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5 ırır· y AKŞAMLARI NEŞROLUNUR 

Fatin 

, 

Fatin B. 
Abdiilfeyyaz Tevfik beyin, önlim&zdeki klflll fazla olacağı

na dair yazdığı bir makale yalnız balla korkutmakla kalmada, 
ortaya milnakatah bir mesele de atb. Abdtllfeyyaz Tevfik bey 
bu makalesinde, geçen seneki kıt baklanda evelden 96yledik .. 
lerinin tamamen teeyyllt ettiğini, binaenaleyh bu seneki .kıtm 
fazla olacağı hakkındaki sözlerinin de bot olmadığım iddii 
etmektedir. 

(Son Saat) için Aım.,,,,-111 Y"Plırıkan 'Jllllldne, fenrdn bir 'lu;riluJsıdır 

Kandilli rasathanesi müdürü Fatin bey, Abdülfeyyaz Tevfik 
~........ bu iddiası ilme istinat etmediğini, 1a<lece bir tahminden 
~ olduj1anu aöyledi. 
BUmaa Bzerine Abdülfeyyu ve F atJd beyler arumda bir 

•lbaakqa açalda. 
Abdtllfeyyaz Teftik bej di,iıd yazdatı bir makalede Fatin 

beye ı:evç vererek iddia•ıınm tamamen ilme istinat ettijini, 
86r.lerinin .ıdojl'Uluiunu -4mümüzdeki klf aylannan ispat edece-
ihü hildfrdi. . 

!'"'",-~9%g6re, şiddetli, kış iddialttrı ilmi defll 
.... a:r: 'dıuharrirfmiz. bu makale üzerine dün Fatin beyle konut
~uştur. Mumaileyh mubarririmize tunlan söylemiştir: 

«- Abdülfeyyaz Beyin bana hitap eden yazısım okudum. 
Feyyaz beye çok hürmetim vardır. ilmi bir meseleden bu ka
dar müteessir olacaklannı bilseydim, kendi fikirlerini iltizam 
edecek şekilde beyanatta bulunurdum. 

c-ilhak'ka Abdu'feyyaz Beyin makiılcai için ilaM. hir 
esua iatinat etmiycr, dedim. 

Halkta bugün ilim lehine bir kanaat husule gelmektedir. 
Fakat halka böyle meşkök ve hiç bir hükmti ilmiye merbut 
olmıyan mesai! ilmi bir mesele halinde söylenir ve halk yann 
bunbn ademi vukuunu miışahede ederse, yeni teessüs etmiye 
başlıyan ilim lehindeki kanaatleri sarsılmış olur. 

Ş:mdi Feyyaz beyin bu yeni ve bana hitap eden makale
sine cevap vermek mecburiyetinde kaldığım için müteessirim. 
Müsadelerile iddia ettikleri mesele hakkındaki kaı1aat ve 
noktai nazarımı anlatıyorum. 

[ Mabadi 2 nci sahifede J 
™ 

lslanbul l'tl11se1Ji/eri endişede mi'I 

=: Filistt.a hadiseleri karıuında == 

Bir tarih 
Harbin en canlı 

kollekaiyonu 
yapıldı 

Meşhur zen- ..---~~"" 
p Rokfelle-
rin yaptığı nak
ti bir yardım 
neticesi olarak 
Nevyork tari
hi tabii cemi
yeti, umumi 
harpte, muha
r~beye ait ya-

~ ·· ..ı..a ......... 
alanndan vücuda getfrilmit 
gayet kıymetli bir kolleksiyo
nu sabn almıştır. Bu kolleksi
yon «1914» senesi ağustosun
dan ccl918» birinci kinununa 
kadar bütün harp tebliğlerile 
harp rttuhabirlerinin yazılannı 
ihtiva c!tmektedir. Kolleksfyo
nun beheri büyük bir gazete 
boyunda ikişer yüz sahifelik 
«400» cilt teşkil etmektedir. 
Bu suretle, bu kolleksiyona 

· bakılırsa, umumi harbi ilk gü-
nunden son gününe kadar ya
şamak mümkün olabilecektir. 
Her cilt, llç gGnlük vukuatı 
ihtiva etmektedir. 

Bu kollekaiyondaD ancak 
muallimlerle talebe istifade 
edebilecektir. 

Para bozdurur
ken karıaını 
kaybetmiş 

Karilerimizden Zafranbolulu 
kahveci Aslan Ç8VUf karwm 
ve annesini kaybetmiş, bize 
gazeteye yazılmak &zere bu 
hadiseyi fU mektupla anlab
yor: 

«Bir hafta evvel Bqikta,. 
ta bir sarrafa para boz
dur\ly ..,rdum; zevcem Nuriye 
ile annesi Ayşe hanımJar da 

• yanımdaydılar. fakat itimi bi-l t ı ı \ · l ı · ı • l tirip de arkama döndüğilm S 3 ll lll a l U< J erı ı la.- :ı zaman ikisin·n de kayboıuver
haınhanede dikterini gördüm. Şayet bua-

t 1 1 ı ları gören oldu ise Üsküdar () p cl f ] ( J 3 f polis merkezinde memur Eroin 

- ----------- efendiye bildirilmesini rica 
Büyük muharebeden ,,onra uu meı kezi Bet ut olmak " ederim.,. 

Ak enize açılan Arap mem- üzre F ransanın idaresine geç- - .----------
leketleri bize yaptıklan iha- ti, ikinci kısmı da merkezi /ki Rus lorpi-
netin mukifab olarak istlkli.l Kudu olmak üzre lng !terenin dosu ge/i"Or 
beki rken milletler n c isinc:e idaresfn"' verıldı ve bu ikinci 'J 
kendi kendiJerini ıd reye kısımda da dUDy run ht!r ta- iki Rus torpidosu bti,llD 

ak g6rilme n rafından •ürü • rü Y abudi öif eye doiru limaaunadaD 
._,_. •ynl'c:b. biriocl ( da 6 1 ahifede) ' geçerek it.ayaya a-idecektir • 

• 

«Son Saat» 
Pek ""'°""" rnemleketbı 
en nulk.ernmel gazetesi 

okaralı çıkıyor .. 

Son sistem bir makine, 
5 renkli resinıler, yeni 

ve cazip tefrikalar, 
dolgun ıniindericat 

Beki eyinizi 

" 111 ı ı; ı ınız olac ktır' » Jn orıız. 
Soıı astı , "I') C'rtİ ç k bcgeııccc

gınız lll ş kılJ çık ı mak ıçın uzun 
:r.amıındaıı lırrı yııplı~ıtuız hazırlık
lar p k ) okıııd.ı nıhın l'l lmlıırııktır. 

) ı·nı Soıı Sııat • i basmak ıçin 
bunılıuı :ıhı U) C\ el Almaııpıy a ıs. 
ınarlaııan son sıııteoı makıne ) apıl
nu ve J ola çıkanlını~tır. Reemım 

gön! Jilnur. ho maki~ıc jçin "fe~nin 
bir harık.a81dır., deııebıhr. Modelı en 
son t crilbt-lere ve t<'kam!ll esasJanna 
göre kısa bJr zaman C\ eJ yapılıu19 
ve prpdiye <kadar ancak iki Cfİ \il· 
cuda getirilmi~tir. Kıymetinin dere
.ceairu anlamak ıçııı makinemizi ya
pan Alm.-n fabrikasının f<'ransa, A· 
vuşturya, hWltcre 'c hatt:ı Amcri
k.aum prçok büyük gazetelerind~n 
sıpar1'lt:S- aldığını 'e < Son Sa.at • ın 
ma)d.n.c•ni bıtırdikten sonra buulan 
yapını)• Laşladı ıııı sö' lı-mek kifa. 
)'Cl del'. . 

Yem Son Sıı ıt i haı;ncJk ınakıne 
düuya an en ıterı makıncıııtlir. A) ııı 
zanıa "1 Jf>, 20, 24 .32 ııahıfı lik hır 
gazete) ı S • rt ııldı olarak basar. 
ller 111iik) e nefi t ı Molar t11betle
bılır 

\ aptıh-oıP. ha ırhklar mey.aıııııda 
Lundaı,ı h:t ka vem 'f' t;ok ca~p 
kfrık la bulmak, ın ııılcket dahil 
'c ha,rı ın<lokı 1 tıhbarat Ş"bekeınızi 
1a~' ıve tmek 'e lıugundc·n SÔ) lı . 

dııh:ı lıı rçok ı;.eylcr dt" 

.Sürat 
Daima sürate 

kurbqn gidenlere 
bir ;fa.ve •• 

~ 
Avrupa ile 

Amerika mil-
letleri arasın
da seeede bir 
defa deai& tay
yareleri ile ya
pılaı: bir sllr
at mliaabakası 
vardar UIUl 
« şbayder ku-

.l:.ıııiııiıııimıiııiliıııiı--- pUI ,. m6saba-

kası derler. 
bir yapılır. 

Bu yanş 3enede 

Garabete bakın ki yapıl
masına on beş gün kala, mü
sabakaya girecek devletlerden 
biri müstesna, öbürleri kami-
len çekilmişlerdir. Çekilenler 
arasında Amerika, Fransa, 
italya vardır. Japonya zaten 
iştirak etmemektedir. Kalan 
devlet ise yalnız illgilteredir. 
Bu müsabakanın 1orluğu şu-

dur ki tayyareciler, havada, 
ani dönüşler yapmak mecbu
riyetindedirler. « 550 - 560 » 

kilometre bir süratle uçan 
bir tayyare böyle bir d6niif 
yapmca, lin hücumundan 
ekseriya, tayyareciler muvak-

kat körlnğe ujTamakt~duiar. 
Bu da, her zaman feci kaza
lara sebep olmaktadır. Nite
kim, ltaıyamn mo..bakadu 
çekilmeaini de b6yle bir kaza 
intaç etmİf, Motta isimli bir 
yllzbqa, tayyareai ile beraber 
bir pilin dibine saplanmıftır. 

Yeni harflerin 
kabalD.nden/Jeı·i 

ne aatıldı? 
Yeni Türk 

•arfleriaiıı ka
bule, yazı ma
küaeleriae br
fl umumi bir 
alika te.tit et
ti. ÇflDldl el

kadar 1°* 
.tlra.ttemia e
debilen JUi 
makin eJeri Din 
bD,nk iyiliklerinden ~iri de 
temizlik, gfizelliktir. 

Yapılan bir hesaba a&re 
yeni Tlrk harflerinin kabul 
edildi~ ıftnden ajusto& 
daaana kadar memlek 
bin beş yüz tane y-.a 
nesi aablmışbr. Rami da 
sabfı bundan hariçtir. 

J•pon ıerQiıi açıl ..... ~ 
Japonlano ~e vOcu

de getirdikleri muvakkat 
metber bupn saat onda 
açılmqbr. b " 

Sergide Japonyamn ütuo 
mamulltmdan birer nlmun~ 
teşhir edilmektedir. Sergiyı 
ziyaret bir ücrete tabi değil
dir. 

Neşrine ba 
ki oyunu » is 
kiye birkaç 
tecektir. 

gamız • Ze
i kilçük hi
e kadar bi-

Onun ye e M. Turban 
beyin «Sevin hanım» ~ 
deki nefia bir tarihi tefrika
sını netre başhyacağız. 

/lu eser. larıhm çok. ib
retli bir sahifesidir. lkı aş 
ve iki dşık arasında kal nll.f 

bir. Turk prensesinin ha• 
yatıdır. Eserde:. ÇJJrptflln 
'aşklar. he ecanlı intrik•lar~ 
hazin ve lemli ıabtJeltl' 
birbirini takip edecek/il'. 

« Sevinç lıanun » • Turk 
tarihinde bir guzellilc. . afi.~ 
z.amanda talisizlik ab!dfM
dir. Nitekim kendUi de, ko.-: 
casının ~u:zcırı baflllda "°" 
tanına veda ederken hagla-
r1.yor: 

- "Alllılum, ne 
>''""" varm111,, 



Hariciye~ 
Ynei - bazı aliye telgrafla 

tayinler daha bu aabah emir 
yapıldı oerdi 

Apkara 1 O'~ H~ Ankara, elefoa) - Mt 
ciye v~kif ~ koialôla.ıuk 11 • g&n yeni BU• kancmuna ı(re' 
leri m8d0rll V asff bey Nevyork 111emleketlwl &r tar•W. ma-
baHehbe~e, · Nevvork --::--r 
baffehbemt..rflllair Sllreyya ~flann bu esas &zerinden 
B. Atina ve PiN ll•ehben- tiewlt tekatftr etmiflir. lhliıe 
d~, Peşte bafklüW vekAleti, ~•iyetlerint heniz 
N B. Bakü liollllofo&. 
luöun• Cinevre ıehbendrei bamlıyamalllJf qlaJJ villyetlere 
K:;.;.' B. terfib Wtead~ ele telpafta tediye emrİllİ 
b&ffehbenderHjiae, vekilet vermietir. Şu bale glte yeıü 
birinci daire hlrind fUbe "48f kanunu her tarafta aybi 
müdiirn Sevket Fuat B. G 
uevre şç'1>enderlltlae ta,ıa zamanda tatbik ediliyor 4..-
eıdılmlflerdlr. ıaektir. t 

Dlyarbddre tli• Bankalar catttG-
den tayyaremlz ıbıln tevsii b 

Mardin, 1 (H.M.)- Ta1JU9 Ankara, t ( Telefoa -~ 
flıosa bultl:D sabah oabefte ~ 
hareket ebnfttir ve tef1i alaa- ,Bankalar ve fstasyon ~,.-
•Uflar ~.ı.,, ~ ... 1 .,.._inin .zafer- abldestn 

Tayyare ftromuz ~ • civar k ımlaı·ıoın te~ift' 
Erci.t -Kara hattmı takip ede-
rek Diyarbekire gidecektir. ne başlanmıştır. 

