Trak-
işleri vekil beye arzettikten ya Türklerine gösterdikleri 
sonra Ankaraya avdet ede- müşkiillta ve ıon ihtilfıfa rağ-
ceğim.» demiştir. men hüsnü niyet ibraz ederek 

Diğer taraftan gene dün bunların ecnebi memleketlere 
saat on beşte Haydarpaşa de- seyahat edebilecekleri cevabını 
mir yollan idaresinde Nafıa vermiştir. 
vekili Recep heyin riyasetin- , Ancak etabli vesikası alma-
de bir içtima aktedilmiştir. 

mış olanlar da gitmek isterler-
Bu içtimada bllhasaa su, 1 se bir daha memleketimize 

yol ve şin:endifer işleri görü- 1 avdet edemiyeceklerdir. 
ş ülm üş ve iti erin d aha ziyade !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!I 

tesrii muvafık görülmüttür. mün stadyomda Galatasaray 
Vekalet müsteıarı Arif bey küçükleri ile "kurtuluş» 
bu hastı5ta ittihaz edilen mu- Rum takımı arasında bir re-
karreratı hamilen dün ak~am vanş maçı yapılmıştır. Netfce-
Ankaraya hareket e!miştlr. de Galatasaray galip gelmiş-
lfftiühtelit mübadele komis- · 
IWJ!yonundakl Türk heyeti :;.eb'uslarımız dün Kartal 
murahhaaaıı reisi Tevfik KA- ~halkının fhtiyaçlannı tetkik 

Fevzipaşa-Malatya 
''143,, kilometrelik 

kısmı merasimle açddı 
Ankara, 13 (A.A.) - Feni pqa Malatya hatbnın biten 143 

kilometrelik kısmı, Ayıntap, Cebeli bereket valileri ve cenup 
hududu kumandan ve mevki kumandanları, belediye reiılerf, 
prup müeısiılerl, büyük halk klltlesi huıurile 9 Eylülde Göl
baıında merasime riyasete memur Ayfntap vallıl TalAt beyin 
•utkunu müteakip açılmııtır. 

TalAt bey nutkunda bilhaua demiftir ki: Aııtlardanberi ne 
bit111it, ae de baılamıt bir teşebbüse tesadllf edilmiyen ana. 
vatanın bu güzel parçaııında şimdi topraklarımızın rengini, çeh
resini ve hayatı umumiyenin seyrini değistiren fU raylar ne ka• 
dar derin manalara tercüman oluyor. Bunlar cumhuriyet rejimini 
eski idarelerden ayıran en kuvvetli harıkalardan biridir. Halkı 
daima ıoymUf, ona bir ıey vermemiş olan eski idarelere karşı 
cumhuriyet aldığı vergileri birer servet ve refah vasıtası, birer 
umran abidesi olarak hakkediyor. · 

İsmet paşa hüktimetinin emsalıiz bir enerji ile takip ettiği 
şömendöfer siyasetinin eseri olan bu hat, nesillerden beri ıü
rüp gelen açlığın, ıefaletin vatanın ufkunda bıraktırdığı kara 
bulutları dağıtan ve halkı servetin temsil ettiği refaha, saade
te koşturmak, siyasi, iktiıadi kudreti, vahdeti korumak için atı
lan ilAhi hamlelerin eseridir. Bu hat milli dehanın yegane ve 
en yüksek rumuzu Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretle
rinin demir iradelerinin büyük bir mürtesemitlir .• 

mil bey Hariciye vekAleti ta- etmiolerdlr. 

rafından vaki davet nzerine lfgfylOlün (17)inci günü topla- Kız ka rd eşı· 01· n \7 !) na g"" ını 
dünkü ekspresle Ankaraya ~nacak üçüncü Tıp kongresi • J "-
hareket etmiştir. katibi umumisi Dr. Fahreddin 

Tevfik Kamil bey: Kerim ve veznedar Salahattin b J Çakı a 1 ' e S tJ0 

" Bittabi bu ıeyahat Yu- Mehmet beyler hazırlık için ~ ' _.,.._ 
nan hükümetin'n notasına kar- Ankaradan hareket etmı"·1er- Lıl d A ~•· - 1 l 1 w d Y 9' nga a yazma s ..... a!Jlll< a o uran ı yaşın a u-
şı hazırlanan cevapla alaka- dir. suf il<' hemşire~;! f 2 ya-.:;ında Malınıııre bir gezmo 

mese es yuzuıı en avua c m -:: er, usu 'un uracı dardır· Bir hafta kadar An- mdlı'ye müfettişlerı' eve.lkı· 1 l .. ·· d k l 1 1 \. f 1 d 
karada kalarak icap eden gün İstanbul tevkifanesini bıçailı llo hem~lreslnl sol ayağından yaralamıştır. 
hus;ısat hakkında izahat ve- teftit etmitlerdir. Teftitat ne- B" h b d ki k d 

ır ıar oı nr a n ar a aıının 
receğim" demiştir. ticesinde, bazı mevkuflara ait 
AJabık Şehremini operatilr tevkif müzekkerelerinde, mev- batını yardı 
~Emin ve eski Konya kufiyeün sebebi ve cürmOn Dün geec, Uakıı•küyünthı <:umhurlyel c·addeslnde 
valisi H\isnü beyle 'n müessis- kaydedilmediği pyanı dikkat Galip efendinin uazinosuııda ralu lc;nwkle olan Zt~kl 
leri arasında bulundukları bir görülerek keyfiyet bir rapeırla ile Mehmet Ali saı·lıo~lukla kavua etmişler, l\iehmet 
anonim şirket İktisat vekile- Adliye vekiletine bildirilmiştir. Ali HU hardn(Jı ile Zeldyl l.a!jUUlan ynrııluıııı;ıtır. 

tine müracaat ederek Rusyaya ırnıu sene muallim mekteple- Vo1ıvo yüzün- 1 Vdnur ydndşır-
gönderilecek bütün valek, ~ rinden mezun olan ve 'J '.1-' 

( Palamut hulüsası) primlerini hizmet alan muallimlere Ma- den Çlkdn bir ken denize 
almak için teşebbüsatta bulun- arif vikili Cemal bey birer 
muştur. mektup göndermiştir. hddf se düşfÜ 
mJonyada bulunan Fevzi Pa- Hariçte: Mahmutpaşa tekkesinde Düngece Kınalıada vapuru 
11,Ulşa Hz. nin buzurlannda 17 d R köprünün Adalar iskelesine 

1 k b' 't · 1 İtalyan kabinesinde mllhim oturan yaşın a amazan par a ır geçı resmı yapı - dün Ayaıofyadan geçerken 22 yanaşırken iskele hamalların-
mış ve şereflerine Kolordu K. tadilat yapılmıştır. 7 mübtefar dan on yedi yaşında Şahin 

yaşında Aziz • voyvo " diye ti k · Cahit pş. ve belediye tarafın- nazır olmuştur. Bu meyanda v:Jhura a ama ıstemiı, mu-
bag" ırmışbr. Ramazan bu keli- v k ol ak d · d-dan birer ziyafet keşide edil- M. Grandi hariciye nezaretine amıyar enıze uş-

miştir. getirilmiştir. J meden fena halde sinirlenmiş, müştilr. Şahin kurtarılmıştır. 
!!11!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!! Azizi bir müddet kova la d ık- 2 yankesici 

1 

tan sonra yakalamış. sokak Unkapanında lsmail çavu-ta dümenci de vardı. Dümeni 
idare ediyordu. Vapur gittikçe 
lıaklaşıyor, bir fel lket vukuu 
kaçınılmaz bir hal alıyordu. 

Bağırmak istedim. Sesim bo
ğazımda kurudu. Bizim vapur 
durmu~ bağıran, çağıran, or
talığı velvl'leye vermiye baş

lamıştı. 
Çünkü vakit henüz erken 

olduğundan, henüz kimse yat
mamıştı. İşte tıım bu sırada 
facia vukua geldi ve müthlı 
bir çatırdı ile meçhul gemi 
bizim vapurıi bindirdi. Bu sı

rada can havlile kendilerini 
çarpan vapura atanlar, deni
ze dalanlar da oldu. 

Müsademe neticesinde, va
purumuzun ön tarafında büyük 
bir delik açılmıfb. Bu ıırada 
elektirikler de ıönmU9 oldu
ğundan, manzara cidden kor
kunçtu • Bir müddet aonra 
gemimiz yavq , yavq ıahlle 
yaklaştı ve baştankara etti. 
Sabahleyin de motörlerle Sulh 

Bugün ·ı hava: 
Kandilli rasatanesinden 

alınmıştır: 

Dün azami hararet «24» 
derece, bu sabah «11» de
recedir. Bu gece rüzgar 
poY)'az, hava açıktır. 

vapuruna aktarma ettik. 
Benim kanaatime göre ka

bahat Yunan vapurundadır. 

Çünkü ay işiğı altında karşı
dan gelen bir vapuru hatta 
bir mavunayı görmemek müm
kün değildi.» 

Seniha hanımın ifadesi bu
rada bitmektedir. 

Haber aldığımıza göre, müıa
deme esnasında iki kişinin 
clenize düşerek boğulmu' ol
malarından şüphe edilmekte
dir. Bu husus, ~atılan biletle
rin kontrolu ndicesinde anla
şılacaktır. Tavilzada vapuru 
perşembe günü Karadenizden 
gelmiş, aynı gün akşamı aynı 
sefere çıkmıitı. 

Bir kaç gün evel de esas
lıca bazı tamirat görmüftü. 
Hasarzede vapurun yolculan 
nakledildikleri Sulh vapuru ile 
pazartesi günü nakledilecek
lerdir· 

Yaralananlar 
Müsademenin tiddetinden 

bazı yolcular yaralanıı ış, ba
zılan berelenmişlerdir. 

Bu arada bir mühendisin 
başı yarılmış, ayağı zedelen
mit, bir kaç haııım yerlere 
yuvarlandıklarından vücutları 
ııyrelmıştır. 

Adliye, hadiseı;e vazıyet 
etmH'r 

ortasında fena halde döymUştür. şun kahvesinde oturmakta o
Ramazan yakalanmıştır. lan Hasanın parasını çalan 

İsmail ile Karaköyden geçen 
Gedikapşada tüccardan Arif beyin cebini 

karışlıran Tatar Billll yaka!an-
yang ın çıktı ınışlardır. 

Bir hırsız 
Gedikpaşada Boyacı snka

ğında 7 numaralı balıkçı· Kap~ 
rilin evinden dün gece van
gın çıkmış, çatı kısmen yan
dığı halde söndürülmüştür. 

Yangının sebebi zuhuru hak
kmda talık'knt •apılmaktarlır. 

Cereyan neden 
kesildi? 

Dün gece Silihtarağa elek
trik fabrikasında bir arıza ol
muş, bu yüzden şehrin her
yerirıde cereyan kesilmiştir. 
İnkıta .,35,. dakika devam 
etmiş , bu müddet zarfında 
tehir karanlıkta kalmış, elek
trik kuvvetile işliyen fabrlkalu 
ile tramvaylar hareketten kal
mışlardır. Cereyan, diğer ye
dek makine işletilmek suretile 
temin edilmiş sakatlanan ma
kinenin de tamirine başlan
mıştır. 

Elektrik şirketı bu arızanın 
3-4 sene evel bir kere daha 
vukua geldiğini, se bebınin 
tetkik edilmekte olduğunu 

bildirmiştir. 

Geçen hafta Aks rayda bir 
günde üç eve girip çıkan sa
bıkalı küçük haydar dün Sa
raçhane başmda Muhtar efen
dinin evine girmiş, eşya çal
mış, çıkarken komşular tara
fından görülünce eşyayı bıra
karak 'a~:nı~tı". 

Ankara da 
imar işleri 

Arokara 14 (Telefon) - Ma
liye Vekaleti önündeki mey
danın geni9letllmesine devam 
edilmektedir. Polis müdiriyeti 
binası da yıktırılacaktır. 

Ankara, 14 ( Telefon ) -
Yenişehlrde yapılmakta olan 
milli müdafaa vekAleti bina
sının duvarlan bitmiş, çatının 
in~asına başlanmışt•r. 

Kenan bey höıia 
İstımbul müddeiiumumisi 

Kenan bey evelki gün Anka
radan şehrimize gelmiştir. 

Kenan bey biraz rahatsız 
olduğundan doğruca Kanlıca

dakı evine gitmi•tir. 
Kenan beyin bugün maka

mına gelmesi mıı!ıte'll k' r, 
f 

Ci11evrede 
Devletler giim
rü.k meselesini 
görü.şüyorlar 
Londra, 13 (A.A.) - Ce

miyeti akvam iktisadi komis
yonu tarafından dün akdolu
nan bir içtimada evveli yük
ıek gümrük rüsumunun tenzi
lini tezekkür için cemiyeti 
akvama dahil hnktimetlerin 
iştirakile bir konferansın bir 
an evel inikadı ve saniyen 
ktimür sanayEndeki çalışma 
saatleri ve ücretleri bakkındjl 
beynelmilel mesai tqkilib 
tarafından derhal bir tahkikat 
yapılmasına dair iki karar 
sureti müttefikan kabul edil
mfıtir. 

Filfstinde i harp 
Qcmileri 

Londra, 13 (A.A.)- Filis
tinde umuıci asayiş tamamile 
takarrür etmeden F:tistin su
larındaki İngiliz sefaini harbi
yeıının gerj alınmamasına 

kat'i karar verllmiştir. 

Harp .. 
Ruslar bir Çin 
şehrini daha 

zaptettiler 
Londra, 13 (A.A.) - Deyli 

Meyilin Mukden muhabirinden 
gelen bir telgrafnamede "Pro
grımizya ,, dan hareket eden 
bin kişilik bir Sovyet mü&e
zesinin demiryol hattı boyun
ca 3 mil ilerllyerek •Sangking» 
şehrini İfgal ettiği ve burada 
iki saat kaldıktan ve hali ric
atte bulunan Çinliler ile tüfek 
ve mitralyöz ateşi teati ettik
ten sonra eski mevziine çe
kildiği bildiriliyor. Ayni gaze· 
tenin ( Şanghay ) dan aldığı 
malumata göre Mançulinin 
Ruslar tarafından bombardı
manı devam ediyor. İki gün
denberl Çinliler Rus batarya
larına mukabele ediyorlar. 
iki tarafın zayiatı mühimce 
irniş. 