Şurayı devlet Poıta ve telttr 
rdsl umum mild&ıl 

Ankara, 1 (Telefon) - 1.- Ankara, 1 ( T elefoa • ) 
tanbulda bulunan Şurayı dev- Poaa n telgraf u•n= --~ 
let reisi Nusret bey hafta ıo- rl ay aouunda teftftten d6--
aunda d&necektlr. cektir. -----------------
Kavun için Garip şeyi 
YahuJi denize Bigadıç ekme/(. 

da,taıane siz kaldı, sebe-
yanmadı bine gelince-. 

Din Heybeliadaya çıkan Bigadıç 31 - Beldlye relal 
Wr Y a1raaf, kamarada Lt.n- Kenan beyin bir hareketi Bt
IMılda f«li'diği kavuw gad~ halkmm, Mlhusa .,.._ 
matlllpm ....,._. ....... dald ,a&enalarla ~ 
••ı>1x~ d~· kaVUDU Jab· d&rt p ekmeksiz kaim.lan.-: 
Jtam1fı fa tat bu mada itkele- na se\ep o~. 
toı .ıiUUılJf ollQalma rapen Belediye relidaden y6z 1dtJ 
tatan çlkinak isteylnee Aenize maş lira alacalı olan \udınif 
e .. 1cı1r; n1aa v.-.1ur- ekm"'ç1s1 -tldia ~= tanbmt fakat kavun ... ,. . glSrt- mumaileyhten 

a .,ıhp açıja •iir8Jdemniftir; üıte~ ma hey tiua.W. ~ 
Ya ıuClmln Müm telılikeal ge- teelllr o'-1 •e ..._ ._ 
f lrdtllae detl, fakat ti..- tııen.M 18111••• Wr twd'* 
• byhettiiiee ailamasma yaet.nufbr· 
ne deılliniz? Bu sebeple ekmekÇi dM 

gln ekmek ~dcarmadılt ~ 
ruJk ekmeksiz lcahmftır. 

Esnaf ne 
kazanır? 

Yu mevslml mönaeebe
tlle bilhassa meyvecllerha 
ne kazanmakta olduldm
nı merak ettik ve &lfreft
dlk ki dtıkkAnda tanetl 
yirmi kurup 88\llao Oda 
büy6kltlk&e bir karpUIUlt 
veya ı.tr kaVUDUll IDallf• 
yet natı redl klJrutlJW; 
Okkası eli kuru_ea •ldan 
en iyi f8flallnla IDlllJ!' 
rtyatı da OD sekil, 1 
kurU1ıur • .Bq ma ı 
aldık&aa 80Bliif" esnatm e 

~~r-tık il b .. "'1DI" 
1 • 

Fenu beyin ~ 
neclea llml __,.,.? Bir 
baclileai• ild ., .,. ........ 
.... -.p1er1 .... ? 

Bir hadile pyn bbiU nt 
mebacll,. len ol9aWl1ora 
o lılkl• btr .... ilmlclr. 

Bir imam IUm daha Yardır 
ki, iatatiatlk berine natlewıa
tir. Sebebi maJOm obnachlt 
halde iki Mdlte anllllCla 
mlatemfnen bir te•aluk var
d1r. 8u1eyafalm DUU'I ~ 
kate alarak, lıadlaeler ara-
8Dlda irtibat buhmd'1juna 
ilmi hakim ....UebiHr. 

Diğer. -bir ~ fıildl9I dJ 
ibtilnali h&kmlerdfr. 

Derecei iliimal i zlkr~• 
bu ae'fl bİ16iiite11 de lillmdl 
ilmi .. ~ ..... ~ 
Bualadan maada llacDsa\ liak-
lmada •.:4'!•• ... lplire 
ibD1 aaahiyet ilnat ecleaeyt& 
6ntfnıtlmeld 1c., ~den 

aallıflentd 
Bu..e~e7,..MrJaU.. 

iri bir .. enı. ........ 
baklanda verilec:ek bir hlddlm, 
b11 .,.... ............ . 
..,._. ....u ..... , ...... 
doı.,a Fena beym .,.,._.. 
.. ..,.. ... ••ittik. 

..... ......,. pHace, ... 
,e. .tlfael eevvlJ• ilmi ,&lele 
do~ ,.._ " claia ... 
famWara • bir hlldbncle 
bahmalaealı aaaata malik de,.cllr. 
U- f..ı.tara alt cevvi hlr 

hlilmı vermek esumı tetldl 
edm 'bui devnlere gelince; 
....... .. mlhimi gine-
• lekelerİDİll talaavv&llb me· 
selesidir. 

e.. laacU.ta ....,. .. ... 
... ,. ... lekeleria ~y.. 

M ........ .°it &eda&en biri~
ak_,..~=-· 
Şuradaki k8çlk tiii. it 1 ter-
ceme edenek maele adı ...... 



~ Eylul 

BG~az içinde ekmek 
f stinye ve Emirgan cihctle

leri ha!kı tuhaf Lir ekmek 
meselesi kaışısmdadırlar. Ru
melihisarmda bir fırıncı, o ta
raf halkının ekmek ihtiyacım 
adeta inhisar altına almıştır. 

Bu fırmcmın Boyacıköy ve 
Enıirgandaki iki fırını başka
sının ekmek imal ctm~mesi 
için tuttuğu müşahede edilmek
tedir.Filvaki, elyevm bu fırınlar 
kapalıdır. Y enimahalleye ka
dar olan saha dahilindeki 
halk ta R. Hisarından gelen 
ekmeği yemekte ve başka 
fırın mevcut olmadığından 
ekm~k geç gelsin , iyi ve ya 
fena olsun ses çıkarmamak 
mecburiyetindir. 

Hakkı 

'f 

~esuliyet kabul etmem 
Eski Vaniköyünde Maliyenin 

kayıkhanesinde Evkaf idare
sinin bir motörü vardır. bu 
motör üç seneden beri su için
de harap bir hale girmişti~. 
iki sene evel gelip baktılar, 
fakat o zamandanberi motörü 
almadılar. Bundan başk ka-
yıkhanede bir Ermeni katoli
ğine ait çift piyade kayık var
~ır. Bu kayığı da beş senedir 
arayıp soran yok. 

Katoliğin vekili olan Yu
vanidi efendiye müracaat et
tim. Fakat· hali gelip kayığı 
almadı. Bu zamana kadar 
kayıkhaneyi ben kiralıyordum. 

Şimdi bu kayıkhaneyi kira
lamaktan vaz geçtim. Evkaf 
roo~örünü, katolik te kayığını 
gelıp alsın. Bunlar gittikçe 
çürüyorlar. Sonra mes'uliyet 
kabul etmem. · 

Eski Vaniküyünde 
Mehmet reis 

lf. 

Hesaba· gelmiyen yol 
Kadıköy hali ile iskele ara

ıında başlıyan altı ziftli kal
~ı.rımın daha çabuk bitmesi 
ıçın inşaata iki taraflı başlan
mıştı. Şimdi bu yol karşılaşıp 
kavuşmak .. b uzere ulunuyor. 
Fakat şayanı hayret olan no
kta, her iki kısım arasında 
akalli il\i desimetr.elik bir se
viye farkı göze çarpmasıdır. 
Şu hale nazaran, kaldırımın 

bir kısmını sökmek, s !viyesini 
~ükselt~ek ve tekrar yapmak 
ıcap edıyor. Yol yaparken bu 
gibi hesapları düşünüp ölçü
yü ona göre tutmak en ipti
dai bir kaidedir. Şimdi bu 
yanlışlığın hesabını kim vere-
cek.? Moda: Salim 

• 
Bu da bir merak 

Her zaman dildrnt edi-
yorum. l\nn1-1 f···ı· . ' \(, -
puz mevsiminde kadmlal' 
lrnvunu, CJ'lwkler Jrnr
puzu sev<~rlt•r. Hirt•ot\ 
ev kadınhu·ı, lıocaJarı;ım 
elinde lrnrpuzla eve uv
dct cltlijini utrünco: 

-- ~için lrnvun almadın 
da lcurpuz aitim? Derler. 
K_'.Hh~ılarm lrnvuna düş
lumluklerinln ehebl ne
dir acaba"! 

~uretUn 
S. S. - l\Jaulesef bu 

JllPst•le haldunda sizi ten
vir e<l{l!miy<'f'nğiz. l\luhim 
yu bu bir letldk nwsele
sltlir. ~'laamafih h'11iiJ<atı
nızı biraz tanım. edersP
nlz lrndmhu·m ni<;in k,.vun 
sevdil'"lerini l>{f renirs;ıı~z. 

* 
zayi 

5 iıwi 111" mektepten 
3' 1 sene~inde aldığım şa
hadeluaıııemı zayi ettim. 
Y~~!!Sinl alacağımdan hük-
m u yoktur. ç. Ueşat 

Bi rs 
[(urnaz kitapçı 

lngiliz nahkeme 
sine''pes,,dedirdi 

lngilizler, hafta tatili husu
sunda çok titizdirler. Hatta 
gazete müvezzileri bile Pazar 
günleri tatil yapmaya mecbur 
tutulurlar. Geçen gün bir ki
tapçı. tatil günü dükkanını 

açtığı için mahkemeye veril
miş, « 15 » şilin [ 750 kuruş
tan bir parça fazladır.) ceza
ya mahkum olmuş. 

Mahkum kitapçı, hüküm ve
rilir verilmez derhal kesesini 
çıkarmış, büyük parası olma
dığı için bu paranın hepsıni 
de bakır para ile tesviye et
mek istemiş. Fakat mahkeme
ye habul ettirememiş. 

Bunun üzerine bütün hukuk 
kitaplarına başvuran kitapçı 
bir kanun maddesi bularak 
te~ra~ mahkemeye gelmiş. de
mış kı: 

«- Kanun mucibince nakti 
cezalar için otuz şiline kadar 
bakır para kabul etmek mec
bur"iyeti vardır. işte yazılısı» 

Mahkeme derhal hatasını 
anlamış, ufak paranın kabulüne 
karar vermiş. 

Fakat bu defa mahkum 
kitapçı, 1862 senesinde kabul 
olunan bir kanun madesi 
ğöstermiş: 

« - Mahkeme her hangi 
bir süretle bir cezayı nakdiyi 
almaktan istinkaf ederse, artık 
bir daha o ceza tahsil edi
lemez.» 

Ve mahkeme bu adamın 
kendisine verdiği ders karşı
sında «gık~ bile diyememiş. 

I· 
insaf!.. 

• Mezru, gayrı 
mezru ağaç 

olur mu? 
« Derırnıinde rıw:ru ve 

gayri lll<'Zl'lı <t 2.J ı) adel 

a}aç. bir ufak taştan ku

lıibc, kısmen yıkık bir du-
r var ııe iki kuy11yu Jıavi 

gayri mezru Jm·k beş dö
nüm arsamrı bir tarafı 
i[(ia/ı... » 

Son Saat 

Soyun baka1ını! 
Dişçi, bir ka ın 
çıkan bu s ·· zü 

aözından 
budu • r 

' 
-ıuv-Huharriri: M. Turhan 

Gelinliğe terettüp eden ilk ' erkeğin hoşuna gittiğine zahip 
vazifeleri telkine çalışan yen- olduğu sevişme şekillerini sı-
gen in sözleri bir kulağından raya koyarak intizam dafresin-
girip öbüründen çıkmış ve de tatbik edecek ve vak-
kendisi, meşru bir ameliyeci- tile o eşkalin nefsinde uyan-
likle kızlığını kadınlığa kal- dırdığı islikrahın acısını, işıkı-
bedecek, aziz mahlukun ayak nı mahzuz etmekle çıkaracaktı. 
sesini dinlemiye dalmıştı, gü- Şehnaz, bu tuhaf tasnifi ya-
vey alayının mescitten çıktığı- parken cidden mes'udiyet his-
nı müjdeliyen ilahi seslerinden sediyordu. Kocasının yatağında 
ne kadar müi:eheyyiç olmuştu? kocasının yaptıklarım tekrar 
Ve kocası odaya girerken ne ettirmeyi düşünmek yüreğine 
derin bir sevinç duymuştu. derin bir inşirah doldunyordu. 