Intıiliz-Rus 
münasebatı 

Moskova, 13 (A.A.) - Tu 
ajanaı bildiriyor: Sovyetler İn
giltere ile Rusya arasında 
cereyan edecek mUkilemeler
de takip olunacak usul ve 
şekil hakkında tetkikatta bu
lcnmak üzere bir mümessil 
göndermeleri için İngiltere 
hükiımeti tarafından vaki olak 

' daveti kabul etmiştir. 

Ruslarla mü
zakere 

Ankara, 14 ( Telefon ) -
Rwılarla müzakere dev m et
mektedir. İthalat cetvellerinin 
tanzimi için yarın tekrar top
la ılac:ılıtır. Bu cetveller hafta 
içinde ikmal olıınac~ktır. 

Bat döndürücü 
sür, at. 

Londra, 13 (A.A.) - Dün 
Venedikte yapılan ufak mo
törbot tecrübelerinde lngiliz 
yüzbaşısı Segrave, vasati 95 
millik bir sürat temin ederek 
İtalyan ve Amerikan rakiple
rini pek geride bırakmıttır. 

İsmet pa,a Hz. 
. Aıılrnı·ıı, ı .. ~ (Ttılofoıı) -
hııwt ıı:ıı:• Hz. buuliıı iş 
bıınlm ınm 'eni lılnasını 
I 'H'o t•th•ı:t•ld(>l'flil'. 

Dahiliye memur
lannö ma8f 

Dahiliye vekaletine merbut 
memurlann da havaleleri hu 
sabah gelmiştir. Maaş.arı bu 
~ i'n ve-rilec ktir. 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün Y alovanın 

bel' tarafını gezmiş ve ilk 
banyolarını yapmış) rdır. 
Yalova halkı sevinç içindedir. 

Kitapçılar. 
Kitap f iatları 

İf ini nasıl hal
lettiler? 

Maarif vekiletine mliracaat 
için Ankaraya giden lbrahfm 
Hilmi, Zekeriya ve Halit bey
lerden mürekkep kitapçılar 
hey'eti dönmüştür. İbrahim 
Hilmi bey bir muharririmiıe 
fU izahatı vermittir: 

-Vekilet kitapların llzerine 
maliyet fiatlannın yazılmullll, 
sonra kitapçıların keGdilikle
rinden istedikleri miktan va
ziyetlerini tebliğ etmlıtir. 

Şimdiye kadar hiç bir mua
melAtı ticariyede bllyle bir 
şey yapılmadığı cihetle vekil 
beyle temasa gelmiştik. Vekil 
bey bliyllk bir hlimü niyet 
göstermekle beraber Devlet 
matbasında müteşekkil komis
yonun karan dahilinde hare
ket edeceklerini ve kitapçıla
nn geçen ıene uğradıklan 

zararlan yeni kitaplara yükli
yemiyeceklerini beyan etmiıtir. 

Vekil bey bununla beraber 
kitapçılann geçen ıene uğra
dıklan zarar ve ziyanın telA
fiaine çalıtacaklarını vadetmiı
tir. lık mektep kitaplan me
seleai vekil beyin teklifi da
iresinde yani Üzerlerine ma
liyet fiatı yazılmıyarak yalnız 
devlet matbaasıaıda mütetek
kil komisyonun tayin edeceai 
fiat dairesinde satılmasını ka
bul ettik.» 

Bir firma ihtil&fı 
[Birinci sahifeden mabat) 

de tesçil ettirdığfm isim, yal
nız kendi otelime ait kalsın. 

Müddei tarafın bu şekildeki 
iddiasma ka~ı diğer taraf, 
usulsüz bir iı yapmadıklarını 
kendilerinin Evkaftan bu nam
daki oteli kiraladıklarını ve 
esasen oc Büyük » kaydile ilti
basın ortadan kalktığını ileri 
sürmüş, muhakeme çok hara
retli olmuştur. 

Davacı, bu isim meselesin
den dolayı Ômer Lütfi bey
den aynca tazminat ta iste
mektedir. 

Mahkeme, ihtilafı halletme
den evel her iki otelin kapılan 
Ustündeki livhaların getirti
lerek tetkik ve mukayesesini, 
aradaki farkın teahitini ka
rarla9 tırınıştır. 

Eylülün yirmi beıinci günlJ 
muhakemeye devam oluna 
cakbr. 

Oktruvddaki 
sui istimal 

Şehremaneti Oktruva mU
dürüyetinde sahte makbuz 
kullanarak sui istimal yaptık
larından dolayı tevkif edilen 
oktruva memurlarından Nuret
tin Şefkati beyle oktruva vez
nedarına ait tahkikat evrakı 
henllz encümeni emanete tev
di edilmemi~tir. 

Emanet müfettişi umumilığl 
bu husustaki tahkikat evrakını 
bugünlerde encümeni emanet• 
tevdi edecelıtir. . 

Müfettişi umumilik bu sui 
iıtimal dolayısile Nurettiıı 
Şefkati beyle vezned1r batka
sına işten el çektirmemiştir· 
Sui istimal edilen para şim
dilik 500 lirayı geçmemek• 
tedir, 

Müfettişler elyevm bütüO 
dip koçanlarını karşılaıtıraralı 
vezne defterini tetkik etmek• 
tedlr. 

Bugünkü borsa: 
İnıciliz 1013,50; Fran"k 

12,21,00;Llret 9,15,GO; İsviçre 
2,48,00; Do'ar 47,87 50; D 
h'li 95,50; Altın 880 llf 
na dolu 22,50; Ru i 6, 
Tramvay 75; D"vu 19 2 

fş bn•ık Si d 
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Almanl r « Plastography » İsmini verdikleri yeni bir icat çıkardılar: Çehrelerin kalıbını aldır
mak. Bu,Agerçi asırlardanberi malum ve ölülere tatbik edilegelen bir usuldür. İngilizler bunun 
dına « vlilm Maskesi» derler. Fakal Almanlar ıimdi ayni ıeyi b yatt bulunan adamlann 

çehrelerine tatbik ederek bu an'at şubesine yeni bir istikamet ver iklerini aöylemektedirler 
Dercettiğimiz resimler hayatta bulunan bir insan çehresi in nasıl alçılandığım, kalıbının n ıİ 

En Asrl apartıman 
lngiliz gaz tel rinin verdik

leri m lüm ta göre diinyanm 

en asri binası ahiren Berlinde 
yapılmıştır. 

vücuda etirildigıv "ni ve nihayet ortaya çıkan eseri göstermektedir. Bu ameliye, maruz an 
. b ~~ için haylı mfişkül, bilhassa nefes almak üzere buruna tlkanan cı. ar ağıxlıklan ta aamı 

olmakla beraber yeni icat haylı rağbet görmektedir. Berlinde çehrelerinin kalıbım aldıran ve 
bunlan resim gibi evlerinde muhafaza edenlerin adedi mily nlara hali! olmaktadır. , 

Rusyada nıillet mektepleri 
Soviyet Rusya halk tabaka- --~!!i 

ıının tenevvfirü için en asri 
vasıt lara müracaat eden bir 
hükumettir, 

Tfy tro, sinem , radyo ve 
diğer vesait bu mcyand 
yıl bilir. Rusyada da bizde 
olduğu gibi millet ektepleri 
var<lır. Rcs imiz bu mektep
lerde halka nasıl Alfabe öğ· 
retildiğfni göstermektedir. Ma· 
sanın üzerindeki iskambil kli-

Bu bfna 98 ikametg lu bir 

arada ce eden bir apartıman

dır. Apartım nd her şey fen

nin en son tcrakkiyatına gö

re yapılmış, her türlü esbabı 

istirahat temin edilmiştir. Res

mimiz bu partımand ki 98 

fncisiain · mutbaktan birinin 

ğıtlarınd n her birerinin üzerin-

l'arisin «Sen - Deni» is ini 
taııyan bulvarı filphe yok ki 
F r nsız paytahbnın en güzel 
noktalarından biri değildir. 

Dar, karanlık ve mukassi 
olması itibarı ile bizim Bey
oğluna çok benzer. Fakat iki 

_ tarafı sıra ile gazinolar ile 
doludur. Akşam oldu mu bu 
gazinoların önlerine mc.salan 
ve sandalyaları dizerler. O 
vakit bu cadde otomobiller 
için orta yerde birakılan beş 
metrelik s bayı istisna eder
seniz, geçilemiyecek, yürünü
lem.iyecek kadar kalabalık bir 
manzara arzeder. 

işte dött gün evel günün 
böyle kalabalık bir saatinde 
bu caddede bir feryattır ko
par. Bir ııdam yere yatmış 
üzerine egilen iki kişinin sık
leti nlbnda debelenmektedir. 
Bağıran yere yatmış olandır, 
üstündekileri de iki polis me
murudur. 

Yaka! nan adamın «Hırsız 
va~!}' Diye bağır!11akla takıp 
ettigl maksat ısc sarihtir; 
halk yetişecek namuslu 
bir adamın taarruza maruz 
k ldığım zannedecek, üstteki 
adamlan itecek ve takip edı
Jen herif te kargaşalıktnn is
tifade ederek kaça~klır. Fa-

Şarl Sinace isiınli bir 
erkek ınevlcuf, fakat 

katil bu 1nu? 

k t netice damın intizann 
muvafık çıkm mış· ve polis 
memurları sivil bulunmalarına 
rağmen h ika hüviyetlerini 
anlat rak adamı alıp götfir· 
meğe muvaffak olmuşlardır. 

Tutulan adam Tunusta doğ
muş bir Fran ızdır, adi "Şarl 
Simaca" dır. Tevkif edilmesi
aebebine gcJince: 

Karilerimiz hatırlarlar ki bir 

·\ahili • sr ltermektedir. 

de kabart a olarak bir harf 
vardır. Bunlar sayesiude hoca· 
lann esaisini kolaylqhrmak 
imkh altına gir ektedir. 

n kimdir, nasıl ve nerede öldürüldü? 
müddet evel Paris civannda r parça edilmiı bir kadın cese- 1 yeti malüm değildi. Yalnız bir ( eseri görülliyordu. Zabıta kay
ikf çuval içinde vtlcudO parça di bulunmu tu. Cesedin hüvi- bacağında kapanmış bir y ra bolduklan aileleri tarafmcan 
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Son Bahar 

kınnw ve oeyu Çin kre;plndcn kırmıu 
renkte ~ıpka ile giyilecek yarı yazlık 

bir elbise 

OuriD\ Jallı boya resimler yıpılm~ 
ftloodaıı bol ' ıuon ete.kil şıJ.; bir elbise 

Elbıseleri 

Gllmilş tellerle işlenmiş kahve rengi ipe&; 
mnrokenden güzel bir son bahar elbisesi 

"ı y ipek ve g11m tellerle işlenmiş 

siyah, azuo etcUl toyu re kil 
bir ıcco maıııosu 
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ihbar edilen Jcadınl nn liste
sini göz en ıeçirdi, Bualann 
arasında yanı eseri bulundu· 
ğunu öğrendiklerinin akibet· 

ı . . raşhrdı birer birer 
ennı · ört 

hepsini de anladı. Yalnız d . 
tanesinin ne olduklarını bır 
ttirlü ke,fedemedi. 

Bu kadınlardan birinin dı 
Bataydı. En son olarak p riste 
bir otelde oturmuş ve geçen 
nisan ayındanberi ortadan kay
bolmuş. Hatta eşyasını bile bu 
otelde bırakmıştı. kadın Mon
tröy kasabası yakınındaydı. 

Zabıta orada tahkikat yaptı 
ve öğrendi ki: Matmazel Luiz 
Bntay altı sene evel ailesini 
terkederek Parise gitmiş, ora
da bir kundra fabrikasına gi
rerek çalışmağa başlamıştı, 
ailesi ile sıkı bir teması yoktu, 
bununla beraber gene ~rasıra 
mektup yazmaktan gen kal-

mıyordu. 
Fakat geçen mayısta mek-

tupların rkası bUsbü~n k_e: 
·ı . tı• Mamafi ailesı Luızı 

Si mış • •t 
Pariste tanımı olan M"argan 
isminde bir kızdan onun Şarl 
isminde bir adam ile Tunusa 

gittiğini öğrenmişti· Jd k 
Z bıta bu malümab a ı -

t n sonra Şarlı aramı bu 
. k üzarJnde adamın bır kaç ııın 

Lzıiz Batar atlı bir 
kadının öld1iğii ardafl

lıyor. }akat cesedı 
bulunan bu nıu? 

tesir yaparak bu biçarelcı:m 
fuhştan kazandıkları para ile 
geçi ir bir serseri olduğunu 

nl mış . ayni xamand d.• 
Şarlın Luizi hakik ten bır 
arahk Tunusa götünnilş oldu· 
ğunu tesbit etmiştir. 

Lufz Tunusti fena muamele 
gönnOf, Marsilyaya kaçmıf, 

[ Mabadi 7 iaci aabifcdeJ 
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l~ 1Jtına kaln1ıştı 
Londrada to lanan 

büyük al,,mlerin 
uaraştıkları mesele •• ! 

Bazı insanlar adliyenin, bazı 
f;ısanlar, mekteplerin ısla
hını düşünürler; projeler ya
parlar; hatta kongre halinde 
'ıoplanarak l\Onuşurlar, bun
lardan çoğunun bir netice 
vermiyeceğini bi;mekle bera
ber yapılmalarını hayretle 
kartılamayız; fakat dün Lon
drada Avrupanın en şöhretli 
profesörleri tarafından akte
dilen beynelmi!el kongrenin 
mevzu münakaşasının ne oldu
ğunu öğrendiğimiz zaman 
fafırdığımızı itiraf ederiz. 

Filhakika Amerikalı feylesof 
Ellis, F ran.&ız profesörü Vaşe, 
lngfliz muharriri Bemar Şav 
gibi bütün dünyanın tanıdığı 

ve hürmet ettl&"i büyük sima
ların iştira kettiği bu kongrede 
« cinsi münasebetlerin ıslahı 

çarelerinin taharrisi» ile iıtigal 

edilecektir , evet biz yanlış 

terceme etmedik, siz de yanlıt 
anlamadıılız, bu kou.gre, «cİıı

ai münasebetlerin ıslahı çare
lerini» aramak ile meşııul olt
maktadır, münakaşalarına ba
kim olan prensip te şudur: 

«Cinsi münaaebet her hangi 
b lr şekilde yapılmıyacak dere
cede mühimdir». Hadiseyi ha
ber veren yazının alt tarafını 
Avrupalı bir arkadaşımızdan 

Doktor Ekner 
emeline mu
vaffak oldu 

Amerikadan bildirildiğine 

i'Öre mühim bazı sermayedar 
gurupları ile müzakerede bu
lunmak üzere orada kalmış 

olan zeplinin süvarisi doktor 
Ekner bu müzakereleri mu
vaffakiyetle ikmal etmiştir. 