Sonra!.. Evet sonra müt- Şu odada zifaf gecesin-
hiş bir inkisarı hayal ile eza- den başlıyarak dayak yemiş, 
dan ezaya, elemden eleme hakaret görmüt ise gene o 
düşmüştü. Kocası, buseden odada sevmenin ve sevilmenin 
ve deraguştan evel kendisini zevkini iktitaf ediyordu. İçine 
s~llelemiş, tekmelemiı, yüz çe- girmekten vaktile iğrendiği 
şıt hakarete uğratmıştı. yatağın şimdi içinden çıkma-

0 meşum gece de şu yatak, mayı saadet tanıyordu. Bu, 
aynen şu yatak yerde serili bahtının bir lutfu, mümtaz bir 
idi. Kenan kıvrılan yorgan, lutfu idi. Aylarca bir hizmet-
kıvrımını çiftlerin üstüne çevir- çiyi koynuna alıp kendisini 
mek için sabırsızlanıyor; beyaz sevici kızların kucağına atan 
örtülU atlas yastıklar, lebbelep hain ve dilşiken kocasından 
yatağa gelecek başların sıkle- işte biletraf intikam alıyordu. 
tile bir an evel intizamlarını Şehvetkar ve pür ihtiras 
kaybetmek için kıvranıyordu. kadın fikren bir takım tasni-
F akat güvey, bu gerdek gece- fat yaptıktan, kocasından öç 
sinin kutsiyetine zerre kadar almak zevkile kalben 
ehemmiyet vermiyerek taze ve münşerih 1 olduktan sonra 
~ü~ hayal gelini hırpalamış, birdenbire döndü. 
ıncıtmiş ve ağlatmıştı. Gö~lerinde keskin bir şu'le, 

Şehnaz, kendisi için pek dud klarında açık bir raşe, 
meşum bir hatıra teşkil edCi' Nihadın gerdekte kendisine 
o geceyi zihninde canlandırır- söylediği sözü söyledi: 

-: ~oyun! 
ken kocasile gene şu oda ve Dişçi, ancak kendi tarafın-
şu yatakta geçirdiği sıkıntılı dan vukuu lazım gelen bir 
hayatı da levha levha ve saf- t klffi" ku e n, vvetli bir emir şek-
ha safha tahattur ediyordu. linde sevgilisinin ağHndan 
İşte bir gün şurada kocasının k · d Çıı masına ıpti a istiğrap etti. 
garip bir teklifine maruz kal- Fakat onun gözlerindeki ilti-
mış ve bağırmıştı: 

ı maı dud;ıklarındaki ihtizazı 
- stemem, evimize lanet görünce mütehassis oldu. 

yağar, istemem! Arzusu bu derecelerde feve· 
Ve diğer bir gün daha ağı • ran eden bir kadının eşine 

bir taleple karşılaşmış ve- vereceği zevki samımıyı 
çırpına çırpına, inliye inliye tahayyülle ateşlendi ve hemen 
herifin müstehcen arzusunu «Peki» diyerek ayağa kalktı. 
tatmine mecbur olmuştu. soyunmaya başladı. 

Hu 1 asa odanın her Şehnaz, maka dm köşesine Yukartki satırları dıin 
intişar eden bir malıkeme 
ill'uwıdan aynen iktibas et
lik. Biz, me::.ru veya gmıri 
llll'Zl'il ağaç olur mu'! l>ı-

köşesi ezalı bir hatıra saklıyor dayanarak, hummalı bakışla-
' ve serili yatak, gunagun hika- rile delikanlının soyunmasını 

yeler sayıklıyordu. seyrediyordu. Sonra sade iç 

muz ım? Onu müna/wşa 
elmiycce[ji:. Fakat, aldlw
clarlarda11, iş sahipleri için, 

1 biraz olsun dikkat rica ede-
ccğiz. _] 

Venize/os ve Ce
miyfi Akvam 
Atina, 31- M. Venizelosun 

seyahat mliddetini kısaltmak 
İçin Cenevreye gitmiyeceği 
ya~ılmışsa da bu haber tekzip 
edılmekte ve M. V enizelosun 
Cenevreye giderek Cemiyeti 
akvam meclisinin bazı müza
kerelerinde hazır bulunacağı 
ve hatta bir nutuk irat ede
ceği ilave edilmektedir. 

Bir tayin 
Tıp fakültesi etfal seririyat 

asistanlarından doktor Mem
duh Ahmet bey, Adana do
ğum ve çocuk hastalıklan 
mütehassıslığına tayin edil
miştir. 

İzmirdeki mahpuslar 
Siverege f!Önderiliyor 

lzmir, 31 - Bura hapisane
sindekf komünistlerin Sivereğe 
nakilleri emri geldi. Bugün, 

yarın bunlar yola ç.ıkanlacak
dır. 

Genç dişçi, kahve içirme çamaşırile kaldığını görünce: 
işini bitirdikten sonra elinde - Dur! -dedi- sıra benim. 

1 
fincan, derin bir düşünceye - Sizi ben soyayım. 
dalan güzel sevgiliyi bir müd- - Elbet sen sayacaksın. Bu 
det valihane temaşa etti ve gece tut ki benim besleğimsin, 
meliJalut görünen bu düşün- yanaşmamaın, ben buyuraca-
ceden kuşkulanarak sordu: ğım, sen çalışacaksın. 

N 
Kocasında ne görmüş ise 

- e düşünüyorsun, güze-lim! onu yapmak istiyordu. O, ilk 
zifaf gecesi «soy» ve «soyun!» 
emrini vermişti. O da aynen 
safhayi tekrar ediyordu. Diş
çinin, terütaze yüzüne, çocuk
lukla erkeklik arasında müte
reddit gibi görünen o melih 
çehreye bakbkça, ta içinden 
bir emel, erkekleşmek emeli 
fışkırıyordu. 

Şehnaz, uykudan uyanırca
sına silkinerek cevap verdi: 

- Senit 

- Beni mi? Ben yanınızda
yım. Görülen şey, düşünülmez 
ki. 

- Bir gün beni unutursan, 
ne yaparım diye düşilnüyorum. 

- Bu mübarek gecede öy
le tatsız şeyler düşünülür mü? 

- Kör şeytan içime girdi , 
yüreğime ağu saldı . Kötü 
şeyler düşündüm, hani dürtük
lemesen ağlıyacaktım ! 

Düşüncesini kolaylıkla ket
meden J:adm tahayyülabndan 
mülhem olarak pek garip 
emeller ve hevesler beslemiye 
başlıyordu . Kocasının cebren 
yaptırdığı işleri birer birer ve 
seve seve yapmak , hoyrat 
adamın silleyle, tokatla tenin
den aldığı bazları kendi dile
ğile ıenç sevgiliye vermek 
istiyordu . O sebeple zihnen 
ciddi bir tasnif geçiriyordu 

Kocasından gör<Jüğü ve her 
• 

(Bitmedi) 

Arnavutluk konsolos
hançsinde merasim 
nuu iin \ rna vu 11 uii IJJ) 

YeYml rl'smisi olmakla 
.. ehrimizd<•J\I \ r11aY utl 11 I\ 
l<oıısolo~haıWSİIHIP bir l'('S- 1 
nıi l"ahui ~ apıhı·.tld 1 r. 

• . 1 
ltftlyan talebe zmirde 

fzmir, 31 - Dün akşam 
İtalyan bandıralı (Çita di bari) 
vapuru ile buraya 336 faşist 
talebe geldi. Bunlar, tayin 
edilen mihmandarları ile şeh
rin temaşaya şayan yerlerini 
bır saatte gezdikten sonra 
vapurlarına dönerek Jimandan 
hareket ettiler. 

bolı ! 
• 

lzmi>· memleket 
hastanesi dolbu 

ve taştı .. 
lzmir, 31 - Memlelcet has

tanesinin hasta kadrosu 220 
olduğu halde hasta mevcudu 
bugün üç yüzü bulmuştur. Bu 
yüz len hastanenin vaziyeti 
elim ve hastaların hali fecidir. 
Bunlardan bir kısmı yatak
farda ikişer ikişer yattıkla
rı gibi bir kısmı da depodaki 
eski karyolalara yatırılmıştır. 

Koridor hastalarla doludur. 
220 kişinin yemeği 300 kişiye 
taksim olunmaktadır. Yeni 
gelenlerin hemen hepsi sıtma
lıdır. Hastalardan bazıları 
hapisane duvarlarının dibine 
serilmiştir. 

Mektep kitapları 
Yeni Türk harflerinin kabul 

edildiği andan itibaren mek
tep kitaplarının mühim bir kıs
mının devlet matbaası tarafın
dan basılmağa başlandığı ma
lum dur. Son günlerde matba
acılık işleri ile meşgul olan bir 
müessese, devlet matbaasının 

bu sahada ibraz etmekte olduğu 
faaliyeti önümüzdeki seneler 
içinde tahfif edeceğini tahmin 
ederek bu iş ile meşğul olmak 
üzere büyük bir şirket teşki

line tevessül etmiştir. Temenni 
edelim ki çocuk babalan ne
ticede mektep kıtapları için 
daha fazla para sarfına mecbur 
olmasınlar. 

Adliyede 
Reis ve azalar 

Jahife 3 

JHaırman 

« Sol )) ile c c J » arasm
da/d mcs 1{1..·nirı kaç s uılim 
old11{j111111 faı kt•du11iyc·cek /,a
dar 11111s: /\ini 11 act•1111:;i ofa 11-

la.wı bilt· pİaklarn ıi;ıi~ r ·k 
ke11dilerirıi bir /,ısım halka 
« Rııll>ıi/11 şe!fCla )) diy,• saf
lıkl<ın b11 cftmrdt'. yani ga
:ellıanlı.Jw lıarmcr:ı so1111 duı
rinde beylı wle yere ses: 11i is
raf l'den bır adamı clwlul k. 
Tekke, kilist•, si ıa]on Jıalifa
sı olcın bcııJ!Jlll alalllrka mu
sikinin ga:d dl'nilen ft•,wi 
okuyuş Jasmma Juilci bayılaı -
/ann, laabbul cde11leri 11 pek 
çoğu ne ya:ık ki bu gerıç 
ve zayıf nalıif adamm 11arlı
ğwda11 bilwberdirler. Halla. 
bu zavallı, ke11di varlıfimdan 
kendisi bile bihaber olarak 
o çok yamk sesini 11e o em
salsiz isi idcıf ue uslalıyım şu
rada, burada, kıyıda bucak
la beylwqe yere israf edip 
duruyor. 
Okuduğu lıerharıgi bir ga-

zelde alaturka nwlwmlarm 
beşini, allısmı birden gayet 
mahirane dolaşan ve lw:an 
bu makamlarm f abii darlığı
m kendi yarlığı ile genişlet
mek için çırpman lm çocuk 
yakmda rahmeti Jıakka lw
vuşacak olan alaturkamn so
mmcu ve hakiki bir « /Jıil
bıilü şey da » srJır. Fakat, 
\< Hafız Sabri » denilen b~ı 
genç, zayıf nalıif çocuk sesı
ni beyhude yere israf ediyor. 

Gazclciliğirı gider ayak sorı 
bir /ıünerba:.ı olan bu çocuk, 
diyebilirim ki, piyasadaki bir 
çok elice musiki Jwlalorlarına 
nisbelle !Jeyazıi kulesi kadar 
yıikseklir. Fakat, y~r~ balası 
kalenderlik ona, sesuu beylıu
de yere israf ettiriyor, 

Köroğlu 

arasında febed- Hava ejderlerine 
dulaf oldu doğru 

Dün müddei umumiliğe ye
ni adliye kadrosu tepliğ edil
miştir. Bu kadro mucibince 
İstanbul adliyesinde bir takım 
tebeddülat yapılmaktadır. Bi
rinci ceza mahkemesi riyase
tine ikinci ceza reisi Vasıf, 
ikinci ceza riyasetine ikinci hu
kuk reisi Hamit, ikinci lrukuk 
riyasetine Üsküdar hukuk ha
kimi Kazım, onun yerine birin
ci ticaret azasından Turhan, 
Turhan beyin yerine üçüncü 
ceya azasından Etem , muma
ileyhin yerine birinci cezadan 
Hikmet, Hikmet beyin yerine 
üçüncü hukuktan Tevfik Tarık 
beyler tayin edilmişlerdir. 

Almanlar, bir kaç zaman 
evel, lsviçrenin Konstans gölü 
civarında 12 motörlü ve yüz 
yolcu alabilecek vüs'atta mu
azzam bir tayyare yaptılar. 
Şimdi tecrübelerini yapmakla 
meşguldürler. Almanların bu 
muvaffakiyetine gibte eden 
İngilizler de ayni cesamette 
tayyareler y pmak tecrübesine 
kalkışmışdırlar. Hatta bunun 
için, Konstans gölündeki tay
yareyi yapan Alman mühendisi 
«Dormiye» yi Londraya davet 

etmişlerdir. 
Bu tip tayyarenin en bü~ük 

ikinci ceza mahkemesinden 
Cemal bey üçüncü hukuka, 
dördüncü hukuktan Nazım bey 
ikinci cezaya, ikinci cezada 
aza mülazimi Baha bey altıncı 
hukuka, ikinci hukuktan Zeki 
bey ikinci cezaya tayin edil- 1 

meziyeti şudur ki, motörle~me 
bozukluk anz olduğu takdırde 
su üzerinde kolaylıkla dura
bilmesi ve müvazene hasıl et-

mesidir. 

Bundan /azla 
vahşet olmaz 
Çeşme, 31 - Alaçatının 

Reisdere köyünden Nuri is
minde biri, kendisine hıyanet 
ederek Necat-i isminde birmc 
kaçan karısı Mevliyde ile Ne-

mişlerdir. 
Yeni kadronun şayanı dik-

kat vasfı şudur ki mahkeme 
reisleri ile azasının maaşları-
nın tevhit edilmiş olması, her 
iki sınıfın aa yeni Bareme 
göre «5500» kuruş üzerinden 
maaşlarının tayinidir. 

Halbuki evvelce reisler 6000, 
aza 5000 kuruş üzerinden 
maaş almakta idiler. 

İstanbul adliyesinin en yük
sek maaşı ağır ceza, bi
rinci hukuk ve birinci tica
ret mahkemeleri rei&lerinin 
maaşları olup Barem kanunu 
bunları 9,000 kuruş üzerinden 
tesbit etmiştir. 

Süreyya opereti temsilleri bu 
akşam Beşiktaş park ti yatı o

sunda 1. Servcı· beyin 
Vur.us bey duymasın opereti 

k 
Yarın akşam 

Üsküdar inşirah tiyatrosun
da ilk defa olarak Muhlis Se· 
bahattin beyin en son eseri 

Mon bey opereti 

H 'b . b w z calinin annesi ast eyı oga -
lanndan koyun keser gib~ 
kesmiş ve Mevliyenin ycdı 
aylık gebe olduğunu hatırlı.y?
rak çocuğu da öldürmek ıçın 
kadının karnını bıça1da deş
miştir. Nuri yaknlanmı7tır. 

Türlciye - Yuna -
nisf an ticaret 
mualıedesi 

Atina, ~1 - Türkiye mas
liihatguzarı dün har. nezareti 
müdürii umumisini ziyaret 
ederek Türkiye ile Yunanistan 
arasındn lqıt'i bir ticaret mu
ahedesi aktine kadar muvak
kat bir ticaret muahedesi ak
tine dair görilşmüıtür. Müka
lemat devam edecektir. 



Bir kadın 1 

Dostu 
başa 

ile baş 
kalmak 

için kocasını 
haydutlara tes

lim ediyor! 
Haydutluk, adam kaçırma 

vak'alannda hertey olur, in
ıamn berşey aklına gelir, fakat 
kadın parmağı, bir insanın 
kendi kansının parmağı bu
lunacağı ne akla ve ne de 
hayale gelebilir. 

«Kad111m fendi erkeği yendi» 
meseli eskiden beri bükmOnü 
yürittür. Yürütür ama görü
yoruz ki kocalannı aldatmak 
istiyen kadanlann ihanet y.._ • 
lunda itlcttikleri zekiları da 
yüriiycn kadın hükmü ile be
raber yol alıyor. 

(Hobart Ercest kompani) ıir
ketinin meclisi idare reisi ve 
aynı zamanda Amerikanın sa
yılı zenginlerinden birinin çok 
güzel, berkesin hem hın, hem 
de iştihasını celbedecek nefa
sette bir hatunu var. 

Bu hatun kocasını ve yahut 
ta belki kocasmm aervetini se
viyor .. 

Her ne ise, bu sevgi onun 
ihanet çemberinden geçmesine 
mani değil. Arada sırada ve 
fırsat buldukça gizli kapaklı 
aşıkları ile buluşuyor ve görü
ıüyor. 

Günün birinde eski ve ih
timal ilk göz ağrılarından bir 
Nevyorklu çıka gelıyor. 

Kadına karşı da zafı 
var. Ancak eski aşık on beş 
gün için Nevyorka gelmiştir. 
On beş gün sonra Afrikaya 
hareket edecek ve kim bilir 
artık bir daha ue zaman ge
lecek? .. 

Kadın bu on beş günü se\• 

gilisi ile b r ıhcr bat başa ge
çirmek ist .> c. • Fakat nasıl? 

Kocan sabah aktam evde, 
ondan fırsat bulsa bulsa on 
beş gün içinde kaçamak ola
rak ancak bir iki saat bula
cak, bu da pek az.. 

Birden, Banker Villyort El
yot, yani kadının kocası 
ortadan kayboluyor.. Bir 
sabah evinden çıktığı halde 
akpm gelmiyor, · o gün işinin 
batına da gitmemişti. 

Mesele çabuk taYİ oluyor. 
Bankerin karı.!>1 sureta telitta. 

Acaba kocama ne oldu? 
Başına bir f eliketmi geldi? 

Gazeteler Bankerin bir ka
zaya kurban gitmesinden ve 
ya intihanndan bahsediyorlar. 
Bu müddet zarfında da genç 
kadın sevgilisi ile beraber 
nefis ve leziz saatler yaıryor. 

Aradan on beş gün geçiyor. 
Sevğili Afrikaya hareket edi
yor. KaybolU baaker de mey
dana çıkıyor. 

Nihayet mesele anlapbyor 
kadın, kocaundan muvakkaten 
kurtulmak için haydutlar ile 
anlaşmak için lıaydutlar ile 
vermiş. Haydutlar da oo bq 
gün için kaduwı zengin koca
sını kaÇU'mıtlar ve on bet ilbı 
mükemmel yedirip içinnİfler, 
met ve ikramda baluamUflar. 

53 sene 
Hapisten çık
mıyan bir ada
mın otomobil 

Çehreli San 'alkdr ve tayyare kllr· 
, . · .. . sısındaki hayreti 

S1nerr1a al{tor ve al<tı~ıs- · 

Her hanği bir sinema ak· 
törünün san' at ve me
hareti mevzuu bahis 

olurken ekseriya dudak bü-

ker, sesimize bir bıkkınlık 

edası vererek •Aman canım! 

deriz. Hep aynı adam, aynı 
çehre, aynı hareketleri» 

İşte bu söz bir aktör ve 
aktiris için en büyük tehli
kedir. Seyircisinden hakkın-

da böyle bir hüküm alan 

san'atkar eğer çok kuvvetli 

bir . şahsiyet değilse ve eğer 

hareketlerindeki, kıyafetinde

ki yeknesaki ve benzeyişle 

meydana bir orijinalite çıkar

mamışsa mutlak surette yu

varlanmıya mahkumdur. 

.13unu bilen sinema san'at
kaalan daima birbirlerine ben
zemiyen roller alırlar ve her 

filimde ayn bir phsiyet olmı
ya ~rlar. Fakat muvaffak 

ı\nlta ~ 
~on fillnılcrlndcn 

birinde 

olurlar mı? Daima.. Hayır! 
Amerikada açılan bir anket 

bu hususta en fazla kabiliyet 
gösteren aktörün Lon Şaney 

olduğu neticesini meydana 

çıkarmıştır. Bunda bütün sine

ma münekkitleri de müttefik 

oldukları için ona ~Bin çehreli 
adam» unvanı verilmiştir. 

Lon Şaneyden sonra en 
fazla rey alan Anita Paç. 

ol~uştur. Anita Paç yeni bir 
yıldızdır. (M. C· M.) şirketitide 
çalışır. Sinemaya intisap e8eli 
henüz pek az zaman old\Yğu 

halde büyük bir şöhret kazan

mış, şimdiye kadar yaptığı 

bütün filimlerde daim baıki 

bir kadın olarak görillmüştür. 

Anita Paç dan sonra Nor
ma Şererim şimdiye kadar 

yaptığı filimler arasından 
laalettayin seçilen bet 
kurdelede müptezel bir 

Bir kira otomobilinde 
bu meçhul 

Jeri için en büyük 
• 

tehlike ned.ir? 
Amarikada 

anketin 
koket, köylfi kadın, saf ve 
masun kadın, serğüzeştcu ka

dın, bir ey ve aile kadını 

rollerini büyük bir muvaff a

kiyetle oynadığı görülmüştür. 

Norma Şereri müteakip Con 

Cilbert, Vallas Berri, Gloriya 

Svanson, Edmon lov, Marizo

ri Davis en fazla rey almış
lardır. 

Rodolf Valantinodıan sonr.ı 

dünyanın en güzül erkeği ol

makla maruf Con Cilbert 

Norma 

açılan 
neticesi 

bir 

kendi şahsiyetine uyacak 
şekillerde rol almamakta 
çok titiz görünen bir aktör-

dür. O, muhtelif ıalıaiyetler 

iktisabında gösterdiği meha

ret kadar oyunundaki sami
miyet ile de nazarı dikkab 
celbetmektedir. 

Mutalealarına itimat edile
bilecek sinema miiııakkitleri 
V allas Berrinin kardeşi Nuak 
Berrinin de bu hususta haylı 

muvaffakıyetlcri oldupnu söy-
1 !mektedirler. 

Şer er 

çırıl 
kadın 

çıplan 
kirn? 

soyunan 

Eğer· keşfedebilirseııiz biı· aile yıL<Jasınt yıkılrrıaktan 
kurtcıraca/(strıız, tığraşın bakalım! 

Amerikanın (Vlskoosln) 
eyaletim.le ( YayYaua ) 
şehrinde M. J,anto Jsmhı
de bir adamcağız ktmdl 
ınnh olan bir otomobilde 
bizz.lt şoförlük yapmak 
surctlle nıalşellnl lemin 
eylenwkledir. 1'1. J,a11lo· 
nun müşterisi çok oldu· 
uu için işi iyidir. YalnlZ 
uündüzlerl çalışıyor, Ak
şam oldu mu otomobili 
ile P\'C gcli ı• lrnrısmı ah
yor. Uir otomobil gezin
tisi de• onn yatırdıktan 

sonra karı kbca yeınck
lerini ylylp rahatlarına 
hıtkıyorlar. 

Uzun zamandanl•erl bu 
karı kocanın arasmdan 
lrnra kedi denilen boz· 
unnluk alAnwtl yeçmc· 
mlşll. Fakat bugün .. Da
ha doijı·usu bir ukşam, 
~I. Panto ı,crmutat karı

sını ahı) ne7.dirmek için 
evine u~liyor. Macram 
Panlo, uezmo saatini evel
dun bildiği için, süslenip 
piislenmlş, hazır olmu~

lur. Olomoblle hlnlyoı·. 
Tam hareket edecekleri 
sırada oLomoblllo içinde 

Ugı1n otomobile bir geqç kaduıla bir genç erkek binmişlel'di.. 
Acaba orılar mı'! 

olan madam cenaııları 
hldt.letten de(Jlşnılş bir 
sesle kocasına bağırıyor: 

- Durl. Dur!. Gitme. 
\'e sonrada ne olduöu

ou, neye u(Jradığıoı bll
weden p§ırıp kalan ko
casının burnuna bh- ~Y 
u1.alarak asabiyetle hay
kırıyor: 

- Bu ne·t. Bu klmlo·?. 
Kadın ( bu of\·ı ) ( Bu 

kimin'? ) Diye yüslerdl.01, 
sorduOu nesne bir kadın 
donudur. 1·02 peQbesl 

gül renginde ipekli ve 
pek tabii de yabanca lılı· 
kadın donu •.• 

- Pu ne söyl"seneJ. Bu 
don kimin, hangi kallaönı 
donu'/ 

Siz lhllmal diyeceksi
niz ki ~ı. Panlo baltayı 
taşa vurdu ve fenersiz 
yakalandı. l1'akat hayır; 
adamCMuıznı ne dondan, 
ne de donu bırakandan 
haberi vardır. Mü~terllel"
dao biri laı·arından her 
hangi bir vesile ve suret-

le bır;•kllmL,tır. Bunu 
söylüyor.. Anlatmak isli
yor. 

- Bir delllcaoh ile bir 
genç kız bugün bir bu-
çuk saatten rafla hlr oto
mobil gezintisi yaptılar. 

Bolca dir lmhşlş verdiler. 
Belki onla rmdır .. 

Diyor .. Uiyor ama din
llyen ve anlayan kim? 

- Mutlak sen bu kadın
la berahl'r bir haltlar iş
ledin. 

-- Vallahi dt~jll karıcı
{fnn. Hiç hnherlm hile 
yok. llo~una günahıma 

uirmc. 
- Pu işin 11 üuah~ olr

ıncsl fihln yok .• Don •. Ya-
ni senin ihanet vesikan 
eliuıd4~. 1·a bu donun ki-
uıln donu olduf)uııu söy
lersin ve yahut ta mah-
kemeye gidip boşanma 

lalehlnde hnlumu•a{jım. 
Görüyorsunuz ya bir 

kadın donunun o~·natllöı 
ve oynıyacayı rolleri. 
Nllıaycı adttıncağız na

t;.aı- kalarak llülün uazc
tulerc ~öylu hiı· ilan ver-

Jozef Pomeroy isminde bir 
adam üç cinayetle mtittehimen 
bundan 53 sene evci mftebbe
den bapısc mahkum olmuş. 
Buddetten beri de hapiaane
den hiç çıkmalllJf. Geçen gün 
bu adam çarleston hapisane
den bqka bir yere nakil lü-
zumu hasıl olmut. 

58 senedenberi sokak yüzü 
görmiyen bu adam ilk defa 
dıtarı çıkar çıkmaz otomublle
ri, tayyareleri, eflake ses çeker 
muazzam bfnalan girüncc 
şaşmış. Resim bu adamın hay
reti esnasında alınmıftir .• 

Delil 
Geçen ay bir adam Baku 

telgrafhanesine müracaat ede-
rek kendisinin halk komiseri 
olduğundan bahsetmiş ve tel
grafla müstacelen Moskova 
ile görilfeceğini söylemiş. 

Derhal her türlü muhaberatı 
keserek kabloyu bu adamın 
ıemrine tahaia etmifler. 

Adam tam bq bin kelime-
lik bir telıraf çekmif. Fakat 
kelimeler hep saçma ve ma-
nasız kelimelermiş. Telgraf 
memurlarım saatlerce meıgul 
eden bu telgraftan mana çı
karamıyanlar çok mlihim ve 
ıifreli bir teliraf sanm11lar. 
Fakat bilabere bu adamm 
tımarhaneden kaçm11 bir deli 
olduğu aıılqdmıf. 

Kelebek 
kuı mudur? 

Bir Amerikalı ilmi hayvanat 
mltehaum Afrikada icra 
ettiği büynk bir tetkik seya
hatandan Amerikaya avdet 
ediyormUf. Yanında da olduk
ça zenğin bir kelebek kollek-
siyona varmıf. 

Gümrük memuru tabii bu 
koleksiyondan pmrik alacak. 
Fakat itin müıkil çibeti güm
rük fiat cedvelinde kelebeğe 
ait hiç bir kayıt olmamau 
İmİf. 