Şimdiki halde Amerika ve 
Alman hükumetlerinin yardım
ları ile beş zeplin yapılacaktır. 
Amerika ile Avrupa arasında 
muntazam seferler icrıısına 
tahsis edilecek olan bu zep
linlerin cesametleri ve yüksel
me kabiliyetleri şimdikinden 
çok fazla olacaktır. 

Var~ovada yeni bir 
kongre 

Bu ayın yedisinde Varşo
va şehrinde beynelmilel şehir
ler birliği mümessilleri kongre 
aktetmişlerdir. 
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aynen terceıne etmeyi tercih 
ediyoruz: 

Hatıra fena bir düşünce 
gelmesin, kongrenin gayesi son 
derece ahlakidir, filhakika 
kongreye iştirak edecek olan
lar «cinsi münasebetlerde nıa-

. halsiz çekinme» cümlesi ile 
tavsif ettikleri vaziyetin do
ğurduğu fenalıklar ile müca
delede bulunacaklardır. Bu 
hususta doktor Piyer V aşe 
bana aynen şu sözleri söyle
miştir: 

«Fahişeliğin ve fahifeliğln 
doğurduğu dertlerin önüne ge
çebilmek için gençlerin terbi
yelerini açık kalplilik ile yap
malıdır, timdiki halde biz riya 
içinde yaşamaktayız, münase
batı cinsiyenin zevkine, buna 
günah denmenin verdiği dam
ga da karıımaktadır, o ta.z
da ki i'ençler bu hususta ter
biye edilecek yerde, utangaç 
ve çekingen bir halde bıra
kılmaktadırlar. 

Maamafih günün birinde ta
biatin kuvveti i'alebe edince 
gençler bu münasebetlere ber
veçhfpeşin nasihat alınadan 

tesadüfi ve tehlikeli bir şe
kilde atılıvermiş bulunmakta
dırlar, binaenaleyh gençler:n 
cinsi münasebet meselelerinde 
terbiye edilmeleri lazımdır ve 
kongremizin gayesi de budur.» 

Alman}'a - Po
lonva miinase-

~ 

betleri 
Ahiren Almanya ile Polon

ya arasında havai nakliyat 
hakkında bir mukavele akte
dilmiştir. Bu mukavele muci
bince Alman ve Polonya ara
zisi üzednden ieçecek olan 
Alman ve Lehli tayyarelere 
bir takım kolaylıklar yapıla

caktır. 

İstasyonlara 
gramofon 

Fakat bu, bittabi bizde de
ğil, lngilterededir. Maamafi 
İngilterede şimendifer istasyon
larına çalğı konulması yeni de
ğildir; ta 1836 sene~inden kal
madır; yalnız o zaman gramofon 

mevcut olmadığı için bu vazifeyi 
bir orkestra takımı görürdü. 
Bunun sebebi de balkı şimen
difere binmeğe teşvik etmekti. 

l'1uha.rriri: /'lor ıs Lt'iiJlan 

AsriKoTc an 
Natali endişedeydi .. 
Etrafında bir şeyler olu

yor, esrarlı şeyler 
dönüyordu 

- Bilhassa bu çeteyi , sizi 
tazyık eden , sizin etrafınızı 

alan bu çeteyi biliyorsunuz, 
alzı kurtarmağı vadetmiştim, 

bu vadimi mutlaka tutacağım! 
Mirador köşkünün taraça

sında vukua gelen müliikat
lş.rına ilk defa olarak iıaret 
ediyor ve sırf bunu hatırla
mak ile derin bir sükun duy
muş gibi görünüyordu. Sonra 
da sesine çok dostane bir 
ahenk gelm "şti: 

- Bütün hissettiklerim teey
yüt ediyor. Sizin için müca
dele etmek, kendim için mü
cadele etmek demektir. Bir 

kör diri gözleri ile seyretti
ği manzarayı günün birinde 
iyileşerek tekrar bulduğu za
man neduyarsa ben de 
ölen hafızamın sisleri arasında 
siziz simanızın hatlannı bul
dukça aynı şeyi hissediyorum, 
ve anlıyorum ki bu sima beni 
eski hayatıma kadar isal 
edecektir. 

Bugün bütün deliller elimiz
de değil midir'? Napolide ba
şınıza çiçekten yapılmış bir 
taç geçirrııek3, eğlndiğiniz 
otelin bahçesinde Jeriko ile 
Bonifas ve arkadqlan baba
nızı gözetlerlerken ben de 

So Sı:-ıt 

5onrökor 
En kısa devri a
lem kaç günde 

biter? 
Fransız muharriri Jül Vem 

hayali, fakat fenni bir roma
nında devri alem seyahatini 

-Seksen günde yaptırmıştır. 
Almanlann zeplinler! bu seya
hati hakiki olarak 20 gün, 4 
saat, 13 dakikada yapmış

tı, bu münasebetle Avrupa 
gazeteleri şimdiye kadar ya
pılmış olan meşhur devrialem 
seyahatlerinin nelcadar müd
det içinde yapıldıklannı kay
detmektedirler. Bunlardan 
1901 senesinde Malen gaze
tesi hesabına Mösyö «Gaston 
Stigler» tarafından yapılanı 
83 gün 16 saatte ikmal edil
miştir. Bundan on sene sonra 
« 1911 » de mösyö «Smib> bu 
seyahati Ekaelsiyor gazetesi 
namına 39 gün 19 saat, 34 
dakilı:ada bitirmiştir. 

1926 senesinde Amerikalı E
vans ise bu devri filemi 28 gün
de yapmıştır. Gene Amerikalı 
Koyler ise bu seyahati 23 
günde ikmal etmiştir. 

Son iki seyahatte tayyare
den istifade edilmiştir. En ni
hayet zeplinin devri alemi 20 
günde bitirmiye muvaffak 
olduğu ise malümdur. 

Hakikati tamamile ifade et
miş olmak için şurasını da 
söyliyelim ki zeplinin seya
hatinde katettiği mesafe hakiki 
devri alemden bir baylı fazla
dır, ayni zamanda ötede be
ride ihtiyari olarak geçirmiş 

olduğu zamanlarda bu müd
detin içine dahildir. 

Fakat ne dersiniz? Acaba 
beş on sene sonra bu devri 
alemin mesela bir hafta gibi 
kısa bir zaman içinde ve çok 
rahat bir şekilde yapılıdığını 
görecek miyiz? Yaşarsak belki! 

Bulgarlar müş
teri celbediyor 

Bulgarlar son zamanlarda 
memleketlerine hariçten ziya
retçi celbi için teşebbüs'erde 
bulunmaktadırlar. Bu cümle
den olarak ahiren Polonyaya 
giden Buliar meb'uslarından 

mosyo Greguar Vasilief 
Polonyalıların yaz mevsiminde 
Bulgaristana gelmelerini te
minen Varşova belediyesile 
temas etmiş, yazın Bulgarista
na gelecek Lehler için Var
na kurbünde mükemmel te
sisatı ve banyoları havi plajın 
gelecek seneye kadar ha?Jr
lanacağını bildirmiştir. 

~andoviç 
Bu ismin aslı 

ne1'eden 
çıkmış? 

İki dlllnı eknwlfln ara
sına biraz peynir, tere 
yaı)ı veya ı·eçel, yahut ta 
havyar ){oyınak surelile 
yapılım hazır yemei}ln 
adına neden « Snndo,·lç >> 
dPmlşler. Bunu .\ vruılah 
bir uazcll' an la t ıyor: 

Yııklllc lnnlllz nıccllsln
de azaılan bir zatın adı 
« Sandovlç >> imiş. Hu 
zat müzı-tkf'reye o kndıw 
meraklı imiş ki öljle yc
mlljl için blle rn<'Cll!4ton 
dışarı çıkmaz, kıırııını, 11<1 
t>lcmcl• dllimiıılıı arasına · 
sıkıştırdı{jı ııeynir vı•ya 
so?Jııl.: et ile doyururmuş. 
Git olde hu zatı tal,lido 
h:ışlıyaıılar olnıu:;;; hunlar 
arkada <;;la rıııa hU!J iin J.:ıı r• 
nımızı tt Sandovi<; » ihı 
•lonıruYoruz dPrl<>rıu is. 
l~te Sando~iç lsnıinfrı 
llH'nsPI! 

l•'alrnt anıl zamanda As
va ilı• A \'ust ııralvn ara· 
;ııula hir « Saııtloviç » a
ılaları da vardır, hu ada
ları ~listl'r «SandoYi~·>l in 
llıtiif'ılilll'sl olan maruf 
1ı 11iliz liıi<;;ifi kaptan <tlüılrn 
h11lnı11:;; ve lıir ıııiıınellar
ltJ{ csı•rl olııral' onlara 
hu ismi vl'rnıi~llr. 

Kalp ... 
Banknotlaı· na

sıl sürülür? 
inuiliz ııazl'lı•Iı·r!; sah

Ll'l\lirl a ı• 1 ıı lm11ünit-rdo 
tal,nl lıanl.nolları sürnıel< 
i<:lıı yt•ni hl usul lı11lnııı5 
olıluklarını yazııınt.tıulır
lar. Bu usulü tıddp edPn 
hlr salılPl.:ı\r, lıüyük hlr 
lil'arPtlıaııeye !Jİıkı'Pk c
IH•ııııııiyctslz hiı· şey al
makta ve huna mıılrnhll 
lıul\ilil vüz liralık hlr 
banknot 

0

\'f'l'nll!lıtPdiı'. I' a
:-;adar hıı haııl,nolu mııa
Yl'ne Nil'rPk aldıktan soıı
İ·a !Jl'rislııi l'lisl'rlya onar 
liı·alık hankııolla i;ıde l'l-
1111' kh', ;;a hll' kiır tla hu 
onar liralık Jdıijıtlaı·ın hlr 
tnııPsfııin H'riıw hir :--ah
l<' l;;lıjil iı(>ymalda Vil lrn
saılııra 11z;ılarak lıir••r il· 
ralı!la ll'lıdilinl istPıııPklt•
dir. l\asadar hu hankııo· 
tıın kPıHll vPr•lildı•riııden 
olılııfjıııııı zaıııwtlı•rPli ınu
ayl'ıwsiıu• lüz11111 ui\rıııe
ylıH'I' oyun oynanmış dl'
mPktlr. 

Jnulllz UllZPll'Cİll't'lnlıı 
aıılatlıldarına nöre piya
sıula lıaklldlerine şayanı 
hınrı•t dı•rı•cede henzlven 
.. aıitl' kı\lpllar (•ol,; varİlır. 

vardım; şimdi o adamları za- yordu. Natali de bunun karşı
hire çıkarayım, aralarında ken- sında camit biı· cisim halinde 
dimi de göreceğim, bu benim kalmıştı. Fakat bir an eve! 
için ne büyük bir saadet, ne dışarı çıkarak ondan uzaklaş-
büyük bir meserrettidir, makta istical ediyordu. 
anlayamazsınız . Bir kaç Ellen - Rok dosyayı tanzim 
saate kadar herşeyi öğrenece- ederek kapadı, birlikte dışarı 
ğim; hayaller yavaş, yavaş bi- çıktılar. Ellen, genç kızı oto- l 
rer hakikat halini almıya baş- mobiline kadar götürdü, orada 1 

!adı, vaktile yapılıp ta unutul- Maksim de omara iltihak etti. 
muş zannedilen cinayetler bir artık ayrılıyorlardı, Ellen-Rok: 
defa daha tekrar ediliyor, ben - Mücadelenin sonu yak-
bu cinayetleri şimdi takip e- laŞıyor, dedi, bundan sonra 
diyorum; fakat acaba o zaman · · her hangi bir hadise karşı-
etmemiş mi idim? Acaba ken- sında kalırsanız kalınız kat'i-
di kendimi bulduğum zaman yen hayret etmeyiniz, - ve iti-
burada olduğu gibi Napolide yadınızı asla değiştirmeyiniz; 
de, Palermoda da, hep ayni iki baftadanberi aktamları o-
gaye için, yani münhasıran telin lokantasında yemek yi-
si:ı:in için mücadelede bulun- yorsunuz değil mi? Bugün de 
muş olduğumu anlamıyacak öyle yapınız ve odanıza mutat 
-mıyım? zamanda çıkınız! 

Natali bu adamın nazarlan Natali bugün öğleden ıonra 
karşısında, ve bilhassa sesinin bütün zamanını bir koltuğa 
artık bir daha bulamıyacağını uzanmakla geçirdi, mühim bir 
hissettiği bu şetareti önlinde vak'ayı beklemenin verdiği 
titriyordu. Eakat Ellen - Rokta bir sinir buhranı içindeydi . 
bu şataret ve bu heyecan çok Etrafındaki küçük bir gürül-
sürmiyen bir hümmaya ben- tüyü , Ellenin haber verdiği 
zer, gizli dütüncelerinin altın- neticeyi tesri edecek bir ifa-
da hemen kaybolurdu; nitekim rete benzetiyor ve bütün vü-
yüzünll aydınlıyan ziya çabucak cudu titriyordu. 
aünüverdi. O timdi sııktit edl- Hem muztarip hem de mü-

Oton1ohil bahsi 
Araba sa iplerinin 
aklına eelmiyen 

nokta nedir? 
Du yazımızın seı·liYlıa

sını az kaldı « şoförlt•rln 
içinde akıllı adam yok 
mu•t >> şı•kllnde yazacal<
tlk, fakat vıızueçtlk, n111a
mafilı hu f'lklr bizim de
ijil, lrnrllerin!lz4t-n hlrl
nlndir, bu zat gazl'lenıizH 
gönderd!OI hlr nıeklupla 
ayıı~n dlvor ki: 

• •< Hen • şoför değilim, 
fnkal otomohlh•lllktm1 az 
çok anlar bir adamını, bi
nacnall'yh tarifenin ten
zili münaseh<'llle ıw~~ n· 
IPrde Emanet ile istnıı
hııl '.:'Oförh•rl ıırasındıt c:ı
kan llılliı\flıı sırf lıu nok· 
tadan aH\kadar ohluın, 

f'ıılrnt hltaraf"lrnlıııaJ, i<;ln 
sı•s çıkamaılıııı, yalnız 

ıııünalrnşaların lıitaıııındn 
kt-ndi kendimı•: 

<ı Bu şoförlt•rin iı:lnde 
tnl'nfaatlPrlnl müdaf'lla 1-
ı;in ~öylenecl'li. ~oyi dü
~üneblleook akıllı bir a
ılam yok?)) neıııı lill'll de 
kendimi alanııulını, fillıa
ldlm neticeye lf:'sir t-lsln, 
el mesln tarifenin ucıızla
lılıııası lehlndf:' şor:·Tleı· 
tararıııdan si\ylenccek bir 
~ey varrlı ki bunu bulup 
süylenıcyl ic:h•rind<>n hl<; 
bl ri hat ı rlıva nıaılı: 

An'ane 
Ve bl-r ecnebi 

isminden doğan 
mesele 

İnfiliz başvekilinin ismi 
crMakdonald» tek kelimeden 
mürekkep bir aile adıdır. Fa
kat kaide hilafına olarak or
ta yeri Mak Donalt şeklinde 
majiskül ile ya:ıılır. Başvekile 
bunun ıebebini sormuşlar, aile 
an'aneıi, cevabını vermİf. Ma
lum: İngilterede an'ane deni
lince kimse itiraz, edemez. 
Buna mutlaka riayet edilir. 

Fakat itiyat ta an'ane kadar 
kuvvetlidir. İngiliz sefareti 
Pariaia mühim gazetelerinin 
birinden bu ismi İngilterede 
olduğu ııibi orta yeri majis
külle olarak "MakDonalt,, şek
linde yazmasını rica etmiş. 
Gazete de muharrirlerine ve 
mürettiplerine söylemiş. Fakat 
itiyat bu, isim gene ayni ia
zetenin ayni nüshasında "Mak
donalt,, şeklinde tek majis
küllü olarak çıkmış. Bizim 
mürettiplerin ne tarzda diz
diklfl'ri is~ malumdur. 

tecessisti; L>una ilaveten ufak 
tefek öyle bazı hadiseler oldu 
ki heyecanını tahammül edil
miyecek kadar çogalttı , me
sela saat yediye doğru telefon 
çalm:ştı. Natali yerinden fır
lıyarak koştu, tanıdığı ve Pas
karella Dolçininkine benzetti
ği bir kadın sesi hafif bir 
ses ile : 

- Mösyö Dütillöl sizmisi
niz? Diye soruyordu. 

Cevap verdi: 
- Hayır mösyö Dütillöl 

burada değildir! 
O, kadın sesi: 
- Ah, dedi, beni telefona 

çağırmıştı ve konuşmak isti
yordu. Şimdi karşımdaki mat
mazel Manolsen midir, bu 
takdirde ona da haber vere· 
blliriml 

Fakat bu esnada koridorun 
kapısının zili çalındı, hizmetçi 
kız giderek açtı, gelen Mak
simdi; güya kendisinin aranıl
dığını haber almış gibi doğru 
telefona koşarak ahizeyi aldı: 

- Alo, evet, Paskarella 
benim Maksiml söyle bakalım 
yeni ne var? Nasıl vaziyette 
değişiklik yok mıı? Nasıl, emin
misiniz, bayır anlamadım, iç
memek mi lazım? fakat izah 
ediniz, alo, alo, fakat matma
zel neye kesiysrsunuz, daha 

l<illrnklka A vrup:ulıı o
tomobil tarifeleri bizim
kinden halfa şimdi hilo 
ı;olc ucuzdur, fakat Avrıı
padıı m Üjlerl şoförl' 11!4• 
garf yiizdo on ıılsbl'liııdo 

bir hıthşiş verir ı.ı hu hi1.
de yol•tıır, hlmwnah•yli 
her iki taı ·~t·ı UN.Hwtre
se ederkl'n bu yüz ü onu 
n111:arı dikkate alıııııık ve 
A vrupada şoförlPriıı maaş 
ııluııyarak sadece hu hııtı
şlş ile ueçlndilderiııl ve 
neticede lakslıılıı im vdet-• 
uoı paranın taıııamen o-
tomobil salı1"1ulıı cebine 
kaldıyıııı, lılzde Jse hu 
paradan yüzde yirmi be
şin in olomohll sahibi ta
ral'ıııdan şoföre vorllıHğl
ııi hatırlamak ve söylP
ıııt>k lazım geMrdl, fakat 
ııe d0f'stıılz, şoförler için
de huuu ne lıatırlıyan ol
ıhı, ne de söylly<'n, ıııaa
mafle llı\ve edeyim. huna 
ra(jnıeıı şlmıllkl tarife 
Avruııadakllerden ucuz 
değil, bu halışlş mesl'lt>sl 
nazarı dikkate alınsa blle 
IJl'lll' pahalıdır, fııkat ne 
olursa olsun şoförlf:'r en 
kuvYı·lll sllıilılarıııı knlla
nahilıııl~ll'r dı•j'jilıllr. >> 

Lehistanla 
Ticaret muka
velesi müzake

resi başlıyor 
Polonya ile aktedeceğiıniz 

yeni ticaret muahedesi için 
yakında Ankarada batlıyacak 

olan müzakerata Polonya hll· 

kumeti namına iştirak edecek 

olan heyet Ankaraya gitmiş

tir. 
Po1onya heyeti murabbasası, 

Polonya sefareti müsteşan 

mösyö Gavroinski, ticaret mü

faviri mösyö Vetulanf, Lehis
tan hariciye nezareti mukave
lat şubesi müdürü mösyö Sa
doski ve maliye nezareti şube 
müdürlerinden mösyö Landau

dan mürekkeptir. Hükmetimiz 
namına müzakerata iştirak e
decek zevat meyanında Bur
dur meb'usu Şeref bey de 
vardır. 

muahavere bitmedi, alo, alo 
hay allab cezalarını versin, 
kapattılar. 

Ve mismaı yerine takarken 
i'ive etti: 

- Fakat içmeyiniz demek
le neyi kastetmişti? · 

Geldigi sürat ile koridora 
fırladı, Natali onu durdurmak, 
ondan biraz izahat almak is
tiyordu, fakat Maksim: 

- Kaybedilecek bir dakika 
bile vaktimiz yok. Ellen-Roku 
ve bilhassa Paskarellayı bul· 
malıyım, fakat acaba nerede· 
dir ve " İçmeyiniz ,, demekten 
maksadı nedir? 

Maksimin ani bir surette 
odaya girmesi, Paskarellanın 

da gene ani bir surette sah· 
neye çıkması, sonra bu ikisi
nin arasında bir münas bet 
olduğunun anlaşılması ve ni· 
hayet kendisine " içmeyiniz ., 
kelimesi fü: esrarengiz bir ih· 
barda bulunulmuş olması, bil· 
Iha bütün bu ufak tefek vak· 
alar Natalide öyle bir tehlike 
hissi uyandırdı ki genç kıı 
hemen kendisini müdafaa et· 
mek ihticacı ile odasına koştu, 
yatağının baş ucunda duran kO• 
çük masanın gözünde rüvelveri 
vardı. (Bitmedi) 
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Sirkeci iskelesi 
Geçen gün Sirkeciden bir 

yolcu vapuruna gidecektim. 
Gördüiüm vaziyet beui çok 
müteessir etti. İstanbul gibi 
geniş bir limanda, milli va
purlarımıza gidip, gelmekte 
uğranılan müşkülat, doğrusu, 
insanı müteessir edecek bir 
ıekildedir. 

Rüsumat idaresi, rıhhmı 
antrep!> haline kalbettiği için, 
bu kısmı parmaklıkia ayırm.ş, 
gelip geçmek mümkün değil. 
Bittabi bu vapurlara gitmek 
için bir alay para vermek, 
aandacılarla kavga ederek git
mek lazım. 
Dünyanın hiç bir tara

fında böyle bir hal ne görül
müştür, ne görülebilir. Sonra, 
burada, bazı seyyar bilet sab
cılannın hali de bilmem ama 
bana bir az garip göründü. 
Alakadarların nazarı dikkati 
celbedilse hiç te fena olmaz. 

Fehmi 

"' Biraz da bizimle meşıuı olsalar 
Bir takım hamal kıyafetli 

adamlar var ki bunlar, müsait 
zamanlarında seyyar meyva
cılık, sair zamanlarda da ha
mallık yapıyorlar. 

Makıadı~ kimsenin rızkına 
mani olmak değildir. Şu ka
dar var ki, bu adamlar, bu 
f.ti temizlenmeden yapıyorlar. 
Uıtleri baıları pislik içerisin
dedir. 

Hayvaıaların ahırlarını ıslah 
etmek için türlü tedbirler dü
fÜOüldüğü şu asırda bir az da 
biz insanlar göz önünden uzak 
tutulmasak, hiç fena olmaz 
gibi geliyor. 

Horhor: Sıtkı 

* Evıatıık istiyorum 
Sinni on üç, on dörtten faz

la olmıyan ve iptidai derecC
de tahsili bulunan bir erkek 
çocuğa ihtiyacımız vardır. 

Kendisine bir evlat muhabbet 
Ye hissile bakılacaktır. Talip 
olanların nihayet üç gün zar
fında Beşiktaşta, Ihlamur cad
desinde, Küçük hamam kar
paında (40) numarada bakkal 
Ziya efendi vasıtasile müra
c:aatlan. 

Betiktaşta, Akaretlerde 
70 numarali hanede 

Sait 

• 
iş arıyorum 

Yaşım otuz beş, lise tahsili 
gördüm; uzun zaman bir tica
rethane müessesesini tedvir 
•ttim. Tetkilab muhasebeye 
•Akıf, tecrübeli bir katibim. 
Hesap ve tahriri işleri için 
daimi bir katibe ihtiyacı olan 
avukat ve tüccarlar ile günde 
bir iki saat defterlerini tuttur
mak istiyen, beyannameye ta
bi küçük sermayedarların ad
resime IDÜracaatlarını rica 
ederim. 

Osman bey, Diier bekçi 
sokak, No. 53 hanede 

Ş. Galip 

• 
Kaybettim 

Askeri vesikamla nüfus tcz
I.ereml kaybettim; Hükümleri 
yoktur. 

Galatada Kocaeli oteli mlis
teciri lzmirin Karacasu ka

zasından Mehmet oğlu 
Emin, 310 

Altay .. Bole/ be· 
rabere kaldılar 
İzmirde dün icra edileo 

Altay - Botef maçı iki ikiye 
bmbere ncticelenmi~tir. 

Mezbaha .. 
A~aplar Pilistini 

böyle tavsif 
ediyorlar 

Şamda çıkan "El Kabes,, 
gazetesi yazıyor: "Filistinde 
vukua gelen bu elim hadise, 
nevi itibarile birinci sayılma:ı, 
belki diğıtr kanlı hadiselerin 
bir devamıdır, ve bu hadise
lerde pek çok kur.banlar git
miştir. ihtimal ki bu mezbaha 
dahi İngilizlerin Filistinde ta
kip etmekte oldukları Sahyuni 
(Yahudiler lehin ) siyaset yü
zünden ilerid çıkacak vuku
atın bir mukaddemesidir. Arap 
ve Y ahudilor arasında vukua 
gelmekte olan, bu !.anlı mü
sademeler neticesinden ancak 
iıtimar siyaseti istifade ede
cektir. 

ingilizlerin, hakimiyeti altın
da bulunan JDilletlerin ellerin
de silah bulunmaması için 
haris davranmak itiyadında 
olduğu gibi Filiııtinde fnglliz
ler Yahudi ve Arapların a
ralarındaki düşmanlığı bildik
leri halde oradaki Yahudilerin 
elinde bulunan silahlara iğma
zı aynederek bu gibi fitnele
rin vukuundan sonra uyanı
yorlar. 

Bu dökülen Arap kanların
dan kimin mes'ııl olacağını ve 
İngilizlerin filistinde takip et
mekte oldukları siyasetin ne 
vakte kadar devam edeceğini 
Araplar anlamak istiyorlar. 

Fransanın Suriyede yaptığı 
gibi on üç asırdanberi Arap
larla me~kün olan bir memle
kete İngilizler fatih sıfatile 
gelmişler ve mahküm olan 
milletlerin istiklallerini temin 
etmek namına oralarda man
dalarını ilan etmişlerdir. Ehli 
salip fütuhatının mütemmimi 
diye jeneral Allenbi tarafın
dan tavsif edilen bu fütuhatla 
iktifa etmeyip bir de diğer 
bir milletin Filistine girmesine 
müsaade olunmuş ve « Burası 
İsrailin (Yahudiler) arazisidir, 
burada oturuı:uz ve eski şan 
ve şerefinizi iade ediniz» gibi 
sözlerle Yahudiler teşçi olun
muştur. 

= Kaza sılsileleri -

Bir vapur 
Battı, seksen ki

şi kayboldu 
Fenlandiyada, Tıım<'rl'or 

liuıanındıın a)'rılıın « Ku
ru ll lsınindo Lıir vapur 
lıarekelind.-n az sqnra 
bir dalı.ika içinde batını~
tı. Hu hııdise ekseriyeti 
mektepli olan seks~ıı ki
~ioin ölümüne selıep ol
muştur. Vaımrun baloıa
sıııın sclwbl ~hlılelll bir 
duluııııın uü verteye uel· 
mest, yolcuların korka
rak lılr larııl'a lOJ)ltıııoıa
lıırı, bu esnada dn uemi
ıılıı muvazenesini kaylıet
nılş olmasıdır. 

Döşeme yıkıldı 
Homada bir ı>ljunıa fab

rikasının döşemesi yıkıl
mış, bu katta çalışan a
mele alt katta çalışmakta 
olanların üstüne düşmüş
tür; beş ölü, yirmi 'aralı 
vardır. 

Bir otobüsün 
batına gelenler 

P11rlste Veıısan ormanın
du bir uezinlidmı dönen 
« 40 » sı•y}ah ile dolu bir 
piolıüs fı·eııiııln kopması 
yüzündl•n evvelı\ bir kam
ypııa çarpmış, sonra da 
<fevrllmlştlr. On beş kişi 
vuhlın :::.uı·etle yara
lanmıştır. Yurnl&nanlarıo 
hepsi de Frıınsaya gezml
ye gelmlt ecnebilerdir. 

Sôn S-aat 

VINCttAN1 
Bulgan sarardı .. 

Fakat eene israr etti, 
hakikati söykme<li •. 