Bu vaziyet karşısında güm-
rük idaresi, ilmi hayvanat 
m6tehassısının itirazlanna bak
madan kelebeği ( Kuı ) gibi 
gümrüğe tabi tutmUJ: 

- Her ikisinin de kanadı 
var. Her ikisi de Jıavada 
uçuyor. Binaenaleyh ikiai de 
Kuttur. 

uwli meclnıriyelindu ka
hyor: 

Bulunmuf don 
Bir otomobil içinde 

ipekli ve toz penbe 
renkte bir kadın dorıu 
hulunnıU§tur. Her kim 
kaybetrniş ise ev'7eld 
kanına f{idip donun 
hakikatfJn kendisine ait 
olduğunu ispat ettiği 
takdirde hem donunu, 
heın de oldukça hayli 
bir nıükafat ala 
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- lık ihanetini duyar duy
m:? z emin ol intihar ederim. 

-- Ya ikiııcisini duyarsan? 

Son Saat 

e celi yazılar 
Hangisi daha 

güzel! 
- Sevgili damadım! Arkam

daki tuvaleti naınl buluyorsu
nuz. Bu elbiseyi yeni yapbr
dım. 

- Fena değil. Fakat sizin 
bir ell,iseniz daha varki onu 
arkanızda görünce bayılıyorum. 

- Hangisi? 

- Seyahat için giydiğiniz. 

Ev kadını! 
- Y ahucuğum! S.na bugün 

bir çift çorap yamadım. Bilir
sin ki ben ev kadınıyım. An-

Yeni daktilo 
(' 

cak yemek pışırmiye çorap 
yamarken yakit bulamadım. 
Bu akşam yemeğini artık lo
kanta da yeriz. 

- Her makine üstünde çalışabilir mis1ni.ı? 
- Hay hay efendim. Tecrübe edebilirsiniz. 

Tünelde .. • srs 
-Yine geç kaldınız Ahmet 

efendi. 
-Mazur görün müdür bey. 

Sabahleyin hava çok sisli idi. 
Tünel geç kaldı .• 

İşi bana bırakın 
- Doktor! Öyle zamanla

nm oluyor ki ölmek, intihar 
etmek istiyorum .. Fakat cesa
ret edemiyorum. 

- Merak etmeyin, ma
dem ki bana müracaat et
tiniz, işi bana bırakın. 

Dişçi 
dükkanında 

Para•ı~ ne 
yapılır 

- M ..... Bu ı-ncl• 
nefes bile PJU'lJla ahmyor. 
Panaa bit bir teY yapmak 
kabil detil. 

- KabU 
.- Ne? 
- Borç yapmald. 

Bir şartla! 
- Ben bütün servetimi ka

nma b.rakıyorum. Fakat bir 
şartla. 

- Nedir: 
- Benden sonra evlenmek 

şartı. 

- Niçin? 
O zaman hiç değilse arkam

dan bana acıyacak biri bu
lunur. 

Unuttum! 
Dalgınlığa dair hikayeler 

meşhurdur ve çoktur. 
Bunlar içinde en garibi 

Amerikanın meksika sefirine 
ait olanıdır. 

Sefir bir gün tirende bir 
yere giderken kondöktör yol
da bilet sormuş. Sefir efendi 
bileti aramış bulamamış : 

_ Kocacığım. Bir dalribhk 
bir zafımdan dolayı beni affet! 

_ Peki ama bir dakika 
sürdüğünü nasıl isbat edecek
sin! 

' - Vay canına.. Bilet aldı

ğım muhakkak. Fakat nereye 
koydum bulamıyorum. 

- Vay edepıiz vay! Misafirin kucağına o-
turmıya sıkılmıyor musun? 

- Ziyanı yok efendim. Şa
hsınız bizçe muteberdir. Üzül
meyin. 

- Zararı yok değil.. Bila
kis zararı var. 

- Ne gibi? 
- Çünkü hangi istasyonda 

- Ne yapayım annel iskemleler dolu. Otu-
racak başka yer yok. 

• 
Günü geçmış 

'Sabri efeudi vapordan çıkarken biletini uza· 
br. Biletçi, biletin tarihine bakar: 

- Sevdiğin kızı banyodan çıkarken gördüm. 
Ne vücut. .. Ne vücut. .. Tıpkı mermer. 

- Evet.. Kalbine benziyor. 

Dişci - (İhtiyar bir kadın 
müşteriye) Hiç merak etmeyin, 
size yaptığım dişler sizi ölün
ciye kadar idare eder. Hatta 
öldükten s~nra için bile gara.
tidir. 

- Çok rica ederim. Kavga 

çıkarma. Çünkü barışmak iç.in 

takatım kalmadı. Yorgunum. 

ineceğimi unuttum. Biletim de 
kaybo!du. Şimdi nereden an
lıyacağım? 

- Hey efendi bu eski bilet. 

N . k' Alalı on be• ..wr.n bile olmadı. - esı es ı.. .. •-

-·-

Ş... bey adeta bir moda k
ralı idi. O ne yaparsa herkes 
tahlit ederdi. 

m 
Hünkar beğendi 
Adamın biri bir lokantaya 

girer. Okuması olmadığından 
garsona listeyi okumasını 
söyler. 

Garson bir çok isimler sı
raladıktan sonra (Beğendi ) 
ismini okur. 

- Ne beğendisi? 
- Hünkar beğendi. 
- Yat. Getir bir tabak. 
Beğendiyi yiyen adam ho

şuna gider. Bir tabak. bir ta
bak daha .. Tam dört tabak 
yer. 

Kalkacağı zaman borcunun 
kaç kuruş ettiğini sorar. 

Garsonun 250 kuruş deme
si üzerine gözleri fal taşı gibi 
açılır. 

- Ne .. İki yüz elli kuruş-
mu? 

- Evet. 
- Niçin? 
- Hünkar beğendi bul 
- Ya.. Al oglum paranı. 

Kabahat benim. Kendi beğen
diğimi yemeyip pazevengin 
beyendiğini yediğim için ce
zamdır çekerim. 

Bir dakika .. 
Avukat yazıhanesinde: 
Katip - {müşteriye) Lütfen 

b'r dakika bekleyin. Avukat 
beyin bir iki saatlik işi var. 
Biter bitmez ıi.ı.i kabul edecek. 

Bir gün Ş ... bey banyo yap
metk istedi. Deniz kenarında 
soyundu, elbisesini kumlar üs
tüne bıraktı. 

.~· ... ~ .. 
" . » 

Fakat açık göz bir hıı=;z 
Ş... beyin pantolununu aşırdı. 
Ş ... bey denizden çıkınca bu
nun farkına vardı. 

Çocuk 

Kalaycı 
Necmi, babası öldükten 

sonra amcasının J a,ında kaldı. 
Babası epey bir servet bırak
mışb. Amcası bu parayı azar ' 
azar yeğenine veriyordu. Nec
mi hem kumar oynar, hem de 
içki içerdi. Kulağına hiç bir 
nasihat girmediği için bütün 

;e. ı \ c :ını amcasından aldı ve 
az zaman içinde beş prasız 
kaldı. 

Necminin şansı çok ı<uvvef: 

idi. k marda her vakit kaza
nırdı. 

Fak •. t kazandığı parayı hep 
içkiye verdiği içindir ki elin
dPki bütün servetini mahvet
mişti. 

Bir gün paliba yolda gider
ken bir piyangocu gördü. Ka
laylanmış temiz tencereleri 
piyankoya koymuştu. Necmi 
şansına güvendi oynadı ve 
tencereleri kuandı: 

- Şimdi bwalan satar pa-

rası ile de içki içerim; diye
rek tencereler omuzunda yola 

düzüldü . Karşısına amcaSı 1 
çıktı. Amca Necmiyi böyle 
tencerelerle gürünce parasını 
bitirmiş kalaycılık yapıyor 
sandı. Necmi de: 

- Evet kolaycılık ediyo
rum demişti. Amca: 

-Aferin oğlum. dedi. Artık 
a~ıllanmıya başladın galiba 
kalaycılı'.: hiç te fena değil. 
Bu azminden dolayı seni mü-
kafatlandırmak isterim. Haydi 

' ,,..,::,.r.r-·.r ""ı.. - - lv p.1 

Başka çare yoktu. Panto"u:ı
suz ve don üzerine ceketini 
giyerek revine gitti. 

o 

11 

İnsanı enayi yerine mi koyuyorsun. 

- 1 d--'- - l bwm yeni tir ... Fakat onu yolda böy e VWil goren er oela _..... 
da sandılar ve hemen ertesi pi herkes d 
çıkblar. 

• 

Necnıi! 
Kabahat senın 
c... Beyill ıw- ... ..,. 

bir çocck doğurdu. • 
Bunu ,eren C ... beJ endife 

- Ne de güzel kalaylamış
sın. Haydi beraber gidelim. 

Necmi yalanının meydana 
çıkacağından korktu. Amcası
nın ~ereceğini vadettiği mü
kafatı da bıra1.mak istemedi. 
Bu her halde 1<ü liyetli bir 
para olacaktı, Hemen köşe
deki bir evin kapısını çaldı: 
-Bunlar yukarı katta oturan

lıırın tencereleri. Lütfen verin. 
Diyerek tencereleri başın

dan savdı ve amcasının yanına 

{.,'( ~-)'f ';_' , .. -~ 
' 

geldi. 
v..ıua teacereleri paruıı. 

bırakmıştı. Fakat ne ehemi
yeti vardı. Amc.ası para ve
recek değil mi idi. 

Halbuki amca efendi Nec
miye para verınt!di. Onu 
mutfa.ij-a götürdü: 

- lşte ben de sana müş-
1 teri oldum. Al bu eski tence

releri kalayla. Herkesten fazla 
para veririm. işini getir para
sını al. 

Necmi sesini çıkarmadı. 

I'_'_:.\ 
--....L--tN.L.....ı----------

F aka t hiddetten kudurdu. 
Hem yeni tencereleri elden 
çıkarmış, hem de üstelik amca-
sından para almamıştı. 

Hiddetinden amcasının tence
relerini dereye atb ve söylene 
söylene giderken arkadan ça
ğırıldığır.ı duydu. 

- Baksana.. Bu tenceı·eleri 
yanlış getirmişin. Bizim değil, 
al! 

Bunu söyleyen k6şedeki e-
vin kapıcı•ı idi. 

Necmi .eviadi. A,m aman-

ve hiddet içinde baiırcll: ah 
_ Bu ne. Bu kuzguni ılt/ 

piç kimin piçi. 
Kansı hiç istifini b"ımaclan 

şu cevabı verdi: . 
- Kabahat ıeniD. Gecelsı 

yatarken lambayı söndürilp 
karanlıkta yatmanın ..meraİ 
işte bövfe siyah çocuk olur. 

5 

da tencereler amca11DID dere
ye atbj: tencerderine de ben-

ziyordu. 
_ işte kalayladım! 
Diyerek tencereleri amcanı-

na götürdli. . 
Amcası, yeğeninin eakı ten: 

cerelerf yeni yapmasındaki 
hünerine aferin dedi ve ona: 

_ Eğer kumar oynamaz ve 
içki içmeuen sana termaye 
verir bir kalaya fal ikaı 
açanr. 

Dedi. Necmi i8e esasen yap
tıklarına nadim olmuftu. Am
cası ona bir fabrika açtı. işçi 
ustalan tuttu. Herkea Necmiyi 
bir uata SQlyordu. Fakat Nec
mi artık iflemiJOr, idareye bl
saplara baktyonlu. Blyleee u 
zam• içinde ,eniden alala
• w yealdea zengia oWa. 
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Halk nuı.ralı 

Zeka oyunu! 
Muharriri: M. Turhan. 

-3-
l\:ehrnet Ali ustanın bermu- 1 

tat karısından istieneye şitap 1 
ettiğini söylemiye hacet yok. 1 
Bu defa fartı sürurundan ihti
yata dn riayet etmiyordu. Halü 
tavrı, o işaretle binnefis ala
kadar olduğunu vazıhan gös
teriyordu. Karısı, kilçük bir 
telaş ve zerre kadar teessür 
göstermiycrek bu yeni bi!me· 
cenin de mant!sınt izah etti: 
v -:- • ~avuk iskeles'.nden aşa
gı mınız, beyaz boyalı yahya 
geliniz! Diyorl""r. 

O gecenin :mbahı cuma idi. 
B~tün gece gözilne uyku gir
mıyen Mehmet Ali usta, fec
rin infilal ile beraber y taktan 
fırladı. Arkadaşları!e bir ari
fane tertip ett;klcrini, Silahtar
ağaya gideceklerini, geç ka
lırsa merak etmemesini karı
sına söyliycrek süslendi, en 
temiz eib:.,esmi giyindi ve 
doğru Eminönüne inip bir ka
yığa atladı. Sevincinden ağzı 
kulaklarına vara vara lıamle
ciye bağırdı: 

--Kavak iskelesine çek! 
Nazlı H. sevgilisin;n vüru

duna dört gözle rnuntazırc!ı. 
Fnkat nameıiıul bir aksiiikten 
dolayı da canı sıkılıyordu 
Halayıkla mahut bardağı gön~ 
derdiktcn sonra kocasının 
hemşiresi - güle güle oturun! 
demek için - yalıya gelmi t" 
G·· 1 ş ı. 

un erce oral1a ka!acağt an-
laşılan bu kadının müvacehc
sinde ve güpc giindüz tşıkını 
nns l kabul edeceğini, onunla 

~~Y.? ~oya nasıl gö. ıişcceğini 
auşunıyordu. 