-12- Muharriri: M. Turhan 
- Çocuk nerde Bulgan? Gece yansı da - han haz-
- Ben bilir miyim, bey? retleri betikte yatarken - cam 

Kaçırdılar. açık kalmaz. İşin naıııl 'olduğu-
- Kaçırmadılar Bulgan. nu ben sana ııöyliyeyim : Ma-

Onu, sen bir yere sakladın. muk B. sizi kandırdı, para 
Sütnine, bu ittiham önünde verdi, bol vaitler yaptı. Çocu-

hayret göıtermedi, alıklaşma- gun kilına dokunulmıyacağma 
dı. Hemen saçlannı yola yola da yemin etti. Sen de güya 
ağlamıya, nohut tanesi gibi ıılu beygüne iyilik yapmlf ola-
yqlar dökmiye başladı: cağına inandın. Han hazretle-

-Ben mi, ben mi sakladım? rini ııırıp sarmaladıD, Ayde-
- diyordu - aman allahım ne ğere verdin. O da götürüp 
ikira. Ben efendimi nasıl bir yere sakladı. Doğru mu, 
saklanın. Ona kemlikle değe- değil mi? 
cek elim taş kesilme; mi, ona Bulgan, sarardı, fakat ısrar 
fena bakacak gözüm önüme elti : . 
akmaz mı? - Hayır, uyduruyorsun. 

K°'ak B, ciddiyetini bozmı- Mamuk beyden öç almak için 
yarak ve sesinin ahengini de- beni ateşe salıyorsun. Ulu Tan-
ğiştirmlyerek: rı bu kötiilüğü senin yanına 

- Bağırma -dedi- yanında koymaz, benim öçümü de, bir 
ben de varmışım gibi ne yap- gün olur, senden alan bulunur. 
tığını biliyorum. Çocuğu aaklı- Delikanlı müstehziyane gül-
yan sensin, saklatan da Ma- dü: 
muktur. - Öcünü Şeh Ali alır, 

Kadın çığlıklar içinde hay- değil mi? Sen ona güvene 
kırdı: dur. Ben de bildiğimi yapa-

- İftira, iftira, ben efendi- yıaı. 
me ölürüm de ihanet etmem. Kuşak B, bu sözü söyledik-
Günahıma giriyorsun, beni ten sonra, sütninenin kollarını 
ateşe atmak istiyorsun. ve ayaklannı bağlamak için 

- Bak Bulgan. Sana iyilik- kullanılmıf olup odanın orta-
le söyliyonım. Başın sana la- 11nda sürünmekte olan ipleri, 
zımsa doğrusunu söyle, çocuğu bkaç olarak istimal edilmiş 
meydana çıkaralım. Seni de olan men°dili aldı, odadan 
iyi bir köylü ile everellm. İnat çıktı, Aydeğer ismini taşıyan 
edersen pişman olurıun. lıalayığın celpolunmasını pren-

- Haşa! Bu iftirayı kabul ststen rica etti. Sevimsiz yüzlü, 
etmem. Etimi didim, didim di- kurbağı gözlü bir kadın, bir-
dlkleıeniz, topuiuma kızgın az sonra getirildi. Ku,ak, 
nal vuısanız gene söyliyeceğim gene prensesin müsaadesile 
budur. Beni bağladılar, efen- bu kadını alıp başka bir 
dimi çaldılar. Hatır için yalan odaya götürdü. 
mı ıöyliyeyim? Haydı söyliyi- - Kadın! - dedi - sütnine 
yim, çalınan çocuğu nereden Bulgan, elbirliğile yaptığnız işi 
bulup çıkarırım? tamamen söyledi. Ben de, ulu 
Kuşak B. sütninenin kolun- beygüm namına kendisini af-

dan tuttu, pencerenin kenarı- fettim. Şimdi sen önüme düş. 
na götürerek sordu: Han hazretlerini sakladığın 

Herifler, buradan mı yeri bana göster ve artık sa-
geldiler? rayda durma , doğru benim 

- Öyle o ben uyu- evime git. Bulgan da oraya 
yurdum. gelecek. Her ikinizi, bol para 

- Çocuğu buradan sarkıt- verip Kırıma göndereceğim , 
tılar, kendileri de ardından miioas!p adamlarla evereceğirr. 
indiler, değil mi? Aydeğer, kekeledi : 

- H'vet. - Ne işi, ne çocuğu? Ben 
- Burası bir minare boyu. bir şey bilmiyorum. 

Neyle çıktılır, neyle indiler? - Bilmiyormusun. Bulganı 
- İp merdivenle çıkmış şu iplere saran , şu mendille 

olacaklardır. Siz .erkekler, ka- ağzını tıkıyan, sonra han haz-
le duvarlarına tırmanıyorsu- retlerini beşikten çıkarıp bir 
nuz. Bir pencereye çıkmak tarafa saklıyan demek ki sen 
zor mu? değilsin. O halde Bulgan ya-

- Peki camı nasıl açtılar? lan söyİiyor. Seni yanına gö-
- Pencere açıktı. türeyim de yüzleşlniz. Şu ka-
- Niçin?.. Çocuk üşümez kar ki Bulgan sözünü tekrarlar 

miydi? takrarlamaz seni dinlemem , 
- Kapamayı unutmuştum. doğru mu , eğri mi demem , 
- Y alo biri.. Gelelim baş- hançeri göğsüne saplarım . 

ka meseleye. Çocuğun yanın- Seni gebertirim. Nasıl razı-
da sen uyurken bir halayık mısın ? 

(Bitmedi) bulunmaz mıydı? 
- Bulunurdu. 
- Ya bu gece hırsızlar 

gelirken halayık niçin yoktu? 
- Ben uyuyacağımı bilmi

yordum. Nöbetçi kalacak ha
layığı çağırmadan dalmışım. 

- Gece yansıua kadar 
odaya hiç bir halayık 'gelme
di mi? 

- Aydeğer geldi. Benim 
oturduğumu görünce gitti. Bir 
daha gelipne kadar bu it te 
oldu. 

- Bulğan, gözlerin bile 
yalan ııözlediğine parıl parıl 
gahitlik ediyor. Buraya hır111:1 
gelmedi, çünkll geleme:ı. Bah
çeye girmek mUvkOJ, çıkmak 
mllşknldtır. Pencereye merdl
veıa atıı.a bile cam lunlmadaa 
içeri pft.meıt. 

V Artova· ile Bar
selon arasında. 

Geçen sene diğer bir çka 
tayyareci arkadaşı ile İstanbu
lumuzu ziyaret eden Lehli 
binbaşı Makovski ahiren tay
yaresile on iki saatte Varşo
vadan Barselona gitmiştir, 

Mebani kongresi 
Milano, 13 - Beynelmilel 

~·!ebani kongresi içtlmaa baş
lallllfbr. Bu kongrede Türki
ye de temsil olunmaktadır. 

Sel&niktc .zelzele 
Atina, 13 - SelAoikte kuv

vetli bir ulzele olmuttur. 
Haıarat bakkııvl• benlb ma-
16mat yoktu. 

. 
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~1ahkt~lmlar Haya ızd: atak 

Çektikleri ceza
)'l kô.f i görü

'yorlar ... 
Franaı:ı mahkem !eri, icabın

da kadınlan da idama mah
kiım edebilir, fakat bu hüküm 
daima nazariyatta kalır. Hiç 
bir zaman icra edilmez. Reiıi
cümhur tarafından müebbet 
hapse çevrilir. Şimdiki halde 
Fransız hapisanelerinde bu 
cins mahkumlardan başlıca üç 
kadın vardır. Bunlardan birin
cisinin adı «Jirar» dır. Birisini 
zehirliyerek öldürdüğü için 
1921 senesinde idama mah
küm edilmiştir. Fakat kadın 
ı. · ç bir zaman bu cürmü ka
bııl etmemiş, daima maıum 
o.duğunu söylemiştir. 

Mahkümlardan ikincisinin 
adı " Löfebr ,, dir. Bir sinir 
buhranı eınasında gelinini öl
dürmüştür. Doktorların ifade
lerine rağmen avukatı bu ka
dının cinayeti yaptığı sırada 
aklına hakim olmadığını iddia 
etmektedir. 

Mahkumların üçüncüsü de 
madam " Bessarabo " dur. 
Şimdi bu kadınların her üçü 
de takriben onar seneden 
beri hapisanede yatmakta 
olmalarının kafi bir ceza ad
dedilmesi için reisicümhura 
müracaat etmitlerdir. Reisi
cümhur henüz istidalarına ce
vap vermemiftir. 

Çin-Rusya 
Müsademe/er 
devam edip 

gidiyor 
Paris, 12 - Mançuride 

Ruslarla ÇlnLler arasında harp 
devam etmektedir. Bir gün 
sabahtan akşama kadar devam 
eden bir muharebede her iki 
taraf birçok zayiata uğramış
tır. Bir şimendifer katarı bir 
bomba isabetile tamamen tah
rip edilmiştir. 

Arnavutluk kilisesi 
mesele olmuş! 

Atina, 13 - Arnavutlukta
ki müstakil kilise meselesinin 
Cemiyeti akvam tarafından 
tetkiki takarrür etmiştir. 

Geçerıki dehşetli sıcaklar 
esrıasırıda erkeklerin sını sıkı 
giyinmeleri aleyhine bir ~azı 
ııazmış ve keııdileri11e bıra: 
~ıçılnıalıırıııı l<wsıye etmiş/im. 
Me!Jer beııinı bıı ya:ı?ı. /ıu• 
dala11111 birini öyle sımrleıı
ılirnıiş, öyle kliplere birıdirmi~ 
ki olur şey d. yil ... 

IJal kııbai]ımıı ekstrası ol
duğu yrızısınılaıı arıla~ıl,an 
bu adam. bu irfam kıl, ız a: 
111 ise sıfırda11 dalıa . aşagı 
oları bıı Jıerif, erkeklcrırı yıı
zııı Jıafif, f eralı el/ıis~lerle 
ge=ıııcleriııe dair yazdıgıınız 
yazıdan dolavı a:: kalsın 
aklım oynatacak, çıldıracak, 
sukak sokak önüne gelene 
çıplak Mustafa gibı her tara· 
fım göstererek göbek alacak· 
ıııış ... 

Ey barıa imzasız o nıeklu-
bu görıdereıı ef eııdil 

Sen mekl ııburıurı a/tırıa is
tediğin kadar imzam ~tn'.a, 
istediğin kadar lııivıyetırıl 
sakla, fakat ben seni pek y~
kıııdarı, pek iyi tamrını. Bıl
menı bizim Sorı Saatte çıkan 
deli ronıamm okuyor mı:s.ıın, 
eğer okuyorsan serı . ışıe f 

romandaki Tokatlı « Nıhat »
sm. O ronıaudaki nıa~um 
« Şelırıaz » ırı kocası l\ ı/ıal 
sensin/ rirmi otuz salır~ık 
yazını okur okumaz serıın, 
Jıık demiş Nihadın burnundan 
rlıi.~nııiş beyinsiz, abus vıır
du;n duymaz, fak al bu za
manda arlık kadınların, rıe::.
dirıde borusu ölmez bir hasta 
oldıığıınu derhal anladım. 
K adırıtara karı şartık öttüre
mediğirı cebbar ve malııl tJ:r 
runu imzasız mektup şek:ı.rı
de barıa dofjrıı üjliyecegını 
devletirı tınıar/ıanesirıi kör md 
gözıin, çevir oraya üfle vı 
şif am oradan bekle/ 

Mektııbıırıda pek Jıararet~l 
hararetli bahs ve talıayyııl 
elliğirı karışık isnıifailll 
şelıeııl marızaralardarı anla
şılan bir şey dııhı.ı varsa o 
da bıı hususta içirı pek yam
ğa benziyor. Peki ama bıı
mın içirı bana rıe çalıyorsun? 
Seni bu Jııısıısta çileden gı
kararı evdeki şımarık sı1ruye 
çat/ k · t 

Anladırı ya rıe deme ıs e-
d. - . . ey dangalak ey<ıasrt-
ı9ıım. • 

[e~irı buranı buram açılma-
smdan şe/ıııet duyarı » haya
sız bııdalal 

Koroğlu 

İhtilaf hallolundu 
( i inci s:ılılfNl<'n mahal ) 

. . 1ı· k 1., h .hz il tevesııül edil-Telsiz telefon ıçın ır anun aıy ası ı arın b 
miştir. Filhakika elde bir kanun mevcut olmadığı clh~tle at o-

'B d b -ı..a ahııe sa an nelerden para tahsili güç olmaktadır. un an a.,.. • ıl 
· · h il' d b' haylı ugraş mayı mağazalardan şirkete aıt resmın ta s ı e ır lk · . . . o· - ft b kaydından eve 1 ıstı!zam etm ektcdır. ıger tara an a one 

merasimi de ortadan kaldırmak lazımdır. ki mem-
Şirketin şimdi takriben (1800) abonesi vardır. Halbu K 

leketimizde (5) bin ahize kullanılığı tahmin edilmektedir. ~nun 
çıktığı takdirde bu (5) bin ahize sahibinin hepsinden de 

11
8 t o:e 

ücreti tahsil edilecek ve hükümetin vereceği. fazla tahs a e 
birlikte cirketin mali vaziyeti yoluna girecektır. d b 

7 l · t bbüsler e u-Bu takdirde programların ıslahı iç n yenı eşe İ 
Iunmak ta mümkün olacaktır. Bu meya~da .ıtııdyonnn st:: 
tanbuldan Beyog' luna nakli düşünülmektedır. Fılhaklkatlpo b 

. b ld - cihe e u-hane binası elektrik cereyanlaı:ı ıle meş u 0 ugu kil de . . . 'yon,. şe n 
rada, mesela bir Avrupa konsennı "traosmısı B d ba· ka 
nakletmek kolaylıkla mümkün olmamaktadır. un an kl''d 

t . t )arın na ı e 
Beyoğlu tarafında verilen konserlerin ve ıya ro 
maddeten kabil değildir. . . . Anadoluda 

En nihayet radyo müdüriyeti telsizin tamımı lçın d ta .. 
- k'd .. hına mın 

teşkilat yapacak, oralara satacagı m.a. ın e~ı~ ıca kezlerdç 
ve akümülatörlerinin doldurulma11 ıçın muhım ıcer 
memurlar bulunduracaktır. 1 de vardır 

Görülüyor ki radyomuzun lehinde söylenecek şey er h ' 
ı t tbik sa asına Hemen biz bu güzel tasavvurların bir an eve 8 k l 

girmesini ve yeni düşünceler neticesinde ele gcçece ::z a 
paranın maaşlara ve içtima masraflarına bo ~;
madan programların ıslahına sar/edilmesini ve 1 

-

hassa istasyonda daima yedek lamba ve saire bulundurulma!llnı 
temenni edelim. • 

IhlilAJ bitli 
Haber aldığımıza göre Baltık tlrke.tl ~e rad:fom~z arasında 

mevcut ihtilaf radyomuz için memnuruyeU mucıp bır şekilde 
halledilmif tlr. Radyomuz borcunu tenzilitla ve muka.uelen 
l!diyecektir. 



4 Sahife Son SUt 

Bu azılı 
Biçare bir 

kıydı, 

katilin boynu koparılmaz mı? 
şoförü 

sonra 
balta ile parçaladı, bir delikanlının canına 

tesadüf neticesi kiyotinden kurtuldu ·da 
~irkaç ay eve! F ri.nsız vi 

)ayetlerinin birinin cinayet 
mahkemesinde jüri heyeti ka
fasını kopartmrya cidden bak 
etmif bir caniyi idama mah
kum el•~ı.i. Fakat bütün 
Fransız efkan umumiyesinin 
asılmuıaı istediği ve bekledi
ii bu adam jüri heyetinin 
yapbğı bir hata neticesinde 
ikimden kurtuldu ve bu ne
tice de dört gön evel kat'iyet 
kupelli. 

Caninin adı Baratodur. Bu 
adam bir gün bir otomobile 
ltiııerek ıehir haricine gitınit 
ve orada arkadan bir balta 
indirerek şoförü öldürmüştü. 

Ma kaadı parasını çalmakb. 
Zabıta birkaç güıa sonra ca-

•İyi kqfetti ve tuttu. 
Baratoya komiserlikte: 
- Cbrmünü itiraf eti Dediler. 
Herif puarlıia girişti. Ha-

diseyi oldup gibi anlatacaktı, 
fakat bu11un için bir defa evi
ne giderek babasını görmesi 
farlb. Komiıer muvafakat ede
rek herifi iki po\lıia nezareti 
altuada evine röaderdi. 

Komiaerlikten çıkacaldan s1-
rada Banıtoaun taaıdıiJ bir 
ıe•ç ıelerek onu ııördü. Ba
rato da bu gencin kulafına 
derhal eve giderek kendisini 
beklemesini fısıldardı. 

işte Fransız efkin umumi
yesini günlerce işııal eden ha
dise bu eınada olmuştur. 

Barato evine gitmit polisle
ri kapıda bırakarak içeri gir
miş, kendisini bekliyen genç 
çocuk ile bir odaya kapanmış 
ve kısa bir müddet sonra oda
da bulunan telefon ilı: avuka
tını bularak : 

- Arkadaşım intihar etti, 
ben de şimdi ona iltihak ede
ceğim, demiştir. 

Avukat derhal telefonu ka-

--

..-·"" . ' 

Barato evine gitmiş, polisleri kapıda bırakarak içeri ginniş, kendisini bekliyen genç çocukla 
bir oda;'a kapatımış ve ... 

pıyarak bir dakika aonra tek
rar açmlf, komiaerlfği bulmof, 
hadiseyi haber vennif, komi
serlik pürteliş birkaç memur 
uldırmUJ, bu memurlar 
her feyden bihaber o-
larak evin kapısı önünde 
beJ..lemekte olan arkadaşları 
ile içeri dalmışlar, Baratonun 
odasına girmişler ve orada 
adamı ayakta elinde bir av 
tüfeği ile durur bir vaziyette 
bulmuşlardır. Arkl!ldaşına ge
lince, o, kafası parçalanmıt o
larak yerde yatmaktadır. 

Barato mahkemede: 
M_ oförü ben öldürmed:m, 

fakat llldüreni tanının, demiı-
ltir, yalnız beni maLküm ede
ceğinizi bildiğim halde bile 
bunu size söylemiyeceiim çünki 
namusuma tevdi edilmit bir 
sırdır. 
Arkadaşım Perrenin ölümü

ne gelince, bu vaziyet kartı· 
sıuda yekdiierimizi pek çok 
sevdiğimiz için birlikte inti
hara karar verıniştik. Ben 
onu öldiırecektim, sonra da 
silahı kendime sıkacakbm. 
Fakat Perreni kendi arzusu 

üzerine öldürdükten sonra tam 
silahı kendi beynime sıkaca
ğım sırada tüfek sıkı•arak 

lViçin? 
- Mektebe niçin gitmiyor

sun oğlum? 
- Okumak bilıniyorum da 

ondan. 

Korkmaz!. 
- Atınız otomobillerden 

korkmaz mı? 
- Hayır. Hatta gorunce 

ıaha kalkarak li.itüne bile 
hücum eder. 

Hacet yok! 

patlamadı, polisler de yetft
tiler. Hadisenin ıonunu ıöyle
miye lüzum yok, biliyorsunuz,. 

Barato şoförü arkadqı Per
renin öldürdüifuıü ihsas et
mekte, fakat bir türlü açıktan 
açıia söylememektedir. 

T ahkikabn neticesinde Ba
rato ile kendisinden çok genç 
olan arkadqı Perren arasında 
senelerdcnberi çirkin bir mü
nasebet mevcut olduğu ve bu 
münasebeti genç çocuğun 
metresi olan bir kadının da 

bildiği, fakat men'ine muvaffak 
olamadığı kendisinin de bu ha
yatı paylaşmıya mustar kal· 

Merak! 
- Kann kaybolmuş diye 

duydum, merak ettim. 
- Evet ben de önce merak 

etmiştim amma sonra 
0 

müs
terih oldum. 

- Neden? 
- Bulundu. 
- Nerede • 
-- Ölüsünü köprü albndan 

çıkardılar. 

dıiı aalaıılauttır. Her fki ci
nayetin de tanı ikaına geliıtce 
tahitlerin ifadeleri BaratonWI 
iddiasını tekzip etmiftir. 
Anlqılan şudur: 
Berato ıöfllrü öldürılüğünlln 

anlaşılması üzerine kafasının 

kesileceğine itminan kesbet
miş, kendisinden aonra sevdiği 
çocuğun hayatta kalmasına da 
kail olamayarak onu da öldür
müştür. 

Jüri heyeti Baratoyu idama 
mahküm etmiştir. Fakat heyet 
mahkeme reisinin kendisine 
verdiği sual listesinin cevapla
nnı doldururken şoförün değil, 

fakat Perrenia katlinıle es
babı muhaffıfe buldufuıı.a 
~aydetınif ve bu cümlenin 
yazılışının teldi ise esbabı 
mubaffifenin listede yaızlı 
bütün suallere raci olaluğu 
telı:liııde aalaıı1111asma sebep 
olmllfbır. 

Mahkeme reisi Jüriaiıı istf
presu.de lıa:ı:ır hulunduğu 
için cevap listesini alır almu 
yullflıiı aalıyarak heyeti 
ikiaci bir içtima aletine davet 
etmit ise de Barateaua vekilf 
kanundu maıldefer lıularak 
ltuııa muhalefet etmiş, reis te 
Barateyu cevapta esbabı mu
haffifoe ırörildüğii için idam 
yeriae nıelıtbet küreğe nıeh
lr.6m etaaiıftir. 

Jüri laeyeti bu hatasına 
çok ait>e..ir olmllftur. Fakat 
yapılacak bir ıey yoktur. 

Şimdi neticeye geleli:n, ö
llimt:lea bir hata sayesinıle 
lr.urbılan Barato karan temyiz 
etaıez mi? &ı ıuretl• ortaya 
baıka bir mesele çıkm!fhr : 
Temyiz istidası neticesinde 
Baratoaun baılr.a bir memle
kette, bqlr.a bir Jiirl hu:ı:u
ruada aıulaakeme edilmesi ih
timali vardır. Alllllr. aize hu• 
kuki bir anele. ikinci Jiiri 
lıtiriaci Jüriainkiaden dah. a
iır bir ce:ııa verebilir mı"? V C<

rebllirse Barato karan temyize 
naııl cesaret etmiştir. 

Bu sualin lehiade, aleyhinde 
birçok cevaplar verilmif, adli
ye tarihinden minller aranDUft 
elli ıene evvel vukua gelmif 
bir h&dise müstesna olarak 
vak'anın bir benzerine te.\4-
düf edilememiıtir. 

Fakat bugün örreniycruz ki 
temyiz mahkemesinin bir kc.
rarı bu münakafalarııı n'tıce· 
siz kalmasına sebep olmuştur. 
Filhakika mahkeme kararın 
temyizine lüzum görmemiştir. 
Binaenaleyh Barato Güyana 
gönderile"c-kti ... Maamafi herif 
el'an masum olduğunu iddia 
edip durmaktadır. 

Ev sahibi ( f/t:Ce yarısı tvıne giren hırsı:lara ) 
ler, da/ıa bııgıirı ta/ıla sildim. Ayak kcıplarıııızı 

- f,jendi
çıkarııı dıı 

Hanım (hizmetçiye) - Per
vin ka~ıkları öyle temizle ki 
baktığın ;ı::ıman içinde ken
dini gör. 

Kaynanasından 
memnun! 
Ben kaynanamla çok 

Dalgın adam - ( Gazete okuyarak ) çok garip şey ... Bı;~ 
gıın zabıta haberlerinde hiç otomobil kazası yok!, u!Jle gırinl 

Bir kahve kaşığı 
Ali bey hiç ilaç sevmez. 

Böyle olmakla beraber ilk 
ıık ta hastalanır. 

Geçen güiı yine müthiş bir 
kovstipasyooa yaklandı. 

Hemen doktora kostu. Dok
tor muayeneden sonra İngiliz 
h:zu yazdı : , 

- Bunu mutlak içmelisiniz. 
- Aman doktor , başka 

tatlı bir şey verin. 
- Başkası yar.amaz. Mide

n!ı çok bozuk. Üç gün IOnra 
gene bana gelin. 

Ali bey çar naçar reçeteyi 
y apbrdı. 1 ngiliz tuzunu alıp 
evine götürdü. 

Üç gün sonra tekrar doktora 
gittiği zaman midesi daha zi
yade bozulmuştu. Doktor sor
du : 

- İngiliz tuzunu aldını:ı: mı. 
- Evet aldım. Hatta her 

g~n içtiğim halde faidelİlıi 
görmedim. 

- Nasıl, her gün mü? 
- Evet . . Her gil.. birer 

kahve kaşığı .• 

Gene sinek! 
Pastacı dükkinmda: 

- Bana verdiğiniz pastanın 

- Hııctt yok efendim. 
Kendimi görmek için aynaya 
bakıyon.:m. 

· Şiir ve hesap Hoşlanmam! 
iyiyim. 

- Beraber ıni oturuyonunuz. 
- Oh 1 Ne güzel, pirane Resim ıerırisinde: 

İnsanı derin derin - Ben küçlik kıt'a tablo-
- Hayır. O.. Amerikada 

oturuyor. 
içinde üzüm 
yerine sinek 

muızara.. dBflhıdiirOy 
0 

r lardan hiç hotlanmam. Boyilk 
.. ----~'"':!"~!'8'""-:~'."'?~lftl!l!!Pll!9!9=::P.~-:ı:rı!'tı:nr~!!l!!I~-----. boy tablolara bayılırım. 

degil mi? - Ressam ınııınıx. 
çıktı. 

- Ya .. Si
neği getirin 
deyerine üzüm 
verelim. 

Sinek! 
-Yahu çor

banın içinde 
bir Iİnek çıktı. 

-Oh .. Oh.. 
- Ne? .• Se-

viniyor musun? 
- O kadar 

çok ıinek var 
ki birer birer 
öldüklerini gö~ 
dükçe memnun 
oluyorum. 

Hanını - Ben çok ld/ sevmem. Elimle işaret edersem gel demektir. Hemen 
Hizmetçi - Bın de sizin gibiyim. Baıımı sallarsam ~lme111 demektir. 

• 

anlamalısın. 

- Evet.. Bu- - Hayır, resim çerçevecisi. 

raya gelinciye 
kadar yaptı;ı
mız maaraflan 
düşünüyonmı. 

Omleti 
- Ganonl 

bana peynirli 
omlet yap. 

- Maaleııef 

efendim, yu
murtamız kal

madı. 

- O halde 
peyniniz ol
ıun. 

Horlamak! 
- Size yol vermek mecbu• 

riyetinde kalacaiJm. Daired~ 
uyudupu:z yetmiyormuş gibi 
bfr de horluyonunus. Y and;.ııi 
odada milmeyiz beyi uyaıadıt' 

Ne zaman 
evlenmeli? 

Fahri bey, izdivaç huıUllll"' 
da tecrUbeli olan arkadafl 
Se:ı:ai beye ıordu. 

- Ne raman evlenmeli? 
Sezai bey ili cevabı vereli· 
- Genç iken evlenme, r; 

kü daha çok erkeadir. ,}J 
yarken ev-...me, çllnldl Ç 

geçtir. 



h hah ı ara l(aı-- eş 

• • 
iZi ze ·- hıra dı! y z 
-113- Muharriri: H. Turh 

Nihat Ef. kaynatasının sa
kit, kayn nasmın ise dalgın 
kaldığını görünce biraz fşmi
zaz gösterdi: 

- Ben gidiyorum - dedi -
kızınızı seviyorsanız, namusu
nuzu temizlemeyi istiyorsemz 
onu bulursunuz, bana gönde
rirsiniz. Benim ona emniyetim 
vndır; bir düzene uğradığını 
sanıyorum. Bat başa garüşür
& k şu işi ört bas edeceğimizi 
umuyorum. 

Kaynata sesini gene çıkar
madı. Damadının bu kadar 
aptal, bu kadar geniş havsalah 
oluşuna için için kızıyordu. 
Kabadayı geçinen bu damat 
E. nerede süriittüğü meçhul 
olan lekeli kansını henüz t t
lik bile etmiyordu. Bntftn 
memleket-ihtiy rın zu'umilnce
Şehnazın dişçi ile basıldıgına, 
zamparasile beraber kocaaımn 
evinden kaçtığına, sonra heri
fin de onu evine almayıp u
yuz k&pek yavru u gibi ao
kakta bıraktığına vakıftı. Esa
sen kadın da cilrmtlnü ve ma
cerasını anasına itiraf etmiş, 
şeytan şerrine uğradığım söy
liyerek kendilerinden merha
met dilenmişti. Şimdi de bi
linmiyen ö elerde saklanıyor
du. 

Bu barfa bakikata rağmen 
Nihadın b la düzenden, dol p
tan ve iftiradan bahsetmesi, 
namus nğrund evliidmı dahi 
tanımamakla ifüh r eden :ih
tiyar knynatnyı hayret ve hid
dete düşürüyordu. Orospu kı
zım evine nim makla vuzifcsi
ni im ettiğine, o kirden ete
ğini masun bulundurduğuna 
ve daha f zlasının kendisine 
taallük etmiyeceğine kani ol
masa d madının yüzüne tükü
r cek: «Behey gafil! Kannın 
kötülüğünü nnlamak için zam
parasınm an mum tutturm -
ıını mı bekliyorsun?» diye ba
ğıracaktı. 