Nazlı H. denize nazır bir 
pencere öniinde üziilc ü ··ı 
dü .... k zu e 

şunur en aşıkmın muvasa-
latını .. d" gor u, galcbci cışk ve 
g~l~ci ihtiras ile her şeyi 
gozune alarak halayığn ses
lendk 

. -:-- Koş, Gül ter, kapıya koş! 
Bızım saraç geliyor. Yukarı 
oday~ ~J, kal,ve götür, şürup 
yap • .Sonra ben cJe gelir, he
sabına b2karım! 

. Görümce hanım, saraç de
mlen güzel, çok güzel bir er
freğin böyle sellemehüsselam 
eve alınıvermesinc, yukarıya 
çılcarılarak ikram edilmesine 
har~ı çcı reyi astı. Gcliıı" nden 
telaş içinde yüzen Nazlıda~ 
sordu: 

- Bu yabancının evinizde 
işi ne? 

- Kocamın atlarına eyer 
ynpan saraçbr. yabancı sa
yılmaz. Besbelli para istiyecek. 

- Sen bu yalıya daha dlin 
taşındın. Elin herifi ne çabuk 
izini bulmuş. Darılma ama bu 
iş çok tuhaf. Haydi aramış, 
ralıyı bulmuş diyelim, niye 
ıçeri alıyorsun? Para istiyorsa 
kapıdan verir defedersin. Na
mahrem bir erkekle, hem de 
aygır gibi bir erkeli le baş 
başa nasıl görüşürsün? 
Şimdiden zevki vuslatla 

' sevgilisinin öpü~lerini teninde 
hisseder gibi bir tath tcvt: h
hiim!e mcstolan Nazh H. gev
rek gevrek güldü: 

- Aman abla sende -dedi
dDşündüğün şeye bak. Bu 
ad.'im emniyetli kişi olmasa 
kocam beni tlükkiimna gön
deıir mjydi ? Ha ben onun 
yanına gitmişim, ha o benim 
evime gelmiş , ne forkı var 
sanki? 

Görümce H. Bu cevap üze
rine sustu. Lakin gelinin sa
raçla bir odaya kapanması 
üzerine hemen sırtına yeldir
mesini geçirdi. Evdeki hizmet
çilere görünmeden yalıdan 
çıktı ve civardaki koUuğ:ı 
ın\1r;'.4caatla (beyaz yalıda zan
para hu?unduğunu) haber ver
di. Bir çeyrek sonra Mehmet 
Ali usta ile Nazlı hanım, kol
luk efradının nasır!ı ellerilc 
sfrüldencrek mnhpese götıi
riiy ordu. 

. s~~a~ın karısı, o giin -cJe
mını ıçınc i çircrek- bekledi. 
Fettan bir aiüftenin kolayca 
damına dü"'cn güzel kocasmın 
selametle avdeti için dualar 
etti, adaklar adadı. Her biri 
~ir. saat kadar uzayan ateşin 
mtızar dakikaları gurup ile 
beraber rengım değiştirdi, 
kara, kaı;karn bir şekil aldı. 
Zeki ve miitchammil kadm 
şimdi karanlık bir odada, ba: 

şını peçereye dayıyarak yoldan 
geçenlerin ayak seslerine dik
kat ediyor, o yabancı hatveler 

arasında kocasının yörüyüşünü 
sezmelt için titriyordu . 

Fakat önce sık stk duyulan 
o sesler tedricen seyrekleşe
rek nihayet işidilmez oldu. Dar 

sokak, karanlığın kucağında 
göze görünmez bir şel<il aldı, 

s~nki e~idi, silindi. Köpekler, 
sıyah bır boşluk içinde gecen·n 
bu mucizesini, bütün menazırı 

gözden nihan eden bu kara 
kuvveti gfıya alkış!ıyorlar, mü
temadiyen havhyorlardı. 

(Bitmedi) 

ı asak .. 
Müsabakası da- 'Kamyona l h 1 • yo cu 

a ne kadar taşınmıyacak, si-
siirecek gara ba.hsı 

Uir ayt.lan hlzla hlr za
mandan lmt·l U.arlısbutta 
düny:..n:n en meşhut• sal~ 
r·mç 

< oyuncuları lrnJ"sı 

kal'."ilVH ue•·mı~ S t .. ~ · .. ..., a rant; 
t!ünyu hirincillfii için mü
~uhalm ya1nyorluı· ... 1, ... 

• 1 • n usa-
IJ<il<a ha!}hyuh hlr huc;nk 
ay olduğu halde netice
nin ne zaman U('lcce{jhıi 
ta.~ımin etmek hile müş
kul ufü·ünüyor. 

OlUltlun fazla müsahıl' 
lrnrsı J ·ıı·-.: 1 ,, 1 1 - "' -.s • u >u unmak-
t.l<lw\u·. l~n fa.zla sayı lm-
zan.ı ıJur l\lin.1,0, İfi ismiıı

<lt- hir l'<>nuhi Ameı·Jliah 
ve Splhnanadlı bir Al-

, 'U!LlJl'. 

Z?bıtai belediye tnlimnhıa
mesınc yeniden iki madd 
'JA , C 
ı avesı takarrür etmiştir. 
.. Bu ma.d~elerin ikisi de şo

forlere aıttir. Yeni maddelere 
göre şoffüler otomobil idare 
edeı:Ierlcen sigara içmiyecek
lerdır. 

Bundan mada, bir çok ka
zalara sebep olan kamyonla 
insan nakli de yasak edilmiştir. 
. Badema kamyonların içeri
sıne sandnlyalar ve sıralar 
konularak, insan nakledilmiye
cektir. 

Şehrema"!eti encümeninin 
~czkur karnrları bugünden 
ıtıb .. :-en tatbik edecektir. 

Fırkö kongreleri 
Bugünden itibaren Cumhu

riyet Halk Firkası nahiye 
kongrcler:nin akdine başlana
c2ki:ır. 

Son Saat 

Buz .. 
Yetişmiyor, bu
nun caresine , 

bakmalı 
Bu sütunlarda, bu mes'cle 

ile bir kaç defa meşgul olduk: 
Onun için bizce ve karileri

mizce malüm o!mssı lazımge
len bu meselenin iç yüzün
den bahsedecek değiliz. Yal
nız bildiğimiz ve giJrdüğü
müz bir hadiseyi kaydedece

A 

Ali l(ar·ar 
4 kişi hakkında 

daha /~arar 
verildi 

Ati karar heyeti riyasetin
den: Zonguldağı lstanbul hü
kümcli namına zabt ve idare 
etmek üzere gönderilmiş olan 
mütesarrıfla birlikte gidip bir 
müddet kaldıktan sonra me
zunen f stanbula gelerek avdet 
etmemesinden ve o zaman 

- « Bugünkü buz imalAtı memaliki mc.şguleden madut 
ihtiyaca kifayet etmiyor. bulunan fstanbuh:la vazife 

ğiz: 

Bu meseleyi bir an eve) kabul eylemesinden dolayı 
h~lletmeli.. Bu sene şöyle, heyeti mahsusaca hidema-
böyle geçh. Bari gelecek se- h devlette ademi istihda-
nc, bu sene çektiklerimizi mına lcarar verilm'ş olan ls-
çckmiyellm ve cayır cayır tanbul polis memurlarından 
yanmıyahm. Ahmet Kemalettin efendinin 

• 

adında bir defa 
başlarsa ... 

.. E;elki gün köprünün Boğaz 
ıçı ıskclcsinde bir hadise ol
muş, sabık Yeni köy dairesi 
mü.bürii merhum Ragıp beyin 
refikası Sabiha hanım gişe 
memuru Rana hanımın haka
retine maruz kalarak düşüp 
bayılmıştır. 

Bu hadisenin mahiyeti şu 
dur: Sabiha hanım bilet al
mak için ufak para vermiç, 

Rana hanım ise ufak para al
mıyacağım söylemiş, Sabiha 
hanım da bu ufak paraları 
Y.cniköy gişesinden aldığın 
bınaenaleyb bu gişenin de 
ayni parayı lıabul etmek mec
buriyet' n ic olduğunu anlatmış, 
bunun üzerine Rana h:;ınım 
yerinden kalkarak paraları 
Sabiha hanımın yüzüne atmış 
ve fazla olarak ta bir defa ka 
dınm yüzüne tükürmüştür. Bu 
hakarettir ki Sabiha hanımın 
bayılmasına ve tedavi için ec
zaneye götürülmesine ve niha
yette gişe memuresi hakkında 
Şirketi Hayriye idnresi tara
fından tahkikat yapılmasına 
sebebiyet vermiştir. Maamafi 
ümit ederiz ki bu sinir buhra
nı kadının fazla cezalanması 
neticesini vermiyecek, sadece 
atide sinirine daha fazla hakim 
olmasını temin edecektir. 

Ödemiıe giden 
müf cttişlcr 

Ö Ödemiş 31 - Son günlerde 
d.cmi~e maliye müfettişi fs-

ıı:ıaıl, Jan?arma müfettişi Ra
sım, Adlı ye müfettişi Ferit 
Mülkiye müfettişi Aptullah 
Feyzi beyler gelmişlerdir. 

Aziz Ef. 
Anadolu Ajan
sından neler 

dericep etmiş? 
. Anadolu ılfuı ~irketinhı 

~c.·ri kit ·ı·imlcn birisinin 
' \'ayudi Aziz efendinin le-

gayyüho lüzum görmesi 
üzeı•ine hesaphu·ın umu
mi surette tetldklne lü
zum hasıl olmuştu. Epey· 
ce zamandan hcl'i dtwam 
•~den bu muamelo son 
nünlerdo lluual edilmiş 
ve Aziz efendinin on bin 
liraya yakm bir J)arayı 

zimmetine ueçlrdlği, lldn
ci bir şcrilı: olan Asım 

heyin de his esinden bir 
haylı fazla ı>ın·a aldığı ve 
nihayet ücüncü şerik o
ları Pazıl b "yin ise bir 
mikdar alacaklı kaldığı 
anlaşalmıştır. 

hastalığına binaen Zongul
daldan istanbula azimet eyle
diği ve bir özrU makbule 
müstenit olmaksızın alelıtlak 

gitmeyüp azimetinin bir ma
zcl'eti sıhhiye ve mezuniyete 
müstenit olduğu sureti resmi
yede tahnkkuk etmekte oldu· 
ğundan hakkındaki kararın 

ref'ine müttefikan knrar ve
rilmiştir. 

.Bu da diğeri 

Ali karar h~yeti riyasetin
den: Kilisin işgali esnasinda 
Eransızlar tarafından polis 
memurluğuna tayin edilmesin
den dolayı heyeti mahsusaca 
hidematı devlette ademi istih
damına karar verilmiş olan 
Celal efendi kuvayı milliye 
kumandanlarmm tensibi ve ku
vayı milliy:eye hizmet gayesile 
mahalli kaymakamhğı tarafın
pan ılelüsul tayin kılınmış oldu
ğu Y~ memuriyeti esnasında 

amali milliycye muhalif bir 
güna ef'al ve harekatı görül
miyip bilakis lmvayı milliye 
beyannamelerini duvarlara ta
lik ve dahildeki Fransız hare
katından kuvayı miJliyeyi ha
berdar eylemek gıbi şayanı 
takdir harekatı mesbuk oldu
ğu Ye bu tayin keyfiyetinde 
Fransız:arın dahlü tesiri olma
dığı esmi ve gayri resmi tah
tikattan aulaşı!makla hakkın
daki kara'Yın refine müttefikan 
karar verilmiştir. 

Bıı da öyle 
Ali karar heyeti riyasetin

den: Anadolu ordusuna vaki 
olan davele icabet etmeme

. sinden dolayı heyeti mahsu
saca nisbeti askeriyesi kate
dilmiş olan piyade yüzbaşıla
rından Erzincanlı Mustafa 
Sabri efendi davet esnasında 

kendisi, refikası ve kızının has
tahkla muztarip oldukları 

kah hastanede, kah hanele
rinde mütemadiyen tedavi 
edildikleri müteaddit raporlar 
münderecatmdan anlaşıldığı ve 
davete mazereti sıhhiye do
layısile icabet edemediği te
haltkuk ettiği cihetle hakkın
daki kararın refine müttefi
kan karar verilmiştir. 

lf Ali karar heyeti riyase
tinden: 

Fransızlara açılan harp ve 
cidali milli üzerine heyeti hü
kumetle birlikte Osmaniyeyi 
terkle Bağça kazasına gittiği 
halde bir müddet sonra Osma
niyeye avdetle Fransız İfgali 
albnda vazife kabul etmeıin
den dalayı heyeti mabsusaca 
hidemab devlette ademi iatih
damma karar verilmiş olan 
Cebeli bereket ormanJ mua- · 
melit memuru sabıkı Rliftü 
efendi Fransı:r:Jar ile vuku bu
lan cidali milliye iştirak ve 
kuvayı milliyenin ambar me
murluğunu ifa ile büyük ta
arruzda harice çıkamıyarak 

esir kaldığı ve kuvnyı milliye 
kumandanlarının muvafakatla
rile işgalden evelki memuriyeti 
olan orman muamelat memurlu-
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J\1es'l1lleri ]{imler( 
100 Sandık kıymetli ecza
nın Qümrük resmi-Rüsu• 

mat mahkôm oldu! 
Bundan bir kaç gün evel, 

Haydarpaşa gümrügünde usul
süz bir muaıncle ceryan etti
~~ buyhd~ aOO» Nn~k 
ilacın kıymeti aslından çok aı 
gösterilerek o suretle muamele 
yapıldığını ve bir kordon pu
sulası ile bu mallar İstanbul 
rıhtımına çıkarılırken yakala· 
narak gömrüğün « 4 ,. numa • 
ralı anbarına teslim olunduğu
nu ve mesele hakkında tahki
hata başlandığını ya.::mşbk. 
Nazmi B. in söyledikleri 

Bu çok ş yanı dikkat olan 
muamele hl:klcında Haydarpa
şa gümrüğü başmüdürü Nazmi 
beyden malumat rica ettik, 
dedi ki: 

« - Ben tam «42,> senelik 
gümrük memuruyum. Hayab 
memuriyetimde küçük bir u· 
sulsüzlük bile yapmış değilim. 
Şurasını arzedeyim ki, Hay
darpaşa gümrüğünde yazıldığı 
gibi bir kaça)içılık olmamıştır. 
Y almz buna benzer şöyle bir 
vak'a vardır: 

Bundan bir mliddel evel 
Marsilyadan (L. D.) mark~silc 
(Aznavur ve mahdumu) namı
na 100 sandık (Emoklobin 
Deşe) denilen bir ilaç gelmiş, 
Orijinal fatorası gümrüğümüze 
arzedilmiş ve beher şişesinin 

52 kuruş üzerinden gümrük 
resmi verilmek istenilm:ştir. 