Nibadın evden çıkmasını 
müteakıp, ihtiyar karı - koca 

rasmda fiddetli bir kavga 
ba ladı. Kadın, matrut çocu
ğunun lehinde, erkek te aley
hinde idarei kelam ediyor ve 
hirbirlerile adeta boğuşuyor
lardı. Kaynata, bir çocuk ba
bası gibi değil, titiz bir koca 
gibi hareket ediyor, Şehnazın 
6mrü oldukça o eve adım ata
mıyecağını, kendisini evlntlık
tan reddettiğini s8ylüyordu. 
V al de ise : kocası tınmadık
tnn sonra sana ne herif? » fer
yadile dişsiz çenesini ırgalıyor
du. 

Y ekdiğerin:i bir türlü ilzam 
edemiyen kan-koca böyle di
dişirken ve kadm, kızının mi-
afir sıfatile saklanmış olması

Dl muhtemel gördüğü yerlere 
baş vurmak f çin çarşaflanırken 
Nihat efendi de hemşireleri
nin evlerine gitmişti. 

Vakti)e Şehnazı baştan ça
karmış ve seviciliğe alıştırrnıw 
olan bu tövbekar kahperler, 
biraderlerini ağlar bir yüzle 
karşıJ mışlar ve aCJ CJ sızlan
mışlardı. 

- Ah kardeş, bahb kara 
kardeşi Karın bizi kepaze etti, 
erimize bakacak yüzümüz kal
mlJdı. 

Ve sonra gelişi güzel hika
yeler uydurmıya ba lamışlardı. 
Y engelerinın yıllardan beri içi 
bozukmuş, göıü haramdaymış. 

Erkek bulamadığı için kızlara 
bile sataşınnış. Kendileri ev
deyken onun taşkınlık yapma
sına mani oluyorl rinı . Fakat 
sonr sını allnh bilirmiş. 

Nihat Ef, bfitiln bu giin6 
geçmi ittihamlara, kardqle
rinin sızlanış ve ağl yışlarma 
lakayt, kansının nerede bulu
n nbileceğini raibnnakla meş
guldü. Onların bu hususta 
malumat sahibi olmadıklannı 
anlayınca beyhude masal din
lemek istemedi: 

- Kader, kadenıllah -dedi
bir çakıldoklı avrat için ken
dimi ipe çekecek değilima. 
O yapbğından utansın. Bana 
göre hava hoş. 

Fakat me'yustu, evine ve 
odaıına kapanıp tespih çek
miye, bfldfasıla namaz kılmı
ya koyulmuştu. Oğlile bile ko
nuşmıyor, başını secdeden kal
dırmıyordu. 

Ev hnlkı, onun zOhdi bir 
tevekkül iç.inde felaketinin a
cılarım avutmakla meşgul oJ ... 
duğun zahipti ve kendisine 
aCJyorlardı. 

Halbuki o, rfikülarmda ve 
sücutlarmda k nsını ve z.amp -
rasını nasıl bula bileceğini ve 
intikamını ne şekilde alabile-
ceğini teemmül ediyordu. Ge .. 
celeri herkes uyuduktan sonra 
mahut odaya, bir zamanlar 
Şehnazın aşkına beşiklik eden 
pencereye ya nır, dişçi Hi -
metin boş evine gözlerini di
kerek tlcrc:e dlişünllıdU. 
Kansının o pencereden oynaş
mıya giriştiğini tahmin etmiş-
ti ve bu tahmin üzerine gü
nahkarların karşılıklı müUlta
falarma ait bir siirü achneler 
tahayyülüne girişti. Erkeğin 
karşidan lamba tuttuğunu, ka
nsının d hemen mumu kal
dınp bu işarete cev p verdi-
ğini ve bu sırada saçlarımn 

döktllOp göğstinlln çıldığmı, 
erkeğin de manzaradan heye
cana gelerek bir şeyler yap
bğım canlı canlı düşündilkçe 
&aÇJ, sakalı dimdik olur, göz
leri kızanr, elleri titrer ve 
mecnun bir tehevvür içinde 
perdeleri bunıttunır, kolunu 
ısınr ve başını yumnıklardı. 

Bu tehevvürlerini, bu cinnet 
hamlerini ev halkından saklar 
ve her kesin uyuduğuna ka-
naat getirmedikçe o odaya 
dım atmazdı. Sokağa çık-

m ktan ise son derece ihtiraz 
ederdi. Her kesin kendisine 
yan yan bakacağından, kadın 
ve erkek bütün T okathlann 
felaketini anıp gUIUşeceklerin
den korkardı. Kasabalının di
linde ancak kendi isminin 
gezdiğine, her yerde ancak 
kendi macerasının söylenildi
ğine kaUdi. 

(Bitmedi) 

Eğer keskin ve sağlam 
bıçak istimal ederseniz 
kendinizi traş etmekte 
hiç bir oıüşkUJata maruz 
kalma~mız. 

Gillcne bıçaklan pck ~am 
Shttıield çcli,tfndcn mamOfdur. 

Yofa çıltmudan Nf1tl bir pa
keı ıılm;ınw derhatır edınız. 

e 

ka kimd., 
n ıl ve ııerede 

öldürüldü? 
[ S inci sahifeden mabat ] 

fakat Şarl arkasından y 
rek bi,& bulmu ve kav es. 
n smda y ralaml§br. 

Luiz bllAharn Pariae gelerek 
Sovör sokağında bir otelde 
oturmuş ve yukard söyledi
ğimiz gibi gtinlhı birinde or
tadan k ybolmuş, hatta otel-
de bıraktığı eıyaaını aramağa 
bile gelmemiştir. 

Simdi zabita cesedi bulunan 
kaaının Luis olduğwıdıuı ve 
Şarl tarafınd n öldürülmftş 
bulunduğundan ıUpbe etmete
dfr. Acaba töphe inde halkım~
dır, değimidirf Bu yakında 
ani ılııcaktır. 

Fak t §Ur sım da anlatalım: 
Z bıta Şarl Luiz isminde bir 
kadını tanıyıp tanımadığını 
sorunca ondan menfi cevap 
almı br. Yalnız adamın odası 
arandığı zaman Luizin çama
şır! rı ile emniyet sandığına 
yabrmış olduğu bir kaç kuru-
un ctızdan bulunmuştut. O 

zaman Şarl fnkdrda devama 
imkan bulmıyar k: 

- Evet, tanışırdık, fakat 
gUnlln birinde eşya mı da bı
rt1karak savuıup gitti, ne ol
duğunu bflmiyorum, demiştir. 

Zabıta bulunan cesedin fo
tografisJni göstermfı, Şarl: 

- T efesstlh ederek tanın
mıy cak bir hale gelmesine 
rağmen, bu, Luiz değildir. de
miştir. 

.Acaba hakikaten öyle 
mı? Bunu yakında öğrenece
ğiz ve bu mer k1ı meselenin 
safhalanndan karflerimizi de 
h berdar edeceğiı:. 

Hantal zade 1 ayyar vapurlan 
AYVALIK iZMIR postuı 

Tayyar 
vapunı 

15 eylül 

P Z R 
günü saat ı 7 de Sirkeci rıh
tımından hareketle [Gelibolu, 
Çanakkale, 'e Körfez tarikile 
A ~valık , Dikili ve İzmir] e 
azımet ve a\ det edecektir. 

Dıkk:ıt : Pazartesi günu 
[ Edremit J c muvasalat eder. 

Yük ve yolcu için Eminönü 
Reşadiye caddesi Rıhtım ha-
nındalri idarehanesine müracaat 
~el .. İstanbul 1977 . Yolcu 
bılett \ apurda da verilir . 

Yel nci 
VAPURLARI 

IZMİR SÜRAT POST ASI 

\~~Ü~" İsmetpaşa 
vapuru 

15 eyJul azar 
günü tam saat 15 te Galata 
rıhtımından doğru lZMİRE 
hareket edecektir. 

Tafsil at için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentesine 
muracaat . Tel İstandul I 5 ı 5 

V c Gal:ıt.ıda merkez rı m 
h mında Celipidi ve Stafilopati 
acenteliğine mür,H;aat. 

Telefon = Be) ojtlu 8 5 4 

• cyn 
Merkez aceması : Gafata 

köprü b3Ş1nda, Beyoğlu 2; 62 
Şube awıtası : hmudiyc 

hanı altmda . lstımbul .2740 

TRABZON BlRI l POST ASI 
( CUMHURlYET ) vapuru 

16 e.yhıl Pazartesi ı 2 de 
Galata rıhtımından hareketle 
[ İnebolu, Samsun, Oireson 1 

Trabzon , Rize , Hopa ] ya 
gidecek ve dönuşte Pazar is
kelesile [ Rize 1 Sürmene , 
Trabzon , Tirebolu , Gireson , 
Ordu, Ünye , Sam un , İne
bolu, Zonguldağ] a ı gnyarak 
gelecektir. 

Hareket gunü yük alınma?~ 

Antalya· postası 
(ANAFARTA) vapuru 15 

Eylül Pazar l o da Galata 
rıhunıından l}arcketle [ lzmir, 
Kullük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike , Antalya ] ya 
gidecek ve dönüşte mezkôr 
1skelelerle birlikte [ Dalyan , 
Marmaris, S:ıl\ız 1 Çanahkale , 
Gelibolu] ya uğrnvarak gele 
~ektir. 

tzmlr - ıersio ürat po tası 
(M. Ş. PAŞA) vapuru 17 

cyltil salı ı :ı de Galata 
rıhtım!Jldan kalknrak Çarşamba. 
sabahı İ7mire 'e akşamı 
lzmirden kalkarak [Antalya , 
Alftiye , Meısin] e gidecek ve 
dönüşte [ T aşucu , Ana mor 
Alftiye , Antalya , Kuşadası 
lzmir ] e ugnyarak gelecektir. 

a o,, a postası 

~tira~~en her gün 
köprüden 8,30 da bir vapur 
kalkacak ve l{adıköyüne ~ 
tekmil adalara uğrayarak ı ı , 
3 O da \ nlovaya gidecek ve 
Yalovadan 11, 3 5 de hareketle 
ayni iskelelere uğrnyarak 2 0 

3 5 de köpriıye gelecektir. 

Calatada karalmyde kiin 
accntehane bina.ı;,ı nhtımı pn
laınar mültezim bir sene 
müddetle ve şartnamesi mu
cibince bilmüzaycde kiraya 
verilecektir. J{at'I ihalesi 2 5 
ey1ül 929 tarihinde icra kıh
nacawndan taliplerin o gün 
saat 16 da levazım müdürlü
ğüne muracnatlan. 

Kiralık kahve ocağı 
İstanbul - lzmir surat pos

tasının kahve ocağı bir sene 
müddetle bilmü1.ayede kimya 
vcrilecektır. Kat i ihalesi 30 
cylul 929 tarihinde icra lalı
nacn.ğından taliplerin o gun 
saat ı 6 dn levazım mudurlu
ğünc muracaatlan. 

K.ırnnzı kordonlu tek yıldızlı 

en kibar sofralarda bulunur. 

7 

n 1 vilA eti defterdarlığı ilcinları 

'lAn 
Kurtq)qte sokağında ıt numar lı 870 zır rsaya veri-

len 3600 lira bed ile ibalesi Maliye vekaJcti celtlcsiııce mu
vafık g6rtllmedlğinden müzayedesinin temdidi m kamı Deftcr-
darfden bildirilmi§ ve 8 EylOI 929 tarihinden uteber olmak 
tızere mUzayedenin bir hafta temdit edildiği ve bu • mftddet ~ar
fında zuhur edecek talipleri Beyoğlu malmOdiirlnğOnde müte
şekkil aabş komi yonun m&raca t eylemeleri il n olunur. 

• 

llaı1 
Çanakkale Defterdarlığında: 

Thmin 
oluııan Beher 
bedeli kantar Kantar 

Lira Kunıı mıktan 
400 50 800 
59 50 118 

750 50 1500 
25 50 50 

500 50 1000 
100 50 200 
80 50 160 

M vkii 
Erenköy 
Çıplak 
Yenik6y Y 
Ovacık 
Pımar b 
D cek 

Cfn11~ 
929 1)8.l:amut mabsulu 

rm ~ 
Emvali metrukeye ait ve muhacirine verilmlf olanlardan ma· 

da arazi dahflinde mevcut ve bal da muhammen mıktar ve 
1 

bedeli ile mevakH muharrer palamutlann 929 senesi oıahsulu 
furuht edilmmek ve 14 Eylül 929 Cumart si günii s~at 16 da 
verilen on peyler haddi lftyik g8r0ldnğil takdirde talib~e ihale 
edilmek Ozere 25 Ağustos 929 tarihinden itibaren 2nl0 gün ~l 
detle müzayedeye konulmu~ olduğundan talip ala ann 
mezktlrda Defterdarlıkta mütqekkU omisyonu mahausuna 
mllracaat eylemelerf ilan olunur. 

----------=----------------------~--------------------------,, 
u s 

Sert aabunle uvdutunuz çocu çamatır anm 
tahrip ederainiz. 

Y avrunozun refah ve sıhhatine çama ınnm büyük tesiri var-
• ıc bUynk ihti-dır. Bunun lrm çocuk çamaşırlarının yı anmasına 

~ h · yeni mam lAzımdır. Yavrunuzun çam şırlannı d n teoıız ve 
gibi saki mak için LÜKS kullanmalısınız. . lik 

LOKS On h fif pullan çam ırlann üzerindeki btıt~ pı• • 
lerf çıkanr ve yeni gibi yumuşak ve temiı: haline getinr. 

Büyük " ay)'are f'iya11kosu 
edinci tertip 

!J ilndi ke~lde 11 Teşrinieveldedlr. 
Büyük ikramiye 

ı 40, OOlira 
Ayncaı 20,000, 15,000 12,000 1 Q,000 liralık 

ikramiyeler ve l o.ooo bir mükafat 
işbu eşidede cem'an «3,900» num r ~aznnacaktır. 

Piyanko müdiiriyetındeıı: 
35 000 lira isabet eden «19901» numaralı 

bilet' İstanbul, Sarıkamış, ızn1ir, Zara, 
Samsunda satdmıştlr. 

18 000 lira isabet eden «16611>) numaralı 
bilet' İstanbul, Burdur, lzmirde satılmıştır. 