Giimrüğümiiz, bu orijinal 
faturaya rağmen , pıyasa 

da tahkikat yapmış , bu 
ilacın şişesinin o günkü borsa 
fiatile 68 kuruş olduğuiıu an
lamış ve ilaçların sahibinden 
bu miktar üzerinden gümrük 
resmi almıştır. Miktarı pek 
hatırımda değil, zannedersem 
alınan bu resim 7-8 bin lira 
kadardır. 

Bir ihbar •. 
<ıl.D» markalı olan bu yiiz 

sandığın gümrük ve tarife l<a
nunlarma tevfikan muamele5İ 
ikmal edilerek İstanbula sev
kedilmek üzere kordon pu
sulası verilmiş, malların 
20 sandığı çıkarılmış, di
ğer 80 sandılc ta çıkarılırken 

V esiJ{a ... 

lstanbul gümrüğü istatistik 
kalemi memurlarından Nuri 
bey: 

- Ben bu mallara 75 ku
ruştan müşteri buldum. Bina· 
eı;ıaleyh gümrilğün bu miktar 
üzerinden alınması lazımdtr, 
diye bir ihbar yapmıştır. 

Bu ihbar Uzerine gümrük 
müfettişlerinden Mazhar bey 
tahkikata başlamış ve mal 
sahiplerinden 200 lira gümrük 
fr'rkımn alınması için muame
leyi Haydarpaşa gümrüllüne 
iade etmek istemiştir. Gümrü
ğümüz, kanunlnrm gösterdıği 
eşkal dairesinde bu malların 
muamelesini ikmal ettiği için 
bunu kabul etmedim. 

Mal sahibinin talebi 
Haber aldığıma nazaran 

İstanbul gümrük farkını Az· 
navor mahtumlarmdan istemiş, 
onlar da bu farkı kabul et
mişler ve kanun mucibince 
75 kuruş fiat üzerinden mal· 
hırını gümrüğün satın almasına 
razı olmuşlardır. 

Fakat gümrük bu malları 
satın almam1ş, ne yapılması 
icap ettiğini müdüriyeti umu· 
miyeden sormuştur. 

Zannediyorum ki gazete· 
nizde bahsetmek istediğin'z 
hadise bu olacaktır. Yok"a 
gümri\ğümüzde ne bir kaçak
çılık, ne de bir usulzUzliık } ok· 
tur.» 

Hususi isilhba.ratuntz 
Haber aldığımıza naıuıan, 

müdiriyeti umumiye hcniız bu 
meseleye dair olan cevabını 
vermemiştir. 

Diğer taraftan malların sa· 
bibi mahkemeye miiracaat et
miş, dava neticelenmiş ve ls
tanbul gümrük idaresi, mal 
sahiplerine, malların gümrUk 
anbarında kaldığı her gün 
için (500) lira tazminat, ayrıca 
(1 ,000) lira da zararı manevi 
vermeğe mahküm olmuştur. 

Tazminat ve zararı manevi 
yekunu şimdilik (13,500) liraya 

baliğ olmuştur. 
Meselenin düne kadar olan 

safhası budur. Bakalım sonu 
ne olacak? 

Tahkir mi? 
imtihanda kaza- Bir kadın, koca
nan fercemanla- sına ameliyat 

ra veriliyor olınazsa,,, 
Geçen gün r .. rıs beşinci h~

kuk mahkemesine maruf bır 
operatör tarafından zevcesi 
aleyhine bir ayrılma davası 
ikame etmiştir. Bu talepna
mede deniliyor ki: 

Şehremanctı, şehrimize ge
lecek olan seyyahlara terce-
manlık etmekte olanları imti
hana tabi tutmuştu. Bu imti
hanın neticeleri alınmış, mu
vaffak olan tcrcemanlara bu 
hafta merunivet vesikası ve
rilmesi takarrür etmiıtir. 

imtihana giren tercemanl~r
dan bir kısmı muvaffak ol
mamıştır. 

Bu tercemanlar için iki, üç 
ay sonra bir imtihan daha 
açılacak, O zaman muvaffak 
olurlarsa kendilerine terce
mınlık müsaadesi verilecektir. 

ğuna devam eylediği ve Fransız
Jarm nüfuziyle memuriyete ta
yin edilemediği ve amali mil
liyeye muhalif hiç bir guna 
harekatta bulunmayıp hassa
ten Osmaniycde bulunduğu 

mUddetçe Fransızların 'azı yeti 
hakkında kuvayı miHiye ku-
mandanlarına malfimat ita 
ve milli kuvvetlere mıJktezi 

edviye ve eşyayı saire ırsali 
suretile hizm ti ı:elıkcylcdıği 
resmi ve gayrı ·esmi vesa:k 
ve tahkikattan nr.!ll.şılmış d-
makla hakkındaki kuarın r_f- ı 
ine müttefikan knr .. l' ~ cril.n:.ş
tir. 

- Ben halkın maruf olarıık 
tanıdığı bir operatörfim. Ahi· 
ren zevcem, mahrem bir nok· 
tasından rahn~ızlandı. 

Ameliyat yapılmasına lüzum 
hasıl oldu. Bu ameliyatı yap
mıyı teklif ettim. 

Evvela tereddüt etti, sonra 
reddetti. Başlm bir doktor 
tarafından ameliyatı yapıldı. 
Zevcemi severim. Şu kadar 
var ki, hareketi !zzeti nefsim 
için ağır bir ha. aket olmuştur. 

Eğer nefsime itimadım ol
masa idi, elbette ki ortaya 
çıkardım. Bu vt.ziyet karşısın
da ayrılmamıza hi.ikmedilm e
sini talep ediyorum.» F rans:ı
dn da bizde olduğu gibi, 
mahl:emdcr tatil oldu0rıındrm, 
doktoru!! devası s raya kon
muştur. 

Çok meraklı bir dava ol
dt:j;'ll için herkes hu muhake
meye g:tınck arzusunca imiş. 
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Bara eıöip dans etmek 
için p~saport mu 

almak lftzım? 
Esld bir İnulllz zabiti 

barph~n sonra ticaret 
yapmak üzer•! Çel\oslo
vakyaya ulder. Orada 
köhne bir vapur, Tuna 
aehrincle .küçük seyı·lse

fainlere tahsis edilmiş 
olan bir vapuru yok pa
hasma salan ahr. 

Jlm·kes İnoillzin hu 
köhne vııpuru ne yuı,aea-
iJını nıerak ed(•rl\t~n o, 
hiç orah olmadan lultut)u 
amcf('IPrle k\;tıne uemiyi 
munlazunmn bir lmr vo 
kefe şaııhuı haline lioyar. 
Mal\ineleriui çıkarıp salar. 
Maldne daiı·••sini ~arap 

m11lızenl yapar. Ye sonra 
gemiyi romorkörlere <::.CJi
tirerek 1'una üzerinde 
( JJrolislavu ) ş~hri önün
de demirler. 

Gözel bir büfe. Mükem· 
mel cazbant.. Enfes içki
ler ••. ve müstesna kadm
lar. işte bunlarla dolu o
lan bu sablh barı 1,uua 
üstünde lşletmiye baş
lar. Halk, misli görülme-
miş bir tehalükle sandal
lara blnerAk bu yeni u-
sul bara akın etmiye baş
larlar. loglllzln işi yoluh
dadır. Epey para kazam
yor. Fakat Hralisla\'a hf'-

Cinayet 
romanları 

İngilizlerin çok meşhur bir 
cinayet, polisye romanlar mu
harriri var. İsmi Edgar V allas
br. Şimdiye kadar pek çok 
muvaffak olmuş zabıta eser
leri yazan bu maruf muharrir 
artık polis romanları yazma
mağa karar vermiştir. 

Edgar V allaı şimdi içtimai 
piyesler yazmakta ve hatta 
(Takvim) ismli bir piyesi el
yevm Londra sahnelerinde 
temsil edilmektedir. 

Bu ani meslek değiştirmek
ten hayrete düşn bir münek
kit Edgar Vallasa bunun se
bebini sormuş ve şu cevabı 

almıştır: 
- lngilterede cinayet vak' -

alan gün geçtikçe azalıyor. 

Ceza kanuntan gittikçe insani 

ahkamı ihtiva ediyorlar. 
lngiliz kavminin fikri sevi

yesi yükselmiştir. 25 sene so- ı 

nra biç cinayetten bahsolmı
mıyacaktır. Bu itibarla polis 
i'omanlan bugünu mütalaa 
ihtiyacına cevap veremiyor. 

Riyaseti cumhur muzikası 
Riyaseti cumhur musiki 

heyetinde mlbılıal bulunan 
llçilncn. ve d6rdftncn suuf mu
dimliklere (Viyolon, Viyola, 

Viyolonsel, Kornet) enstrüman
lannı çalanlar bilimtiban alı
nacaklarından .(Orta tahsilini 

bitirmit olmak) mezkur mün~ 
ballata talip ve ıeraiti kanu

niyeyi haiz olanların eylulün 
yedisine kadar her ıabah sa
at ondan on ikiye kadar Be
fiktafta, ondokuzuncu ilk mek 
tepte, Riyaseticumhur musiki 

heyeti muallimliğine müraca
atları. 

~--- ,~cıtılık 

tediyesi innlllzd<'n Yerut 
isledi. 

Hunun üzerinn lngiliz 
de şu ('evabı verir. 

- Hnra~ı nedir. Bey
rıelmllel bir nehir. Hen 
bu nehrin üstündeyim. 
sizin toprağınızda de{}lllın 
ki vergi vureylm. Henhn 
harım bir inglllz barı .. 
inoiliz toprağı demek
tir. Hana k:rı~amazsmız. 

Hu c(•\·ahı alan Urulis
lova h~IPdiyesi de: 

- ~ladt-m ld sizin ba
ı·uuz inuillz toprafjı de
uwlilir o halde rnü~lcri
lerin sandttla blııerl<en 

mullal< V<' İngiliz sefarPt
haııesinden bir defası "h;ln 
ayrı ayrı vizell nıunlazaın 
pasaport lhrazı mt~cburi

dir der Ve lwra {)İdCnlPr
den pasaı>oı·t sormıya 

başlar. 
lnollf1., matılli nıahkemu

ye müracaat etlert•k he-. 
ledlye aloyhlnde da\•a 
aç41r. 

Malıkem<,, bu -.~apraşık 
meselenin hallini beynel
milel hukuk adamlarma· 
havale oderk•m f nulllz de 
(~emlyell Akvama mürtt· 
f•aat el mi!jl ir. 

Kımseye 
söyleme 

Ressam M... bey bUyük bir 
tablo yapmıştı. Tabloda bir 

sürü öküz derede gövdelerine 
kadar su içinde yıkanıyordu. 

Arkadaşı sordu: 
- Resimde suya neden 

öküzleri soktun? .. 
Y ıkandıklannı göster

mek için .. 
- Pki amma hepsi de ka

rınlarına kadar su içindeler. 
Ressam M .. bey arkadaşmın 

kulağına eğıldi: 

- Kimseye söyleme. Ben 
öküz ayağını yapması:ıı bil
mem de ondan hepsini suya 
soktum. 