15,000 lira isabet eden «802» numa_ralı 
bilet İstanbul Ankara, Mersin, İzmırde 
sa b]nnşbr. 

12 ooo lira isabet eden «3785f)) numaralı 
bilet' İstanbul, Edirne, KorkuteH, İzınir, 
T'avasta ~atıJnuştır. 

1 o ouo Jira isabet eden «53t33» nunıaralı 
bilet' İstanbul, Ankara, Tarsus, İzrnir 
~1udurnuda satılnııştır. 



/ s Sahife Son S&at !yltıl 15 

•: 1' * 

1 ~ -'l'ONLUro 
YEN! FORD KAMYONU 
FORO kamYônun.iô' nakliyat aıe: 
minde size yapacağı hizmet hakkın· 
da emin olmak ister misiniz ? 
Uzun senelerdenberl hiilii lşliyeo 
eski model FORD kamyonlarına bıt.., 
kınız 1 Bunların bazıları daha umu
mi harpten evvel işe başlamıştır. O 
halde bunların kıymeti hakkında da
ha bariz bir delil olabilir mi? Bu 
salabetin hikmetini fiatiıı ucuzlu-

1 
ğundn değil · nıulın kıymetinde- bu-
.tursunuz . : 
ıYeni FORD kamyonu ise buna ilii_\ 
veten tanıamile yeni bir fikir mah· 
sulüdür. Radiyatördeıı diferansiyele, 
lllstlkteıı kamyonun tavanına kadar 
ber şey en ııon sistem, en yeni mo
deldir . · ı 

Yeni FORD kamyonu otomobil ve 
kamyon imalinde yirmi beş senelik 
ilim ve fen tecrübesinin malasulü, 
dür ... tecrübe halinde bir şey bıro· 
kılmamıştır , ı 

tonluk fORD • kamyvn"ünu~" göster;, 
' mekte bir zevk duyacaktır. Görece~ 

ğ~niz birçok hususiy.:tler arasındl\ 
bılhassa şuna dikkat ediniz : On ta• 
raf için hususi tarzda tekemmül et; 
tirilmiş arzani makas, araka tararta. 
ki kantiliver makasları kamyon ma• 
kas tertibatında yeni bir icattır, . . 

/-
,. I ,r 
--~./~ 

' 

Bulunduğuıııu: şehrin acenlasıııa ! 
9!1ilı:aı;aat ediniz .• Size yeni t 1/2 "{ 

r'r,(~ 
~~ 

• , 

l~ı~~~~~\ 
, 

İstanbul vilaveti emvali ınetruke n1üdiriyeti ilanları 

Satılıl( eııkaz: 
Roıtaziçiııde Rornı.:ı küyunde ı·:mirgan ı.:addc>inde 82-84-86 N. lı munhedim sabilhancnin kaim 

olan ahşap kı-milc bahçesinde mevcut pancur sokak kapısı ve meşe direk Ye taban çam kalası ye 
dtı~emelik 'c kaplama ve tavaıılık ıı;ibi ahşap enkaz ve demir parmaklık ve mermerden mamul 
mu;Juk \e h:ıl;\ ve sii~clik ve ba,lık ve dö~cmclik ve malta taşlarile bir adet kurna 16 Q-929 
tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te toptan bil müzayede ~arılacııktır. Taliplerin 100 liralık 
teminat akı; krilc l'nırnli metruke satı> komi>yonıına müracaat ctmclcrL 

Satılıl( ııa taınaı1 lıaı1e: 
Kadıköyundc Rasimpa.,.;a mahallc,;inde Sukyman efendi sokağında 5 N. lı na tamun harap hane 

maa bahçenin ;i00 lira pc~İn \'C 9iQ lira me[suh bedcJİ ihale ile 16-9-929 tarihine mıisadif pazar
teşİ gumi saat 15 tc temdiden müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde 7,50 hcsabile teminat 
nıakbıızlarile emvali nıcrrııl..c <atı~ komisyonuna müracaat cykmelcri. 

Erzak ilanı 
Parilfpfaka müdürlüğünden: 

Mektep için alınacak bazı er
ukın münakuaııı yapılacağın
dan taliplerin 17 eyini ıalı gil
nli ıaat 9 da Nuru Oımanlye
de cemiyeti tedriııiyei iılAmlye 
merke:ı:ine müracaatları. 

Doktor A. kutiel . . .. 
ı1k malcııeı.ırtylı bel~· idrar 
, proetat, adtıwildldar,, bel ,..t· 

dit ve flreııgtyl ~ıaıı ·led&Yf eder. 
alıoyde BoreJıçl lınnı aııasıııda 34. 

Bu alqam 
Naıtt B. temsilleri Arnavut 

köy gazino tiyatıoıunda 
~ YSERI BÜLBÜLLERİ 
Taklitli komedi 111 perde 
Kanto - Danı - Variyete 

KAPPEL 
dHAN$ÜMUl 

YAll MAKİNESi 
Huousile F.IlANSZ hülciımetlnin takdlr ve tercih ettiği makine 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhUt olunur 

Umumi acentesi: · 
Y.SlNORKYAN Sadıkiye han 30-33 lııtanbul Tel. lat. 2256 

Ecz cı e dişçi mektep erı 
ınüdürlü ~ ündenCJ 

Sıhhat Ye içtimai muaveıııet ...ıalleti celilMinden mevrut emir mucibince isimleri Eczacı ve 
dişçi mektepleri mQdürlllğGDe bildirilen pratik dişçilerin imtibanlannın icrasına 12 tetrinievel 
929 tarihinde b•nac:a;ı ilAn o!anur. 

Ticaret Bahriye ınek e 
ın °" dürlülünden: 

o 

l1 

Te9rinievelin on ikinci cıwnarte.i ııtHıü tedrisata iptidar edileceğiaden talebe kayt ve kabulüne 
bqlanmışbr. Mektep nehari ve meccani olup ııefaini ticariyeye kaptan ve makiıaist yetiştirir ve 
dereceai yükaddir. Tahsil müddeti ikisi till ikisi ili olmak üzere dört senedir. Alt birinci smıfıı. 
liııeyi ve tAJi birinci smıfa lise dokuzu ikmal eyleuıİf veya o derecede tahsil gördüğü alelU311l 
tastik edilmiş talebe alınır ve liselerin onuncu on birinci sınıflarından münakale suretile talebe 
kayıt edilir. Talip olanların te9rinlevelin birinci gfuıline kadar istidalanna atideki evrakı raht 
ederek Ortaköyde Çırağan sarayı imalinde kiin mektep müdilrlliğüne müracaatları lhımdır. 

1 - Hilviyet dh!chını 2 qı phadehıamesi, 3 mektep taııtilmamesi vaya tadebıamesi. 
2 - Muaun ve müttehim olmadığına dair poliaçe muaaddak hilanlihal ilmühaberi. 
3 - Veli ve velyelerinin milaaddak imza suretleri ve 6- 4 adet kartunııuz vesika fot~ 

Maarif eminliğinden: 
1- istanbuldaki liııelerle orta mekteplerde eylülün on altıncı 

ııtbıllııden itibaren 231lııcil gllııll alqamma kadar tecdidi kayıt 
muamelesi yapılae&kbr. 

2-Yirmi beşinci gilnünden itibaren mekteplere talebe kayıt 
ve kabul edilecektir. Mnracaat gilnleri Cumartesi pazartesi, 
çarşamba gilnleri sa.at on beşten on altıya . kadardır. 

3- Her mektebin kabul edeceği semt zirde tesbit edilmit
tir. Evliyayı etfalin buna göre semtlerinin ayrıldığı mekteplere 
müracaal!an lazımdır. 

1 - Cumhuriyet orta mektebi: Fatih, Çarşamba, Sultan· 
selim, Edirnekapı, Karagilmrük, Balat, Fener, Ayvansaray, 
Eğrikapı. 

2 - lst.mbul orta mektebi: Topkapı, Aksaray, Yedlkule, 
Cagalcğlu, Yenikapı, Sultanahmet, Ayasofya, Boğaziçlnin Rum
eli sahili, {Bt:yoğlu ve Betiktaş müstesna) Üsküdar. 

3 - Kadıköy kız orta mektebi: Kadıköy, Haydarpaşa, Fe
ner yolu, Kızıltoprak. 

4 - Eyilp kız orta mektebi: Eyüp, Topçular, Defterdar, 
Sütlüce, Halıcı oğlu. 

5 - Nişantqı kız orta mektebi: Beyoğlu, ve havalisi. 
6 - Çamlıca kız orta mektebi: Camlıca ve havalesi. 
7 - Kandilli kız orta mektebi: Boğaziçi. 
8 - Erenköy kız liseıi: Göztepeden Pendiğe kadar. 
9 - İstanbul kız lisesi: ( Birinci devresi ) için Bayazıt, Sa

raçhaneb~ı Snleymaniye, (ikinci devresi) için Anadolu demir
yolu hathnın harici. 

10 - Davutpaşa orta mektebi: Aksaray, Yedikule, Topkapu, 
Samatya, havalesi. 

11 - Kadıköy erkek orta mektedi: Haydarpaşa, Kdıköy ve 
hat boyu .. , . 

12 - Usküdar orta mektebi: Üsküdar Kuzguncuk, Beyler
beyi, Çengelköyü. 

13 - Vefa orta mektebi: Sirkeciden Yedikuleye kadar 
Rumeli hat boyu, Sultan Aahmet, Ayasofya, GedikpafB. 

14 - Gelenbevi orta mektebi: Fatih, Çarhamba, Edirnekapı, 
Şehzadebaşı, Fener, Balat, Sultanselim, unkapanı, Kaaımpaşa. 

15 - lstanbul erkek lisesi: (Birinci devresine) Beyazıt, Sü
leymaniye. (ikinci devresine) bütün lstanbul semti, Kadıköy ve 
anadolu hatb. 

16 - Kabata.ş lisesi: ( Birinci devresine ) Boğaziçi Rumeli 
sahil ile Vaniköyden yukan anadolu sabili ikinci devresine 
Üsküdar ve Boğaziçi iki sahili. 

Dikkat! 
• 
Lutfen baladaki klişeye dikkat etınenız 

menfeatinizt icabındandır. 

Zira "#ffakiki Radium,, namı altın-
• 

da piyasaya çıkarılan RADIUM bıçakla ı 
sahtedir ve yüzlerinizi tahriş eder. 
ROT-BUHNER fabrikasının imal ettiği 

• ""RADIUM,, traş bıçaklarını her taraf ta 
arayınız. 

Fiatı: 10 adedi 70 kuruş, adedi7i kuruştur. 
Berlinde Tempelhof ta ROT - BUHNER A

nonim !aiirketinin Türkiye Umumi vekili Gala
tada, Kürkçübaşı Hanında . .f numarada 

.._ __ PİYER PİRİMYAN 

Gümrükler muhafaza 
müdürlüQünden: 

Gümrük muhafaza merakibl için mlibayaa olunacak olan lll 
ton makina yağı kapalı zarf uıuliylc milnakaııaya kl'llulmuftur. 

Münakasa kanunundaki ıerait ve evsafı hm bulunan talit> -
lerln mliııakaaa gilnünden evel prtııamesine itt.ili huaulunden 
sonra münakasa gilnü olan 16 Eylül 929 Pazartesi günü saat 
14,S te teklif mektuplan ve dipozito üçelerlyle birlikte müdü
riyetimb:de mütctekkll komisyona milracaatlan. 

1 

Operatör 
Ahmet Burhaneddin 
Cerrahı-a~a hastaneli operatörü 

Muayenehane: Beyoğlu, Rus solar•· 
ıane;i karşmııda 348 numaralı 

Suriye çar~ıaı aparlımanı 8 nu
n1arada. 

Telefon: Beyoğlu 1615 

Musevi liıesi 
BEYOGLU KUMBARACI 

SOKAK 1 
Sınıflar 16 eylül 929 da 

tekrar küşat edilecektir. Ka
yıt muamelitma Cuma ve cu• 
martesinden mada her giiıı 
devam olunmaktadır. İkmal 
imtihanlarına yeni kayıt olu
nanların imtihanları eylnlün 
9, 10, 11 ve 12 inci günleri 
icra edilecektir . 

Bütün talebenin tekrar ka
yıt olunması lazımdır. 

Dövçe O. Bank -Tarilır te•İ•i: 1906 
'.\lüe ... i•leri:· Dresdner l.tank A. 
~aflı.-enşer l.tmk Ferayn, Na· 
•İyoııal l.tank für Döyçlaııd. 
~lerkt'Zı: Bcrlin; şubtlerı H:ıııı

burg, İstanbul « Gafau ve İstan
bul•, iımir. 
Galııt~ kıemı telefon: Beyoğlıı: 

• 247' 243, 684, 685 
l•tanbul lmmı tdcloıı: l.tanbuı 

284:.!, 284J. 
Deposu: l•taııbul Tütün güm· 

rii~ü. Tekton: İ•taı,I.ul 32:.!7. 
Bilumum banka ınııamelatı ic-

lJalis 4.\)'Valık~ 
zeytin yağları ve sabun
lan ekstra ekstra :ı;eytin 
yağının okkası 95, al! sabu
nun okkası 65 kuruşa sahlır. 

Toptan ve perakende 
Deposu, Galata Mehmet 

Ali paşa han No 41 
İsmail Saracettin bey 

• Doktor FETHi 
Ccrrahp~a llaotancsi 

llütcriyoloğu 

.:an ( Vıısoerınan teamüle ) 
üinır, balgam ~rahat tahlilleri 
ile hattalık\ını. hıı"u~i aıııJan ya
pılır. Te efoııla malumat 'erildigı 
ıakdirJe talıhl edilerek ınevat al· 
drıılaral bilıiharu raporu ıakdıın 

edilır • 

Muayenehane: Beı oğluwla, .\ga 
cunı iiııin k.ar\'uunJa 

Telefon: llevoğı '' SJ~ 

Doktor Feyzi Ahn1et 
~·reııgı, bdBOgukluğu, cilt, pro•· 

ta.s, zafı ltna•ül ve Ladın haota· 
lıklannı en son usul.ıc.le az ~it 

ıumanda nıil~İt ~eraıtle ıeda' İ 
ed~r. 

Adres: Babılli Çtğaloglu yokuşu 
köıc baıı ııumar:ı 43 

Telrfoıı: l•tonhııl 'llltı'I 

10 

'l'c kı·i 111 

Güııet 5,38 Al.fanı 
Ögle 12,10 Yatst 
ikindi 15,43 im ak 

Mes'ul mıldı1r Selim Ragıf 