~ n.:ıı!!İ. lıd,;oğıık'u~ıı, ~ilı, pr11~-

t:ıs, :1.11f1 h . .'lW>iÜI \ <' k ııJıı ı h ı-,1.ı-
: ık ;trıııı <'1 sın u-;ııllı..rle <t.'. bıı 

zarıı •ıııd:ı ıııii•ait «.:r:.ıı t lı · ll! tLl\ı 

1.: dı.:r. 
\Jıc'>; l!ııi ı:ilı, Cıı~:ılogi11 ) ıkıı ~ · 

ı,o·t buı;tı ııııııı.ı .• l -+ · ~ 
T ·h·foıı i~ınıı 1ıııl :rn1)9 

Kadın huialıkları 

hekimi: Doktor 

CEHAL ZEKi 
l ler ıurlü kadııı rahatsızlıkları

nı ciddi surette tedavi eder. ~eh. 
zade başında Feyzi) e caddesi 17 
ıııırnara. Ça~mba günleri f'ukıı· 
ra \ ıı pura:.n: bnkılır. 

l)öyçe O. Bank 
Tarihi lt'ııİı;i: 1906 

.\ liiı·ıısislcri: Drt>Jo!tlru.:r l11ııık A. 
:-;iaflta\cıışer haıık Jı'~rayıı, Na
siyoıııtl harık !lir Düvı.;larnl. 
:\lcrke~i. Bcrlirı; şubeleri: pam
hıırg, l_:;ı;,uıfıul «Galam , e lstan
lıuh, Jzruir. 
G:ılalJI lrnmıı ıelefoıı: Bı.:\ uğlıı: 

247' 243, 684, 685 
İı;ıaııbul kısmı telefon: İstanbul 

2842. ~84:J. 
Dcpot1u· İıtlarıhul Tlıllln güııı-

ıig ı1. Tı·ldoıı : L"'ıaııl>ul 3227. 
Hilumuın 1 ankJ ıııuunıclatı ic 

ı ıt ' t' hıı ~ ıı~ı ı ;ı çalıır i:ıer olııuııı· 

i!•ttıı,ıı ııııftıııu~ııuıııııııu11uıı ttııııııNıııı 1ıııııı111111111ııuıııı1111ıuıııııııuuııuııl!i' 

yeni ev ; Hizmetçi Aranıyor ~ 
Şehzadebaşında, Balaban t İyi bir aile için orta yaşlı e 

ağa mahallesinde bili nu- l bir hizmetçi aranmaktadır. ~ 
maraiı yeni bir ev ıs;atıhktır. ~ Yemek pişirmesini bilmesi ~ 

i
• ve orta hizmetine vukufu ı Talipler, «Milliyet» gazetesi -

şatbr. Son Saat idare mü- ~ 
fi'aşmakinisti Ahmet efendi- dürlüğüne müracaat edil- ~ 
ye müracaat etmelidirler. mesi. 1 

__________ .. _ .. ~(llllWlıqııaıtlfflllllııln"'"'llllııJlllllllllJıı~ıl 

Son Saat 

l'elsiz telefona bugünkü kıyn1eti veren 
n1eşhur Fransız alimi 

Lüsiyen Levi 
·r·araf ından bulunmuş usu.le tevfikan yapı
lan radvo ahizeleri vakıa taklit ediln1iştir. 
Fakat hiç bir ~aınan eşi yapılamamıştır. 

Ticaret ileminde ( el, el ) namı ile tamlan bu ahizeler 
antene mühtaç değildir, kutusunun üzerJne takılan küçnk 
bir kadro ile itler, binaenM.yh portatiftir. istenilen yere 
götürülebilir. 

Yaz mev$iminde 
Evimizden kaldırılıp sayfiyemize. nakledilmesi küçük 

bavulun taşınması kadar kolaydır. Geceleri otomobil ve 
ya sandalın içine konulması işten bile değildir. 

Lüsiyen Levi 
Ahizeleri o derece hassnstır ki evde, sayfiyede, otomo

bilde, sandalda olduğu gibi hiç hava almıyan bir mahzenin 
içinde bile işler .. 

Bir tane .. 
Ltisiyen Levi ahizesi aldığımz zaman kendinizi Avrupa

nın bütün tiyatro ve konserlerine meccanen abone olmuş 
telakki edebilirsiniz. Filhakika Liisiyen Levi ahizeleri 
yalnız İstanbul gibi yakın ve ya Peşte, Viyana gibi kuv
vetli istasyonları almaz, fakat llYDİ zamanda Avrupanın 
hem uzak hem de zayıf (40) tan fazla istasyonunu dinler. 
· Kuvvetine göre sesi de son derece temizdir. 

f_.;üsiyerl Levi ahizelerinin 
5, 6, 7, 8 lambalı. mııh,telij' 
ci.ıısleri V<ırllı.1·, fiatları · 

l1 CLJZ(f lt l· ... 
Liitfen Beyoğlunda Baker mağazalanna 

sorunuz. 
Bu müessesede büyük kolaylıklar göreceğinizden emin 

olabilirsiniz. 

Mailli gaziler pazarı 
Türk anonim şir~ti tasfiye heyetinden: 

Kanunu mahsus mucibince tasfiyesine başla
nılan malul gaziler pazanrfda 

Büyük tenzilatla satışın 
Eylülün 2 inci Pazartesi ~nü yapılacağı ilin olunur. 

A 

Ali ticaret mektebi 
n. 
mezunlarına: 

Ali fjcaret m~lct&ii miidürlüğ·ünden 
Mezunlardan arzu edenlerin miıihim bir müessesede maliye 

ve mu11as ~be işlerinde tavzifine deia!et olunacakbr. İşi ve 
mohallini anlam:ık ve izahat altıak fzere 1928 - 1929 ders 
senesi nihayetine kadar mezun olan efendilerin meKtep müdü
riyetine müracaatları. 

Büyük tayyare piyankosu 

)
1 edinc~i 

• 

tertıp 
İKİNCi KEŞİDE 11 EYLÜLDEDiR 

Büyük ikramiye 
351000 liradır 

AYRICA: 18,000 15.000 12,000 10,000 
liralık ikramiyeler ve 10,0QO liralık bir milkifat 

«3.900» numara kazanacaktır. 

8vt~~ş Şemsülmekitio ~~~482• 
ilk ve orta kısımlan ley'i ve nehari kız v~ e:t:ek talebe ı 

kaydına hqlanm .. br. Arzu edenlere matbu talimatname 
gönderilir. 

KAPPEL 
CİHANSUMUl 

,/il 

m • 
YAZI MAKiNESi 

Seyri sef Ain 
Merkt:z acentası : Galau . 

köprü başında. Beyoğlu 2 3 62 

Şube acentası: Mahmudiye 
h<lnı altında. İstanbul 2 7 40 

ızmır -r..&rsın ~t:r at ~osta~ 
( M. Ş. PAŞA ) vapuru 3 

edı'.ıl · salı ı 2 de Galata 
rıhtımından kalkarak Çarşamba 
sabahı lzmirc vc akşamı 
lzmirJcn blk:ırak [Antalya, 
Al,\iyc , Mersin] c 1:,>id1.:cck ve 
döııüşk [ Taşucu, Anamor 
Ah\iyc, Ant.dya , 1'\u'?J.dası 

im1ir 1 c uğm·ar,1k cı.:b:cktir. 

l}vaıı~ stırat ~ostuı 
( MERSİN ) \·apuru 3 

eylül salı 17 de Sirkeci rıh
tımından hareketle [ Gelibolu, 
Çanakkale, Kw;ükkuyu, Edre
mit , Burhaniye , Ayvalık ] a 
gidecek ve dönü~tc mezkur 
iskcldcrh.: birlikte Altunoluğa 
ugnyarak gelecektir. 

Gelibt)lu için yalnız yoku 
alınır yük alınmaz. 

2 l~yh'.ıl pazartesi Trabzon 

birinci postası vapılmıyacaktır. 

1 Bartın lüks ' ' t" ~iirat postası 

Elektrikle mücehhez muntazam 
kamaralar ve güveıtc yoku

larına mahsus mahfuz 
mahall~ri havi 

Aydın 'apuru 
2 cylCıl 

Pazartesi 
günü saat ı 8 de Sirkeci rıhtı
mından haı ckc.:tlc Zon-
guldak, Bartın , Amasra, Konca 
şile, ve Cide] iskelelerine azimet 
ve ayni iskelelere uğrayarak 
avdet edecektir. 

Tafsihi.t için Eminönü rıhcıın 
han ı 2 numaraya müracaat. 
Tclef<m: 268 ~ -

SadıK zade 
Biraderler vapurları 
Karndeniz nıuntazanı 

ye lüks ro:;tası 

Fİ RUZAN 
'apuru 2 Eylul 

Pazartesi 
glını ak·;~unı Sirkt:ti rılııınıın 

dan lurt:kl·tk [ Zongulc.Lık , 
İnebolu, ~inop, Samsun, Ordu, 
Giresun , Trabzon, ve Rize ] 
iskdderİm; azimet ctkcclair . 

Tafail.h için Sirkeci Mcsa

det ham .ıltında accntalığ ın.l 

müracaat. 
Tcldon İstanhul: 2 ı :14 

Doktor FETHİ 
Carnhpaşa Hastıuıesi 

B:ıkı eri yoloğu 

K:ııı ( \\u;scrınan teamülü 
idrar. im l~ııııı cı:nı lıa l ı ııhlillcri 

ik lıatıalık:arırı lııı~ıısl rı,_ılıırı ~ ıı

pılır. Telcloııla ıııuliııııat 'l·rildıği 
t.ıkdirde talılil cılilt:cck ille\ at al-
drıılarak bilılhara raporu tıık,linı 

edilir. 

r-.luayt:ııehaııe: Beyo~luıııla, Ağa 

.:aıııiiııin kar~ı~ıııda 
Telı•foıı: Hcyoğl 11 .):~-+ 

Mahmudiye 01eıi 
l(lektı·ik \C tcrkoı;la ıııih:ehlıl.'z 

nezafet \ c tahıırctile mıi~tcrilcrın İ • ı 

mazharı wkdiri olaıı oıı·liınize hu 
defa ınüceddeden han) o mahalli le 
ıck ~araklı odıılar i,ı_.u tJilrııi.,,ıı ı . 

Biııat>nah Yh .tile ikumctiııe dı · 
~on Jı•rece t:keri.,,JiJir. Ell\ cıı üı· 
retle aboıımaıı knyJcJilır. Bahalı 

nı ve iscrnhatiııi arzu cd~ıı 7.1.:\ a 
tı kirarnııı teşriflt·ri keıııli ıııcııfo 
.ıtları ikı İzasuıJanılır. 

\Jreil 
Sultan Mahmut 1 iirlwsiııde 

Trldoıı ~402 

Evffıl 2 

NAİM VAPURLARI 

İZ1''1İR POST ASI 
Seri , lük:-> ve ımımazanı olan 

Adnan vapuru 
eyJulun 

2 inci P AZARl"ESİ 
günü ı6 da Galata nhtırnından 

hareketle lzmirc \'e Çarşamba 

günü lzmirdcn istanbula hareket 
eder. 

Galatada Gümrük karşısında 

Site f ransez hamnda ı 2 nunıa

raJa uımımi a('.cntalı~ma müra
caat. Tdcfoıı Bcvoğlu: 104 ı 

ALEMDAR ZADELER YAPURLARI 
, Seri ve lnks Karadeniz postası 

ı 
1 

Millet 2ap~;luı 

Pazartesi t;~~ 
Sirkeciden hareketle [ Zongul
dak, İnebolu, Evrenye, Sam
sun, Ünvc, Ordu, Gin:sun, 
Trabzon , Rize J ye gidect:ktir. 

Müracaat mahalli: İstanbul 
Meymenet hanı altındaki ya
zıhane. Telefon: İstanbul 1154 

LOYD TRiYESTINO 
Limanımıza muvasaleti 

beklenen vapurhtr 

( ClYANIKOLO) vapuru 4. 
eylül çarşamba ( ltalya ve Yu
nanistm 1 dan 

( ABAZlA) vapuru 5 eyhil 
perşembe [ Romanya ve Hulga
ristan ] dan 

( PALEASTINA ) vapuru 6 
eylul cuma [ Batum] dan 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
(STELLA DITALYA) vapuru 

5 eylül perşembe sabahı saat 
ı o da [ Loyd Ekspres ] olarak 
[Pire , Brcndizi , Y cnedik ve 
Tiryl:ste J ye 

( CIYANIKOLO) vapuru 5 
ı.:yllıl pcr~l:mbc 12 de [ Vartu , 
Köstcnce , Sulin1:1 , Kalas ve 
ibrail] ~ 

( AB,\ZtA ) vapuru 5 cylul 
perşt.:mbc ı S Je [Sclanik, Volos, 
Pirt:, Patras, Breııdizi, Ankuıı.ı, 

V ent:llik, ve Trivcstc) ~·c 
1 kr ııcvi t.ı (silat için < :alatada 

ınuınhanl! ( 1.llyd Triestinc.ı ) 
ba~lıca al.'.cntesiııc. Telefon Be
) Oğlu 2127 ve ya Galatasara
yınJa :-..ıbık .-;1: lanik bonın.ırşcsi 

binasındaki yazıh~nesine Telcton 

Beyoğlu 2499 ve yahut Sirke
~id<.: Mes'adet hanındaki yazıha
nesine muracaat edilnu:si. 'fel. 
lstanbul 12 3 5 

Seyahatten avdet 
Bahçekapııında tramvay 

caddesinde 25 numarada diş 
tabibi Mihran Kasapyan ef. 
Avrupa seyahatinden avdet 
etmiştir. Müşterilerini eskisi 
gibi saat 9-12 ili 14-19 da 
kabul etmektedir. 

()ı>cratör 
Ahnıet Burhaneddin 
C:ı•rralıpıışa lıntıtancııi opı•ratoru 

Muııy<'ııehaııc : Bcyoghı, Rııo, ı.efıırc

taııcsi kur1?1'41rıı.lu 348 nıııııııralı 

:-1urJ~ c ı;arı;Hıı ııp11rlırrnıııı 8 mı· 

ın.ırııda . 

Telefon: Be\ ı ı· 1 lıı 1tı1.) 

27 Rchiü)evve! 13'X'8 

] Q /t°Pl/Jl 
ı ; iiıı {;~ 

t)ğlc 
ikirıJi 

5,27 
12,14 
15,55 

.\k.,,,ım I t\,4.1 
Yatsı 20,211 
lm~uk .~ 50 


